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SENADO FEDERAL.
Terceira sessão ~a oecima primeira legislatura oo· Congresso Nacional
'

.

ACTA DA REUNIÃO, EM :1 DE NOVEMBRO DE :1923 ..
'

·.· ·PRESIDENCIA DO SR. MENDilNCA MARTINS,

:1'

·. .
SECRETARIO

...

A's 13 % 'horas acham-se presentes <JS. Srs. A. Azeredo,
Mendonça Martins, Olegario- Pinto,. Lopes Gonçalves, Uauro
Sodré,• Costa Rodrigues, ··Eusebio de Andrade1 Pereira Lobo,
Nilo Peçanha, Paulo de J!'ronlin, lrineu Macnado1 Bueno de
Paiva, Bernardo Monteiro, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Mo:ràes, Lauro Müller e Felippe SchinidL (i 7) •
·'
··
. Deixam d~ comparecer, com causa .Justificada, os Srs. Sil·
vcr1o· Nery, Pires Rebello, Barbosa Lima; Justo Chermont, Indio do ,Brasil, Cunha Machado, José Euzebio, Antonino Freire,
Abdias ·Neves, João 'l'ltomé, Ben,iamin Barroso, José· Accioly,
Eloy de Soúza, João Lyra, Ferreira Chaves, Antonio Massa,
Venancio Neiva, Oclacilio de Albuquerque, Carneiro da Cunha,
Manoel Borba Rosa e Sliva, Araujo Góes, Gonçalo Rollemberg,
Siqueira de ~lcnezes, Anlopio Moniz, 1\loniz Sodré, Bernardino
Monteiro, Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lac·erda, Modesto
Leal, Miguel de Carvalho . Sampaio Corrêa, Francisco ·sanes,
Adolpho Gordo, Alfredo Eilis, Alvaro de Carvalho, José Murtinho, Ramos Caiado, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques,
Affouso de Camargo, Vida! Ramos, Soares dos Santos, Carlos
Barbosa e Vespucio de Abreu (45) .
.
·

O Sr. Presidente-Nü.o ha numero. para ser aberta a sessão.
'

O· Sr. 2' Secretario (servindo rle I') d(l conta do. ·seguinte
'•' .

EXPEDIENTE
Officios:
Do Sr. Ministro da Justica e Negocios Interiores communicando ter sido remel.lida á Camara dos Deputados a resolu~~u i<'gi,;lativa que manda pt•omovcr ao posto· d'e · 2' tenente.
para ser r• e formado logo depois, o sargento que· ficar inutili~ado, por ferimentos recebido~ em ilerviço. -Inteirado,
~.-

Yol, YU

l

"

2

A:-IN:\ll8 DO \!llNADO

•

Do Sr. Ministro da Marinha, prestando info.rmações· contrarias. á .proposição da Gamara dos Deputados quo equipara
aos mestres e contra-mestres .:lo Corpo de Sub-Officiaes da
Armada os demais sub-officiaes do mesmo. corpo. _.;. A' Commissão .de Marinha e Guerra.
Do Sr. Ministro da Agricultura, Indus~ria e Commercio,
remettcndo, por cópia,· o relato rio apresentado pela commissão
especial· incumbida de· estudar os embllracos que actualmente
entravam o progresso da industria da madeira; -·,Inteirado.
Do ·sr. Presidente do Tribunar ·de' Contas ·~om~unicando
terem sido registrados sob 1n•otesto o~ seguintes processos de
pagamento
:
. ·
. .
•..
De ·ss :G93$980, a Armando Ribeiro de Castro e outros, por
feito,s a rcpartJcõcs subordinadas ao Minister:ll
.da Justiça.e Negocias Interiores;
De-56.:134$452, a Antonio Pimenta da Silva Pinto e outros,
proveniente de alugueis de casa .c fornecimentos feitos a repartições subordinadas aos ministerios da Viação e Obras Pu- ·
blicas.e da ..rustiça e' Negocias Interiores. - Inteirado.
Do· Sr. Olavo Cardoso, presidente da Associação Commercial do· Campos, protestando contra a cobrança que continúa
a ser feil a do imposto sobre lucros liquidas, commerciacs e in- ·
!lustriaes. ·-· Inteirado.
Do· Sr. Barreto Jayme, pa~tor da Igreja Methodista de
Uruguayana, protestando contra o auxilio e cessão de -terreno
para. a erecção r;e monumento religioso, actos que .ferem .o
u.rl.. 72, ela ConsLituicão e a consciencia de milharos do evangelistaS do Brasil. - Inteirado.
Tclcgrammas dos pastores · das Igrejas Methodistas de
Campina .Grande, Bclla Vista, Rio Preto, Caldeirão, Nilopolis,
Macció, Nilheroy, Subaio, Caboçú, Genipapo, Mutum, Canabrava, Cadobina, Tijuca, Bello Horizonte, Boa Esperanca e
Jngaz~iro; fazr.nd-o identJCo ·protesto relatJvarí1e!lLo á colloco.çã"J
do mo'ni.nnonto a ChrJsto, no Corcovado. - lntCJrado.
fO!'ll''~cimen!.o;;

O Sr. .Eusehio de Andrade (supplente, scl'Vindo de 2• SeCl'ctario) procedo :i leitura dos seguintes
·
~' · PARJ!:.9~!1S

'I

N. 285- 1923

O Sr. Senador Cunha 1\!achadn submetteu á consideracão
rto Senado o projecto n. 24, de 1923,. que determina sejam
para lodos os ofl'eilos equiparados o procurador e os a::ljunl.r;S: elo procurador dos .:b'eitos da, Saude Publica, ficando os
nctun~~ · nrocurador o i • e 2• adjuntos com r. designação \la
1•, 2" r. :l" procurador. rr.speclivumente. lodos com os mesmo~
,.,:ncimcnlos fixados para o procurador na tabolla respectiva.
:, u mesma igualdade nos demais direitos, vantagens e Obl'l·
<m:~ücs· rlo regulamento.
A· Commissão 'de ConsLituir;ão acccntuou no •cu parecer
~obr·~ o nssumplo que "o projecto tem cm vista c1•eat mui~
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dous Jogares de procurador dos Feitos da Saude Publica, danoo-so no tex~o cm aprece a fórma ou apparencia· de equiparar.
os cargos_ existentes de 1o c 2° adjuntos ao do actual e unico
.. ltLular nprmnal ctessa procuractor:ia»; .. •. . . · ·
·
. <.:onc!ue,. entretanto; o~in11ndo pela.appro~acão, por «com.petJr. pr!vaf,Jv.amentc ao· Gougresso NaciOnal• ·crear . empregos
PUbl!COS , federaes, fixar-lhes as attrij:micões. e estipular-Jhe•r
vencimentos~.
· ;,
. ·. .
.
. • M~s. é· Lrunbem,. constitqcionalmente, attribui·cão do Pod<l!'
.J•,:x;ccutlvo , nomear ..os empt'Cgados. publicos federaes,. e o proJecto em questão. não .estabole<Je .apen!lll a .. creaeão 'dos dous
.•:.rnpregos citados; prescreve. que «ficarão os actuaes i o e 2'
tLtljuntos. com a designação de. 2" e 3°· procura.:lor), e, portan,1.0, nomea os referidos adjuntos para os cargos cuja creaeão
é proposta.
.
· Sem elementos para affirmar que dessa resolução pro. viril cunv.erliencia no scrvico .Publico e .. tratando-se de uma
·!:Hidida. que importaria cm. maiores en,car_gos para o .Thesou)'0, cuja situacão é sabi~amente desequilibra.:la,· a· Commissão
de Finanças é de parecer que não seja approvado o projecto.
..
.... '
.
.
Sala 'das Gommissões, 31 de outubro de· 1923. - Buen(~
.lle Pq_iva,. Presidente: --:-'.João Lyra•. Relator, - 'Lauro Müller.
-- Fclippc Schmidt.- Vespucio da Abreu. -·Bernardo Monteiro: - Justo Che1•mont. -·Sampaio .Corr~a . .
,.
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PROJECTO iDO SENÁDO N. 24, !lE 1923; A Qq!l'Sil REFERE o PARECER
.
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~.

.

O Congrcssc Nacional. decreta: ·
. .
Art. 1.• São pam todos os effeitos equiparados- o procu:a·
·dor c os adjuntos de procurador dos Feitos. da Saude Pub!lc~.
·ficandn. os .actuaes proc.urador e 1• e 2• arl.)untos com a deslgnacão de 1", 2" c 3". prllCurador, rcspectivm:nqnte, todos com
os me•nios vencimentos. fixados. para o· procurador na tabelb
respectiva. e. a mesma igualdadA nos . demais direitos; vanta·- g·em. ·c obrigações do regulamento.
.
· .
Paragrapho unico. II:J<s ·procuradores dos Feitos da Saucle
Publica gosarão dos mesmos· direitos e vantagens outorgado•
aos outros membros do Ministerio Publico Federal.
Art. 2. Revogam-se as disposições em contrario.

Justificacão

l
I

Os serviços a cargo. da Pr'ocura.doria ·dos Feitos da Saude
Puhlica são rlc tal rclcvnncin 'e evidAnfn 'imporfancin que
rlesrlr. a· crr.ar,ão ri esse appáJ•nlho 'em -1920 ':fii'' fÇ>rnm iniciado~
2. 00'2 procrssns cxecuf.ivos fiscnr.s, · innumcrnR .ncr,õcs rle despc,in' e orrlinarin~. nlém dos pareceres fm•mularlós pela Procnrnrloria. r.nmo nrg-iín consullivo· que é do Denarfnmcnfo Nacional rlo Snurlc Puhlica. rlcvnn(lo-se n importrinr.ia das multas ajuizadas a um total de 1.324:500$, tendo já sido liqui-

... ) · ..
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dados processos que produziram a importancia de H 7 :300$,
já recolhidos ao 'l'hesouro.
·
·.. . Dia a dia, vão augmentando extraol'dinariamenle ess~~
~ervicos, dado o valor efficiente desse importante apparelho
repressivo, que além da parLe meramente consultiva do De~
parlamento Nacional de Saude Publica, in:Jumbe-se princl~
palmenLe de promover .perante ·a Justiça Federal todas as· có~ ·
brancas executivas, .não ·só das multas impostas pelas auto~ .
t•idades sanitarias, com9 as de quaesquer taxas, emolu:men~
· tos e impostos em que seja· interessado o Departamento, e,
ainda, as cob.tancas de quantias· devidas por quaesquer titulas;. cumprindo tambem aos membros da Procuraúol'ia fttnccionar em todas as accões em que a União tiver de· re~ponaer,
por motivos de actos e resoluções das autoridades samtarias,
ou por qualquer motivo referentes á Saude Publica, e nas
que convenha á União propôr attínentes ao serviço sanit.arill
em geral, iniciando-as e funccionaudo até o fim.
. Além disso, incumbe á Procuradoria dos Feitos minutar
contractos e accórdos dos quaes venham a decorrer para o
Departamento obrigações por qualque~ titulo;
. 'l'odos esses serviços são executados por um procuradot~
e dous adjuntos, com a designação de 1• e ~·. exigindo-se par11'
todos . os mesmos requisi~as <le bachareis em direito, com
) pratica forense, etc .. · . · ·
·
.
Ora, s1 a .lei ex1ge os mesmos requisitos de capacidade e
lhes dá as mesmas funccões e attribuicões, por-.isso que todos
.esses servicos são distribuídos e igualmente reparti·aos entre
o procurador e os 1··2· adjuntos; é evident"e que colloca u,,;,,,,,
funccionarios no mesmo pé de igualdade, não sendo, portanto,
justo nem razoavel que continue a se~ mantida a classificação
de procurador e· aajuntos, para funccionarios que teem as
mesmíssimas funccões e attribuições, todos com a mesma capacidade jurídica de representarem a União em juizo.
A equiparação do· procurador e dos f• e 2• adjuntos, níio
acarreta despezas para os cofres publicas, porquanto tendo o
apparelho da Procuradoria dos l!'eitos da Saude Publica, u.
mesma organização judiciaria da ·Procuradoria da Republica,
no Districto Federal, com funccões e attribmcões perfeitamente identicas, e· regendo-se todas pelas mesmas leis que
teem regulado a cobrança executiva da divida activa da União,
e sendo como é lambem orgão do Ministerio Publico Fecleral,
po1s que ao procurador geral da Republica compete resolver
os casos om1ssos .e ctuviaosos occorrentes, na Procurado? ia dos
Feitos da Saude, da me&ma fórma porque é o chefe cto Ministerio Publico consultado, em casos identicos, pelos aema1s
membros desse ministerio, e pelo decreto n. 10.902, de 20 de
maio de 1914, que reorganizou a Procuradoria da Hepublica,
no Disl.ricto Federal, esta é composta de quatro procuradores
e dous solicitadores, além de outros funccion'arios, não tem,
entretanto, a Procuradoria dos Feitos <la·· Saude Publica,
solicitadores e todos os seus serviços são exercUos cumulali··
vamenle somente pelo. procurado!' e pelos 1" e. 2" adjuntos,,
E assim. sendo, .além dos vencimentos de soliciladorus, a pllrcontagcm legal de 4 % que lhes competiria sobre o liquido
rlns mu Jf.as arrecadadas por Yia judicial por intermedio da
Pr·ocmadoria dos Feitos da Saude Publica, c recolhidas aos
()Uf1·es publicas, roverle em beneficio da .U'niãQ e ~ ~e 1,1m~

•
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pequena parte desta renda que vae s'ahir da differença exis~
tente actualmente· na tabella entre os vencimento~ elo pracurador e do~ adjunto~.
Ademais, o procurador e os 1• e 2• adjuntos da Procura·doria dos Feitos da Saude Publica teem as. mesmas funccões
dos procuradores da Republica, por isso que são lodos regidos
pelas mesmas leis que regulam .a cobranca da. divida activa
da União (decreto n. 10.902, de 20 de maio de 19111 e decreto
n. 15.003, de 1~. de. setembro de 1.921) e são mandatarias
desta em ,juizo e fóra delle nos feitos e negocias que interes-·
sam e referentes á legislação sanitarita.
.
Orgãos que lambem são do Ministerio Publico .Federal,,
é perfeitamente ,justo que tenham lambem as mesmas garantias de serem conservados emquanto• bem servirem c de gozarem das mesq~as vantagens outorgadas aos membros desse
ministerio pelo decreto n. 3.677, de 8 de janeiro de 1919, referente 'ás férias forenses.
·
·
Sala das sessões. 17 de seiembro de 1923. - Cunha MaA imprimir,·
..

chado. -

N. 286- i923
:I

't'

:

Foi presente il Commissão d'e Finanças, para interpOr

~eu parecer, o r()querimento sob n. · 46, de 1922, em que dona

Maria Isabel Ramos 1\Iello, filha do major do antigo Corpo
Municipal Permanente da Côrte, José Mari.a Rabello, e de
D. Leopoldina Rabello, ambos já fa!lecidos, solicita relevamento da prescripção em que incorreu o seu direito. á pensAo de meio soldo, que lhe compete ·~ razão de 42$ mensaeR
e relativamente ao per iodo decorrido do mez de dezembro ele
f899, na importancia total de 1 :050$000.
Allegou a peticionaria que !.endo seu pae fallecido, a 15
ae outubro de. 1.862, suat mãe recebeu o meio solilo até novembro de 1897, fallecendo a f2 de dezembro desse anno, de- · vendo, pm·t.anto, desi~ ·ultima data em doante rev.erter cm
seu favor a di ta pensão . Habilitando-se para tal fim, só conseguiu, porém, re-'
ceber de· 1900 em deante. por terem cabido em prescripci'lo
os pagamentos anteriores.
p,elo exposto e pelos do'cumentos comprobatorios das
suas allegações annoxos á petição se verifica que a requereu..,
te deixou do se habilit.ar pnra receber as pensões de meiQ
soldo que lho competiam, dentro do período legal, mas, ,
considerando a Commissüo do Finanças que a peticionaria,
pela condiçilo especial em que se encontra, desconhecedora
como muitas outras senhoras do tudo quanto diz respeito a
seus direitos, não podendo, po!' isso, no devido tempo zelar
por elles;
Considerando que, por equidade, e mesmo que a impor·.
tencia das pensões que o Thor;ouro deixou de pagar é relativamente pequena, deve o seu requerimento, por isto, ser

o
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benignamente deferido, e no scn lido. do projecto de lei que

a Commissiio oJ'fcrece. á cons!deraçiio do Senado:

N. · 37 -

1~23

O Congresso Nacional resolve:

c

Artigo unico. Fica relevada a D. !viária. Isabel Ramo!
Mello, filha do major· do antigo Corpo Municipal Permanente da COrte, a prescripção e·m que incorreu ·o .seu· direito .:\.
pensão do meio soldo que lhe competia,. á razão· de 42$ ·mPn~aes, relativamente ·ao ·periodo decorrido de .dezembro de 1897
a dezembro de. 11:!99, na importancia. de 1:050$, e autorizado.
o .Poder Executivo a abl'ir, para esse fim, Q necessario credito; revogacas ·as disp.osições em ~onLrario. . . • .
·
Sala das Commissões, 31 de outubw. de J923. _; Bucno
Presidente. - Bernardino Monteiro, Relatôi·. J01lo·Lura. ~ Ju.1to Chermont. - . Vesmwio de Abreu.·
Lanro ':Müller. - Felippe Sch.midt. -·. A· imprimir. ~
de Paiva,

I '

'

• .
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'

'

O. projecto dtJ Senado, .n .. 39, .de 1922,·,determina,qua .o
Governo premiará com 1O contos , de ré is. ao lavrador que
nrnv~> haver' const1tuido palmares, 1;10 littoral do paiz, con..:
'tendo·· mais de,vinte e cinco mil, pés de coqueiJ•os.
A Commissão de Com'mercio, Agricultura: Industria e Artes, no parecer qu~ eínitt.iu_ sobre o' assumpto, salientou a~
indiscutíveis· vantagens ~e ser desenvolvida a plantação dos
coqueiros e propoz que. os emprestimos a· serem c,oncedidos
pelo·· Governo, para tal fim, consignados no art: 2° ·ao proje~
cto, fossem regulados pelo substitutivo que offereceu no mes~
· mp artigo·. '
. .
Sem contestarmos a· ut.ilidade daquella cultura e pensan~
do mesmo que deve ser protegida, em -beneficio da economia
dos varios Estados ·em que· é ella de. fnci! expansão, cimside~
ramos, todavia, que a siluacão l:lo Thesouro não lhe permitte .
o encargn que ás untdacles ferler·alivas principalmente interes .. ·
sadas cabe assumir .. tanto. mais razoavelmente, porquanto a·
desvalorização du nos~o · mei{l circulantl,, , tendo feito subir
excessivamente a dcspezn da Uniüo, não lhe prodigalizou correspondente augmento n·a receita, que é· cobrada principalmente sobre taxas fixas. n.o passo que fez crescerem as ren.:
das cssencialmcnt.c funiJadas eJ!l impostos ad-valorcm., sendo,
por isto, cm geral lisonjeiras as condições orçamentarias de
todos os Estados.
·
'
.·
Em vista elas rm<.õcs expostas, parece á Comm !R são de .Finanças que não ó opportuna a approvaçüo do projecto.
·

Sul o. das Cnmmissõcs. 31 do outubro de 1!l23. - Bueno
de Pniva. Pre.sirlente. - Jnlio L1/1'a, Relator. - Laura Miillcr,
-·Justo Che1·mont, vencido. - Vespucio de :\ln·cu. - Sampaio C07'1'áa. - Fclippc Schmidt, vencido. -- Be1'1wrdo Mon~
tci1·o.
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PARECER DA COMMISSÃO DE AGRJCUL'l'URA, INDUSmlA, COMMEl\ClO E AR'l'ES, N, 229, DE 1923, A QUE SI!: 1\EFERE O PAI\IlCEI\
SUPRA •.

O projellto n. 39,. de 1922, visa incentivar r.
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planlaçiLO

do coqueiro, dando um premio ao plante 'or.
Essa cultura se destina a ser uma das maiores foiltca
d!:! riqueza, desde que· o coco seja plantado em grande escala
e melhorado industrialmente.
Ha quam pense que o coqueiro já existia. nativamente,
ao tempo da descoberta do Brasil. Si assim não foi, nos colonizadores se deve attribuir a sua introducçao no paiz. · ·
' Embora plantado sem· ordem, na distancia que se d11ve
guardar de pé a pé, sem selecção .de sementes, vivendo quasi
sem tratamento, é. o coqueiro uma segura fonte· de· riqueza·
parlicuTar nos Estados do Norte, onde elle é· cultivadu. A
selecção das sementes se impõe cm toda ·cullura;'a do coqueir.o não póde fazer excepção. Dc.ve, ao contrario, ser mais
cuidada, desde que se trata de uma ·planta de vida 11uasi secular. Não dá bom produ cto o aproveit.arricnto de .uma se.
mente má.· Esta deve ser obtida de exemplares Radias ll bem
carregados de fructos. A distancia mínima, de coqueiro a
coqueiro, deve ser de nove metros. Si são plantados todos proll:imos, a·s folhas de uns se cruzam· com :is de outros; estabelecendo sombra, impedem a luz .e o ar, c os raios·· solares
não penetram na terra, o que. é indispensa.vel. Desta fórma
se obtem o coqueiro, mas nílo sa· tem o côco. Por isso é que
já se tem dado casos de ter sido pr·QCiso pôr o machado em
um coqueiral e rcduzil~o .a quasi dous terços, para que pudessem os .coqueiros fructificar regularmente.
·
Nos dados colhidos pela Directoria de Inspecção .e Fo· ·
mento · Agrícola, no livro "Asp:ect.os dn ·Economia· Rur.aJ. Brasileira", encontra-se a seguinte informação relativa· ao .numero dA coqueiros e á área pOT.' clles occupada: .-. Rio Grande do Norte, 1.311! hectares e 131..400 coqueiros;· Parahyba
do Norte, 900 hectares e 12:1.600 coqueiros; Pernambuco,
1. 733 hectares e 233. 961; roquel!'os: Alagõas,- 2, 361 hectares e 401. 500 coqueiros; B11hia; 11.550 hectares e ·1.155. 000 ·
coqueiros. En1 Bahia e Rio Grand~. do Nort.e ha uma. média ,de .100 coqueiros. para cada hectare; Parahyba, 142;· Pernambuco 135; Alagõas, .170.
.
··
'
'
O Br.a:sil tem proporções para ser o maior productor de
cõcos, ~ é justo que procurem9s desenvolver e~sa cultura. of-,
ferecendo Pl'~m ios aos .planln,r~ores. · ·
·
E'- preciso lambem não ter somelife cir1. vistli· o O:ugmen.·
to cres~ento da produc~ão do oleo· do côco, mas lambem o da
manteiga. Na Europa. fabricas de manteiga; de cõco tcem distribuido dividendos de 20 e 40 % ao ·anno. No· Estado da
Parahyba, na praia de Pitimbú, hn uma fabricn de oleo de
côco, .produzindo 150 a 200 toUP.lndas dn oleo, .que é, em sun
maior parte, consumida pela Saboaria Parahybana.
O premio de 10:000$, como está no projecto, a quem
plantar 25.000 coqueiros, ~6 bcncrirziará aos .g~nndcs propriotnrios \!c terrenos, aproprwdos ú sua cullura, c que tenham

•
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~·ocursos para Õs plantar. Si é um auxilio para incentivar à
. cultura, deve elle chegar tambcm aos pequenos proprietarios.
O art. 2• do projecto autori?.a o Governo a fazer einpresti mos, sobre hypotheca, ao juro de 6 o/o ·!!O anno, aos
proprletarios de palmares de coqueiros, que contiverem mais
de 25.000 pés, uma v-ez provada a idade de cinco annos pa'ra
cada. pé.
A Commissiio nega o seu assentimento a esse artigo,. não
só . porque o Thesouro ficará bastante onerado, cor:1 esses .
emprestimos, como porque o lavrador que· possuir 25.000.
coqueiros, já em começo ac fructifJCaçãr,,. podertí .facilmen~
t,e fazer transacções com o Banco Hypothecario, já em. -v-ias
de orgamzal{ãO .
•. .
. . .
' · ·
"Entende, por essae rar.ÕI\!, a Cpmmissão de Commerc.io,
Agricultura, Industrias o Artes ·que o premio, de que tratn
o art . t•, deve ser' .eatabelecido de modo a aproveitar .. ao~
grandes como aos pequ.cnos '[lroprietarios, c, ainda, ·que d~ve, ·
ser ~u'ppriinido o. art. 2°, que autoriza o~ emorestimos.
Assim, . pois, offerece á consideração dtl Sem do o seguinte

...
'

.Substitutivs- n 32 · ~~ 1923
a::_;r ::.'lti··

...~ .

Art. 1.• O Governo premiará, com 2:000$ ao lavrador,
que prove haver constituido, C:'epois da presente lei. palmn- ·
res de coqueiros, no litt.oral do paiz, contendo 5. 000 pés,. e,
nesf.a .propor~tão, de 2 :OOOS. por 5. OOG, até ao limite de réis
10:000$ por 25'. 000 pés, devendo o concurrente · a qualquer .
.
. . .
. desses p11emios provar: •

'

1•, que . c.ada pé de coqueiro tem, pelo menos,, quatro.
nnnos; · ·
· ,
·
.
2•, que a distancia entr-e os coqueiros é; no mlnimo, de
nove metros;
Art.. 2.' Revognm·-se ae

dispoeiç~es

em contrario.

Sala das Co'mmissõe~. 1O . de setembro de. 1923. - An~
'tonio ~lassa. Presidente o Relator. - Feli'fJpe Schmidt. · ·
PRO.TEC'l'O DÓ SENADO N..

39,

DE

1922,

Rl~CERES

A QUE SE 1'\EFl!lREM OS PASUPRA

Consirlcrandn. rn1c ri pnln alnr~rament.o dà produc~ão que,
se opera o nugmont.o dn riqueza publica;
Cnmirlnranrln rrnn a ~lnionlfurn ~~f.n . pela~ possibilidade~
rruo nmnnfrn. fndada n drRnmponhar pn.nel irnport.ant.issimo·
no dcsnnvnlviment.n rln nossa pot.cncinlidadc agricola e da
nossn. ~rnnrlnzn. economion;
Cnnsirlrrnnrln rruo cnt.rc ns nlro~inosos nenhum como o
cnqnoirn nffercco futuro tflo promi~snr;
Cnn~idcrnnrlo cn1e nnda dA positivo se tem foito no scn~
tido r.ln intcn~ificncão cultural desse producto, e que um dos.

r
;
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meios eficazes de promovei-a é a instituiciio de premias, devido .·:1 incontestava! funcção incentivadora que taes favores
mdirectamente exercem;
Considerando que toda e:x:ploracão agrioola pede credito
facll, barato e a longo prazo;
O Congresso Nacional resolve:
/

ArL L" O Governo premiará !COm 10 contos de ráis a6
lavrador que prove haver constituído, depois da presente lei,
palmares de coqueiros, no litoral do paiz, contendo mais de.
vinte e cinco mil pés. Todo aqu.elle que requerer o referido
·
premio deverá provar:
a) que cada pé de coqueiro conta, pelo menos, quatro
annos;
· b) que a distancia de um para outro pé 6, .no mínimo, de
oito metros.
Art. 2.• E' o Governo autorizado a fazer emprestimo~
S·Ob hypotheca, no .inro de B % ao nnno. nos proprietnrio~ dr,
, palmares de coqueiros que contiverem mais de vinte e cinco
mil pés, uma vez provada a idade de cinco annos para cada
pé e á razão de cinco mil réis por unidade. Os .referidos emprostimos serão remissiveis no prazo de vinte annos, e em
prestauões iguaes. '·
.
· ·
· .
Art.. 3.• Revogam-se

a5 ·disposições

,,

I.;.'·

em contrario. ·
I

Sala das sessões, 16 do agosto de 1922. ..:... Graccho 'Cardo.,o. - A imprimir.

",

N. 288- 1923

Foi pres~nte á nnmmissão di' Jltnrmcn.s. pn.ra · emlf.f.ir nnrecer. n proposição 1ia ·Camnra dos D.iputados .. n. 76, de f923,
que autoriza a ahcrtura. rrlo 'Lni~frrio da FaznT?da. do credito especial dr 39: H 0$81 n, .;,ara. r:r-C'rrrr.r no na~amento do
que é devido. em virtude dr sr.nf.')nça judiciaria, á Compar.hia
Alliança da Bahia.
A accão qnc r,;f.'l companhia irtm!f.on· crmf.ra a Fazenda
pnra ser indemnizarln rlo valor tlns mrl'Cndorias nella SCA'uradas por divcrsa.s firmas di' Ara,~a.il't f)- qnn fnrnm mandadas
q11eimnr pelo cnt.fín ;r.spr.ctnr r1n AlfandP.A'a drssa nltima canital, foi .inlg-arla nrnrrclf·nfr rm n; imrira in.sf.nnr,ia. O Supremo 'f'rihunal. pnl·rm. ;•rfnrmnn .t snnl;nnQa para condemnar a nut.nra.
Onpnsf.n~ rmhnr!ZM nD <WCiiJ·rl~n. fnrnm ellcs nccnif.os afir.al. fir-nncln. n~~im', l'l'sfnhrll'r.irl'a a primil.h'n ~cnt.cnça. E.
na liqniclac.fín. foi annrarla. rn1 j';,y.w <ln. rxnnnr.nte. n impnrt.nncia supra. O .:uiz fNlrrnl na srrr.fín no m::sl,n.rln de Serg-ipe cxp~diu carta-prcr.atori-n. em hrio r .nrvirln fórma. rcquisif.nncln () rc~nrrtivn nn.r.:nnwntn. nnh1 n. m'rnsng-em rlo
Sr. Prnsirtentc cln llnpnh!ir.n .. ~oli~lbnrlo n cnmnlll.ento autcrizaçflo para :ll. abertura rlo r·rr.·'lifo ilRpr.cial rio 39: 140'$8:1.0.
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A Camara dos Deputados concedeu 0 credito approvan~O'
uma emenda upresent,ada ao projocto respectivo, accrescentando á autor·ização .Jonc.edida :tá Pod~r Executivo, a de fazer
.operações de credito para o 1.1nmprimunto da carta-precataria.
A Commissão de Fir..anças, len•iu, por seu Relator, examinado tQodas as peças rla carta-prel'atoria; verificou que a
União, por seus orgãos l<lgaes, h1Lr:rveio na acção at,é final
e esgotou. lodos os recursos cm lei pcrmittidos para evitt~.e
a {!Ondemnação de .que foi vicUm:1. como responsavel que é
pelos actos de seus agentes. Nada tom, portanto, a Commissão que oppôr ú proposição.
·
Mas, convencida como ficou pela leitura dos itens que
justificam a sentença do juiz a quo n o accórdão, em grão
de embargos, do Supremo 'rribunal Federal. d!emor..strando
á evidencia. que a :tcção contra a Fazenda sómente poude
ter fundamento no ·acto ::trbitrill'io que praticou o então inspector da Alfandega da Araca,iú, {•X~usando-se, 1'ormalmente, .de mandar submatter ao exame pericial a qua era obri.;.
gado pelos. termos claros o pusit.ivas dos arts. 4G3 e seguintes da Consolidação das Lois daK Alfar.degas, tratandose de salvados de um naufragio, entl''~ os quaes generos alimentícios como era a manteiga C( ril;da em 9. 039 latas de
diversos .tamanhos a llffi :nais õ~ j•.aixas com latas da mesma
mercadoria,. ainda que taes examt~a periciaes lho fossem insist.entcment.e solicita1os·, ·tanta p;ela companhia. como pelo
proprio juiz de secção, ante.s qu<.~ io~se levada a cffeito a
destruição da mercadoria. que, a s2u arbitrio e por uma ·~im
ples declaráção que lhe fez em uffil:io o director de HyglC!!e
do Estado de Sergipe, olle repu!.ava ,ayaJ·iada c nociva â saude
publica; pensa a Com missão q:::e,. ae<!«:ila a proposição, deve
o Senado procurar informar..so, si ba no ca9o agente· ou·
agentes da União a quem oaiba a responsabilidade de sua
condemnação.
, . •'· · ··
E, por is lo, é a Commissüo de parecer e propõe:.
I, que o Senado a.pprove a propo>ição;
II, que envie ú ·commissão de Justiça e· Legislação a
precataria que acompanha a mesma proposição para · que
essa Commissão informe com seu r•::trecer si 11a agente ou
agentes da União responsaveis ]Je!a rondemnação. e passiveis da acção regressiva.
· Sala das Commissões, :a de outubro de 1923. - Bueno
de Paiva, Presidente. - J.'cli/Jpc Sr;l.m·idt, Relator. - Lauro
Müller. - Vespucio àe ,/\.breu. -Sampaio CorriJa. -Justo
Chermont. - J oãi'J T.yra.
PnOPOSIÇÃO DA C.:AMAR:I DOS DEPUTADOS, N, 87, Dll
SE: Rlll'.ERil O PARECEil SUI'llA

'1923,

A Q\TB

O Consrcsso Nacional resolve:

ArLigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Minislcrio dn Fazenda, o credito especia1, fazendo ope- ·

.•
SESSXO EM i DE NOVEMBRO' 'DE i923

· rações de ·cveclifo. de ·39 :H0$810, ·para o fim' de pagar o qud
é devido á Companhia Allianca da Bahia, cm virtude de sentença· judiciaria; revogadas as disposições cm contrario .. ,
Camara. dos. Deputados, 2G do setembro de i 923. - i.rnol{o Rodriaues. ,de Azeveçlo, Presidente. - Ascendino. Carneiro da Cunha; i o Sêcretario interino. - Gentil · .'1'avares, ·
2• Secretario .in.terino. -.A. imprimir.

N. 289- 1923
A' Commissão de Finanças foi presente a proposiçiio d,l
Gamara dos Deputados, n. 87, de 1923, autorizando o Governo:
i~'; a alirir, pelo. Mini§terio da Agricu!Lura, o credito especial·
de 279 :000$, para attender ás despezas com a represenl;~ção
do .Brasil na proxima Exposição· de Borracha e outros pi·óductos ~ropicaes, a realizar-se· na cidade de Bruxe !las em mai.o ·
de 1Q24,, podendo fazer. operações de ·Credito; 2°, despendO!'
até 'á 'importariciü rlc' 200:000$ com ·o custeio 'da commissãJ
brasileira que acompanha a missão .economica commercial
nortc-americaria,
ria
Amazonm.
'
.
.
O credito especial, constante do art. · 1" daquella proposição, foi pedido' e justificado cm mensagem do Sr. Presidérite ·
da Republica, ele 18 de junho ào correp.te anno..
. ,
, Qu~rÍ(o' á. 'autorizaçã~ do .arl. 2°. ·q~e. autoriza o dispendio ·
até á impbrtancia de 200 :000~, ouvido pela Commissrto de· Fir.nnças, o Sr. minist.ro da AgricultUra declarnn ·não ser ella
mais necessarfa,. pelo que r! 'a mesma Commissão de parecer·
que a proposição ela Gamara se.ia approvàda pelo Senado. com
a seguinte emenda supprcss'ivn · do. nrf. 2":
'

EMENDA

Sup!lrima-se o art. 2° da proposição ·da Camara.
··Sida ·das Commissões, Si·.cle outubro. de t923. _:_Bucno dt).
Pait>a, Presidente.-,- Justo Che1·mont, Relator.-LQU1'0 ilfüllaJ'.

_ Pel'ippe Schmidt, PfiOPOSIÇ,\0 DA

João

Lyra.

CAM,\RA DOS DEPUTADOS, N, 87, DE .1923,
SE REPllfill O PARECER SUPM

A QUll

'

Vespncio de Abi·eu. -

I

'

'

O Congresso Nacional resolve:

Art.. 1. • Fica o Presidente da Republica autorizado. a
abrir, pelo Minisl.erio ela Agricultura; Industria c Commercw,
o crerlito especial de 270:000$, pnr·a al.tenclo~r :\s clcspezas com
a representação elo Brasil na pr.oxill'!a Exposição. de Borracha.
c outros productos tropicaes, a realizar-se na c1dacle de ~ru··
xellas om maio de 1024, podendo fazer operações de cred1to ..
út..'. o: Fica o. Presidente. da Republica autorizado igualmenir a rlrstH'mlf•t' al<l · li imporlancia ele 200:000$ com o

2:

.. ,
.'

'

•

I
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r.rr~loio

da commissão brasileira que ucompanha a missllo ecci·

nomirn commercial n'orte-amerlcana, na A.mazonia.

ArL 3. • Revogam--se as disposições ·em contrario.
·Camara dos Deputados. 5 de outubro
nolfo Rodriaues lle Azevedo, Presidente. neiro da Cunha, t• Secretario interino. -

2' Secretario interino. -

de

1923. - ArAscendino CarHuuo Varneiro

A imprimir.

'

O Sr. Presidente- Tendo comparecido apenas i7 Srs. Se·
.
.
·

nnriL, não p6de haver_ sess!io.

· Designo para ordem do dia da sessão do dia 3 do corrente, a seguinte ordem. do dia:
.
2• discussão da PI'Oposição'· da Camara dos Deputados
n. 25, de 1923, fixando as forç.as navaes para o exerciclo dP.
· 1923 (com parecer favoravel da Commissão de Marinha e

.

G!ter-ra, n. 226, de 1923);

Disrms'são unica do' parecr.r da Commissã 0 de Policia ntJ-o
'mero 2i9, riP. 1!12:3, propnnd'o a nomeação de Galdino José da
Sil\·a para o lng-::~r •ir sr.rvent.e da Sec-~etaria do Senado na vaga
exi sten tr. ;
2• diflcnssíio ri'o proJecto rio Senado n. 26, de·1923, reconhec:mdo ::lc nt.ilidado publica a A.ssociaclio G!lral de :A1.txiliM
Mntun~ dos Empregados da Estrada de Ferro Central do 'Bral>i! e nukas dn mesma repart.içlio (com parecer fat•oravel da
Comrnissão de

.T11stiça e LeaisTação, n. 270, de 1923);

:l• rliscus·iiiln do proJecto dn Senado n. 96. de '{922, manôn,ndo pagar nn cn::tcnhciro .Tosé Antonio Ma-rtins Romeu a impnrtnncia de 12:464$558, de differenca de vencimentos polr
~rrviçn~ prr.sf.nd'ns nn ex-commiA~ão -ndmini.qf,rativa das obras
do porto do Rio de .Taneiro (com emenda da Comm.issão de F1~
nança~. parerer

n. 255,-dl!

1923);

3• rliscn~siio da proposi~ão dn Camara dos Deputad&~
n. 73, de 1923, que concede isenção d,n direitos de importacãn
para o mnte,rinl cmo .fr.r importado 'fl'elo Estado de Santa Cal.harina c destinado li constrncoão do uma .ponf,c ligando a ilh?.
do mn~mo noml" no cnnt.inPntr (com parcr.m• favoravel da Com ..
m.issf7n de Pinnnçrn, n. ,'J!l<f, de 1923);
•
3' rliscu~~ã.o dn propnsicão dn Camara dos Deputado~
n. ~1!, de 1!12.'!. consiclrrnndo d'e nt.ilidndc pÚblica n União dos
:Rmprrg-n:rlo·s no Comm8rcio do Rio de .Tnneko (com. pnrFHJf!f'
/tWOI'm>el. rin
df! /.92.~) ;

Gnmmú.~ãn de .Tu.~f:iça

c Le(li.~laçáo, n.

2.~9,

3" cli~ct1ssão dn proposição dn Camara dos Deputndo~
45. de 1923. que autoriza a abrir. pelo Ministerio da Mn-'
rinhn, um rredif.n r..~pecinl de l5 :545$, parn. pagamento' :i So-

11 •

riedndr. Portn::nw:n BenPficent.o do Amazonas, pela hospitalizarão rJe pesso:tl d~ fl.otilhn o da Escola d~ Aprenàize.s Ma,rinbeiro~ (com parecer (avoraveZ da Commtssáo de F1.nanças,
n. 199, de 1928);

SJISSÃO EM 1 DE NOVEMBRO DE i923

13

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 117, de 1!)23, consirlerando de utilidade publica a Liga dos
Jiomens do Trabalho, da cidade de Bnrbacena .. (com. parecer
(avorave·l da Commissão de Justiça e Legislação, n. 241, de
1923);

I
.,

.

3' discussãd da proposição . da Gamara dos Deputados
n. 60, de 1923, considerando de utilidade .publica o Iri.st.ituto
_Polyt.cclmico de Florianopolis "(com pai·ecer (avor,'J.vcl da
Commissão de Justiça e Legislação; n. 248, de 1923);

·1!-

'

3' discussão do projecto n. 7, de 1-9'23, determinando que
se,ia fuita uma revisão, na a-rma de cavallaria, das anUguidades dos po5los de capitães e de primeiros tenentes, promovi<los vostcriormcnLe ao decreto ·n. 1.348,. de 1905 (com. pw·eCU1' {avo1'avel da ComHtissiio de Marinha e Guerra, n. 203, de

.~

1928);

h
~·
'

'

•,:

.I

•• :

'·•··..

··--'

,_,.,

•'

s• cl iscussão do proj ec'Lo do Senado n. 23, de Hl23, considerando de ulilidade publica a Associação dos Mercieiros,
de Fortaleza, no Estado do Gea'rá (com parecc1• {avo1'avel da
Commissão de Justiça e Legislação, n. 248, de 1923);
3• discussão do projecto do Sena.do n. 23, de 1923, autorizando a abertura do 'Credito necessarlo para pagamento ao
a,iLLdantc do chefe da oJ'J'icina de stercotypia do Dia1·io 0{/'icial, Oscar Augusto de Carvalho Bastos, a importancia correS'pouderite á differcnc.a de .vencimentos que lhe compete,
entne 450$ e 500$ mellSaes, a contar de janeiro ~e 1921
(offerecido pela Commissão de. F'inançM, parecer n. 21fí•.J, de_
1923);

' '1

3" di-scussão da proposicão da Gamara dos Depulatlos
n. 21, de 1923, fixando as forç.as de terra para o exercício de
1924 (com emendas já appl'ovada.s e parecer {avoravel da
Pommissão de Mm·inha e Guerra, n. 195, de 1923);
2" discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 75, de 1923, que autoriza abrir, pelo MinlstC'rio da l!'a. zcucla, un1 credito de 500:000$, S)l.pplementar á verba 33' do
orçamcnl.o vigente, para inspecção de reparticões de Fazenda
(cmn pa1·cce1' f.~vo1·a·vcl da Co-mmissão de Fin{!nÇas, n. 257, de
-1.923);

'

2' discussão do projecto do Senado n. 22, de I 923, que
f)ermilte a funccionarios e :operarias da Repartição Geral dor
'L'elegraphos, que fizerem parte de associações de clàssc, consignar at.ó dons terços dos respectivos ol'denados, para pagamento de cont.ribuições (com p.arecel' {avoravcl da Com•nissão de Just·iça e Leaislação, n. 284, de 1923);

·i·
'

,,

r

2' discussão do projecto do Senado n. 28; de 1923. aul.nrizanJo o Governo a abrir um credito na imporl.ancia elo
7 :SGO.~, para pagamento de. apparolhns adquiridos para o Lahorntorio do Ana.lyses, da Alfandega do Mamíos (com emcndq
fia Çommi,l·~ao de ,Finanças, parece1: n • .252, d~ 1929)_, .

f:1'~

''
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'

~RESíDE:oiC:l.\ DOS SRS, MENDONÇA MARTINS,

. '

'

i"

'

SECRETARIO; ESTA~

CIO COL\HlliA; PRilSIDEN'rll, E OLEGAR 10 PIN'rO,

2"

SllÇI\IlTARIO

A's i3 % horas acham~sc presentes os Srs., A. Azereclo,
Mendonc;a· Martins, Olcgario Pinto,. Baebosa Lima, .Tusto Cher·monl, Antonino F'reire, José Accioly, ·João' Lyt'a, 'l•'creeira Cha. ves, · Octucilio de Albuquerque, Manocl Boi·ba, Euscbio de Anclmc!e, Pereira J,obo, Nilo Peçanha, l\Jodestd Lc'al, Bucno ele
Paiva, Bernardo Monteiro, Hermenegildo de Moraes, Carlos
Cavalcnnti.' Generoso Maequcs, AHonso ele Camarg·o, F'clippe '
Schrnidt, Soares dos Santos e Vcspucio de Abreu (23).
O Sr. Pr'esidente - Havendo numero, está aberta a sessão. Vne ser liçla a acta da sessão anterior.
O Sr. Carlos Cavalcanti (servindo de 2" Sec1•etario) procede :í leitura da acta· ela sessão .anterior, que, posta cm discnss;1o, 0 approvada,"scm reclamação. ·
E' lida, posta cm discussão c, sem observação, '/ipprovada a
acta ela reunião elo dia ·1 ·elo corrente. ·

O Sr. 2' Secretario (se1·vindo de /') declara q~e não ha

expediente.

O Sr. Carlos· Cavalcanti (servindo de 2' Sec1·~cm·w J

ficando encerrada a discussão, o seguinte
PARECER

N. 290- 1923

A Commissão ele Finanças. anlcs de emittir parecer eobre
a proposição da Gamara dos Depu Lados n. 89, de · 1923.. que

regula a importação de adubos para a agricultura, pede a audir.ncia da ele Agricultura s·obre o mesmo projecto ..
Sala elas Commissõcs, 31 de outubro de 1923. -Bucno de
Paiva, ·Presiclcntc.- Lauro Miiller, Relator.-' João Lyra. Felippe Scltmidt. - Sampaio Col'1'éa •. - Be1'nardo··Monteiro.,
. PROPOSIÇ.~O. DX CAMAI\A DOS DEPUTADO,S N. 89, DE
SE REFERE O PARECEI\ ·sUPRA

o

Congl;CSSO

i923, A QUE

Nacional' resolve·:· : •

1:\d,, 1." A imporl.n(:ão de nrlubos com applic:v:ün na agricnltum. qurr. nntumcs, crnrt• ru·l il'icines, 'col'pos simples nn rcsnllnrlo rir mislurns. se fndt mcdianl e o ,unico pagamento rio
2 '1o. papel, ele cxpcclientc.
1\rl.. ~-· No momento uclnal a nomcnclnl1li'U dos aclnbos
'n:pplicuveis
'
. ' na agricultura eleve comprchcnclcr .. ps. seguintes

,,
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productos em estado impuro: chlorurelo de polassio, sulphato
de potassio, kainit, phosphato de calcio, superphosphalo de
calcio, escorias Thomas, nitrato de sodio .ou. salitre. do Chile,
sulphato de ammoniaco, guanos, misturas de adubos contendo
potassa, acido phosphorico c azoto.
.
Art. 3.' De futuro, qualquer outro prpdudo que venha
a ler ap•plicação na agricultura como adubo deverá ser incor~
11orado aos enumerados no arl. 2', por acto do Ministro da
Fazenda, em· aviso ás repa'rliçõcs · fiscaes em virtude de requisiçãp do ~inistro da Agricultura.
Art. · 4.' A importação póde ser -realizada indintinclamente por syndicatos ou sociedades agrícolas, agricultores,
sociedades anonymas ou commerciaell ou por simples commerciantes;
Art. 5.• Na isenção completa de direitos alfandegarias
e de consumo especificados no art. 1' . $e . comprehendem
tambem os saccos ·que servem de envolto rio a·og. adubos, quer
sejam elles singelos ou ·duplos. pela imprestabil'idade desse
material após essa utilizaçãp.
.
Art. 6.• Os rproductos como adubos especificados no artigo 2• devem ser comprchendidos entre. os gencros da labella H da tarifa alfandegaria ou na cla.ssificação que de futuro ·venha a ser praticada para o effeito de terem prompta
sahida, livre de armazenagem c cqmo tal serem despachados
sobre agua. ,
Art. 7.' Quando o inspector da Alfandega ou o ugenle
fiscal, a quem competir a verificação do produ_cto, tiver duvidas sofire a sua natureza ou composição chimica, poderá
deter um volume dentre ps importados, afim de submetlel-o
á .verificação e analyse qualitativa pelo laboratorio respectivo,
dando sahida immediata aos dem~'tis, -mediante termo de
responsabilidade com as cautelas usuaes ou ·com .deposito
prévio· do valor correspondente aos direitos no caso de importador originaria não estabelecido na praça da respect.iva
alfandega.
•
Art. 8.' No caso de qualquer divergencia sobre a opinião
do laboralorio alfandegaria de analyse, ·não acceita esta pelo
importador, deve o caso ser ·levado ao coriheci'mento do Ministro da Agricultura, cuja solução definitiva deverá ser firmada em laudo do Instituto de Chimicn do seu ministerio.
Art. 9.' Não será mistér para os despachos alfandeg.arioa
qualquer audiencia do Tribunal de Contas.
Ar!.. 10. Fica o Governo autorizado a suspender a cxecnc.ão da presente lei quanto aos similares que forem produzidos no paiz.
Art. 11 . Revogam-se as disposicões
em conl1•ario.
. .
,.. '
Cama r a dos Deputados, 13 de outubro de 1923. -Duon.isio Bcntes, Presidente, interino; -· Asccndino Cal'!WÚ'O da
Cttnha. 1• Sccrcluri 0 interino. - Huuo Car'!lciro; 2• Secretario
interino.

,
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'l:íOt·al, devido ;i :lua propomionalidade, concede maiore~ vaRtagens úquollcs que já haviam obtido melhol'ia:

\

:·:;

.,;·

,.)

E' de .indiscutivel
.iusLil;a o seguinte ·
~.

I'

PROJECTO

··'

Ar I. 1." Os esc r i viiet:' da Poli cia tcrftu iguacs vetwi meut.os
.ao~ dos ruucciomnios de secretaria da ·Policia, observada a
equiparação que entre elles existia pela lei n. 1. 631, de 3 de
,janeiro ele HJOi, c o que dispõe o decreto n. 3. üS'l, de 8 de
janeiro de 1!lHl, como se segue:

Llelegacias auxiliares ao sub-secretario,
gabirtete;
entrancia aos officiaes;
entrancia aos escripturarios;
ri r l' entrancia aos amanuenses.

Escrivães das
oul.r'ora ofl'icial de
.Escl'ivães de 3"
Escrivães dt~ ~·
Escrivão~

A!'I.. 2." .Os delegados terão os vencimentos seguintes :

Delegados
Delegados
Delegados
Delegados
Art.
'4 :300$ e
I Art.
1 Ar i..

auxiliares (annuaes) .............. .
ele 3' ~nlrancia (annuaes) ........ .
dr 2' entrancia (annuaes) ........ .
de 1" ent.rancia (annuaes) ........ .

3." Os vcncimcutos dos escreventes se1·ão de ré is
os do> officiaes de justiça de 3 :600$ annuaes.
'•·" O Govet·no abrit·á os neccssarios credil,os.
5.' Revogam-se as disposições em conh•ario.

'' I Sala dae se:;:<õcs,
Andrade.

(A.1~!/.111e

tlente.)

o SI'.

18:000$000
111:400$000
10:800$000
8:400$000

,'3 de novembro de 1923. -

a pl·esic/.cncia o S1·.

hstt~cio

P1·esidente --- '.l'rm a ;1nlavra

JH·évi amente inscripto.

Euaebio de

Uoimb'l'a, P7·esi-

o St·. rrineu Machado,

O Sr. Irineu Machado ( ') - 81·. Presidente. venho re~
querer ao Senado a in:ler~ão, nu acta da sessão de hoje, ·rJe nm

voto de peza1· 11eln. fallccitnQnf:o do ex-Deputado federal e insigne .iornalisla, St•. Pedro T:.eão Velloso Filho.
l~onga ú a lista dos sct·vit;ns prestados ncln meu grande
amigo, que urn rlr!Ril]lpat•crrl tt 1rt·ru hr·asileira r. <is letras putrias.
Nal.mal rio E~tado da Bahia. onde nascen Clll 1!! de marc'O
de :!Sríü, dr•pui~ tlr 11111 hrilhnniP CUI'BO de lmmnnidarles P de
~·anliat• t'llltl latll't'i,; o lifulo rlc baeh:H·cl r.rn Seir.ncins.juritli(.)

N~o

foi t·evislo pelo Ol'uclor.

'

.

~

''

••
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cas a sociaes, na Faculdade de Recife, vcio.para terra bahiana,
. onde eollaborou 1m sua impr.rmsa, regressando depois a Pernambuco, ondiJ no Jmonal de 1/!:C'i{e plod.eou a causa de um dos
grupos cm que seindira o partido liberal.
'l'odu:; couheccm esse inci,.i,~rltc da historia do parLtd l liberal de Pernambuco, onde dividido r;m dons grnpos - um
chefiado pela farr:ilia Souza Leão e oul.1•n pcln grande ll'ibrm;r
José Mal'iannu CanwiJ·o da Cunlrn. I.efto Velloso redigia D
primeira eolmnna do .lOI'IIfli rle Ncd/e. Alli continuava J pôr·
cm prulica ns .~eus f.ah'ni.os .inrnnlisLicos. já revelados desde o;;
seus primeiros lrmpos rle nwcidarle, quanrln, ainda no ~nr·sn
de Humaniclades, ao lado de Scveriano Vieira, :João Baptista
de CasLr·o llebcllo, dil,ig·iu O Porv·ir, para depois collahorar na·
Ch1'/JÚtl:id61, passando afinal an Dial'io da Balda.
São estes ns primorclios da vida rln g·r·anrlc jornalista, na
sua longa. brilhante c •:ivica ai.Litnclc de publicista.
i\'a adminisl.ravão, na magistratura c na pomica, indelcvois foram os l.ra<;os qur; deixou de sua actividade, saber e Lalento. Foi promotor publico nu autiga COrte. cargo que occupou duranlc rtuai.J'n a11nos; foi· juiz de direito rle Belém de
Dcscalnrln. cr11 S. Paulo; chefe rlc Policia ela provincia do
Parnná; Prr~iL!cnlu ria Pr·ovincia das Magoas: ,juiz dr rlir·eito
em Pindamonhang'aba, em S. Paulo, c depois chefe ele Policia ria nwsnra Pl'IIVineia. funcr:ão que exerceu até Hi ele fcvend r·o rlP 1880.
Filho Lio gl'Undc " illustre rhefP lrbcral, f!tle .foi o Senador l'edro Lcfto Ynllos11. r;nlticlr~ n mnnD.l'Chia. esteve rlur·nnl.•;
algum lcmpn arredurln elas ftmrr.:ürs de Pepecscnfa\:ãn politica
e ela adminislrar;ão, passando rleJlOis a exercer a advocacia,
a Jll'incipin, i:m S, Paulo, depois nesta Capital.
Ha 23 annos, mai;; nn menos. amigo inseparavel de
· Edmrmdo BiLlcnennrl, fundou com cllc o Correio da 11-lanhã,
onde l.rahalhon I' cserevcn, >cm inl.ct'l'll'DÇão, ató quando o
pcrmitt.iram as suas forças physicas ..
Arredado de si u Capital por motivo ele enfcl'miclade grave.
indo ao csl.rangcit·o pt•oeurar repouso c tratamento, não puderam a se ieucia c o·s esfor(!'Os dos amigos que o rodeavam
triurnvilar contra a falalicladr da morte. {:crr·'ou; em 81 de outubro, os seus olhos em Pal'is, na granclo cidade-luz, capHai
da Franca e ela civilir.açfio la i ina, terra que clle tanto amava,
terra a que clle rlcdienva um vivo ~ rmtranhado a1'1'cc.J.o.
Leão Vclloso foi, ignalmunl c. senhores, durante cinco lcgislal.m·as, a parti r· rh' I OOG, repl'esenlantc elo quarto rlistricto
dn J3a•hin, na Gamara dos Deputados.
Ha alg·uns annos ]1assados, divergindo do Sr. Seabra,
deixou rln ser rePlcil.o. perdendo assim a sua rc,prescntacão
polilir)a. l\Ias nem 11nr isso abandonou a actividade no exer-.
cicio elo s!lu rlil'r)itn ri•' el'il.iea n de exame, pt•oscguinclo no seu
dever, nu sctr lr-.lhallro pnlo r_egimcn ~ pcln pa(ria,. na s1ru
posiçfin dn jorn:Jii>'l.a onde se mundrLahzou com 'o pscuclnnymn ele "Gil Vida!".
Brllo e ndmir:wcl l'Xemplo ck que, para l'lll'ael.nt·izar· rr•spnnsahilirlnrlr•s, niio 1' nccessario que os jornacs vc,inm firmado
·pel11:; pr·n;i1·ios nnmPs.lndns o;; artigos ccliLoriacs c !orlas as
noticias qw• cnl'hrlll suas pa,;inns ocliLoriaos. Lembrei llf!Ui
110 clebalo prolongado cm lot·no ela execranda loi, agor.a pro-
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rnu lgnrln. c publicada, comei q;; 1!1Uis celebres dos homens de

iiJ!JH'UH~a. g:mlwram rrnome un:versal soll .J?.Seudonymos,.
1!.ni..l'l' ni'>:', ll1:lÍ:i

uma vez,

ISSO ·Sl! VI!L'lÜC:L C O í!USO

rhJ

.LeGo y,,J/u;;o (, enn:ilecid" 11r.1 1pa.iz inl;~!il'O eomo «Gil Villal »,
"~r;tlllu!l)'lltn cnrn qn.e Pile St! immorLflltzou. na dcf<'~U do;; ma1:;
~'lr:Y<trlu>< Íill.r!l'I'~Sr!~ da pat1·iu, na Jil'imeit•a columna da Jll'llllr!il'H pagina d11 gt•aw.lc diario, o mais impm·ta!ll.e dos c.liaeio~
dl'sLa t:apit.al, u Co'l'i'f!io dtt lllrmltli.
.
,\JI[Jt'llSill'I!Í aO llH'll JiSClll'i!O, ]1Ul'3 Qlll' OS J 111/fU:S ]lül'pe\.1.)0111 e !ransmiUarH aos vosteros L' ermhr!eimeulo de~la ,íuia
i'il<'r·aria, rJiw c: " at'!.i:;·o pultlicado nu Co!'l'eio (/11. :1/rmlui., sobt•n
«Gil
. Vir.lnl »' rlevidcJ :í pr!nna lnrninosa.
. ú pcnn::t r,le .ilwxe"..
dtYI>i l'u]giJl' do um tlns moc;o;; ()n mat<ll:' t:speranea, smao ,J:t
tltna das maiot·rs I'r!alidarlc.•s - '.:\lariu Rodrig-ues - glot·i:• pela
sua inlcllipeneia, pela ,;ua cull.ur·,. ~~pela sua integridade,
ela lcl'l'a )lernamlJueuilu, onde na se(! li.
D Stt. P.IULo nE Fno~Tl:S- ~lui!n helll.
Sn. Im:SEU ~!ACHADO- :\las a Yida Lle T.r!iio \'el\o~n
.'PI' pnsl a anl" lodns os llOE'i'OS paUicios como um r>xenrplo
dr.• ínqueln·anlaVi'l U!, Lle t.LIIUtz prosecuclín ll:t dl)fesa dos
idcau.-; 1il!rPaPs. Yel!w e i mpen ilenl1' li!Jcral, eujo nouw ta nt iJ

-

,,

. 1),,,."

o \lUZf•t•n 1'nl dr·~lnquc no~ 1eJ1l'l•n;; rln ,JII'!Jll~l'in, na pt.'Íllll'ÍI'a

c·olnnl!la ela aYançada liberal, quasi ronl'undida com os arl'aiat•s rr!llllhlícanns. a vida de Leão Vclloso assignaltt, no Im. P<'l'io. lllll Inngn, Ulll yigfii'Osu es:l'ot•c,:o em pr•{rl da mais ui!'Ynda, mai,; nnlli'P, mais ~anla de toda:; a~ cansa~ CJilt) ]Juviant
;;icln Jllr'ilcarln~ IIU J3l'asil - a da l·euewpt;ão incondicional.
al•,;nlufa, illimi!ada. de \odns n,; mal't~·t·rs esct·a,·izados dt~
nns~a

_.,

...

"'

tr•t•J•n.

· ::';n Hrpuhlit•n. 1''111 qnanla eampaulta :<e inlr!t'l!-'iir.IIL o I'Spi!,'ito .naeiunnl .1m sua Wl'Ligino::a I! t.'aJHlent.e rnn1·eha para o
Jultu•u, Ptn lmln~ quan/.o;; fill'lllll o,; fU'anclc!s rnnt·eo:< que as;;ig·nai:Halll a nns;;a PYolueiuJ J•ül i!.it:a, -c_nll'" ns llomht'os qtw O'
]llarr\.at·anr. f'l•mprr l.lt•dieado tln lahnl', fiel aos irlcae~. t.':<{aya
Lrofiu Yr!l\n,;".
X_ii\1 :.;f'i r)n !'[llnlilas r:ou,;ns lta~jam na. Jtr,J)u!Jiiea ap:il.udn
n ''"llll'lfr• r• apaix1.IU:lil" a,; mt.t!t.ir!tir•,;, qual haja sido rnnis
r:nndr•ni.P, cpr:1!_ •l_1:!,ja cJp,;pc•J·Iadn mailll'(•;; en(lrn~ia.,mn• do f[lll\
n can!pnnll;t r·tvdJ~~u~ 1'111 qll!.' PllP .!'ui enntpnnltr•ii'n 'fir~l, tan!u
1~a fl'lhllna. na J.liiRit'ilu di! DI'PIIÍnrln, qu.1111o ua imptr•nsa, aa
111• ,/lli'Jlnlr;;Ja.
. :\t.1 lado 1\,r• 11ny Bar·!Jn;;r!, que t'l':J .o l'alllpl'iin nwxim(J, 11
punLri.wr llliiXJillll dr•ss:1 r<'lig·i~" rir• li!JPI'Ihlllt•, l'lle 'fnr'llla\'il
rrtm~u1;.:n, l'illil Mllaen, c•on1 Hnr·lln~n Linm, nn rll'inlf'il'a l'il:1.
nn. lrl:'t rlc•:,/ac:lll:t. do~ Cjlll' r:nrrr]l:dianl ptl~nazrnc•n[P, Nllll 1\,:tnteo 1' ronr•r:Q·ta rmtll<!hi·an!aYr•i,;, rwla nilm tln l'Pslilllic·iio no
~l?Y~ lil_:~·'l)l:lrrr _r)n;; s.c•tr,; _rli1_;•i!n' na tW:ullta dn,: ;PIJ' J'Pprr-

·_ ~ nL7B_Ir ~. 11.11.1 ~~~ na:'i 'Jlll:~H:oP~ paJ·hunPJJinPt~;oO. C'IIJJJo na Pl't'.-:~rlr•nr•rn 1!11 f!I'J'lllhliea, 1~1-ln .l'igrrr'11rr iil'll1JIIT n·tqJIPIIa "'I"JJ'dr•
]'nn.H1n.Ji'lra. tllldP .~~~~- t:nda. unt dtl:< ••rnl,,afr•.", I' li r' ~::1cln 'rrr~a' rÍa>;
\lfi.LlllJ,,l~ .• l.l.n:--;-.a J1· sn rnvu..:·ln.'nr:~ nu hrulc dn~· fd,,at'·~. r~p 1 ·(, 1 ~;.
'. 0 ,1~1:'.' ;1:1\,tr!l".~·. dr• ,flUI' c.nmpr•tnm_n;; 11!11 dr•YPr· t•ivir·ll-n dr•
·l!l 1 lt.rl.l!nlo, d' olr~rtrelnas, dltilrlll:tnlro.< na ..; ''·'l"'"i"t' 11 i·r·1_
1'1'11'.;
")l'l r]•
j
'
''
r;').~,· .. 1\'1'
r..-. •· r 111/lLrl~. I~Hp 10-l'U~ diJ'fl!'lfll'tl:-i'dt) )'l:ll'l.idn ...;, rJil0)' J/IJ
. l i .rn". quer· n:t cupula t.ln uli:~·~u·eiJia, pnr·hnrli'Iilar·, ,, pndc•r.·.

,
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que ~c nt·t·nga\·am, d•' csr.olhrrrnt li\'t'<;tncnl,, no rnndidnlu~ •.
dr•lxnnrl" de lado, <:Ut11Jlir.lant<!11lr. tll't't'rlar.ln, o }111\'<'1, <:tt,ja
l'nner·ito r•t'a a ti~ ;;itnul:tt' a· l!omulu;,:u~ftn rlu nunte u:-wnlhirlo
lH'lo~.. lltllgnaln,; e pr~lo., di.'l••nlore.• riu ti•Jmi11in pal'l:tnll.'lllal'
,. govr:t·nanu•nlal rlu pniz.
.
A lula ,1 a mt:,.;nm ai•'• hojr•. Si ttn,; t.J,.,;appat'l'eCt'ill\1 d<~
r•atll[llt dt: IJrlinlltu, Jllil'f!Ut' n m••r·tt• llit'' l'hnmltntt a., palpl'!n•n;;.
et•l'l'iiJH.ltHI~ :'1. l11r. r.Jo nussn 'lnl, onlt'!IS nqni cnnlinnam fieis
:w llll!~nw i~\~angt~!lJp; a t'flf;r.,l.if' a n1e:;ma JlPcrs.-.;idndP ilP rri- ·
vint.lka•·fio. a ,J,•senl•nlat· a mP;;ma banrlt:ira dr• <'<lllthalt• r.•tn.
lm•no tÍn tJIP,;rno ]ll'IIJ.;'l':tlliilla rJr• t•rdPl11J11;ão nariunal. Enlt'<'
a;.:oi'U, ai.(• n ·ui !'imo mumc•n[.,J d<: eotn!JUI.t!, Plll-1'1' nú:<, :;r·.
:tell:tYa Üil Yidal, a nul.t·a t'ur:r:l.a rlr'""" ;,:Tuntle lalr•nlu, dt•>is<'
gt•anrlt! llrilllulllt\ f]nn no pat·Janwnlo era conlll.'l:ido Jl"l.' Leãn
VPIIn~n,' ,, n~,; rnlumnn,; rl<l Curn:io dn Jlanli.ti Jlf'ln .lltllflll ri<'
. Gil Vida!. Tlnis a~J.Wr.lo,; dn mesmo poder inh!llretltill. <h
IIWf'l'lla vbiin ('iYirn, rl11 nw;;mo t.le~cnl'linin polil:ien. dn nw;;mu
de,·ul:unentu nn povo, ao Bm,;il e aos seus clevnt'<'S '·' dit'l'ilu:i.
na commnnhiío nniwt•,;al.
])psf.a tribuna. (~nm ns n~eus votos pelo rrpnnsn, nn rr•manso dP llt'll\ dr,;;;a almn búa, desse amigo Sl'l't:nu e allltc•~aclo, ~s minha,;· palavras s:'trm e SI\ inclinam rleunlt• du sen
l.tmmlo. como clt•rrmleil'a hnmonag<•m au anJi'gn, r.l11 COlllJla'!l!wim rle [ll;mas e p~trieio 1'1!\"0lvido nas rnesma.s rnsponsalll-

r"''''·

J
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lirl~rlcs e com u rccorrlacão das me>ma; refl'egas. do;; mesmos
combales. clus · mesmas glorias, elas mesmas alegrias e da;;

mesmas

tristc~zas.

(Jhtitq bl'm; rn11ilo bem.\

Artigo a que so refere o SI'. Senador Irineu

~lacllnclo:

«GIL YIDAL

,.'

·.:~

ncsóe lambem aqui, nestas colLJnllJas. uma nota de

pro~

ftm<ht snur.lnde. A pagina politica elo Correio da Manhã 1! qun

il!vnlgnva os

nrlig~)S

do

mestr~:

nell:l r ,qnn durante rerca do

y1nle nnnos nlle ftxou as gt•anrics cnu:;a;; da pnlria; r:lln. po1·
"'"n nw,;mo, llle f!nvl'. r.m lroca da glm•iu com que Gil Vi<.h<l

a illuminav:t, a dnlol'i<la. trrnum rln 11m ntlrus. Xem S<'lllPt0.
lo~,;ra a palfl\'l'll COl'l'eiipOIHI<'l: :í.

nhjt'l:l i\·~. do sentinwnto nu
aos assumplos em 101'11<) rio;; qnnt:s ·'~' I.'XII'I'iol'i.z~. A5iiim. l.t·al.anclo ng<Wn tlo ,iom:~li~la maravilhoso. pt·nUlp:tn di' luwlez " clarl·~.a. qur• s~·nt:hrl.tz:wa lodo;; o,; Jll'obiPmas
,, tnrla.s as irléas ~rn íl<ta' <Ju Lrl'~ phl'a:;e;;. eo\1J)l!Pin;;, inl.t.·,:l.'as .. ll!~las, ·PI't'dnmn-no~ <.•m 11111 <)IJ'IIIHLI':lllhndo rln Yorahulos
r: f<~t·mo,; qtW f<Jg·ern · :í arnnt'P:Ill':l <ln nn:;:;n r•sLndn ri,• alnm.
s~•nt_rxpritnil-a. R<!rn l!lll..!'rntoMPal'-1111' siqnrr a r,•ridn. )la<
gr nan pnrlr•mo' imilal-u. n :;pu lypo nn:i p;;f(J Pl'<'Sf!lile ,.. n
·'t'll ,-,;piril,. t'<'eonltnrcr:'t. o c·:H'inltn da pnlll'<' ltunwnaf';rrn qm·
n·n~h>mr!,; ao Yf'lilo <'fllllP:tlllwil'n tnn1·1o. 1'111 nn1 P:ril<• de ,.,,_
I"H;an tltlaeprarlo pela :!ngu;;lin.. rla sna :llliiPneia, fJlll' a pP<lrn
ti<: ll~l.l 1.111\Htln 1.111'1\:t 11.'\'l'lllUIIi:lYPI. ,\o llll'llll.', dii'<'illll:-i fJIIf'
Gil \ Hlal oneht•n u111a •1poca do lnlrti'.
··
X<•nlH~rna .fígnra tia imtWül15a rio B1•asil l'oi t'n\ <'JtHtlqur.t'
t.0111Jlt) mnt,; 11tgnn lle ''~'' rslu<hHla do [{III' r.lho, ;;nlH'Oittdu no
~011 Pslylo anntol<•nno ,~,P~<~ie rle mio dr. ool Cl'~'i'iallil.ndn.
apt•opl'ial'-~r

i
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nr.eo!'dcmos a campanha civilista. Gil iVidal concorria, nri
prlt•,ia, eom a elaridnrln rla.s manhãs o;;l.ivar.s. Na selva selNI!/(tia, onda us eol'iseo.> silvavam, ae;it.untlo o acampamento
rlnii tlurnclrJs que a ·poliLira mililal'isl.a ulvol'o(:ava, o arligolciilkl' do mestre rcpr·esenlava, todos os dias, o puro canl~
da alvot·adr,, a err,io 'il1lJ10r'io encanl.adOJ' ns conscicncias iam
eedenclo uma a mnn. TJn1a obscl·vaçüo se fez muitas vezes: o
ehr.l'c ela rcacr;iío, com os seus longos discursos, creava os
hl<'>cns gigantescos que Gil Viela! ia rpcluzinclo a· cslalacti~es,
na divnlgnc.i'ío e rnmnwnlnrio de cada l.recho das confcrenc·taS,
mPt·eil elo um exlrnorclinario porlm• de synl.hc~r; para offercrrJ• nma iflrla mais nitirln, o trnhalho de um roprescnl.ava
a enr:honira rlr.spenhanrlo-sc. no passo qur o elo oulro snhia
corno nm copo ele ng-na fresca, colhida na ·malriz apocnlypl ica
rlnqncllas vrwrlarles rlcrna'; nrn dcslnmlwava pr.lo ,!l:ranrliloquo
da rPI.umhnnlo voz proplJrl.icn r jusfiçarlorn. o ontro arraslava n nrnsclyti~mn ~. fm-rn rln iminnnçfi.o nmavcl. A obra
dr. C1il Yirlnl. l'rlnlivn a PS;:;r t.cmno, cnnsl.ilur .vrrrlnrleira mr~1'avillm rm nossa J.iteralnru politica. Nada llw falta. Vi3ão,
er i Iil'a. .i u.' i.Pzn rl c mrd iria, iJ·rrduc t. ih iii.!;! nde de convicções,
corn~·rm civiea. sr.r•cnirla·dc nos g-olpcs, nenhum rxaggero na
rnn finnrn rla vi c! nrin incrrl :1, sem ([111\hra ele animo ]leranl.e
a 11rrr~sirl:ulr. clr afnslnr n prPign -- ris ns lra~ns principncs
rlo rhnpsorln. Ha rlr se Prigir n hi~I<Win rln 111'ilhnnt.r pha::;e.
rnrn· r1n nermhlica •'m que rlb sn mnstrnn rligna de si mrsn:m,
rmhnrn vr.nrirla. Nnmr nl:;'nlll, rnUío. sr sal ir.nfnr:\ cnm maior
fnlgnr .r rrlcvo.
· P:winns rnmn ns qnr lrn~nn, no rlia n rlin rln virln do
.inl'l1nl. fixn'1rln n.s snn~ rrminiscrncins rla Monarchia, poucns
l1nn•r:'t rlr lnnln lwill1n nn~ lri.1'ns hrnsilrirns. Filhn rlr 11111
rlns mni' illn~lrr.s rslnrlislns cln nnt.ig'o reA"imcn. o Dr. J"cfio
Ynllnsn Pduron-sr r.nl r r os vnHos fJJlf' rlrvaram n Brasil na
,:pnrn mnis nnlnvrl rln sua hisloria. Depois disso. al.rnvesson
n prrinrln lmn;:rnt'l'irln rla nrp11hlirn, Ninqurm mrlhm• do que
f'.ssr• nh~f'I'Vnrlrw nrPsnkaz, rn.in mrmnrin pltrnnmrnnl cnnsn!'vnrl alrl :í 11101'11' Inrlns aR viPinrlr.s rln mncirlnrlr. nara ·a
rrrnm11nsiefln rlns r•pisorlios 1111r St' rlrstncnvnm clns hrumas
rln Jll'f'lrJ'iln 1'111 :·nnlrnslr cnm n misrria rln hacchnnnl rcpuhliennn. As fi~·nr·~.~ t'rs1nwdns :í palavra rlr sn~om.n rlo mcsl.rr vivinm rlr Y••r·rlnrlr. Rrnnrln rln Tmpr1•in! :\ssrmhlón rle
hnmrn' rlf' hnmn r• snhPr-. yrJhns r1wnnrrirlM nn sm•viçn rla
pah·in. cnhcças. de nrvr em que o ideal -patriotico exsurgin
rlr> mrrn. lilf'lrinlitlnrlf' .SI1JW1'ÍOI', nnrlr•nrla ]1:11':1 ns altas c.nmpanhGs rln prnsnnwnln . . r.nmn1·n rln impnrio! nrll'pn rlr rlrilns
por sn'I'I'J'a~·ins Praf's, qnr. innnmr'1'as vrzrs, no~ Est.nrlo~. rl1'1'l'ni':ll'arn minisiJ·ns r•m pll'nll ft~sligin rln pnrlflr' .. , Minislrns
rln Tmn0rin! l~siP r~nl'>:n lr·nrlrrzia nlg·nma cnnsa na rnnfinnr,.n
1Jn paiz. Jlrln ~·:>spnnsnhilirlarlt• rlns f!111' n nernpnvnm. c pnrqur sr\ ,,, sr1hia an r>ineal'" prln J'Pmigin tlr> nl:;'nm valnr ponéli'T':l\'t>l. illlalirl~r1r•' rlr• !'nrnrlr1' .iul~nrlas 1'111 rlefinilivn, ho_nrnr!Pz illihnrl:> ... Gil Virlnl r•Ypnnhn ns l'nrlos r r.nmpnravn.
E vi IassPm-1 ht> as r lwnn ir·ns rlt> sJrg-gPsl fí.o !'a sr. innrlm·n os l'rpnblir·nnns ai'Pr'l'nrlt>' an frl it•l1f' · rla fnr·muln. Porq11r murlnriam rlr• r•n1rpn. Dt>s.-.'S pr1·inrlns qrrr lr•ansr'fll'rinm cnmn n~·rnin 1'1·\·slallinn "nlln1·:1 n rr•nlirlnrlr rln nnssn rlnA'I'nrlnç:rp
:lf'llrnl ;, ri 'Jll't'l'i~n diwr qi1P sPrYJ hy1Hl1'holn, Viam-se nhi,
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:nc:.;mn indt•Jli'llrirnlemenlt• do t·rqnmr•nlnrin dit·r!,ln 11·,, es,wipfnl': o ~Pnnril~ ·~la n,,,pulilil'a, a r:umn1·a tlo-. Dt!plll:\lh; da

Jt,~puhl!rll, n,; 111111J;;Ir!I'IOS du ll"lllllilil'n, I' III ,,,a la' I inHJ\'1'!

nllng·ua.

··

. PJ'Oi'rsso!' d" diJPilo CllllsliiJH:innnl. (!11" nho linh~ ~''ll'''r
dos, Jl:ll'l\ <!IIi•, J'••:JiízoJJ na dt•J,•;;a da nn;sa l"i l<asíen. "ill ~nu:;
ari.Jg-n~ .. lln:. lr~d!alhn rll' ~rdíeiludP t:nnslanlt!, :\n rlin l'fll llll''
·umn. ](,, llliiJIIil ill'l'anen\'il no roslalnlo d" ~~ d1• I'P\'f'l'rirn n
pl.'incipin inlang·il'l'l dn li!lrJ·rlnr!e dn Jll'l1:ialnt•nlo n da ''Jlini:io,
a rnn!'lr• r•ollli•ll-n, enm11 para i!Yilal' ao llJI'Sil'l' rnl'roJ'tno irnJlnssiilililnrln rl<' rll'ilôl'g'llil' llll:i :iiJDS Jieiil'S ,." 111l." SCI!S ]JJ:nlrsl.o;;, o rlrsr.;;Jwro da tn\lllr·~ fnl'!,'acla. ~i não <-.ernJ'J'rs;w n Cl'i,<t•
.:n sua RntHII' "nrnhulirln rmquanln "'' 'IJl'diu o df'eJ't'lr'l rio silr.neio, a :=mn voz: rir i!f'J'IO .. r•:;la1'ia no sr.J'virn ria ~:nusn Jibf'J'n1
r•, mais rln qnn i:=iln, ria 1:ausa <ln 1\iJ'r•ilo. rulminanrlo o el'inw!
O dnsl.in0 <'Yilou-IIJr., a r.lil:, qur• s~·nüJoli~nva n lolr_ot·nncia,
naqul'lla Pncnnlarlom liniHl flllll':\1. o Lt~i'l.rmlmho tla lic~nca
rio;; rnPvn,:; em rlrspJ·imnJ' 1\n r.nnsl ii Jtrionalismn lnJ'11Urln oll]eet.n clM ~cu~ rslmlo;; "'' lnrln IIJnmt•nln. Haslnu-lllr assistir
nos drsrnnnrlo• ;nd.í•rim·t•s 1\a J\rpuhliea qur•, 11~11 obsla11lr,
r~lncal'a -"'IIIJl'''' d''alllf' 1\" mnl c·nn:=qnnmarlo a PAla IJot·a,
I~~~n )lflllll'lll 1[110. n Br·n<il illl1•irn lia, arlmil'/l\'U r COllSUIIava ei'Hla rir rnl\a 11111 l\11s inlc•J'r'SSf'S dr. sua I'Xisl.rncia, ·rlr.dic•nva immr.mo urnm• ii Françn, que llw van gnal'dnr ns deHpnjos, num ri'-' P.JI.Íil:i c•>'t'ulploJ'<'> rnui~ c:r•lelwe,; acaba rle lhe QlO-

•Ielar n

e~hr1:n

ae c incoen ra

rlc• rsiJH,Ja. 11tllr..;cu,· admiJ·avc!l, chroniea viva

nnnM. elk qtw:=d n nnca dt!i ~:wa n1nrr·t•r uma palr.slrn s~m rpir sr J'l'l'f'J'is;;e :111 ·'rlnrr• cnPnc~n do mundo". A

atmosphrJ'a dr, Par·if', o;; 11lll'''ll' i'J•nncr·z~;;.
n
houlevarrl
fmncez. o I'Spiriln i'J'anerz. n nJJJlht•J• framwza, l.urlo I!Jo scr·l'ia u. uma phra>e p;;fu~innlr', om rrnr n enlhusia,;mn e~pou
cnvn. Onvil-n, impoJ·Iava rn1 nmuJ' a FJ•antm com n g-cmio immorl ai quo. ap,ls r·111rr•lmir rm AllJcnn., no mnio rios csplen-

florr.s rio imrwr·in olympicn rins rle1rsc;; genlis t'·gurrrciros elo
secnlo ele Pnricll•s. logu se lmnsmil.liu á invicta .rleslruidom
rias bnMi!has, melropnlc da civilizur;~o. fonte do heroismo e
do nmnt·. T•~i• rir nnrlt• lhr ]Jrolnq o '~'nso ·ria pJ•oporção na
Sllli m•! ,.,· o l'Yi.hrnn da sua rxpl'I'SR~n nrivilr!!'iarla, a r.Jureza
rlo smr p»n~anwnto, a nnlu· lirnpida rias :maH idéas logicas
ainda quando rnlnva n ft·ag·or· das ca!.npullas rlc guet•rn. Irradiou ria Fr•ançn, l[llt• n mrsi:J•r Yi!iit.ara muilas vezes, a sua
curinsirlnCh~ tlt• matlrngnJ' illlnca s~iisJ'Piln. n rlrpal'nl' a cnda
passo r r na nlos i nerl i f ns ri e hr I Irza ...
Agm•n. o nosso· aclPus molhado cm lagrimas de saudado
infinita, n''''ldllr.u-lhc o ull.imn sopro rlc viria Edmundo Bit-

l,rnconrt. srn companheiro r o melhor dos seus amigos atra, v•ls de nma Mmmun h ii o rln mais dr. vinte ,annos, O no~so
que!'irlo clwl''! iú lho l.t'tHI,millira, no ;;oluço da desprdiclu, n
'~enlimenlo rlc 'torlo n pcs~nal elo Correio rin Manhã."
O Sr, Presidente - O RI'. Senarlor Irineu Machado reilUfll' a insrn·•.:fin .-J,• unr vut.u d" pczuJ' na neta rios nossos Lrahnlhos de ho,i;>, pelo J'allec·inwnln, r>m Pal'i,;. rlo ,inl'!lnlisla

nr, Lni'i0 Vrlloso Filho.

.
'O~ ~rnhorl'.< l[JII' arlJwovam u rr•qnr•t•imrnl n CJitOiJ'ltlll sr.•
lPvnntnf'. (!)tnlso.)

Foi appl'ovado,
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Cnnlilll'i!i n liOI'n do cxprdiPlll<'. Si nenhum' f:;nnarlol' quiZ<'l' lllÚ:i li~Ul' ria pnlaVl'H na hOl'il no 'expNii0lll.e, passat•ci :i
Jll'riUil do dia.

Sr, Ir.ineu Mach.ado O Sr. Presidente -

P<•eu a palavra.

TPm a pal:Wi'a o S1·. lrinru

~larhadn.

St•. Pl'Psirlr•niP. I mz-mP :í
l!•ii.JuJm o df.•Vt'l' "'' Jll'llil':<laJ' c·nniJ'a a Jll'isii.o dn ,joJ·nali~la
t:!aurlinu Yielot·, J'I'Jll'Psr.nlaniP do O ./urnal twstu Casa. DPsriP
auiP-]HHilf'm, Si'. PJ·c~idi'JJIJ•. acem·!'· i ao Se• nado pat•a l'rq·!nulaJ· da ITilltllnt a min_ha J'l!clautlH.:ãu coult•a o t'lletll'CI'I'alll<!lllu •L• nmis IIIH ,iuJ·mtlisltt.
Xãt• l'lllliJ'II'<'Ii<'iHiu. S1·. PI'Psid<'l.l:t•, como, d<•puis da dl'c!n:·a~fín oJ'I'ieiaJ do S;·, :\linisli'U da ,]lJSI i1;a, di' ({lil! JlllWI'[I. lt!l'lllil
:í c~>ns~.;ra Jllll'll . .IJI'l'lllillil'. l'lll nn!lll' do Guvel'nu, a mais arnpla el'ilien a lorio,: n;; aclu~ dr. lod;ts·a;; aulm•idaclf'S, pnssa
<•;;!a.t• <'IH.'iii'J~<'J':HI". t'I!Cnlltirlll a 1.1111:1 JWisão mililat·, 11111 .i<JI'll'l'i.•la, I'Xal'illllll'l111' .pt'<l'qlil', Jlll Clllll'iall(:il fip ]JIH]i•l' I!XI.'I'l:l'l'
t'I'JI il'a. ineoJ'I'<'Il na Íl'fl pu! iria! ,. l'oi eolhidn nas mnllm5 da \'imlicla, excecida clml dcsrcspeilo ü promessa do C:n\'f!t'l!ll, pelo eh.!.' I' :o dil policia, uulnr ela ordem de prisão.

O Sr Irineu Machado (' : -

""'ft

Toilos sal.tellws as liga~ões inl.ima5 do directot•-propríetario ela .-t :Yolicia. com o ;;;r. ~Iinisl.ro João Luiz Alves. Pois
bem, esse wspcrl ino, em seu numero de honlem, affirma que
o Sr. Ministro r.la Jnsti~a não autorizou e que ignora o facto.
Diz elle:

"Sabemos que alguns Senadores e Deputados, conhecendo os honrosos antecedentes do jot•nalista. Claudino Victor do Espirita Santo, á sua acção, ·sempi'e moderada, na imprensa c, além ele ·tudo, a corrcccuo da
. sua com!ucta, etc "
B conclue a noliria \

"Podemos assrgurar, o o fazcmo5

sem

rcct!io de

r.nn!.rslar.iio, que o Dt· . .Toão Luiz AIYes, eminente tilnlm• da pasl!l rla .Tusl ita, (; inlriranwnlr eslt•anho ú
prisão tln nos;;n cnlli*'a Claut.linn Vi cI 01'. 1\'fln foi r lia.
"" lll<.:d11 al~nrn. t•.ulorizul'la pnl' ~.Ex .. qne. all- t!SI<•
lll!ll.llt'nln. ig'llCmt n;; Jnnl.iyn;; prolos qnaP;; l'ni dt'li!1'-

ll1Íllndu

j!

l1}\·adn a Pl'\'!dlo. ''

Xflu e<llliJ'Il'"l"·n<hl. ~~·. PJ·rosirl••nl••. enmn a JJnlieia ··~ll',ia
:1 ~>ncat·l.:t.'1'n1', apt•zaJ· da. J'nt.'lllal gT\1':tlli ia eonl.ida na nnla d11
St·. ~lini"l''" da .Jm<liea. Sll:iJWildt>nrlo a ct!ll:ltu·a" pol'miltinrl"
aJlltila n liiTI'rnr•nli.• a 1'1'il ka ans aclus da. admini;;tt'UI;.fln, nií11 •
sr.i l'oJnu r11'•tlro a eaola 111illl11.!1llll a arlrninislme.fl" policial rlr.l.c!J'
,iOJ'Ti:llisl:l'~ a Jli'l'if'XIII da l!1'ilit'a j)IH' eJlt: 1.'Xl1l'Cida 1:111\ll'a 0.<
:\e/11~ :lll:i fllllE!I!ililllll'iOS 11U do,; r:ht'l'l!S i](' S<'1'\'ÍI'0 ft•lif!1'lll':i,
,\IJJ·illuc-s<' a pi·isão :i nnlit•ia nn r'1 cln•tJilir;a puhlieaila
t'IHil n a:;signni.nJ'fl du Claurlinn Viclnr, en1 dala de• :J(J ile on1uht'l.l tHl'i'arlo, nn lwillwnl.l' ilinl'in eurioca O ,r,,,nwl.
r

-----

(') :\iío foi

rr.\'i~lo pr!lo oraclor.

•·
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Si o eliel\• rlP Jl<iliein 1•;;l;'t sul'oordinarln, na. liit>t·at•,,llin, ao
o drYr'J' du nxi;dt· ,;,,
~t!JI su!HIJ'rlinado a l'""lituil;ãn .do :-;,., Claudinn Vielnr ü li··
heJ·ilad1•, ilPJII as;;iln o ma i~ l'nl'nJal ,. u ma i;; t•ump!PI.n J'P,;peil<l :í 1-nu·anl ia r(/nl.ida na nola f'lli f!lil' n Si'. :\linisiJ·o da
.Jnsl i~a. h•Yaulanllo a 1'1'11S11J'a. ao llii':';Jlll> l<'iill"' ]li'I'IIlill iu a
liYi'r• eJ·ilira an~ :u:los da adrniliistt•ar:ã.n tln quar•squPi' Jnnc-·
C'ioJJaJ•io:'l, nJiu:-l ttll JWCIIIPIH,s. dPSdl! n f:l11~1'P du Podrt· Ex"l'l.ll iYo ali'• o Jlll'llfll' dn,; ~1!1'\'idnrl'~ da HPJllthlica.
Xas l'lll'llllieas uar•lauwnlat'I!S, lfin e<mlieeidas rl1: n,·,, lndn;;
P rio pai1 inl<'ir'"· 1: 1111dn uma da:; nmi,; hr·i!lranLes pr•ntm;; dn
nn;;,;" .irn·naliStitn, sob a r.pi-gJ•apli~ "O rlia do:; :'il'tJadfll'r:s",
illlltllilla as rnlt.lll!ltas d(/ ./111'111d rio Jlra.1il. eurn a ~ua r'!' ii int
f' annl~·:;1: ·[londt•t·arla. sr• I!IIIiSigna j>t. du;;dl' II'I'S r.l in:; o pJ·ol<:~l"
da l.Jancnda ria impi'I'Il~a. r:111no 1\ r:onliPeirlo " eon.iiiJWio do,;
l'<:presr.nlnnl<.'~ no S••nadn do~ nlill.ul.inns" "''·'l"'i'lino,;, (}III!
r.•iJ•eulam na Capilal 1-'Niri'UI; ahi lam!H•IJI s<"• rnennl1:a 11 }11'11!Piilo <:nm,laniP "" lr·IPJ.:'i'Ulllllla rlir·ig·irJn pr.l11 SJ•. ll1·. Ctllttplido iiP Sant':\nnn. prcsidenlc~ do "üirculo de Impren;:á", an
(:Jtcl'r: d1: Pnlieia, eoniJ•a a vinlr•Iu:ia. ~ui'I'J•irla JW}II :-,>1', Clallrliw: Viel nt·.
·Si u Chefe de Policia se julgava offendido pot· in.iusli~;a,;
nn rxag·gr.ros, l.anlo no Codig'll P<'Jml de H de onl.ubt·o du
'1800, como na lei n. 4.71.3, encontra os remNiios para pediJ·

Sr. MinisLt·n dn .Tn~li1;a, eumpi'" a 1:~1e

a reparação a que se julgasse com dil~eilo. Mas si se permittc
aos jornalistas eriticar, se o jornalista critica a autoridad<'
policial o} esta viola a garantia, desrespeita a promessa do
proprio Governo e encarcera o jornalista, vingando-se por
;~uas proprias miios, a subversão ela ordem politica, da ,icrarchia, é a mais completa passive!. Niio ha mais garantias
para o jornalista; os offendidos são ,iuizes em causa propria;
os subordinados, na administração, não respeitam mais a ordem e as dcliheracões dos seus superiores.
Critica é a posicão elo Sr. Ministro da Justiça, desde que
se verifica, por uma sét•ic repelida de netos, as intencionaes
aggt·essões, os fl'equcnl.es desrespeitos tí autoridade do Sr.
Sr. Joüo Luir. :\lvcs, reg·nsi,iando-se o ·Marechal Font.oura üm
PX1pôr o t.itular da pasta da .TusLiça ao ridículo e á humilhacün
rir que são leRlmnunhns os mrmhros ria maio!'ia e os da mi-

'

'

...·'

llOl'ia. todo;; o'l rlt'g-üos .da impJ•nnsa. a npinião int<!ira rio Hio
dr .TanriJ•n, f:wla ri<' \'t'J' qur. maior du que a enl't'gia rio i\Ji'Jfisl:•o. 1\ a ~ua rrsi:.:·naeiio, r11ai11I' ilq, qtJC n I'PSpr-iln devido :'i
•H'I.i.'ll1 pülil.ica 1\ n anaJ•r!Jia r.nm quP n;; suh<wdinadoS', na
alia adminbiJ•al'iin da Hepullliea. nsll)lllnm as !'turni~mc;i:>r.,,
o.;; dnSPI~S!l!iii0:-1 ( 1 aS ag·g'I'PS~I)I}!\ anR ~PUS eheJ'eFo~ 0 Stll)Ol'iOl'f\S,
Drixo nns AnnnPs tmn;;critlla ini·Pgr:ürnenl.n a !>lii'IA ti:L
eh1·oniPa - O dia do~ SPl!adnJ'P:-:, - Pln QtH\ se con~ig·na ,,
I1J'n:r~lu da han~w~a dn imprPn:;a lli"l SP11ndo e ,.,, lr'IP~u·annna
dn f'ii'P~id<•rii<: rJ11 CiJ•r·ul" "'' Tmpt·nn,;a,
YuiiiiHnn d:i opp~trlllllidadt•. pat·a rliz<'J' qu<' :mie;; laJ•iJp
''" qll<! ntnwa, ,, d:HJIIi dir•ip;ir· :h: tn.inlm~ sawlaç<iP;; " "" mrns
f:•Jitl>fil'a;; an f:it·t:iil" "" lllliH't•nsn pP!u ,;t:ll }ll'II/P,;In 1:nnl.r·a a
llliSI'I'Hnrla IPi qtH• va<· oppriniit·. (}III'' Ylll' eornpt•imir•, f}tW \'llfl
'iU}IIJl'Íillil' ll }j}JI)J.'d:lcli• d1: if'llpl.'l'll>ill.
Quaniio. no cnr·t•et• da diseiJsHiio da !Pi. o Cit•culn de fmpr<msn. sn ·fez representai' pam nella eollaiJnrar c•m p!Pno l'HIado fie oil.in, a sua al.J,ilui/IJ Jlll) ransou Cl''t'l.a oxLranlwza; i',
com a frnnque?.fl llrutal e sclvag·eül que me I! propriu, nfio
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rude conter as minhas pa1ávrus de censura á conducla dessa
agremiação, cnmparec_Pndo :b t•euniúes tia Commissão de
.Tusf.iça em que se pl'af.icava a. triste farça de se convidar os
.íomalisfas e as a'osnocia~ões de imprensa a virem collaborar, ..
O Sn. A'. AzmnEDO - Isto mostra as hôas intenções da
Commissão.
O Stt. lmNim MACHADO - ... nesta obt•u liherf.icida, convidados como erilm o.• ,iornalisfus a virem fingir do parto interessada, quando Cl.'a o rnai" completo o desprezo, o menosprezo, com que se J'rriaJl'l os direitos de critica da imprensa
r. os de todas us cabeças livres, querendo a maioria votar
uma lei do imprensa rlefinilivamenf.e, supprimindó a liberdade de imprensa, passando os tramites .legues dessa discussão, lorlos elles, do come1;o ao fim, em pleno estado d<;
~ii i o.
O· SI\. NU1J PIIOANHA - Si a impl'ensa ~e tivesse unido
a· !t:i_ sob!'e liberdade do imp1•ensa não teria j)assado.
O Sn. JRINBU M.\CH.tno - Reprovando 11 farça, conrJernnand0 a fm•r,a, lamentei que o Circulo de Imprensa til'esse rlado 11 ~un responsabilidade r o Julgar do seu nome,
como eompar~a dessa comedia. Vendo hoje que. a inf.enoão
N'a ele eensnra nor parlo rlo Circulo !lc Imprensa eu daqui
lhe dirigo as minhas felicitações, rlizendo ao m()smo tempo
que n meu protcslo rrn contra a su:t att.i1uclc rio hontcm, mas
que pela .~ua nll.ilurJe de ho,ic se pôdll aforh: qual seria. a de
110ntem. dcvenrlo compt•e!H:ndet• qur Pmm .iusfns as mmhas
palavras do revolta quando nlto po1lia comprehender que
ainda não tivesse che,::-ado a lnrlos os espiJ•ilos a conclusão que
se impunha pela ~ua evidencia de que 'não SP. queria 'ouvir
nenhuma opinião. do qoe nno se queria co!laboracão alguma
c o que se JWCI.enrlia era at'J'ochal' e tanto mais se caminhou ·
para a Jrent.e, tanto mais se gritou contra a lei de imprensa,
quanto mais compressiva~ fomm ns disposições subsl it.utivas
flUe surgiram. umas ap6R outras, nfó que na quinta edicão
-- porque n Sr. Gorrlo formulou quatro subst.itutivos - até
que na qninfa <~di·~ãn. resultado das 52 emendas du' Gamara dos
Deputados, surgiu a lei esmagadora para tudo quanto pudesse ain<la cxisUT' rln vit.alidadr, dr onol'!l'ia. rir liberdade nas
con~cirncia's dos ;i'wnnli~l\ts e na vonfarlr rlc rlcfrnrlm· a Pa1ria - ,Jlrver supremo. fnnccão snp1'ema da Imprensa Universn I como o defender, aolma dos interesses individuaes, os da
communhão, acima dos in<liYirluos, a's pnl.rias, aeima das· pnt.rias, a Humnnirladr, mn nnmh rlo:; dit·rito~ com que sempre
so nrmrt confr·a n liherrlnrlr, cm nome iln m•ilem. os RU]lr!\mos
int.m·e~Aes do pensamento. as supremas necessidades rla' lihcrrludc, c supremo fim da liberdade das pat.rias e dos· homensprogresso.
Não 0.nc~.rrnrci. ontref.an!.o, est.as pulavJ.'as sem um protesto contra mais uma villanin que se coroon, ainda além
rla covardia, com n miseria, a rlegradnção, em rnz1ío da lmmildc condição, rla misera si I naçíio dos perseguidos e r! os t,yranisarlos. L•i nn Vanuua1•da o protesto oonl.rn a prisão
· imposta nos seus vendedores. Hontem mesmo, ·pu!Jlicnrlu :t
noticia, como c)epois áclla: diversos vendedores, pobres, lmmildes, desventurados amdliares da imprensn me têm vindo
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dizer que Ulm sido del.iclos, encarcerados, amcaoados. pedimlo-nlf' uma' palana rln pro!esf.o contra r~ssn violoncia que
humilha mais a torpeza rla dief.adura do que a humildade do
tyrnnizarlo.
1~' preciso que o. Sr. Presidente rln Republica saiba que,
nesta longa no i te, nesta inlot.·minavol noite deste estado de
otl.in que a!li pt.•rsiste C'>lll um caraclt~r mais ou menos vitalicio, os golpes rln rl icladura não teem sido só vibrados contra os
l!irecf.ores, os proprief nrios, os redactores dos jornacs, mas
l.ambem conlt·a os gt·avadol'es, os impressores, os typographos, ·
ns paginadores, e até contra os vendedores. Ninguem esc[LTJa á.
loueura, :'t deshoma, das violencias das autoridades policiacs,
('!l!'urecidas,
Dizia-se que, uma vez votada qualquer couoa que pudesse
ser ehamada lei conl.m a imprensa, cessariam as violencias
cont.ra os ,iornali:sl.as, que as prisões cessariam, c o estado de
sif.io seria levanl.arlo. EliLrrl.anto, continuam as prisões contra
os ,jornalistas, contra todos os auxiliares da imprensa; continúa
i• estado de ~i tio. O que se quer, Sr. Presidente, não é oppOr
a autoridade contra os dcsvariog da opinião, o poder contra a
allucinação da imprensa, o que se quer é extinguir até ao ultimo :íLomn t.urlo quuuLo po.;;;n haver ele scnl.immllos cívicos e libct·l!ude •lc prn;mmcnto, da diglflidndc individual e commum, da
honra pessoal e colleetiva dentro do .territorin brusileiro. 1
0 Sn. NIW PEQANHA-Apoiado.
O Stt. TtUNEU MACHADO -O que se! quer~ é habituar o povo
bJ•asilriro ao sileneio e il. r.seravidão e é sobre cs.~as duns infamins que se qunt· edificar rr m·dcm publ'ioa c r~staurar o poder
das leis e das autoridades. (Muito bem:; muito bem.)
Jlrotcsto ela A Vanaual'dct a que fe~ allusão o Sr. Trineu
Machado:
·
t1lll8.:\0 DE VENDEDORES DA "VANGUARDA"
<~Não pm1emos calar o nosso prolesl.o ante as violencias
inqualificavcis que a pol,icia vem commettendo wntt·a os venclerlores da Vanguarda.
··
Varios meninos !,cem sido abusivamente pre.sos em plena
rua, pelo cri mo .unico do g-ritai' uma noticia deslP jornal, dizendo que o ex-Presirlrmte pedira garantias á policia. DecidirJamenLt' não se pódo chegar a maior absurdo. Como justificarse esf.a pcrseguicão a croaturas inctcre·sas e sem :~ menor responsabilidade?
Seria melhor que essa activa autoridade, fosse prender os
~1csordciros c os eontravcnloros, exercendo a sua accão nas
rasas de «bic:lw», e de fnlcraneia.
Talvez osses não sejam incommodados por terem a sua

~nnnivencia.

Aiúda n pt·oposilo di\ mesma prisão, S. Ex. leu o seguinte:
«F'o i de Li do. h ~~1lem. :i Im·dc, na Repru·Liçi1o Central de
Po'l·icia, o P.l'. Clnudino Victor do Espi!'ito .Sn:nlo, r~resen
t.ante ele o Jm•na~ ,iunlo ao Senado Federal.

,. . . . ....., ......... ·--. ···-··-··.
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Mais lnrllc :roi ·a'quclle jo'rnalisla lransir;rirlp pa1·a n Quar,
1.1'! Gull0J'al da Policia 1\lili-tar, su,jeiln a ineonununicabilidadc.
· J•~mlmra nüo II'Jilm :t tllli{dlladr~ (jllll üclcrmilulu a l'eclu;,itu do ::-1·. Jo::;pit·i·lo ~anl.n J'dl.o p11htreo u moliv-rt elo seu ado.
ai.Lt•i!Jnia-~t· a ·J!l'O\it.lencia do J'aclo -do lur o IJiLado .iurnali:;lu
pu!Jiieudo, sub ~ua as,;igTmtul'a, nu:; "A ]lcdidos·· du jul'lial t'Jil
u.uu r.~r.-reYc, uin ai·tigtJ annly.sandu a ac~:üu (lo ~-r. Glü~ro fip
.P11lieia t! .;;ulutt•dinntln .un,; :<t!guitllcs lilulo,; ",\dlninbl.t•a\:Iill
J•oi-ieiul'' - "O c1:ilerio do' ·l\Jarec!Jal f:arnciro da Fnnlonr·a".
Divulgaria a Jll'isãn rio ~1·. EcilFÍ'I',ilo ::;an-to, a qual ~e Yl'l'i,f'ieori ús 17 .hut'aô, alguns do::: ~cus collega~ elo bancada ·Jr,
St!lladu 'l''l'neu:·nram ini.PJ'\'i.J' t'lll :it'll Jan11·.
O adPalll<lolo du llllt'a niíu ll!eii pct•miHiu asil· enm·cnienI.PrnC'nle, u ,que eel'lo l'ariío hoje.
-- A lll'UlJOsiüi ela p1·i~ão el-o 81·. Claudio Victor, redactor
de O .lumal, q11aw:lo e:;taYtl a set'Yit;o rle sua prufis~ão na Polieia Central, .n ~r. Dt'. Cumplido de Sanl'Anna, pt·rsidente íJ,)
1~.i-rculu de Jmpt'L'ilSa, dwig·m ao Rr. :\lRl'f'C'hal Fu'nloum
o
,,'g'l!Íllll' i·r•];•gTH!lllllil:

.

i:Acnlto d~ ser inl'nt·mado policia pr~nfl•eu Sr. Claudio
r·iclor, por IN' rsLL'. eo!ll a r·J>sponsabilidmle do seu nome', publieaclo, no O Jomal de hdje, art.ig-o conlra -aLlminislt·iH.:fto
Y. Ex •. Xão CJ~eio V. Ex. aulor,izasse semelhante prisão, abusiva c!D :Propr:io estado de sitio, que, nos termos coustitucio'-

nacs, só justifica .l'estricções liberdade individual quando uecessaria ,para attender a um fim superior de· ordem /PiUbl,ica.
Gou,·crter essa meà.J.da extrema em inst!'Umento de pers•eguit;ão· só púde enfraquecer -prest.igio au~orid~de, alienando confianca publica.
Estou convencido V. Ex. é inteiramente estJ•a!Jbo a essa
y,iolencia seus subordinados acabam praticar t:spero quu
manda~:á restrtuh~ liberdade o Sr. Claudino Victor, . dandXl
uma demonst-ração' do que o estado de sitio não póde convcrLer-.~e nisso em que nrc·bendem converlel-o e de. que nenhu.
ma auJ,oridaclc. em nosso reg·imen, póde impl'ldir seus actos
sol'fmm a critica da imprensa.
Sanda~~ões. · - Cumn/.itlo de Sant'Jinna, p1·csidente d,J
Circulo de Imp:·ensa.) ·

Com1pnrcnem ma i·-; o~ &rs. ·: A. Azcrctlo, Lop~~- Oonçai.
VI!.', Lalll'O Snr.ll'·t·,_ Gosta 1\ollrig-nl's, João '.l'homt'•, Bfmjami-n
Ha l"l'tJSti, Anlon i o :\lassa, !lusa n SHva, .r~~ :·onynw .\font.eirn,
MaJ·ciliu de I,ac'.!l'Cia, Pntlln di! .Froutitl, Jvin·c•u l\la~hndo, Jostl
;,tl!l:linl!n. Luiz Adolplto, l.amo llluller r> CnJ'lns Hai'IJilSil (lli).
Dr!L•mm dr eornpnrecet•, cu'lli eansa jusl.iJ'icada. D~ ~eiJho
Silvt•t•in XCI'~'. Pi-1-t$ llf'lJIJlln, Tndio elo Hrrtsil, Cunha ~ln
cbado. .Tosé J:;uzebift, Abdins Neves, Eloy dr~. Sr:nmt, YPJHtrJ ..
ei11 :\'Piva, Carnnir·n r!n Cunha, :\t•an,in Gúcs. Gonçalo Rollemw
IH.'l'g·, SiqiJI'ir·a dt! !\lt•n('Zí'~. :\nl.cnin Moniz, :\l.oniz St.H!J·(•, BorJIH!'rlinn ~loni0it·n ..\lndesto L1•al, Wg11el de Garvallto·. Snmtmr:•
Ccn·n\a, Frruw i ~C!> Sull t<B, .\do! pltn (lo!'[] o, :\ Hrcdn El lis, Al·Yill'tl dt• Cni'Yt~lllti, l\nmos Guiado e Vida! na mos· (23).

:·t<~:

o Sr.

Presidente

trnti" )!n;;sa.

Tr•:t1 a pttlnvm o Sr. Sennclor

An·

· ·sli:ss.:\o E.\r a. DE

);õvíi~mno

tE: 1923 -

29

O Sr. Antonio Massa ,._· Sr .. PJ'Csidr.nte, pedi n 'palavrr~
para t'CQ\Jel'et' a V. }~x. a inserção nos "'\nnaes» da carta •jo
St·. Dt•. F:pi I:wio Pe,soa, rli'l'ig·ida ao Jorn(ll (/o Commerci •. •
ern 8•! do :·u\·Z rm~:;aclo.
·
E' urn dueunwnlo impül'lanle c lJUIJ va~ Lt·awr grande;
~~,;clat·r.eim•.•nlns ;í qJWSI.àtl dn conl.raclo' lill caftl, c nü.o pód<'
deixa( rir, figurai', pa1·a estudo, no., «Anuaer:::~- do Congt·esso.
O Sr. Presidente -

O S:·. Senador Antonio Massa. re-

ins,'t':<5.o no Dim-io •lo ConfJi'tJHSo da carta dirigida pelo'
rnt in<!!l!P Dr. Epil.aci•.• Pessoa ao ".!rn'lW.l do Comnum:·io e pu-

qi!CI' :t

hlicar.la na ;ma

cclie~o

·ele :Jl <le ouLuhPo. O;; scnhm:es

tJUU

aJI.JJl'O\'ilm 11 requcrinJr.ulo, I]Ueiram lovanlm•-sc. (/'lJUsa.)
Foi ap.provado.
O G0~'l'HAC1'0 DO CAFÉ

' '-''

Escrere-nos o St·, Dl'. Epilacio Pessua:
":A 1Hila 1lo ~fmi;;let•in t!a' Pazemla, puhlicacla na Gaze/ilha. li<'• honlrm. veiu mo~lJ'ar qúanlo era Jundada a miuhtt
carta de domingo.
A 1~a1·ia do Jornal, qur. eu col}leslei néss:l. cat•la,. dizia o
se:;uinle
sollrt! a clausula. -12' Llo contracto do café:
\
.

«Enlrc a,; rlispo8i~ões antltava a clausula .12' do cünti·aclo, tJlH' nrohibia " Govel'!1o brasileil'o não ,;6· do fazer a dr•ft!S:t do r:ar,;, direet.a ou indir'ectamente. sf'm o consenl.inwn1.o

poJ' esct·ipto do Comité, rmquanlo hourosse qualquer lilulo
do cmpre~timo cm circulacão, ·como de amort·izm· qualqu.c1'
plano

t/!?

dr:[esa».

O que nesla clausnla. imorria nas Prnsuras rla l!al'ia rra.
a pt·nhibiçüo expressa J)f'ia,; palavras que acaho l!n snblinhal',
isto é, 'lllio JlOde,. o (}ol!e1'no autorizar qualq11e1· plano du dr~
(csa do ca[r!.
Tanto isto ,) wrdade que, logo em ;;eg·uida, e5CI'C\'iil n
Jo;•·;wl:
«\"cm JWla illiJll't'IISa _n !'X-Dirnr:h"ll' dn. Cadeira ele Cn111~
Jlio n cnn/rsla. essa pr1.1hihit;ão i/l!sla ft5nna eal.cgol'ica: «X:i~>
,5 exacl.n /amhrm qur " nnvel'no pas>"nclo se t.rmhn. ohrigal!n
a não fazt•t· IIUII':t vaim•.izar;ãn .. O que n cont.ract.o diz n:t el:m~Uia

·.1 :2u 4í quP «U Ho\·Pt•nn JwaRilnir•o

t\nlpl'ngm•(t o::.; srtl~ HlP-

lllftl'f'S r·~l'on;n;; nn ;;rml:ido de cv,ilar que seja crcatlo novu
plano de nilnt·iz:H.:iío du eafé .:l>
E a vu1·ia

pro~eguc:

· «Ora·, essa: clausula alisolnfnri1cntr não

diZ "rmelllnnlr

cou">ia ·''

E, pm·n Jll'lll'al-o, lmn.'t'l't'\"l! a Jll'riPnrllrln elansJt!a ·I~·.

rf'('p!'[il':tlfl!'llil', IJ((i/a SI' f'•//CO/I.f/'11 rfn (j11" r/issr1'!l n S1•.
('ns/udiu Ctwl!w, •'lli!llllllll" t(Ut' rtPJI:t. fii;1111':t a ]11'nililiir:iio dt~
qtw l'all:it·a " ./IJJ'IIII/. i~ln ,·., de i'f' «flltLorizat· ~ua!qtWJ' nnvo
l)lan" tk yaJuJ·iza~·~~~ un dl.'fcsa rclnclonad;t cnm o cafl.',:t>
11l!til?,

r•• ------------..,-""r------:-··_,..-,.._-:-..------~----·-·---

'

ANNAIIB DO SENADO

•Puz. em duvida a authenticidade da clausula transeripta
pelo' Jo1•nal, fiz ver que ella .devia ter sido reproduzida do
p!'Ojecto primitivo e não do contracto mesmo, porque a prohibição da nova valorização fõra impugnada pelo meu· Gorverno o supprimida do contracto,· de accôrdo com os banqueiros.
A nota do Ministerio · da Fazenda veiu dar-me inteira
razão. Ella publica a verdadeira clausula 12", a qual não
contém. ltma palll'V!'a sob1•r. a prolâbição de nova valO'I•ização
e, pelo contrario, l'Cpete «iPsis vcrbis» a a{fi:rmação do ex-DirectO!' da Oa1·teira de Cambio,. isto é, o que o contracto diz é

que «o Governo empregará os seus melhores esforços no sentido de evitar que seja 1creado um novo plano de 'Valorização do ·café.»
Eis aqui, ao lado urna· da outra, as duas clausulas, para
:Se verificar bem o que acabo de dizer:
Clau.mla da sea:ta-{ei·ra

<<Emquanto- existir em circulação qualquer das ditas
obrigncões e salvo o disposto
na clausula 9' do presente
instrumento, u G o v e r n o
abster-se-ha de comprar, directa ou indirectamente, sem
o prévio consentimento do
Comité, dado por escripto,
,qualquer café, assim como
'lliio auto1·izará. qualquer novo plano de valorização ou
d e f e s a relacionada com o
café.»

Clausula

deI

hontem

«Emquanto existir em circulação qualquer· das ditas
obrigações e salvo o disposto
na clausula 9" do presente
instrumento, o . G o 1y e r no
não comprará, directa ou in.. ·
directamente, sem o prévio
consentimento do Comité, dado - por escripto, qualquer
café, e o Gove-rno compromette-se a en,pregal' os seus

.melho1·cs esforços

no sentido
a creação de um
novo plano de valorizaçiío do

de evitar

café.»

As palavras sublinhadas mostram as divergencias exis.tent.es entre os dous textos.
Ficou, assim, patente que a primeira clausula transeripta
pelo Jm·nal não tinha nuthenticidade, tal qual eu dizia, era
clausula de um projecto, que o meu Governo recusára, e· não
do cont?·actn.
·
Aliás, não foi sómente com a clausula 12' que isto
!Jccpl'reu.
A 'IJaJ•ia nos havia dado lambem como sendo do ·r.onf.racto
a seguinte cluusula, de que me não foi possível tratar naquc'lln
pricasião:

J

«Na venda do dito café, o «Comité~ terá direito ás informa()Ües o ao auxilio de que necessitar da parte da «BraziJian 'Vanant Company Limited», a qual, nos termos dos
a,iustes com o Go·vemo, tem di1·eito a uma commissão de tres
1l01' CfJnto sobre u 1l1'cço da. venda do dito café, commissão esta
IJUe é pa:;avel pelo respectivo pt·oducto, •á medid:1. q~e se tor)l.al: disponiv~l.~
· .. · ·< I;J:. •••

'

SESSÃO EM

3

DE NOVEMBÍ\0 DE

!923

•I

31.

'Ora, tarnbem esta clausula não é authentica.

E' verdade que a principio ·a commis~iio da Brazilian
Warrant estava fixada em 3 o/o. Mais tarde, porém, o Go-

verno

propoz

que

esta

commissiio fosse dividida assim:

1 1/2 o/o, ist.o é, a metade para a Brazilian Warrant Company
Limited, e a outra metade, isto é, 1 1/2 o/o, distribuída em

I
ii

I

partes iguacs entre os membros do Comité, inclusive o delegado do Governo brasileiro,.
A 211 de abril o Governo recebia a resposta: «Os banquei~
l'Os conco1·dam com. a emenda cfj Governo, estabelecendo a ditJisão da cumm:issão ele 3 o/o, •
Eis, pois, mais uma clausula invocada como do contra.
· oto, quando olla fazia parte de um projecto, que o meu Governo não acolhera.
-Mas voltemos á nota . do Ministerio da Fazenda.
A nota encontra no texto authentico dà clausula 12', que
agora transcreveu, outro motivo de critica. Já não é a prohibição de novo plano de valorização, que nella não existe, corno
eu dizia, é a prohibição em virtude da qual «o Governo nii.o
comprará directa ou indirectamente, sem o prévio consentimento do Comité, dado por escripto, qualquer quantidade de
café, ernquanto houver em circulacão obrigações do emprll~
timo,,
Mais de .uma vez tenho já alludido á razão de· ·ser desta
rostricç.ão. Trata-se de um· contracto bilateral, com direitos
e obrigacões reciprocas. Um dos contractantes torna ao outro certa somrna emprestada e lhe garante o pagamento com
determinada quantidade de café a vcnde1·. Se o primeiro contractante ficaRoe livre do .comprar o café que entendesse c com
elle influir nos precos do. mercado, é manifesto que aquella
garantia se tornaria illnsoria. Dahi a condição expressa nu
contracto de não poder uma das partes adquirir café sin!io
com o consentimento da outra.
.
Póde haver nada de mais razoava! e de mais justo? Podem o senso jurídico e a boa fé dos- contractos admittir que
uma das partes se reserve o direito de desvalorizar ou annulIar, a seu bel prazer, sem o accôrdo da outra, a garantia que
·offereco em abono do seu .debito'?
Pediu o Governo actual nos banqueiros a alteração desta
clausula. E que foi o que conseguiu?
Dil-o a nota do Ministerio da Fazimda que aqui transcrevo litteralmente: Conseguiu clevanta1• a prohibição constante
da clausula 12' e 4" da Obrigação Geral, ficando o Governo
livre dfl intervir no mercado de café para defendei-o, apena.•
cnm a restricçãn de não ?Jendm• o novo cstocb que ]107"1Jentura
fm•masse SI!'(Áfl ilEPIIJS llll LIQUIIJAD'o O «RTOCK» DO CONTRACTO
DE

I~

I
~.!:

0

MILHÕ!•'R».

.'

i

.

1\fas qua, n diff'erença substancial entre uma cousa c
outra?
O inLuit,n da clausula 12' era evitar que o Governn, comprando o vendendo livremente café. pudesse provocar nos
prccos dn merendo oscillnç·ões pre.iudiciaes no stock actual, e,
conscguintrmcnl.c. ao direito dos banqueiros; desde que o Governo sr. ohrig·assc a não vender o novo café cpmprado «sincln
drJJois r/e /Iquidnrln n «stock» ·do (ontracto de nove milhões",
11 claro como a luz do Ml que nenhuma razão mais subsistia
para IJlle lhe fosse recusado o assentimento d() Comité ..

.'
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Quo foi, portanto, afinal, o que obiiívc o embsal'io en~
víadn .a Londres? Uma simples questão de fórma: obteve que
fir.assr r•xpres,.;n no cont.racto a cont.lição que ahi existia im~
plicil.a mas . indnhHnvel, a condição que eslava na intenção
das partes,. a eondição que constituía mesmo a uniea razão de
ser ela elausula.
.
J-lonlen:, o Gow1.•r·no não podia fazer· OJlCt'a~ücs de caf•í
'so~m amtliPileia do,; hanqn(•il·o•,;. qui' l'l'eeiavarn pudr!SSI'Ill l.:w-1
nperar;ÕI's (}p,;valnrizar o sloek do empreslinw; desde que n
. Govrmo ~~\ com]womeLlcs~e :\!!não vender o novo eaf,; siurío
rlepr,is de liquidwlu o stoc/,·, já não havia mzão )JaJ•a aqurllt•s
Lentor·Ps, eu:< !Janqw:iros uãu Lcl"iam dnvirla Prn dar.• " ;:ru cnn-.
~enl.imenln; hoje, 11 Govei'!lo (· livr·e rle eompr·ur café, nws 111io
1lótle '1!1:1ulel-o siwio depois tle Urtnidatlo .o stoc/;.: hontcm. o
Governo podia fazrl' a defesa do ea1'6, uma vr.z que não Jll'P,Íllrlicas~•' o .~[111~k exi::<lf•Hir•; hojP. o Gnve!'ntl pi.\riP. fazPr· a ãel\)';a
rln cafl•. tl•~SÜI) qun o n1ío wndu ·uni. e~ de liqui•Jadn eRse stoc/;,
i ~I o ~. do~ de que não. pJ•e,iudiqur. o ,,·lol!k t•xist.eni.P: rm cnnseinncia, haverá quem descubra Pnlre estas duas situa•:ões LI if'.:
fr'I'Clli;a subslane.ial sob o ponl.o de vista· dos interesse~ do
naiz'?
Passr.tnoii :i ~ei<unda elaliSIIla. ü 'i".
Esl.a elrtu:mla, prl!enc'hicla a !twuna do dia do mez, que
11olPi na lJ·an~f'l'ipr;ão r.Jio ~l!XIa-fc·ira c• mostr·a,·a que clla fõm
l.arnbPill copiada du tll'o.ir•e.lo e nür• cli'• eonLmcl.rJ., rn~a a~,;im:
«.\ eonlar rio rlia I d" 1111lubm d•! W~:J. inclnsiw. 'u Oo\'1'1'110 tení a faeulrlade, rnediunl•' um aviso p1·évio lln seis
meze., ... de resgatar o pl'incipal da i.o:lalidade das dita,; oiH'Ígnções E:STÃo •!m circula~ão, ao prcco ·do 10:! por· cento, ac. cr·cseirlo r.! os .i urns YPncidn!'.»
,\ nola rninislet·ial r·efrr•e-sr! c•m seg11ida ú clansulâ 2' úo
e"ni.J·adu :;upplenwnfar •.que niio tr:anse1·r.•ve, mas que, diz'
••!la. conJ'r•l'e no Comi1•' Jlorlr:r•·s irl'et•OiflWcis (r> :;eypho r':· da
no I a·, para .yr•JHJI>J' .\~·:.!.ii IIII ,:twr·as ]Jil!' armo.»
·
Enxi·l'~·a a nnln IIPslhs elan~11las n. «PI'ohibir:ãn de n:io an~
i.Peipar (o Grll'l'l'illl) 11 pa~anwnl." ria. diyida si não •lr•pnis de
r10z anuos; pr.Jd"ndu )Win nr,.cartisrlln dn ennteuel.n Jll'ntelar·-sc
J•ul' igual wazn a liquidaçi'lo do stock.»
..
Com n t•c,.;pci lu devido :í cr.nnpritcucia r. lm!Jilidarlo desse
••nti:;,;m•i11, as qnaes tPnho prazor 1!11l peor.lamal', nl'firmo. qn;;,
Jtcslt• po11lo, t"ll•' narla ohi.!!\'P qr1r:• nãn Pslil·n,;sr• nu t"·"t'llraelu.
i't~lu l:llnlr•nelfl, Inl qual foi njtlsf.adn nu ntr.•u lnntpo, u
1:n,·r·r·nu ,·. 1i\'1'" ti•• J·r•sgal.nr· u r'llljll'PSlimn · quant.l11 quize1·,
sr111 lintilnr.:~n li•• l,l)l'IIJl"· B~sr rlir·eilo não lhe vem •.la clau,,uln ~". 11rn~ d·~ u\rlt·a que "'I nií11 sei (1110 numrn'11 lo•111, pn:·~
qlll! nflll ]lllS.'Illl l'•'qlia Lili l:illli.J'I\C;I.Il, IIIIIS qlll' l'll l.l'llllSI;l'l!\'Í 111\
minlm Pl'iltli'i ;•a rarla e •' t\ :>Pg;tl inlr!: «0 ]!I'Udttl!lu rins ve<:rlas rir.' r:al'o'•, al•'·lll do 'l[llr' f•IÍ n,;Liptilmlu JHI clausula at~lee•:
denlr.• (pag;ammllo de ,im·os c dcspozas) drJt'IJI'â sei' I!IIIJH'o'f!IUio
l'lil:>:t:II'.\L~n::.;•l'l•: 1'1/!• li/11/os tfo Jli'I.'.I'I.'JIIn 1!7ll)l1'CSfi1Jifl, 011, l'IH
:.;rlllslitrlir·üu dn ••ai'•'. si l'ol' :rjl)ll'll\'Jlllll IHdu Cnntil•:·. uu ain•ia
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de se!s nwes rlepo1's de as.,ionaclo. o contl•acto, Já a casa no-

1

th$Chllcl, conforme o teleg-Nunma que publiquei domingo,
pedia ao Go\'et·no autorização para comprar Litulos bl'ltannicos, e o Governo llH! respondia em data de -19:. «0 Governe
brasileiro deseja que os saldos apurados nos cafés vendidos
do stoct.:, que garanlc o empresllmo ele l: g, OOü, 000, sejam
UJlp/icarlos na comp1'a de oúriuaçóes do J•c[e1'ido cmprestimo,
mesmo com agio aLô lO libras. O Governo brasileiro prefere
adqui1'i1' as ofJJ•íua.ções elo emwestínw de f: O.üOO. 000, porque
csl:lo ao par c ainda a 110, dão o ,illl'o de quasi 7 o/o, ao •passo
qu" os ,tilulos do GoYCJ'llo inglcz eslão acima do par fl dão
,juro~ inferiores a 5 o/c».
Si o rrsgale das obrigações elo emprcslimo estivesse: su ..
jeito ao pmzo de dez nnnos, a c!!lusula acima Lranscripta
tel-o-hia dilo c o Ministro não poclcr·ia autorizar, como autorizou, a acqui~ição r.laqucl!as obrigações antes de dcconirlos
seis rnezcs da fl,\'SÍflnatura do conl1'a.cto.
A clausula í', pulllicada pelo Minislorio da Fazenda, não
se refere a isl.o, rcJerc-sc ao r·esaala obri(/atoJ'io, que á cousa
dif'l'crcnle, O qnc csla clausula dispõe é que, passados dez
anno~, o. GoYet•no poderá c'hamar a resgate, pelo preço de
. ~: 1'0'2. ainda que maior seja a cotação do mercado, todas as
obrig-ações que EN'l',\o estiverem om circulação.
.
.Eis aCitl i as •proprias palavras do t.oxto: «0 Governo
fr.rá a facilidade rlc rcsga4.ar o principal da loJ.alidacle das
ditas obl'igaçõcs antüo em circulação, ao pre~o ele 102 por
cento».
O texto inglez é, se possível, ainda mais precizo: «The
Govcrment may... rcdecm lhe principal of the whole. or
the said boncls {orJhe. time bcin(J outstandin11, at 202 por ccnt."
Assim, pela clausula que cu. Lransorevi ha ))Ouco, o Governo pódc resgatar os títulos elo cmprcslimo ao· preco do
mcrca•L!o desde o dia únmediato á assit]Jiatum do contracto;
:.• ela clausula 7", que a nota minislct'ial reproduziu, o Gover~
llO poder:Í, em 1932, resgatar, ao preço de f: 102, OS titulas J'CStantes, os Lilulos que enttlu niio tenham ainda .8ido J'esgatados;
São cousas diversas,
])is tilti o mecanismo do contracto, como rcsa!La claro o·
evidente das suas clausulas examinadas não isoladamenl.e mall
em confronto umas com as outras, segundo as r-egras da bo:1
hermencutica.
Posso, pois, al'firmar, como fiz linhas acima, que, pelo
c:;ntraclo do carú, lal qual foi pactuado no meu tempo, o Go~
YCl'llO é livre de resgatar o cmproslimo quando qu.izer, sem.
r.· timUc do wazo de de: mmos Ott qualquer outJ'o, o, se:nd~
assim, a inlorvcn~flO do cmissat'io do Governo acluul 11iio teve,
neste ponto, objecLivo,
O argumento de qno «o prodnclo rias vendas do café não
pril.lc ser appl icado na compra ~Ir; obriga(;üos do ~'l]Pl'O,slíf\19,
por·qno .isso clcpc~Hlo d~~s posstbtllda:lr.;;. de ~cgutst~·ao aos tiI.Jtlos, o.s quaes nao estao na pt·a~a a dtspo•stç.ao do Govot·no),
n:1o lem procerlcneia alguma, c a prova (l que, segundo eon'~;;;;a a Jll'JJ!li'Ía uola elo ;\linisl.uJ·io da Fazencla, .hí se oOll!Pl'~
ram líLulns « Cll1 ·[jllUlllldUri~ l.ao COll!illlül'UVCl» CjUC <1:[1 ltqUld~\I)Úfl csl.ú .pt•p;;l.f'S a ser concluiria~.
A nol.a trtính;lnt•ial rel'rt·P-sn ainda, como vimos, •á clau~nla 2' do conlmclo supplernenLur, que fixa o algarismo das
'\
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w l'lla:> annuaes de oalé. Sendo cslo algarismo 453.500 sac~
~~as, isto ú, exuctamenl.c a decima parte do <tStocb, é claro
para a noLa, que pelo contracto o Gov13rno levaria deb annos a
l':mdcl' ~slocb e, portanto, ao envez do que Lenho dito at~
aqui, não lhe era licito antecipar o resgate do emprest1mo.
~Podiam ser augmentaclas essas vendas, concede a nota, mas
'leso por deliberai~ão ·cto Comilé, que não tinha interesse em
apressar essa liquidação» .
Ha ai:nda aqui um equivoco. O numero de '~53. 500 sac~
cus representa um rninimo e não um maxirno. O Governo não
póde vender menos de 453, 500 suecas, mas acima desta cifra,
pode vender quanto quizer ou puder.
.
Este ponto Joi Lambem objecto de discussão na elabora~ão l:lo contracto.
O Governo havia pro.posto que as vendas fossem regu~
bdas assim: «As vendas serão, no minimo, propor<1ionaes ao
prazo para liqu·idação do emprestimo, podendo ser· elevadas,

.se as necessidades do comurno o exi(Jirem>.

A 25 de janeiro, os banqueiros responderam: «De ac-

(:ôvdo~.

A 18 de rubril receberam-se as minutas dos dous contractos, o principal e o supplementar. Vinha então já fixado
c numero de saccas a vender. Suscitaram-se duvidas sobre.
a natureza desse numero. ]'icou resolvido que seria u.m mi·oimo, como sempre se entendera.
Eis o que a cstê respeito me dizia naquella data o Ministro
· da Fazenda: «Tenho a honra de passar ás mãos de V. E:x. as minutas dos contractos para o emprestimo externo de
f 9. 000.000-0-0, com um grupo de banqueiros ínglezes. O
exame desses dous documentos leva-me aos seguintes reparos:
- no Contracto do Comité: Clausula 2• - O final Mssa clausula dá uma faculdade cujo uso parece annullar o direito que

deve ter o Governo brasileiro de vender maior quantidade de
café para resgatar o emprestimo. em menor prazo. A explica-

cão, porém, dada (pelos banqueiros) é a seguinte, que a meu
ver satisfaz - O ponto em questão é para salvaguardar os
interesses do Governo. Quer dizer que se ftJr vendido mais
café em um anno, do que 453.500 saccas, o Comité não considera o Governo obrigado a vender 1!53. 500 sacca3 no anno se·
guinte. O Comité póde dispensa1• essa venda. Se não existisse esta clausula, o Governo, pelo contracto, seria obrigado
a vender café que não existe, porquanto todo o café poderia
já ter sido vendido; entretanto, existirá a obrigação de vender
453.500 saccas todos OS annos. ÜUMPfill NOTAR QUE NADA IMPEDE NO CONTRACTO A VENDA DE TODO O CAFÉ EM UM OU MAIS
ANNos; o que elle estipula é o MINIMO a ser vendido."

Assim, a clausula relativa ú venda annual de 453.500 saccus tambcm não ohsiu no resgate do cmprest.imo antes do passado o decennio. Aqucllc alr;al'ismo representa um minimo e não
um maximo. A prova dislo dei-a eu proprio no Governo; o contracto foi ussignado a 2 de maio c eu sahi do Governo a 15 de
Novembro: pois bem, neste cw·to período de seis mczcs e meio,
o meu Governo vendeu 820.638 suecas, quasí o du.plo daquclla

ci{J'a.

Creio nada mais preciso nccresccntar para concluir:
1."-Pr!o conLrndo primitivo, o Governo era livre de intervir no mercado para defender o c.afé, uma vez que sujei~:

.i
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tnsse á mesma condição ncceita ,pelo emissario ·do Governo
actual, isto é, desde q·ue se obrigasse a não vender o novo stoc/c
senão depois d8 liquidado o cmprestimo.
2."-Pelo contracto· primitivo, o Governo era livre de r.esga lar o cmpreslimo desde o momento que quizesse.
Por conseguinte. para remover clausulas inconvenientes
do contracto, a ida de um cmissario a J,ondres não era neces..saria.:>
·
• I

jl

.J
.

....f.·.
.

.

.J
'/;(.

Si nenhum Scnn.dor quer mais usar da palavra na hora
do expediente, passa-se á ordem .do dia.
Antes de en~ra1' na voLar;ã.o da materia da ordem do dia,
vou s1.1bmelle~ a vnlos o requerim':lnto da Commissão de Finanyas, cujv. volaçiío foi adiada ha poucos instantes, por fal.
ta ae numero';
.
Os Sra. que ap[!J'Ovam o reqncrim<mto. da: Commissão de
FinançaG. solici~nndo a· audiencia da de Ag!'icultura sobre a
proposição da Carmtt·a dos D(lf,lllados n. 80, queiram levantar-se.. (Pausa.)

Foi approvado.
ORDEM DO DIA

.....
: ~.

FOI\ÇM! ~AVAES PARA

192!~

2" discmsãn rln proposição da Gamara dos. Deputados
n. 25, de 1923, fixando as forcas. navaes para o exercicio de
1924',.
.,
' . , ....
O Sr. Paulo .de Frontin - Peço a palavra.
O Sr. Presidente -

".'

, r•,'
·:,r
1

. ·;
',"

·.:,..

'l'.em a .r:alavra o Sr . Paulo de Fron-

'';•

Un•.
. o,;sr'.''Paulo de Frontin (~) -Pedi a palavra, Sr. Pre.
siden te, para apresentar algumas emendas á proposição da
Camara fixando as fcrças navacs para o exercício de 1924.
-· ··Aproveitando a discus~i).o do art. 1•, formularei· todas as
emendas, ainda que eHas ·tenham em parte o caracter. additi\'o:~~Só tlr:nD.c'lloJl~.s se .refere propriamente ao art. 1• da proposição em discussão.
.
li. primeira •emenda:que formulei é relativa ao numero de
praça~' do Batalhiío Nava:l. ·
··
- Não pare,ce, perante a nossa situação fimmceira, que haja
ronvcniencia ~m elevar o numero de praças, e, nestas condições a emend·a que formulei reduz a 880 o numero de pracas d~ Batalhão Naval, inrrlusive inferiores e cabos, e quc o
~ s• do art. 1" fixa cin 1.100 praças. Ha. portanto, na minha
emenda, l1111U redLlCI)ÜO do 220 praças, O que corresponcle ..a \
uma economia de mais do 20 o/o sobre o total .
.(*) Jião'ioi revisto pelo orador, ·

•,1
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· A. segunda emenda é rela Uva â continua~ao em vigor de
d!sposições que fazem parte da lei de força naval pa1•a o exorciclo corr.entc..
.
. O art. 13 da lei do anno corrente é o seguinte:
. .:Aos ~fficiacs, su!J-officincs, prnç~as c marinheiros da
n,r;t1va . scra contu.clo, pura a reforma, até tres annos no maXImo, Q. temp.o em que cursaram as Escolas de Aprand ize~
.\'ln r·;nhell'os. 1Ieal!clo rcvognclo o arl. H ·da lei de 22 do janeiro de 1922.,
A mesma lei dispõe, no scl! ar!. 23:
«O tempo de embarque para tor:las as classes de
snh-offíciars da Armada; para os effeitos de pt'Omoção, será ele dous annos.)
Essas c! ria;; m~c!idas, que o Senado. Julgou convenientes,
o Congresso apprm·ou c que foram· sanecionadas na lei
v1gcnte ele forças navaes, parece-me que devem cont.inuat' cm
vigor-no exercício vindouro de 1024. A emcnd::I que eu formulo r.í a seguinte:
·

.;.t,..

Q~loJ

«Onde ·convier:

,.j',.
!.í

li

'

Continuam cm vigor os nrls. 1.2 e :Z::l do d0CJ elo .n. Ui26, ele 3 de ,janeiro de 1023.,
Art.

A terceira emenda· é uma conscqueneia ela refoPma da
Escol~ Naval..
'
O t•cgulamcnf.o approvaclo pelo decreto n. H .·127, de· i
éle abril de Hl20, pelo qual era anteriormente regida a E>cola
~aval,· •cslipulavn, no: seu art. SI:
«Oi> aspirantes, umtL vez approvados em toda;; as
materias do t,• anno de 1\larinha ou dn 3• ele mae'hina~.
c classificados por oi'(!em c m.crccimcnto, ~erã,o promovirJos respectivamente a guardas-marinha e guardasmarinha machinistas.:.
O regulamento da Escola NayzJ;, flii reformado no correntiJ anno, sendo lljl{JI'ovado pelo deerno ·n. i~.02S, de 25 do
abril de 1\123. Esse novo regulamento, no art. ...1t~; cstabclt~cc:.
<~:05 aspirantes, uma vez ~>provados ·em todas as
mat.crias elo ,,. anno c feita n classificação que os eo1lncu prir ordem de merecimento, serão promovidos a

guardas-marinha.,
ú novo rf'A'Ulamcnl.o dei crm inn n fusfJO elos clous cursos:

o curso elo lv!UÍ'inha c o cm•so do Machinas. Dessa Iusão rcsuHon qnc o curso de ll'!achinus passou a. ser l'cilo cm quatro
. ··annos.
Nfio r'~ a primr,it•n vez que esssa fusrto se tem dado; ,ití.
1ivcmos fusão de qnadt•ns n sempre que um faclo _de::.s~s _se
dtl ha inconvenientes quo clcllcs decorrem. ·e que dtsposr,;oos

._.,,-·
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·transitar-ias·. poderão remover, beneficiando uns, sem prej~1 izo
de outros. No caso actual, porém, ha pt·cjuizos para algu:.1~- e
não ha b~nel'icíos para outros.
·
A emenda qne tenho a honra de aprcscnt.ar é a seguinte:
(Ondo convier:
ArL.
São . promovidos ao posto do· guarda-marinha as
aspirantes do actual 3" anno da Escola Naval, uma vez
apprcivados nas cadeiras c aulas elo referido anno. -Paragt'apho unico. A ·esses guardas-marinha Rerão
conferidos todos os direitos e prerogaUvas inhcren[cs
a seu posto, devendo, porém, concluir no anno lect-ivo
de -1924 o curso de que trata o regulament,o da Escola
Naval, approvado por decreto n. iG. 022, de 25 de abril
de 1923.>
Fundamentadas como 'se achàm as emendas que tenho a
haura de submctlcr ú consideração elo Senado, peço para e!las
a boa vontade. e o cl·evido c;;tudo clã illustrada Commissão de
Marinha e Guerra, afim de que essa questão seja resolvida
pela fórma que melhor satisfizer aos interesses publicas.
Eram as considerações que eu tinha a fazer. (Muito bem;
muito bem.)
'

Voem á Mesa, são lidas, apoiadas c postas cm discussão,
com a proposição, a~ seguinte~
E:\!liiNDAS /-. PROPOSIÇÃO DA CAMA_!_\A DOS EDJ>UTADOS, N,

25,

DE

i923

N. 1
Ao art. J•, ~ s·• - Reduza-se a 880 o numero de 'praças
do Batall1ão Naval, incluindo inferiores e cabos. ·

N. 2
Onde convier:
Art. Continuam e.m vigor os nrls. 13 c 23 do
n. 4. G2G, de 3 elo janeiro de 1023.

cl<~c:·eto

N. 3

I

Onde convier:
Art.
SilO promovido;; ao pnsln de guarcln-mnrinh:.t M
aspiranlr.~ rln ncln~l ~' annn tln. Bscoln. Nn.val. uma vez ~p
)II'<WHrlos nas cnrlr.n·a;; c nulns dn J'el'r.rido ~nno.

;.J

fr>ri:ios [odns

I

'

~

I

1

Purag-l'UJlhri nn iro. A essrs guaJ'l;as-mnrinha sorrio eono~ r!iJ'Pii03

e prerogativns inhcrcnlcs a seu P•.l:,to,
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devendo, porém, concluir no arino lectivo de 1924 o curso de
que trata o regulamenLo da Escola Naval, !!ipprovado por de.
creto n. 16; 022, de 25 de abril de 1923.
· Rio de ,Janeiro, 3 de novembro de 1923, ._ Paulo

· Frontin.

de

O Sr. Carlos Cavalcanti - Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senador.
. O ·sr. Carlos Cavalcanti (') - Sr. Presidente; as emendas
brill!antement.c fundamentadas pelo illustre c erudito coilega, represenf.ante d Districo Federal, nesta · nlla Gamara
do Congresso Nacional, são, como V. Ex. c o Senado vecm, de
uma relevante import.ancia .
.Lamento, e commigo todos os membros da Comrriissão de
Marinha e Guerra, que não este,ia presente, e ainda mais,
por motivo de· molest.ia, o digno Relator da lei de forcas de
mar para o exercício proximo futuro. Si elle aqui estivesse,
teria acudido ao appello do illusti·e representante do Distriet.o Federal, e da tribuna teria já adeantado alguma cousa sobre o parecer que a Commissão terá que dar quando se tiver
l'egiment.almcnlc r!e rr.aLri a 2• discusssão desta proposição.
Mas, .como V. T~x. sabe o propri o Relator da lei de fixação
das forças de mm·, no apresentar seu. parecer para que a.
proposição seguisse os tramites regulamentares, accrescentou
que o fazia unicamente pm·a adianf.at· o processo da feitura
desta lei, r. que depois de apresentadas as emendas em 2• discussão, a Commissão, novamente reunida, estudaria com o
cuiclado devido ns mesmas emendas, e então uma discussão
· mais ampla porlcr-se-hia estabelecer no plenario.
A propria Commissão ele Marinha c Guerra terá que
·apresentar emendas a esta proposição. Assim, peço· ao eminente Senadot• pelo Dislricto :Federal que aguarde n nova
discussão da proposição para então verificar que a Commissüo terá tomndo na consideração que muito lhe merecem as
emendas por S. Ex. apresentadas.
1
O Sn. PAULO DE FMNTIN - O orçamento não póde dar
0 Sn. CARLOS CAVALCANTI -Era O que tinha a dizer.
O Sr. Presidente - Fica suspensa a discussão para, de
nccôrdo com o Regimento, irem tí Comrnissão as emendas
nprescntndas.
O Sr. Carlos Cavalcanti - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a pnlavra, pela ordem, o Sr. Senador Cu rios Cnvalcnnti.
O Sr. Carlos Cavalcanti (pdn Ol'dem) - Sr. Presidente,
con~ullo a V. Ex. si ó passivei pedir agora tí Casa · prefe:·r.ncia para disr.nssão c votação immecliala da proposiçfto que
fixa ns forças ele terra para o exercício futuro. '·
O Sn.

Plll!lSinl~NTE-

E' perfeitamente passivei.

(") Não foi revisto pelo orador.
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Então requeiro a V. Ex.

O Sr. Presidente - O Sr. Carlos Cavalcanti requer prefercncia para a 3" discussão da proposiçãQ da Camara dos
Deputados n. 21, de 1923, fixando as forcas de terra para o
· exercício de 1924..
. Os senhores que approvam o requerimento de preferencia queiram levantar-se,
Foi approvado.
FORÇAS DE TERRA PARA 1924.

3" rliscussão da proposição ,da Camara dos Deputados,
n. 21. de 1923. fixando os forças de terra para o exercício
de 1924.
O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra.
O Sr.· Presidente- •rem a palavra o Sr. Paulo de Frontin.
O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Presidente; perli a
palavra para formular uinn emenda a esta proposição.
A ~meneia é relativa á disposição do art. 58 da lei n. 4.555,
de 1O de agosto de Hl22, que estipula:
·7

"A reforma das prar.ns· de prct. !lo Exercito. Armar! a, Policia ü Corpo rle Bombeiros, será Mncedida
rnm soldo por inteiro, se contãrem mais de 20 annos
rle serviço no posto de sej:\"undo-tenente f\ O· respectivo
Roido os sargentos-ajudantes ll intendentes o os prime;l'OS snrgcnt.os que tenham mais de 25: e 'no posto imme-.
rliato, lambem com o respectivo soldo, os segundos e
t.rrct•iros sarf:(entos, cabos de esquadra e soldados, que
contarem mais de 25 annos."

Sr. Presirlenfc. esta disposição foi revigorada pelo nrt,. 54
'da lei n. t~, ::152, de G de janeiro do corrente anno. Portanto,
r.~f.~ cm vigOl'. mas apenas foi revigorada no orçamento e,
assim, pride-sc considc1'nr c.omo uma, disposicão de lei annu.a
c ha convcnicncia que faça parte rla legislação permanente.
'E' esl.r n oh,icr.t.ivo rln minhn rmcnda que envio tí. Mesa,
perlindo pal'n olla a al.lenção do meu amigo, eminente roprcsontunln elo Paran:l. que é o relator da proposiÇão qur. fixa as
forças de terra parn o cxcrcicio de '1924..
(.~fuito

bem; muito bem.)

( *) Não foi revisto pelo orador.
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Vem ú Mesa, é lida, apoiada c posta cm discussão, com a
proposicão, a seguinte
EMENDA,\' PMPOSIÇ.~O DA CAMA!IA DOS DEPTJTADOS N ,·

21,

DE

1!l23

Accrcscenie-so onde convier:

~

·'~·
'

r,

'i

Fica incorporado ú legislar,.ão permanente ·o arArt.
tigo 57 da lei n. !; • 555, de JO. ele agoslo ele Hi22, revigorado
pelo art. lí·l da lei n. 4. ü32, ele (1 de janeiro de ·' 923.

'

Justi[i.éação
O art.. 57 acima referido é o seguinte:
"A reforma das praças ele prct do Exercito, ..da Armada, ela Policia o elo Corpo de Bombeiros será concedida com o soldo por inteiro, si contarem mais de 20 nunos de serviço; no posto do 2' tenente o o respectivo
soldo, os sargentos-ajudantes o intendentes o os primeiros sarg·entos que tenham mais ele 25; e no posto immediato, tambem com o 1·especLivo soldo os segundos c
terceiros snrgen tos, cabos ele esquadra e soldado;;, que
contarem mais de 25 annos." (Dün·io. O{ficial de 12 do
agosto do 1!l22, pagina 15. ü77.)

A illuslrada Commissão de l\Iarinha e Guerra desta Casa
já se manil'cstou favoravelmente em judicioso parecer sob numero '181, do 28, publicado no Dim•io rlo ConoJ•esso- de 31, tudo
de agosto tlo 1!l22, sobre identico assumpto, constante da 'j)!'Oposição da Gamara dos Deputados, n. 54, desse anno, ondo.sc
a·cha e ainda não teve solução, naturalmente pela vigencia do
art. 57 acima tránscripto e que esclarece mclhoe a questão.
Embora de caTncter pcrmanenlo esse dispositivo da lei
Órçamentaria do anno findo, foi revigorado no orçamento do
corrente anno (arl. 51;), e por i~so é de toda conveniencia que
ago.ra seja o mesmo incorporado á legislação permanente, afim
elo evitar interpretações que possam ser prejudicirrcs aos interessados.
Além disso, fica uniforme a concessão ele reforma ús praças ele pret ele todas as COl'JlOl'açGes armadas J'edcracs, a exemplo ela do Corpo elo Bombeiros, que ,iá gosa desse favor, confol'me se vê elo ar! .. 27 J do t·egtllnmento upprnvarlo pelo drCJ•oto n. 15.238 A, do 31 do r.lewmbt•o de 1\l:H. (Dia1•io Oj'[i•cial de ~ü do J'evNciJ·o de 1\J?2, pag. li. :208.)

Sala elas sessões, 3 de novembro ele 1!l23. F1·0ntin.

Paulo ele

O Sr· Barbosa Lima - J>cço a palavra.
O Sr. Prasideutc -

Tem n palU\'I'a o hont•ado

St~nariOJ',

,!'

< <'

SESS,\0 EM

•

I
~

'
'

~

3 llll

NOVE:>llll\0 DE

1923

41

O Sr. Barbosa Lima (') - Sr. PJ'esiclcnle, a proposição
de J'ixação cliJ J'orçns annnnlmentu Yolacla para cada exm·cicio financeiro, tem sido, cm todas as legislaturas, rlesdc a
promulgação da aclu.a\ Consl iluição PoliLica, motivo de uma
estranha anomalia financeira.
Desde as primeiras lcg-islaluras ordinarias verificou-se
esse facto no andamcn to de tal projecto. A proposição fixava·
cm um ccrlo nnmero dn praças o cfl'ecl.ivo elo Exercito, como
•é o caso cm dcbalr~; e, ao mesmo tempo, autorizava o Poder
Exccuf.ivo a abrir ns crcrlitos necessarirm ao custeio da despcza clc.cori'entn rla elevação desse cffeclivo a um numero suprrior, rlelcrminada essa altcrar;ão pela intcrJ'erenciu de con·dições essenciaes que juslificassem tal clevar;ão. Por outro
lado, ao discutir-se o or·çamento da Guerra, a impm'lancia determinada para o pagamento da clespcza com o numero de praças julgado conveniente pdos orgãos da administração publica,
em reg-ra divergiam do numero que se dizia ter sido fixado nu
lei anteriormente Yolnda e que tem a denominação curio~a ele
lei ele fixação, que niio fixa.
o SI~. CAR!.OS c.wM.C,\)!'1'1- Mas devo fixar; v. Ex. deve
convir commigo.
O .Sn', BARBOSA LJJ\L\ - Por isso comecei chamando uma
anomalia que c·stá lomanclo o caracter ele anormalidade chronicn.
Nós estamos em uma sil.uação financeira que se póde qualificar, sem nenhum cxngg·eru, de cleclamação tribunicia - de
alarmante.
o' Sn. C.\f\!.OS c,wAJ-CANTI Ha outras cá usas lambem
alarmantes.
·
O Sn. BAnnosA LiliL\ - Eu irei a esses motivos de
alarme.
Não l.cnllo o proposito, não podia Ler, ele me ch:cu·mscrever, do ponto de vislu que me .é cletnrminaclo por essa impressão ·de pntt·ioLa, ao exame elas clespczas com o MinistCJ'io da
Guerra. Não. 'fcnho a impressão de que o Governo da Republica cslá sinccramcnlc empenhado cm reduzir, de modo implacavcl. a despcza publica cm Ludo quanto fór susccplivel de
tacs rcduc0ões, coml.anlo que o Or(:mnonl.o da Despezu ::;lobal,
para o proximo exercício, ele aos brasileiros o aos circulas financeiros inlcrcssaclos na obser·,·ação dos !ll'Ocessos ndministratiV(lS elo Brasil de que, se não podemos insl't\llttincamontc
realizar o cqnilibrio Ol'IJarnenlal'io. caminhamos, com o maior ·
vigor e com as mais sinef'J'as disposições politicas c administrai ivas, para esse mccssario cquilibrio.
0 Sn. CABLOS CAVM.C,\N'I'l - i': ada mais jusl.o,
O Srt. RlnllnSA LIMA- Não I'\ sr.m ::;t'andc conslrangimcnlo
C SillCPl'O j)I'ZHI' (jlll' 1111>'0 SU[l':!;PJ'il' ao s·cmaclo C pl'Oj)ül''á hona•acla Commissão de ~lar•i;1ha e Guerra, onrle lcam ~sscnlo compatriola~ do~ ma is rli~·Jws r 1nais cschm'cidos, as rcdue~õcs na
pr·oposla rla l<'i rlP fixaçiio de l'nt'(:as, rldcrminaclns. mais pelas
nos:;as condiuür•s J'inancr•irns do fll!C pela ntl.nncão ús cxir;cncia>
l.cchnicas r:lc ol'gnniznr;üo non11nl de um l~XI'rcilo.
(') Não foi rcvislo 11clo lll'acior.
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ANNAES DO

O SR.· CARLOS CAVAuCAN'ri - Mn.s essa organizaoão normal
e tcclmica é tudo para o Commissão de Marinha e Guerra.
0 SR. BEN.TAMIN BARROSO - E P.Jta foi a primeira preoccupação ela Com missão.
o Sn. CAnr,os CAVM.CiiN'l'l - Sem o que não teriamos
Exercito.
O SR. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, a lei de fixação de
forças •é annua. Ha nisto uma reminiscencia da historia parlamentar ingleza. Ali i, naquelle paiz, que nós, mais por um
cnstnmc partidario, do que por uma consequencia da Constitnição de 25 de março de 1824. adoptamos, durante o Imperio,
na Inglaterra, paiz sem constituicão escripta,. rígida, a lei de
fixação de forças reconhece. na Camara dos Communs. o di['eito de reduzir o effectivo da força militar a qualquer limite.
Portanto, pela filiação historica, nós estaríamos autorizados a
fazer esta reducção.
·
Mas, nofc-se. que as exigencias technicas variam de anno
para anno, e nestes ultimas annos mais chegados têm variado,
a ponto de, como assignala o relator do areamento da Guerra,
na Camnrn dos Deputados: em 1918, a lei o-rçamentaria deu
verba para 25 mil homens; em 1919, manteve a verba para 25
mil homens; em 1920, conservou essa verba para 25 mil
hnmons; em 1921, reproduziu a verba para 25.721 homens; em
1922, manteve a verba para 25 mil homens; em 1'923, está a
verba ainda •re'prorluzida para 25 mil homens.
Om. a lei de fixação de forças, em divergencia com essa
fixação nroamentarin, alvitra, de accõrdo com as lioões da technica apropriada á org-aniza()ão do um eX(:.rcito moderno, segrmdo a Jingnagem nfficial cnr.rcntc. arbitra para 1918. em 34
mil homens, para 1018. 38 mil homens; para 1919, tambem 38
mil homens; para 1'!120, t,2 mil homens: para 1921, 42 mil
homens; para 1922, 1,2 mil homens, e para 1923, 54. mil homens.
Quer dizer que, cm primeiro Jogar. fica. assignalndo o
rlcart, a divcrgencia enf•ro um algarismo julgado possível pela
Uommissão de Financ.as no decretar o orçamento rla Guerra o o
. algarismo ,julgado neccssario pela Commissão technica de Marinha c Guerra ..
IPor .outro lado, nota-se que dentro de um período tão pequeno, estas exigencias tcchnicas variam em um crescendo
que dá motivos para se indagar si não estariam sacrificadas as
exigencias technicas ...
0 SR. CARLOS CAVALCAN'l'I - Estariam; mas são as injuncções do momento.
O SR. BARBOSA J,TMA - ... ou si ficariam at!.endidas cm
1923, com M mil homens.
O SR. CARLOS CAVALOAN'l'I- A exigcncia technica positiva
é uma só; está nn lei m:oganica, que constitue o nosso Exercito de pnz. ·
•
0 SR. BARBOSA LIMA - Na legislação acbtal está previsto qne algumas quantas nnidades do Exercito podem ter
n snn or~ranii:nção proposta ndinda, rlrvcndo n pnrf.e rígida de
Rcus quadros, isto ri. a respectiva officinlif]ade, servir nddida
nos corpos que tenham effectivo completo e, ahi, rec!lbcr a
ins!Jruc~.ão.
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O SR. CAm,os CAVAT.C,\N'l'I -E' o syslemn da Guarda Na-

•

cional.
O Sn. BARBOSA LIMA - O facto, por·ém, Sr. Presidente, é
que já temos determinado pelo Congresso Nacional, em condições financeiras muito mais favoraveis de que as actuaes,
uma reducção do cffcctivo t.echnico. até o limite mínimo de
25 mil praças. Reitero a minha obser'Vação: em condições
financeiras de relativa folg·a, quando o Thes01J•ro podia - o
que não póde agora - fazer 1'ncc a dcspezas impostas pelas
· cxigencias normncs de uma administração intelligentemente
tcchnica, os orgãos rcsponsaveis pela direcção politica e pela
dynamica adm.nistdtivl\ da Hepnblica, ·julglaram l)ossivcl.
,julgaram conveniente, ,julgaram nccessario,. só da•r verba para
25 mil homens.
O Sn. A. AzEnmoo -V. Ex. não é contra a organização;
é contra o augmento. ·
O Sn. BARBoSA LIMA - E' exactamente, tanto que estou
fallando em urna lei annua que arbitrou o numero em que
rlevem()s parar durante esse oxc•rcicio; c como esse exerci cio
docort•c no periodo de maxima depressão financeira ...
b Sn. A. AzEnmoo- Apoiado.
O Sn. BARBOSA LIMA - ... parecia-me que não seria
' uma demasia solicitar que o Congresso Nacional désse verba
só para os ·25 mil homens
O fln. A. AZil11llDO - Apoiado.
O Sn .. BA:tBOSA LIMA - Não desconhcoo que durante esse
perioclo, a inst.rLJCÇfLO decorrente ela movimentação das grandes unidades, o ensino que deriva da realização das grandes
manobras soJ'J'rcm no seu aspecto pratico. Mas. como todos
têm consciencia rle que a sil.uação finane>eira nos· impõe uma
rlieta de oxl.rcmo rigcw, parece-me que esse inconveniente
eleve cedct• dian le do esforço maximo para ~econduzir a despeza a ser realizada aos limites dentro elos 1111aes sr encerram
as possibilidades do Thcsouro Nacional.
O Sn. PAULO DE FnoN't'!N - V. Ex. me permitte um
aparte?
0 Sn. BARBOSA LIMA- Pois nli.o.
•
O Sn. Pouw DE FnWTJN - A prol)osta não parte do Ministerio ela Guerra?
· ·
O Sn. BARBOSA LIMA - Certamente, corno nos annos anteriores. Mas a proposta, como diz o meu honrado collega, o
omerito Relalor ·cta Commissão de Marinha e Guerra, partindo
do Ministcrio da Guerra, é aprcsent.ncla sob o :POnto do vista
.
t.ochnico.
.
'I'emos que encarar o assnmpLo, não só desse ponto do
vista proliminal', como elo ponto ,do vista, no meu ver, defini ti vo, que, me parece se i mpõo no momento financeiro.
o Sn. PAULO Dll FnoN•rJN - Mas, como. quasi sempre, a
politica de economia sustentada ncurreta desorganizações, parece que o maximo qll c se podia obter era a rcclucQão do contingente ao estrictamente necessario para que não so désse
desorganização.
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O SR. ·BARBOSA LI I\C\ - Por isso argumcn te i a postc1'io1'i,
·e não estabelcccncln premissas que me dessem uma demonstração a w·io1'i. Quer dizer, baseei-me no facto .••
O SR . .PAULO oE FRONTIN - O orçamento não póclc dar.
esses csclarecimenlos, qnc s6 podem ser Jorncciclos pelo Ministerio ela Guerra.
O SR. BAnnos,\ Lil\1.1 - . . . de que durante a s•érir dr.
mm os mais proximns, incll!sivn I !123, os poderes politicos,
J•r•spnnsavcis poJa arlminislraçiío 'do 11aiz, concnJ•rlaram o cnnsentiram em qnc estes algm·ismns pnclr.ssrm ser fixarlns rm
25 mil. )ogo confessaram, implicitamenlc, Cjlle isto se podia
fazer, ocm desorganização.
O SR. PAULO ·oE FRoNn'IN ·- E os credito supplemcntarcs
que surgem depois?
O SR. B.1RBOSA LIMA- E' exactamente o ponto a que vou
chegar c que motivou o meu requerimento.
O 8-Jt. CAIU-os CAVAI-CAN'I'I - Vô, pois, V. 'E.x. a asccnrlencia das circumstancias technicas sobre a nccessiclacle da'
economia.
O Sa. BARBOSA LIMA - Não prosigo no meu requerimento. Acceilo o aparte de V. Ex ... porque aeccnlLia com felicidade o aspecto, a meu vúr, capital do assumpto.
Sr . .Pt•csidcnl.t•, si n6s. polilicos brasileiros, si n6s membros do Congresso Nacional, não defrontarmos o JlL'Oblcma das
clespeY.a,s publicas com a, screniclaclc o a energia que a situação financeira alarmante, excepcional, anomala cm cruc es1amos, nos impõe ...
O Sn. A. AzER!lDo- Appcllo, aliás, feito pelo Sr. Presidente da Republica.
.·
O Sit. Nn.o PEÇANHA - Pois não pnrecc, porque augmentou os orçamentos cm 18.000 contos.
O SH. B.ullloSA LJM.\ - , .. chegaremos a esta situação
de ter sntisl'cito as condições technicas, de ter entendido os
ensinamentos prol'issionacs da Missão Frunceza. todos os
vOos doutrinarias ria nrganização dos excrcitos modelares qne
lcva•ram a guerra almvés da Prussia, na eatastrophe de 19l4,
mas, na hora cm que tivm·mos de custear essas despe1;as, nos
confrontaremos com o marco do Reich ou com o rublo moscoYi ta.
O SR. C,\Rr.os CAVALCAN1'f - Não apoiado! As condições
são rnuil.o difJ'r.rl'nLcs. O simile não foi feliz.
O Sn. BAnnoso~ L!l\JA - Nós caminhamos pa1·a lií.
81·. Pl'I'Sidrnl r, si nós livcssl'mos pJ•og·no;;i,icado a R on
'10 nnnn;; rp1n Li~J·inmos n cambio na casa humilhanll' de.\ prn1~1.'' ing·lr'Y.I'S por mil ·vC•is bJ•asileiJ·o...
.
0 Slt. CAIILOS CAV.IT.G.-Ill/'1'1 - Por causa elOS 2ti mil honwm; dn nosso Exerci lo·?
O Ru. B.litBOSA LIMA - PI' lo con,innlo, pelo l.olal. V, Ex.
so PI ova da analyse ú synl ht•sc•. E' prr.ciso come~ar por alguma rniJSn. T~m algum pnnl.o se ha dr all.cndcr á sii.IInr;ãn.
Dizia 1'11, S1·. 'l'i'L'siiiPnil'. qnc Si! l.ivnssl'm vnticinarlo qui',
rll' fllitlrlu I'!YI qu·C•i.l<~. i1·iarnos nós, nesse lhL'I'In0!11;)[t•n cnrn-
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bial, á casa elos 11, e quem snbe n que outras ca~as, se1•ia
quasi certo que semelhante vaticínio entraria para o rói elas

I

prophecius de visionaria.
O Sn. P.\ULo DE Fno:\'TIX - ~ão, pot'rJUe jú tínhamos tido
cambio a 5 5!8.
O S11 ,, B.\nBoSA LIMA - E, nessa occnsião, pura nos levantarmo~ cles,,a I axa o Guvernu da r)poea reduziu as despeza:;
mililar·r•s ao ullinw · rxl.rf'mn, airrda mais apertadas r.lo que
aquclla~ propostas, pr.·esenl.crnenle, a).iús, ele aecórdn com a
in;;inua~•ão do,; Rr!lalure;; do or~•amcnlo da Guel'!'a em lodos
o>;' annos anlcriorc~.
iParecia-nw; :?.r•. l'r·esifJen!r., (Jlte a lei cll) fixar;ãrr clLo for•CUo era uma especic rle vcsl.ibulo das leis or~amcntarias, comn
(]Lw prerlclerminava o algarisnw da clcspeza cur·respunclenlc u
effecliva, .Por elle clecretacla.
E' assim que o Relato,r do pro,icclo do or·r,amcnlo da
Guerra, na Camara dos Deputados, opina:

1
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"Ha uma emenda cm plcnario reduzindo o numcJ'O
de praças para 25 mil. Tendo, porém, a Camar·a já avprovado o projecto da Commissão ele Marinha e GucN·a
que· fixa cm H. 300 praças, nenhuma discussão parece
que pôde mais haver quanto· á manutenção deste nu-

. ·~

'il

t

1118110."

De modo que, ;;cgundo as lll'axes parlamentares n os .anlcccrlcntes rcgimcnlacs. a appmvar;ão da lei de frH·~a,; eolll n
c!'J'cctivo que ella fixou, prende as mãos ao Hclator riu or~a
mcnto clrt despew do Minislerio ela Guerra, o qual terá quu
a!'l'ular, na cntumna da:; r:lcspczas, a imporlancia col'l•estwnclentc ao algarismo prcdcl.crnrinaclo.
·
·
O SR. BENJAMIN B,\nRoso- Assim cle\•eria ser.
0 SR. CARLOS CAVALCANTI - Não !J!'cndcu, ante;; p;.•endesse, lanto que veiu reduzi!· a 3ti mil contos.
O Sn. BAHBOSA Lnvr,\- Perdão, estou aL•gumenlando, com
a opinião do Relator do orcamenlo da Gucr·ra. Ou prende ou
não prende. Si não prende, ·ó uma anomalia ...
0 811:. BENJAMIN BAHROSO - Mas deve lJ.rendcr.
O S;n. BARBOSA LIMA -- ... é uma camouflag.c; é a perpelunçlio do reg-imon dos credil.os supplemenlarcs.
O SI\,. ·BEN JAM.JN BARROSo ......, E' a desordem ndminisil'ativa.
·
O Sn. PAUl-o .DE PHoN'l'IN - Até 0 Codi[lo de Conlubil üladc,
nlio prendi n; ug-m•a, pt•enclc.
·
O SH. 13.\tmoP·A L!li!A- Pm• bsu ou cnl.rmJi qrw SI' tlr~vryr•ia
prlL' ele nccôrcln u u.r(•anwnlu elas clo;;pczu,; com a lei do fixar;ãu
elo fOI'CHS.
O Si\, CAntos C,\V,\f,CAXTI - Eslou de pleno accôrclo com
V. Ex.
O SI\. BAnBosA Ltlll.\ - Orr a lei orcnmcnlul'iu rlcve dar· a
dn!.al'fio para o nl,.;nl'i:mlO pr·efixnclu na lr•i dt! l'tm;ns e, ne;de
caoo,' leriarnus rca!izaLiu um dos iclrae,; .'!l:lis liL'euntados pL•Io ·
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Governo actual - a sinceridade orçamentaria- ou continuuQ·omos na outra face da all.ernaliva, recordada, segundo a qual
o Governo poderá, para a lei de fixação de forcas, abrir creditas .supplerrien1ares.
O Sn. CAI\LOS CAVALCAN'ri - Não pela lei, mas por uma
clisposição constante do orçamento da Fazenda, que permittà
o Governo abriQ' creditas Sll[)plenicnlares.
'
.
'
O Sit. BARBOSA LIMÁ - Pela Labella A do areamento, que
relaciona os itens pelos quaes o Poder Executivo poderá abrir
crecliíos supplementarcs.
.
O ))'rojecto merece u nossa carinhosa allenção e desperta
as nossas prcoccupações, as mais palrioticas o as mais impessoacs que •é impossivel solicitar de um republicano disposto a
servir á P'atria.
.
Não me parece que seja nenhuma perspectiva risonha para
os nossos compatricios que servem no Exercito ter o seu effectivo elevado ao algarismo cornpativel com todas as solicitações do appetite lechnico c ao mesmo tempo encontrar-se .1 ..
O Sn. CARLos CAVALCANTI -V. Ex. foi infeliz na expressão. Não ha appetites; h a o dever, a obrigação de attender l:.O
principio da technica. Isso ost:i muito longo de appetite.
O Sn. BARBOSA LIMA - A J.endcncia intellect.ual, pela qual
a gen I. e se namora, como ú jogador de xadrez desejoso de
lances mais aorduos e mais al'J'iscados. !Não ha appetite, no sen- '
tido pejorativo; ha a tcndencia intellcctual de quem quer realizat· grandes manobras; de quem gostaria de vê r, movimen.tando-sc um Exercito de ·quarenta ou cincocnta mil homens.
O Sn. CAnLos CA\'ALCANTI- Ha muitos annos não ha essas
manobras que chamavum de fiB'LJração, de pic-nic. Ha muitos
annos que só ha intenso trabalho.
O Sn. BARBOSA LIMA- Não eston a dizer que ha no Exercito brasileiro grimdes manobras. Estou a dizer que, do ponto
de vista doutrinaria, do ponto ele vista intellectual, do ponto
ele vista technico, nada mais nalmal, para quem estuda do que
desejar vêr; corno muitos camaradas viram em Tempelhof, o
desdobramento elas grandes mai+obras, que as nossas condições financeiras não permittem e, felizmente, o ambiente ame- ·
~·icano não cornporla.
,.·.
O Sn. CAilLOS CAVALCAN't'I --Não h a mais disso. O trabalho é mais inJ.cll ee.Lual, na rcaliza,)ão de urn Lherna p'6r correspondoncia do que vêt· essas manobras.
O SR. l3AnnosA LIMA -l\las o meu coilcga ))arece que está
presupponclo ·que cu me opponho :'t organização do Exercito.
Niio, ao contral'io.
Quem me dera que pudessemos Ler um Exercito c uma
Armada org·anizados de accurdo com todas as exigeücias technicns.
·
O Sn. CAnws CwALCA!';'l'l ·--'eemos esse dever. P1'imo
vivc•)•c, tleiiidc philoliOJJhan: .. V. Ex. eslá philosophando; mas
é pret:iso Jcmbt·ar-se ele que tomos o rlircil.o de procurar uma
garantia seguro..
O Sn. BAnnosA LIMA- Mas com que se vive, sinão com
os recursos resullanlcs da capacidade economica e das possipilidudcs financeiras ? (Pausa.)
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As capacidades oconomicas silo as celebres possibilidades
ela opulenta naluraleza brasileira, mas l"}ne levam dezenas de
annos a passar rJo estado potencial para o estado actual. As
possibilidades cconomicas podem vir a fazur do Brasil uma
nação mui te rica; mas actualmente não o é.
E eu perguntaria st seria Unt\L perspectiva dcsejavcl, ri~ollha, manter-se a organizaolio numcrica dos tempos normaes
o t e1· ele vir o Poder Executivo pedir ao Congresso Nacional
autorização para cfi'eetunt· operar;õcs de credito, cmit.tir apolices, com as .quaes sn Jaz dinheiro parallclamente com emissão;: elo papel-moeda, mais ou menos disfarçadas, aviltada: a.
capacidade acquisitiva desse meio de pagamento e elevando os
preços a limites de que só se póclc ter noticia pelo que os
jorna:cs dizem .
O Sn. A. AZEREDO :.__A marcha cambial coopera Lambem
para isso.
O Sn. BAnBOSA LIMA- A meu vêt· todos esses problemas
se entrelaçam. A baixa cambial é, em grande parte, devida
ás nossâs rnulliP.las desordens financeiras, sejam . federaes,
sejam estacluacs ôu municipaes. Isto tem como pivot o desequilibrio oroamentario. Esse equilíbrio só se attinge ou
obtendo os mais seguros, os mais promptos recursos .na receita, ou reduzinrlo J'ortemenl c a despesa.
·
l~u, no primeiro contacto que tenho com as despesas,- ele '
alguma sot·l e pre-determinadas pelo projecto em discussão,
submetto-rne ao julgamento do Senado, pedindo-lhe desculpas
pela minha ousadia (não apoiados), pot• achar que devia ser
permillidri ao mais obscuro (ndo ajJOiados) Ler uma .opinião
e formulal-a.
O Sn. CAm~os CAVAT.CA!\'l'I- V. Ex. está cm condições de
poder elucidar p~rfeitamentc o assumpto.
O Sn. lhneo~A LIMA-- Dir-sc-á que estou doentiamente
impresgionado. Oxalá assim seja e o que se depara á minha
mcílilar;ão esteja muito longe da: realidade que nos bato á
porta.
Tenho rt•minisccncias muilo vivus do que· foi o periodo
presidencial Campo;; Salles. Tive a felicidade de collaborar
na JisCLJssilo c na votação das medidas draslica:s com que se
defrontou· uma situação incomparavelmente menos grave do
que a actual .
O Sn. A. Azmu::no-Apoiaclo.
O Stt. BAnnosA LIMA- Essas reminiscencins determinnrn:m cm mrm cspiritr• o desejo de formular o requerimento c
as emendas que cslou ,justificando como posso ...
0 Sn. CARLOS C!AVAWANTt-1\Iuilo ·brilhantemente, Pena
0. que V. Ex. esteja em poJo opposlo.
O :~n. l3Anno;:;A Lll\IA- ... e, ao mesmo l.empo, fazendo
.iusl.ica aos senl.imenl os ele sinecriduclc com que, estou qerto.
que o actual PJ•csiclcnlo da Hcpublica defronta o formidavel
problema financeiro que encontrou a sua delicada magistratura.
Nf10 tenho, Sr. Presidente, confiança ~cgura nos recursos
que nos possam a'dvir da reccil.n remodelada pela sabedoria do
[.longresso Nacional.

.';'
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Somos um paiz de condições exlrcmaménle pecullnr~s.

•'

elo ponto ele vista !'iscai, que eleLHmina as maiot•es decepções.

na cxecuçlio da~ leis tributnrius as mais inlclligenlemenlc
foJ'nlnt1clas. Som~ nm paíz cm que, além dessas clcccpcõcs,
as J'l' l'nnnas lrill\J Im·i a~ nlio eonscp;u~m JHOcluzít· resultado
apr:;ei<IVrl, sinfio :to l'nhn elo alguns anno,; de por.>ei'Cl'ança
Ji~r:al. :\ll'aWH'i:tlllllo 11111a quadra lambem clelicadn, rio ponto.
ci1) visla das nossas l""'iihilidarlcs 1~ennomic~u;,
.o eal't'•. Lirlo f' havido Cllillll a rnaim· rias nossa:i rique•zas.
viw i/p rnulda~. cneo.~lado ;\.-; npr•r·açüps pres.íllirlas tll'lu propl·i,,
no\'1'1'1111 da ll::puldica, ii'Unsl'urmaclo r~m insLiLuln pi)l'll.1il!li.'P.l.n
r.ia dcl'esa rln mesmo cal't1 • Outrns tn·nrluct.os nossos vnf;nl'am
an poso de var.ios J'aclores rlc depressão, uns como a bot•t•acha
alltulilonl'.ila ao l;~l'o1·~n dns pal1·intas ·menos apc1·cehido; o'l1]
eonllt!~.im21llos technicos,. que lutam nos igarapôs clu c\ma-

;:onas ...

'

:.

'I~

O Sn. A. A7.EltWO- Apoiado, como em i\Iallo Grosso c

Parti.

·

;.,;i."J.j

O Sn. BAnBDSA Li~IA- ••• e chcgal'am á siluar.[io que o
Senado conhece c na .qual, na columna dos nossos vàloro:; dr!
rxpol'i.a~ão, a hm·racha d1~ixuu de 1.1~1' sig-nil'ic~ll;ão; oul.t·us, i't
falta di! uma ecrla hOJwsliclad'' Jll'ot'issional, c, ao mesmo
tempo. Iumhi!Ih dn catmciilarle i.I)Clinica, depois do I.rr conqui;;lado nos llWI'earlos 1;m•opcns uma posir;ilo ap1•rciavel cr.mn
vaiM'I!:i pi•l:mutaveb ,,.m OIII'O, JWI'tkl'am ''SiH's meroarlos, anl\llt>
nã11 puclrmrn eonlinum• a compnrrcrr, ,i:'t pela concul't'encia
mais inl.r•lli.:,;r!llll', ,i:'t pni'Que, l!mbnlsadtt dos prin1l'ii.·o~ lucro;,

a g-annncia conH!I.:c•u a rtdnat•, a

p;l'as~at·

e n l'esuHaclo foi

St~rern

dados· ú venda, nnqucllr; nwrearlu, pt·o(Jucl os m~tnipularln,; enm
111enos l~o:l f1! c por isso rcpcllidos pela clienLcla incipienk.
O i'! i\. PAVLO ng FltOXTIN- E.o;scs factos sflo li mil ados.
0 Sn. BAHBOSA LI~L\-NIÍs l.ivr:mos nma grande CX[lOI'ln.r;i'io clliJ'nhl.c os ullirnos nnnos da g·llct'l'a e o primcit·o que
se 11'11~ seg·uiu, do arroz, da banha, das cat·nos ft•igoril'icai.las ..•
O Sn. P.\ULO DE FltO:"\'t'IX- O unico caso 1l o cta· bauha.
O Sll. Ni!.o PllQ,\NHA --O ela banha é evidente.
O Sn. l3AHBOHA L JMA- .. .'ele g·ado zcbú.
O Sn. PAULO Dll FitONTJN- Is! o é uma qunsl ão rio qual idadr.! 1! nüo ele p1·nduc1:fto. Nôs nfto nmlemos J)l'mluzir o cai',\
ela ,\rnhin, mas ]lt'Ofill7.inws o ele S. Pnulo, Atinas c Hio.
O Sn. HA11Bf1~A L1~IA -- Sr•,ia r.nmo fill', rlc mntlo svnliH'Iieo, 11:i.'.! no,: i'IICOnil'i11liOS appal·ell1ar.Jos no ponto ele' visla
e.:onon~ rco .. pam I üt• _g'l'aJllll's <'S!Jf'l'an1.:as prnximas. pot'fl\IC,
l'I.Jn:nl:1;, IIIPg"ll"-111 dt:v1dn,,nr:1n duvír.lo en. elas nmgiiil'iea,; pn;~Ilnlidnd<•;: lin~g:lnqua:; fio lllll111'11sn e OJllllenlo Bmsil. Ma' 11~0
~~ enn1 t·~ ..... a~ ~.~ n:lo rJ snh1't! 1'."\~tú; . que n,·,::; podemns sae;a:·.
Quando \'11'1.' [} Ül'l::urwnlu da ni'CPIIa a d:·llnil', n""' I1'1'·~1111JS
oeen~icí\) dn J't~cnnlwert.• qt1n n;1H snllilllOS da KJ'avncn~-, dt~ impmlus dn eu!ISllllHl, 11111 rlll.~ .nutis udiu,;u,; ilnpo:;l.,ls, u rpli.' 111aix
pP~.a sniH·r. a~ yla~~~~s lahol·w:-::ns
C11ei1J'Ptt·l'

a vtcln.

t!

n cp.w nmí:; cuni.J•ilHw pnnt

E1.n ~PstJJJln, SI'. PJ•esit\r.•nJc', pL'tlindn pr;rdi"in

Hi.l

St'I1!Hln pot·

r·>'lnl' la 1 r~anilll a :<11:1 allJ•nl;~'' (utiu upoimlos) :11'\'fJ tlizt•l' qun
r•11 quiz tlll' nn:; 1lttl' Ullllt idi'·a """ lllillivu:; r]IJ•.· di'ler:ninal'<ll11
n ulinlltt al!ilucle, abunl~ttlllu n libcussüo do pl'~ll'II!Írl1 fll'{ljL•do
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menta da Despesa. Por isso formulei um requerimento e
algumns emendas.
·
O requerimento é para que o [projecto n. 21. que fixa as
· forças de terra para o .exercício ,etc 1924, seja enviado á C.om. missão de Finanças, afim de que o numero de praças, ali i predeterminado no art. .1 •, c de reservistas autorizados no a·rt. 2',
. possa ser reduzido, de accôrdo com as condições imposta' pela
g'ravirladc da situação financeira em que se encontra o paiz:
·
O outro alvitre, que me occor.reu, traduz-se ·em algumM
· emendas.

11
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'que cril0nde preliminarinenle com a organização do Orca-

\

-

'

··~

..

.. -~

São as seguintes:

'

-

"Ao art. 1•, leltra i, onde se diz 44.000 praças,
diga-se 25.. 000. .
·
Ao. art. 2'- Supprima-se.
.
. Ao art. 5'- Supprima-se."
.
Mando á Mesa as minhas modestas. suggestões - requerimento e .emendas - e os submelto com' prazer a:o veredictwn
intelligenle dos meus illustres collegas. (Muito bem; mttito
bem.)

Vêm á Mesa. são lidas, apoiadas. o i)Ostas em discussão;
com a proposição, as seguintes
EMENDAS .AO PRO.JECTO N.

·..

.

21, Ql!ll FIXA
. 1924

.

'.

i .:. ~.
"

AS FORCAS DE ..TERRA PAM

.:. :

N. 1

..
Ao art. i', lcttra· i-Onde se diz 44.000 praças, diza-se

.. :·11'

'_.·

25.000.

- .... .

N.2

'

.<1

Ao art. 2' :· supprima-se.
·.

Ao

:

.

·'[

:...
, '··

·.·.·.

,..I-

N. 3

.

.•.

a)·t. 5': suppr.ima-se.

Sala das sessões, 3 ele novembro de 1923 ....... Barbõsa Lintã,
.·

Vem
guinte

(L

Mesa, é lido; apoiado e posto em discussão o seREQliEniMENTO

lloquciro que o projecto n. 21, que fixa as forças de terra
para o cxel'cicio rlc 1924, seja enviado á qommissão 4e
l''inanca·s, afim do que o numm:o de pracas alh predclerminarto· no arL. 1" o o do reservista.s autorizado no a;rt. 2", possam ser. l'Ccluziclos de nccàrclo Mm as eondicõos impostas pela
gravidade da siluar,!ãú financolra cm que so enc-ontra o paíz.
'

.

Sala das sessües, 3 de novembro de 1·923.-Barbosa Lima.
S. - Vol. VIl
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. ANNAES DO SENADO

.'

·o Sr. ·presidente -- Tem a pulav:a

d Sr. Carlos Cava! ...
canti. (Assume a presidencia o Sr• .Dlegario Pinto.) ·

Sr. Presidente, tenho de· dar
parabens ao Senado da Republica pelo inesperado e desusado
brilho que vae tomando a discussão do ,projecto de fixação
de I orcas de terra para o exerci cio financeiro: futuro. Inesperado - digo, eu, - porque, de improviso, quando se annunciava discretamente a discussão, em terceiro ·turno dos.
debates, deste projecto, toma a palavra o eminente repre·sentante do Districto Federal e .Justifica, com a eloquencia
de sem,pre, emendas · a esse projecto. Em seguida, o meu
muito querido amigo, esse espírito. culto, que nós nos habi~
l.uamos a admirar desde os bancos da velha Escola Militar,
vem illustmr o debate, fazendo as mais briHlantes considera.;.
~ões, não só sobre as condições economicas iCLo paiz, que, . se.;
gundo sua abalizada opiniiw, não abrirão ainaa por muito
tempo, uma frincha no horizonte para lhe trazer. um pouqo
de claridade c .de esperança, melnorando as nossas condições financeiras e orcamenta~ias, as quaes S. Ex. categoriea
e positivamente declara que são actualmente alarmantes.
O Sa. Nrw PEÇANHA - Sobre isso, aliás, não ha duvida.
O Sa. CAitLos CAVALCAN'ri -E dahi, S. Ex. cáe de !anca
em riste sobre a prop'osicão da Gamara dos De·putados que
fixa as forcas de Lena .para o exercício futuro. Aliás nãú
é a vez primeira que S. Ex., recordando-se dos tempos em
que com justa razão era considerado um dos mais bri!·hantes
astros da milícia acliva e uão de8lumbrado do admiravcl cabedal teclmico que possuía e possue, discutiu· o assumpto
deste mesmo projecto, infelizmente, na, ausencia de seu humild(l Helator e quando já se achava encerrada a 2" discussão
do mesmo. Agora, novamente S. Ex. ataca-o, recrudescendo
em suas ·considerações, não direi pejorativas ás instituições
ele que se occupa o projecto em 3" discussão, mas fundamentalmente •contrarias a elles, não só .querendo, por uma das
emendas que acaba de apresentar, reduzir as forças de terra
abai::m do miníma, que à Comm1ssão ele Marinha e Guerra
razoavelmente pócle acceitar, como até, fazendo justiça ás in..
tencões elo nobre Senadqr .. ,
O Sn. BARBOSA LIMA - i\!uilo obrigado a V. E:x.
·
O, SI:!;, CAru,os ÇAVALCAN'l'I - ... procurando diminuir á
Comm1ssao de Marmha c Guerra, ao .ponto d~ levar o plano
da lei ._que tr9uxe a pJenario, dcpo)s ele estudo. ponderado, o
convem entes mforma~·.oeR ao cont1·olo da de Fmanoas.
O S1 •. BENnMIN BAnnoso Que ainda não pódc fallar
por,quc não tem nenhum orçamento para cotejar .
.. . .Ü, ,Sn. CAI\LOS CAVALCSN'l'l - Sr. Presidente, muitas ve~
zes tenho · criLicad3 essa tendencia de· dar ás Commissõc~ do
I<inancas dns Casas do Congresso 'Nucional uma prcponclerancia,, nclll sempre ,imi;il'icada; quero dizet·, uma asccnden~ia.tal CJUO as demais sün relegadas pa1•a nm plano secuní:lal'IO.
.
Jú live mesmo nccnsiiin rle redamar dusln li'ibuna contra
despachos. duelos .pela i\l11sa a pro.icctus que deveriam ser encliminhudos á Commissão de Marinha o Guerra e que entre~

1.

['

O Sr. Carlos Cavalcanti -

J
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't~nto . havia~· .sido exeiusiv~mente . enc&rilinhados ·á ·. de Fi-

. .

nanl.)as, sil'm. audiencia, portanto, da too hnica competente.
· . ·.De modo que a JH'opo~icão da 'C amara já represc~ta uma
reducção de 10 mil e tantos 'homens, sobre o effectlvo que
consta da le1 de fiix·áçã(l de forcas. pal'a o exércicio vigente,
que é de '54.0S1 homens, como já disse, c apeza,r da tentativa. do Senado d·e reduzil-o, razoavclment,e, afim de evitar
a abertura dos creditas supplementarcs para manter esse
cf.fectivo, se attingido com os contingentes incorporados.
Os motivos ponderosos, ém virtúde dos quaes a Com,.
missão já não podia acccitar sem a necessaria alteracão a
.emenda restrwtiva do illustrc Senador pelo Districto Federal,
cujo nome declino com ·a devida vcnia, Sr .. Paulo ele Fron,.
. tin, constam do parecer qúe tenho em m~o e. cuja leitura
.como que resp·onde préviamente e a.té certo !Ponto ás ponde"'ac.ões actuacs do nobre
Senador· pelo
Estado. do
.
'
. ·Amazonas:
. . -· .
·· . · "Sem ,cJ,uvida, seria 'de grande proveito, para a
realizacão do úbjectivo de ·res~ringir-sc a •despeza ·pu. blica, o córte Jundo nas -forças, de terra, de· modo a
que seu orçamento ·voltasse a. consignar nas ·diversas
rubricas ..em . que se desdobra as dotacões de annos
atra?, .mesmo as outr'ora fixadas; nos ultimas. annos
. do regímen imperial. Inl'elizmenle para as nossas finanças, .não é ,possível manler-se em um strztu-quo
perenne as causas que entendem ·com os orgãos da defesa nacional. Porque, tudo caminha e se. desenvolve,
as idéas com os interesses, alterando as condições do
mundo c as necessidades dos povos, ·na inter-depen•
dencia fatal em que vivem uns dos outros, ·. ma.'Cimé
· qüando habitam 'o mesmo continente. Estámos vendo,
agora· 'mesmo, que,· embora · coniinu.emos sempre saturados, nós brasileiros, desse espírito generoso e tão ·be.nevolam'onte desprevenido a respeito· das outras nações, que. chega. a ·assombrar, ha sempre quem admitta,
mesmo entre os nossos melhores amigos, ·a ·possibili'dade de. um futuro attrito comnosco a ser solucionado
pelas armas. . . E façamos a nossa confissão de pu..:
blicà, 'francamente. Só ha muito pouco resolvemo-rios
a ol'har para o Exercito nacional com o prudente .'criteria que a nossa propria conservação cs lava,.a exigir.
Notou o illustre autor ela emenda, quando· a· fundamentou, a progi·essão crescente. de pessoal .cíue o compõe e..como forçoso· corollario, o augniento ·cta despez'a
que elle acarreta por· si j'JI'oprio e· com o, mate1'ial cor,.
J"espondente. 'Mas tinha que sér assim, pois' que ·par:..
Lindo da :apparencia de instituições miliLarc!r que. possuíamos anlcs da- roorg:mizaciio · Hermes, · ch'egamos,
al.1·avés elas· oLapas• que são as remodelações' ' ·Fa'ri'à.
Aguiar JJ Calog·cras; cada: qual accentuando ·mais: o 'Sen'tido ele uma evolução paulatina, porém constante;:·a
alg\Jma cousa. elo a_Preciavol, de officiento. e meno~ platonwo ,do que aqui! lo.
' . . . . ...... .
~roda via, n Com missão bom compcnctPada de' suas
t•osponsabilicladcs .perante o _pair., -na angustia do momento que atravessamos, sem ·cmbnrgo de. reconqec.or
•qnr. ,i:\ é l.cmpo de accei l.nr-sc o ol'fectivo. cm pra,o~s
consignado na proposicüo cni estudo, a!'im de integra~
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lizªr a' nossa ordem de batalha, acceita . a reducclio
desse effectivo, não nos termos da emenda, mas de
accórdo com o minimo absoluto provisto pelo EstadoMaior do Exercito, mantidas as· unid.o.des actualmente
existentes para enquadramento c instrucção dos eon- '
scriptos a incornorar; no anno vindouro e ininterrupta
formação das nossas rcsm·~as~.
Por que ?
O SR. Bc\RBOSA lJIMA - Aliás o ponto de vista não é o
desta subordinaÇão.
O SoR. CAnr,os CAVALCANTI - Pois parece; V. Ex. diz no
seu rGquerimento, ·que é preciso à Commissão ele Finanças declarar se pódo ou não aclmittir o cffectivo, apresentado pela
Commissão de Marinha c G,uerra, de accôrdo aliás com a proposição vinda da Gamara.
E. pensa V. Ex. que a Commissão de C'/Iarinha. e Giuerra
não estudou convenientemente o assumpto que faz· obje11td .
desta proposição? Q'ue antes dü apresentar seu parecer, não
so reuniu diversas ve·z,es; examinando todas as circumstancias politicas e factores lechnicos que podiam influir nessa
elaboracão? Ainda ha pouco tempo, no intervallo da 2' dis:..
cussão para a 3', não estivemos nós reunidos, em sessão secreta,. para tomar conhecimento de factos interessando a defesa nacional e concomitantemente das .limitações ela despeza
publica que a nossa situacão financeira está exigindo? E'
puro· engano suppõr ·Que ha o proposito syslematico, por
parlo ela Commissão do Marinha e .Guerra, dC não acceitar ·
emendas reduzindo o effectivo do Exercito. Ainda o anno
passádó accoitúmo~. com modificações, é verdade, mas acceitamos' a· do eminente Senador pelo Districto Federal, precisan'ienle reduzindo os effecUvos. Essa emenda. modificada
foi approvnda pelo Senado, mas rejeitada .pela Camaz•a que
restabeleceu us effectivos. que ap,provára de 5'i<. 081 pracas.
O SR:. BARBOSA LIMA - Parabens a V. Ex.
O SR. Nzr.o PEQANHA - !.\las ·agora a reduccão é no orçamento da Guerra lambem.
0 SR. CARLOS CAVAL·CANTI - Perdão, a proposicão vinda
r! a Camara. estabelecendo H. 000 praças para o effeclivo da:;;
unidades da tropa o formação de servicos, chegou a ter u.
conveniente dotação no projecto de areamento da Guerra,
ainda cm elaboração na Gamara elos Deputados.
· Eis aqui o parecer ria· Commissão de :Vlarinha e Guerra.
,íusLificanclo e~se cffectivo. Ouvindo sna leitura, o honrado
Senador verificará o oscrupulil, o \clcsprenrlimenlo de quaesquer vantagens descabidas com que á Commissãol estudou o
assumplo.
O Sn! B,lnBoSA L·IMA - Tenho certeza desse desprendimcntn. do patriolismo que ditou o parecer o in~pirou os oslmlns de V. Ex.
O Sn. Nn.o PECANHA - De rrsto, ~ão os dous unicos or~~amcntns q1w csi.U.o snffrendo cllrlcs. O da Guerra já .foi reduzido em ·ss mil conlos.·
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O Sn. C,\m.os CAVALCA"'1'I - Disse cu, como Relator deste
parecer:

•

Acautelar Ós interesses- superiores da defesa nacional, tão intimamente ligados ao futuro .-do nosso
paiz, para garantir a. :paz com todos os povos ·e pl'oteger e1'ficientemente, a· ordem inlerna é dever comezinho ·e. primordial que incumbe ao Congresso Nacional,
em perfeita concordancia com o Governo 'da RP.pu•blica, sobre o ·qual recahe directamente a responsabiH'dade de manter uma ·e outra, propondo _wquclle os
meios de que carecer para bem desempenhar essa
funccíio. relevante.
- Alias o projecto da outra Casa. do Parlamento, reproduzindo_ a proposta do E-xecutivo, attinge como •\
possível, o escopa que se tem em vista, representando
até sobre. a lei votada o. anno ·passado e actualmente
cm vigor 11ma differenca para menos de dez mil e
oitenta e um homens, no numero das praças de pret :l
distribuir ·pelas unidades da tropa e formacões de serviços, ·-com organi2'aÇíio ef~'.ectiv,a.' outra providencia
ele identica vantagem neste projecto sobre a· lei acima
citada é u contida na alínea j do art.. 1'", Jin1itando a
do·us mil o effer.tivo de praças destinadas aos ser\'iços
especiaes, inclusive destacamentos de fronteiras,. o que
constantemente. deixava-se no arbítrio elo Governo,
De· facto, tanto a relação .do contingente geral.
como a limitação expi'essa dos elementos em pessoal
com destino particular, se vão reflectir · favoravelmente sobre o laudo da( despeza publica, nas tahella·s
do Ministerio da Guerra, para as quaes traz .aprec_iavel
·economia, sem que todavia prejudique a directi'la patriotica e prudente do il\ustre titular que o superintende,t.;mi materia de instrucção que diffunde ininterruptamente e de mais em mais generalizada a todos
os commandos e serviços a·uxiliares e be.m assim ao
maior numero possível ·de unidades, embora com n~ '
effectivos mínimos admissíveis, segundo n plano do
decreto n. 15,235, ·de 31 de dezembro de 1921» •.
De modo que jú a esse tempo á Commissíio de Marinha

e Guerra. tendo sempre em vista os interesses da defesa na-

cional, não deixava tambem de -attender as cxigencias inrte- ·
·
·
clinaveis da situação financeira.
Disse .o illustre Senador, e aliás com mui la razão, que
era perniciosa a continua. di·vergencia entre as leis de fixação de fol'Cas de terra e o orçamento da Guerra, assim como
entre as leis de fixação das forcas de mar e o areamento da
Marinha. Mas, accresccntou quo considera'la as leis ele fixação de forcas como vesLibulns dos dous orc.amcntos.
O SR. BARBOSA LIMA Mas senrlo assim. as linhas goraes do sou cslylo hão de dominar toda a const.z·ucoão :L fazrr
dos orçamentos, ou lop;icamente, que· uma vez votadas as leis
de fixaciio do forças do terra ou de mar, oa ol'cumentos corrc~pondcnles elevem acompanhai-as c atl.cndcl.:as.
O SH, BA I1BOSA LIMA - Sim scn'hor.
1
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·0 SR.. 0ARMS CAVALCANTI .. ....;... M.as sendo assim, as linhas
,::eracs elo seu cstylo hão de dominar Ioda a const.rpcção a.
fazer dos orçamentos, ou lo,::icamcnl.c qne uma_ vez votadas
·us J.ei,s de fixar,ão .de forças .. de t;errn, ou de. mar, os orçamentos corrosf.lOndenl.es clcwm acmnpnnhnl-as c attendcl:"ns,
0 SR, BARBOSA LIMA'-:- Isso é ·que Ó logico O leal,
Sll·, CAnLOS. CAVALCAN~I - E
camoufladà.,
O Sn, BAnnosA L!llfA ' - Esto11 de ·inteiro accôrclo com
V. Ex,
·.
- ·
·
. · O Sn. CARMS CAVALCA'NTJ -:- Aprecinn·do ttodo;.. o vEalor da
(.
fixac.ão rlos o'ffect.ivos do ExerCI 1.o, annua1men e, ". · !.X,, accresccntou que tal pratica nos vinha rla Inglaterra.
· .
.. E' ve~clarle. Da Inglaterra :iinda . rlc teinpos bem remotos, onde o Rei ou o governo,, n~o podia;· nem, p, . de proceder :i leva. do homens para constJt-uxr o exercxto, sem a
aDquiescc.ncia do Parlamento,·
·
,· ·E· como no reg-imen monarchico n sys'tema; .de g-overno •
·era o .dn parlamentarismo. naturalmente a const,it.uição ado'!)tnda arlmittin n pratica' ing-lrza fia obrigatoriedade da consnlt.n á Assembléa Gerá!, com· iniciativa rla Gamara rios Deputados. snhrr .n imporl.:int.c assumpl.o. Era uma homenagem.
a suhmis~ãc rlo F.xccntivn .nos renrcsenlnntes rln r,nvo aue
nessr vnt.n, romo já cm ·nlcna republica diz n velho· Bnrbnlho.
rrt:n.la o· g-r:ín rln sacpificin. que rln mcsmn pnvo exig-e. a l)nr.ão rnrn sua rlcfr~a. Na pluralirlnrle. nu antes, na inconst.anêia dns numrrris fi;:mdos para n.i; cffert.ivos. do cxcrcil.o cm
annos snccrssivos enxerg-a S.· E.x. rlofoito capital rin nossa·
technira milit.nr 'qnr a•oim se chnfnrma cnm a· instabilirlade
de t.fío rlcfimtiva polil.icn arlminisl.rnt.i:va. 'Es~c rkfcito; não é
da t.cc'hnica aue ro~poita ns principias ~mracs rlo orgrinizacão
da tropa o rlns scr•1ir.ns onrnas se modificanrlo cnm o pro:;rcsso da scicncin p' rla indn•trin, oqur cm t.mlo influe. inclusive nas cousas militares. A instnbilirlnrle dos'' 'offect.ivos é
nm mal. sem dnvirla, c, rruc ·mais se ac:,::rnva .in~t.amentc ,com
esse pr.urirlo de cortar ás ceg-as, dcsat.tcnr]endo ,justamente ás
regras racionncs da or,::nnizncãn. prccsfnhclccida, n oun afinal
no rryv~z rlc .f.ra7.r.r c.conomias prnrlt)ctivas ao pniz, bem cedo
multml!cam ns dcspczas C'JUC se prop1mham · cnrlm. (Juan do
· não trazem t.am~.em, cnm . esse ~c?rosc)mn rlc clc~pcr.as •. ,graves rlr.s:;raçns c nrr.pnrnvr.xs prC,JUIZOS a Naçãol .·
.
o sn:· PER·EIRA Lono - Apoiado.
O SR. CARLns CAVALI':AN'l'T - Mns, Sr; Prc~idcnt:r, á Cnmmlssão de Marinha ·r. Guí'rra. não {; svst.r.mnt.ica, 'não· tem
parti pris. rncrrranr'ln-fie· riA"irlamrntd dentro rlos preceitos'
do p_rnposição crur. anrrsr.nton no Senado com' o s~u parecei';
odmltlr mrsmn emendas tendentes n nliviarr.m1 o · orGn-.
n:'enln rla ,Guerra c qunnl:n pnssivrl rln pr:so, iuHmrln excesSl'IO n,::orn, rtnc as· nrcrssJrlarlos rl:-t r'lcfcsa nacional impõem.'
O SR, f'.AnLnR CAVAT.CANTT .:.._ Mas, .. r.~t m.odus in 1;ebus.
E' nrccisn, é inr'lispensrwcl vermos afó qno.pont.n· podaremos
cnrtnr nas rlE>snczas milit.arcs, som rlis~nlvrr uniclnrlrs rlc tropa,'
~em dc~org-nni.znr ·sorvir.ns. som pro.iurlicnr a iristrucei'io c formnçlío .rias nossas reservas. 1N,6s ncceit ariamos c accr.it.aremos.
por rxrmpln, r.mcndn que faça rcduecfio ntl'! o montante, ma!s
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ou menos, de -'10 oooo bomenB, para o cffcct.ivo' do Exercit~, cm'
pret,
·
_
· .. O SR .. BARDOSA LJM,\ - A Gamara Já votou reducção
mu1to ma1or.
•
' ·q SR. CARWS ~VALCANTI -- Niio importa. a .CDmara tam'Lem Já votou e ha bem poucos dias. quantitativo para custear·
os 4ft. ono homens inscriptos na proposição que dr. lá veio;
>lgora. após as reuniões do Cattete. distinadas a fazer maiores·
· econom-ias na despeza. o relator ·da Guerra rseolveu dar verba
·,;ara trinta e seis mil c tantos homens; está no seu .direito.
Mas, nós da Commíssão de Marinha c .Guerra do Senado, en.:
- tendemos. bem ou mal, ser excessiva semelhante reducção.
. tanto mais quanto o effectivo· mínimo que defendemos é o pro:orio '.'Clator da .Guerra, ria Camara, que se incumbe de justi·
·ficar plenamente cm seu parecer ·encabeçando · o · orçamento
para •' 2• di~Dussiío e da seguinte fórma:
PtUQUS de

;'

., I
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'
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'«0 novo· programma esbocado para a orga_nização
de um exercito que oscille entre quarenta e cincoenta
mil homens, em um vasto territorio como o nosso, em
·alguns pontos _esparsamente povoado, onde · a ordem
publicP. tem varias vezes. solicitado a íntervelicão das
nossas forças· armadas. não p6de ser considerado por
quem examinar lealmente a nossa sit.uncão interna. e
sobretudo a nossa vida politica, economica e social,
como supcrfluo e. exagerado.
·
-Com as tropas disseminadas por varios trechos do
territ.orio nacional, precisando de ·muitos dias para
r~unil-as em determinado ponte
porventur·;t conflagrado, como succedeu em Canudos e no Contestado. por
falta de com(nunicnQões terrestres. por defeito de communicações fluviacs. por def.icincin de communicaoõcs
marítimas o pooder central tem- se sentido varias vozes
em díffiClildade para assegurar, com 'rapidez. e energia
a ordem perturbada ou ameaçada por simples forças
irregulares ~ublevadns'.
·

·como V. Ex .. vfJ. estii brilhantemente fundamentado o
nosso effectivo mínimo de 40.000 homens, s6 com as solicita~ões. i-nfelizmente não raras. dn manutencüo da ordem no territorio nacional. Ainda ha poucos dins nos tronxe , o me1;1
llrezado amiQ:o c illustre Senador por Goyaz Sr. Olr.!i'nrio
Pinto, a triste noticia do que, no interior· de' scn · Estado. á
r;r:mde distancia da Carlítnl se estavam formando, com~ ha
anr.os nt.rás. nuclens de bandidos que tanto pre,iúizo cansaram
:l$ populncões pacificas.
·
.
· ··
0 Sn., BARBOSA JJIMA - E. a pcilir.in elo Est~clo?
O SR. CAnr.os CAVAT.CAN'l'T - S. Ex. comprehrnde quo as
policias dos Estados. conformo os rcct1rsos rl0 cncln um.
nr.m sempre estão prcrndns para dominar movimentos sc.tiiciosos ·ou. -incnrsõcs rlo l1nnrliUsmo rlo scrfiío rl0. certa imnorlnncin. Ainda me rrcorrlo rln nnc occ'orrcn em J"\ão
José do 'Duro, na~ fronLciras de Goynz c :Bnhia. unno's
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atrás·. Os successos :íhi occorri<los foram de tal gravidade, que determinaram :l remessa urgente .ele um grande dest~camento do. exercito para restabelecer a paz e garantir a
.
v:da e propriCdades dos habitantes daquella regiã·o. · ·
. _Mas,. continua o relator da Camara dos Deputados . em
JUStJfJCatJva do nosso effectivo minimo :~A

.. '

•.

'

•

Commissão de Marinha c Guerra, da Camara, já
se pronunciou sobre esta proposta:<>.
Refere-se o digno relator, á prop-osta do Governo, f.ixando
em 4.4. 000 homens o· effectivo do Exercito:
·
(!:.ê) ••• reduzindo o projecto que já se acha no·
Senado.
.
·
E, por sua :v~z, a. proposta governamental para o
orçamento do !lflmsterJO ·da Guerra apresenta o mesmo
numero de praças Lambem, fixado na proposta para a.
fixação de forças.
·
.
Ha, entretanto, uma emenda em plenario,. reduzindo o numero de praças para 25.000.
··Tendo, porém, a Camara, ,iá approvado o p-rojecto
da Commissão de Marinha c Guerra que fixa em 117.385
praças. nenhuma discussão parece que pódo mais haver
quanto á manutenção desse numero.
Para um paiz como o nosso, com cerca de 30 . milhões de habitantes, com uma superfície de 8.550.000
kilomctros quadrados, ní(O se póde considerar ·exagerado o effectjvo para o exerci cio de 1St24». ·

,,'
~~·)

·'q
:,
.;·~
,·

·1
'·
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Em seguida, estende--se em consiàerar,.ões parv. demonstrar
que na America do Sul, cm proporção ao seu tcrritorio, á sua
população, ás suas riquezas, o Brasil não tem um exercito
exagerado.
,
E, Sr. Presidente, podemos sacrificar todas essas' riqueza$
que :t actividade economica do paiz tem fecundado, o p-atrimonio que o passado accumula pelo trabalho para construir o
nosso futuro. ao rigor de uma soi disant economia, feita, unice.mcnte para épatc1· les bourgeois.
IN·ão, Sr. Presidente. precisamos, cumprindo o nosso dever,
ficar ::>.cima da facil popularidade que nos adviria da aceeitaçllo du. emenda do nobre Senador, reduzindo o exercito a
25.000 homens.
·
O Sn. BARBOSA LIM.\- Propor a reducoão do cffectivo do
EYerciLo, não me parece que tenha nada de popular.
O S11. CARLos CAVAJ.CANTI - Ai;1cla 'ha pouco ,quando
V. Ex. orava, tive a honra de dar" lhe um aparte que V. Ex.
me respondeu dizendo que, votando p·equenos effectivos. na
lei rle fixação 'ele forças se carnou(la1'a.,' o verdadeiro cffcctivo,
obtido, depois pela rlccrrLar,iio <dos Cl'edilos supplernentat•cs.
Orn, essa camou(laar: não Lerá o intuilo de ÚJJatcr !es b:ow·ucois?
O Sn. BAHBOS:\ LIMA - Ahi, pcrfeiLamcnlc; V. Ex., tem
;toda a razão,.
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O Sn. NILÓ PJFÇANHA - Foi incorporando ao orçamenta,,
todos .esses abusos. que a desper.a publica elevou-se de 700 mil
&, um milhão e nove mil contos!
0 SI\, CARLOS CAVALCANTI - A Commiss[ío de Marinha e
Guerra, por intermcdio do seu mais hum ildc membro declara
aos:Srs. Senadoi·es, ao Senado que está inteiramente' disposta
a collaborar na reducção imp!acuvel como disse S. Ex. das
iespezas publicas, mas sem por em risco a integridade do nosso
paiz e sem sncri_ficar sua oN)em il)lcrna .,Para esS8 fim, Creia
V. Ex., é ·pemso manter; pelo menos, os 40.000 homens a
que me referi. Mesmo assim teremos de reduzir as unidaacs
da tropa· e os serviços auxiliàres, ao minimo absoluto. Quer
dtzer. que a infantaria, por exemplo, lerá na companhia, apenas dous pelotões.
.•
.
.
.. .J
O SR . .PEREIRA LoBo - o que nií'o é possíveL
· O SR. CARLos CAVALCANTI - ... e uma secção de commando, cada pelotão dous grupos de combate unicamente.
. · . O SR. BARBOSA LIMA .:..._ Mas ha corpos que não estão cirganiz~dos.
·
·
·
0 SR. CARLOS CAVALCAN'l'l - Ha corpos que ainda não
estão organizados. E para tratar dessa anomalia e de outras, ·
só requeremos ao Presidente do Senado uma sessão secreta, '
om que teria a liberdade necessaria para discutir · esses assumptos com V. Ex., em presença; só mente dos nossos coilegas.
·
Mas, continuando. os batalhões . incorporados, t.res em
alguns regimentos e dous em outros, poderão ter sómentc duas
companhias, fican.à.o a terceira como unídáde de quadJ•o.
·
As companhias do metralhadoras· e batalhões dG caçadores,·
ndopt(1.rão .a mesma proporção. Na cava!Jaria, seguir-se-ha o
mesmo criterio, tanto na independente. como na divisionaria.
Quanto á artilharia; V. Ex., sabe qu~ não se pó de reduzir a
rmidade basica da instrucção, que é a peça, o canhão; mas,
.. mas, ter-se-ha de reduzir o numero dellas a dua-s. em cada
!Jnteri:l-, com o competente effectivo. Na engenharia, proceder-se-ha do mesmo modo, reduzindo ao mínimo absoluilo as
rcmpanhias de sapadores e telegraphistns, apenas conservando
mtcgral a de pontoneiros, visto quCl como V. Ex. sabe. não· se
Mrde reduzir o pessoal necossario para lnncar uma parle de
eC)uipag:em. Ideritico procedimento deverá ter o Ministcrio da
Guerra. em relação á aviação, aos carros de assalto, ás tropas
de -estrada de ferro. ás formações snni!nrias e administrativas,
t)i.C. Assim poderemos continuar a instrucção do exerc!lo com
os nossos .40. 000 homens c segundo o critcrio adoptado, quando occorrc o facto da insufficicncia de incorpora~ão elos conting-entes.
O SR. PEnEm"\ Lono -E' rcnlmcnlo penoso que se f.enhll
ele cheiTar a esse e:drcmo. ·
O SR. CARr.ns CAVALOANTI _!., Não quero entrar em outros
drl.alhcs,. mostrando as conscqurncias ele maior rcélucção nos
effectivos cln mwrcito. Basta o que disse; tanto mais quanto
nfio sô falig-nrin a altcnção dos honrrtdos co!lcg-a5 (não a)wia~

'·f

':J7

',-~;,..,,~t
·.-~·i~·

.

'

~·--------:---~'""'7.'""T--------·---·--------·."

~

:'

'·'

,· .·.· .....

r

··~;.·

.....

•;

,

,• f -

. ....
'

' ' :-· .:t

-·f)

·.·.J
.· . ,IJ.

''t

.- •' ...

"

'"

.i :

...

'1,
',.

'

.

.

., '

\

.

·. !

'"' ....., . .

\

:·.'

..... ·...

,•

, ANNAES DO SENADO ·

dos) que levaram· sua resignação no pontó de me ouvirem até

hora tão ·adiantada, como Lambem, porque reconheço haver
inconveniente em tornar publicas certas particularidades refe..:
rentes ao assumpto em debate. Portanto, adiante V. Ex. ha de
pcrmit.t.ir, ,Sr. Presidente, que, valendo-me do ensejo de estar
M tribuna, dê ligeira respo~ta no eminente ·senador pelo Amazonas. quanto ao discurso pronunciado sobre o nssumpto do
projecto em debate, não estando· eu presente e j!i. se acllando
encerrada a 2• discussfio do mesmo.
.
..
O SII. BARBOSA LÍMA -·o meu diRcurso foi sobra.a proroi;'ação da sessão parlamentar.
.
O SR. ·CARLos CAVALCANTI - Pr.rfeitamente. Mas como
'V. Ex., com o seu innegavel amor pelas cousas militares não
pc)de deixar de referir-se ao citado projellf.O COI!J certa metiCUlOSidade, e ainda. pela muita consideraoíio que V. Ex. me
merece, sou obrigado a oppOr leves ponderações . áquillo que
V. Ex. naquella ·occasião disse.
.
.
O nobre Senador, sempre impressionado coin .a situação
·cJconomica e financeira do paiz, e a P·roposito da prorogação··
<los nossos trabalhos, até nquella occasião t.ão despidos de imporl.ancia, se aproveitou do ense,io para iniciar. .a sua cam]J2.nhn de c6rtes implacaveis nas despezns ·publicas, pela dimi. mliçii.o dos effectivos do Exercito.
Já então. affirmara S. Ex., que 4.0,000 homens-parecia
que o nobre Senador estava advinhando que a Commissão de
:Marinha 'e Guerra acceitaria essa reducoão-que 40.000
homens eram «muHo pouco~ para a guerra e «muito, para sé
manter em tempo de paz.
·
Sr. Presidente, muito pouco P·ara a guerra 6 sem duvida
·e~se numero. Mas o Brasil não tem propositos conquistadores, ·
· não tem intui tos imperiali~tas; está tão longe de querer
aggredir qualquer paiz. no intuito de au~entar seu immenso
territ.orio que não cessa de dar arras de seus sentimentos
:~emprc cordians e pacificas no .continente. Quer apenas esse
·pequeno exercit,o que ahi está, para servir de nucleo gerador
à.c reservas instruídas e capazes de defender a nação em qual- ·quer emergencia .. ,
.
·
· Por isso digo eu que em verdade cada unidade de tropa
que se diRsolve é uma escola· que se fecha.
Meu honrado col!ega do Amazonas. e eu ·comeoamos ,iuntos
nossa actividade profissional. Depois nos afastámos; S. E.t ..
para o norte e eu para o snl, encontrando-nos raramente no
rlPsempenho de mandatos politicas; mas emqunnto S. Ex ..
nelas seus grandes talentos, mantinha-se ininterruptamente
arredado do Exercito. occupnndo com brilho as mais altas po~~icões da Republica. eu tive muitas vezes que voltar ao cxer-:
cicio dn profissão.
·
O SR. BARBOSA LrM.~ - Com 'grande proveit.o para a
classe.
() SR. CARLOS CAVALCANTL- Agradecido a "I(.· Ex,
De modo que tive occ::tsiüo de v~rificar, nr..o ·ha muito9
nnnos. precisamente quando S. Ex. diri~ia com grande brilho
n Llnyd Brasileiro e eu command::tva ·modestamente um corpo
<lo tropas nesta Capital, os servicos relevantes prestados ao
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'jlaiz liela nossa Jovem .I) intelligente officÚtlidade ' conco~rQn
·co f.oc;los os días,.incansi:wcl e. patrioticamente pai·a espancar 0
·~nalphabetismo destn. torr~. (Mu-ito bem; muito bem. Apoia.:.

dos,)

.

·

·

. O SR. 'NILo PEÇANHA ---, Muit.o bem!. V. Ex. tem tóda a;

:razão. Visitei, todos os 'Estados do 1N1ortc e vi que o serv1co
;::restado pelos officiaes do nosso Exercito contra o analphabe-

·
·
·
. .i
. O SR. CARias CAVALCAN'l'I -!Não se dâ sómerite o preparo
t.eehnico ao assumpto; a preoccupação não é unicamente de
filrmar reservistas mobilisaveis, como se diz nas rasernas isto
r,, não se cuidn. exclusivamente d~ preparar homens, p'hysica
intellecf.ual e f.echnicainente para baterem-se, Sll!llmdó ·os pro~
cessas ·do combate moderno.. conhecendo o respectivo. material.
Os nossos 'officines preoccupam-se; tambem; com a edtícaç.ão
·moral dos nossos patrício~· (apoiados).
·. Oefrectivo do no~s~ Exercito não é pois !iande · para o
tempo de paz; é insignificante, mesmo, para a sua missão.
·Si reduzirmos ainda esse effectivo, muitas ·.unidades
desapparecerão e com .ellas outras tantas escolas, onde os ci~ .
dndãos aprendem a defender a patri(l. e acrisolam as · almas
com os exem,;llos das mais elevadas virtudes cívicas. E não só..l
mente os: sorteado.s que, deixando de s'Cr incorporados, perclcm
enseJo de se instruirem convenientemente, como é forcoso,--'os quadros tambem se J'csentirão. em sua instrucção. dessa
falta de eff.ectivos. Pois é para lamentar-se que assim· não
JJOssam j.irar .todo o p.roveit.o das lições admiravei~ da Missão
Franceza. Sobre· esta, o nobre Senador· teve occiasião de refe. rir-se, no 'discurso a que' respondo, de um modo menos Justo;
e. entretanto, não nodia ser mais acertada a resolução do Go..:
verno, como ·quanr!o contract.ou a Missão Franceza, :par:i
instruir . o nosso Exercito, sob a chefia do eminente general
Jilmilio Gamelin. ·
0 SR. BF:N.TAMIN BARROSO - E' um homem . de grande
.illust.ração ·.
·
·
O SR. BARBOSA. LIMA ..:.._ :Não fiz referencias Jl·essoacs: re..:,
feri-me :'i mentalidade dcs~a missão, vinda da velha Europa,
maximé, depois do incendio de quntro·.annos ~Q !lllerrn, que
tanto exaltou a sua belicosidade.
·.
Ó SR•; CAni.os CAVAI.CANTI _:_ E' um engano manifesto de
V. Ex..
· .
Não. su!fponha que. a .cerebrar:.ão desses illust.res homens
de guerra t.enha sido af.tingida, de tal maneira, pel.o,s incomnaraveis sacrificios: ·e. pelos horrores da campanha. de 1914.
lN O conservamos até ho.i e e aqui, os prismas.:.....pelos quaes
vinm as· cousas. nnquellils t.ragicos dias.
. Absolutamente não. Além disso, todo o mundo sabe que
a Franca se defendeu apenas. Não sem duvida de um· modo.
nnssivo, mas activo c atacando.
' O. SR. PEREiRA Lono - Podemos dizer-uma defesa
offcnsiva.
ti~mo

é admiravel.
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O SR. CARLO~ CAVAI,CANT! - As8im, parece-me 9ue · o
illustre Senador pelo Amazonas não apreciou com rigorosa
justiç1a os importantes servicos que esses distinctos militares
estão prestando á nossa patria.
O' SR. BARBOSA LIMA- V. Ex. permitte que reproduza o
meu aparte. iN'ão desconheço os servioos technicog desses brilhantes officiaes. Refiro-me á mentalidade européa, diversa
cln americana. c ellos são portadores profissionaes daquclla
quer sejam missões ínglozas; allemães ou italia1'iaS. V. Ex.
conllece a minha sympathia pelos alliados.

.

"

0 SR. CARLOS CAVALCANT! -. Perfeitamente. No momento
escolhemos missão franceza, porqüe esta nos pareceu a melho,r
11ara col!ocar o Exercito em situação technica tal, que fosse
capaz de transformai-o, de accôrdo com os ensinamentos âa
grande conflagração.
· · ·
. O SR. PEREIRA Looo- Fomos buscar a missão franceza
para colllermos o~ resultados a'clmiraveis de sua exp~ricncia e
cultura.
O SR. CARLOS CAYALCANTI- Não nos esquecendo, entre,.
·Janto, que somos um povo da America, isto é, com outras
. nspiraçürs c tcnclencias historicas que não as da :Europa.
0 SR. BENJAMIN BARROSO- Actualmente não ha úXCr.:!itO que tenha melhoi'Os regula'mentos do que o nosso, hauridos na fonte pratica da guerra.
O SR. CAm.os CAV.ILCANT!- E quem prestou esse. inrsquecivel serviço ao Exercito e á nação foi o benemerito exMinistro da Guerra, general Alberto Cardoso de Aguiar, a quem o eminente representante do Amazonas conhece bem de perto.
O SR. BARBOSA LIMA- E' um dos mais dislinctos dos
nossos col\ega'S.
·
0 SR. CARLOS CAVALCANTI- A elJc, pois, deve-se essa acertaria medida que justificou cabalmente cm ·seu relatorio de
1919, attribuinclo-a á nccessiclacle ele refundir em outros moldes
mais conccntaneos com o fim que se tinha em vista, a in§.truc';ão militar, dizendo cm seu citado relatorio (LIJ): ·

r..,

"... Para isso, porém, convinha buscar fóra ,os ·
mestres, já formados por uma longa o cruenta campanha ele quatro annos: officiacs de élite, cm condições
de facilitnn~m r.normcmcntc nossa tarei' a. . . Dahi, o
pcnsàment.o de contractar uma missão fl>anceza, composta ·cJc ol'ficia·es de valor para nos a.iudar nessa ingente tarefa, ele accõrdo com as bases estabclecirlas pelo
r.lecl'cto n. 13.415, de 29 elo ,janeiro ele 1910."
Os ministros que succeclcram ao general Aguiar, na pasta
da Gnena, tanto o i!lustre' Sr. Dr. Calo geras, como o provecto ·
general Scl.en1brino, são accórdes em cta·1· testemunho do valor
dessa missão, eu,io conlrnclo foi rr.n,Jvaclo pela actual udminisimçfío, com upplausos gcracs rio Exercito, tendo o humildo
orurlnr que agora ahusa ria' all.cnção do Senado (mio U)Joiados)
eoncol'l'irlo para esse acto, com a emenda autorizat.iva que t'igura no orçamento da Gnct·t·a em vigor.
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Para :t formação do feliz conjunto dessa imporlanlissima
missão e á qual o general Alberto. de Aguiat' ligava o maximo
interesse, occorre-me á memoria imporlan te detalhe que rião ·
ve.io inconveniente em lo!'nar publico. Para seu ·chefe, dizia
elle,- dcse.iaria um . general que, além de moço, reunisse a·s
n'lais completas qualidades de preparo technico, intelligencia
e- de caracter. 'facs foram as instrucções enviadas preliminat·menl.c a·o nosso addido militar .em Paris no momento, dalli
. rP.~nliando .·a .indicaçfw do nome do mestre .dos mestres, do
clwf~ tllustre da Missão, General Emílio Gamelin, pelo .General issimo dos ExercitaR Alliados,- Marechal Focll.
O ~R. NILO PRÇANH.~-Elle é uma grande official, não
ha dUVIda.
·
O Sn. CARLOS C:.WALCANTI- O nobre Senador ..pelo Amazonas conhece com certeza o livro que tenho em mão. E' o
''G. Q. G., Se.clor I". como se diz na linguag-çm synthctica da
mi!ilanca, e traia do g-rancle quartel-general do exercito
. francez no come1;o da guerra. Eis o que nclle se encontra ás
pags. 40 (U) :
'
·
"O coroilel Gamclin era, então,. chefe do 3" bu-

.·reau. . . Seu prestigio era grande no G; Q. G. Pessoa
m·atissim.a .iunto ao Marechal Joffrc, com quem parti-

lhava a mesa, passava por exercer sobre o gra'nde chefe
poderosa influencia. Diplomado pela Escola de Guerra,.
·um dos· mais distinctos de sua promoção, celebraram
seus talentos rle estrategista ..• O .coronel Gamclin era
commandantc moderno antes ela guerra; foi promovido
a- coronel no começo de i 91 G, quando deixou o G. Q. G.
r, general nos ultimas dias do mesmo anno.
Mostrou
como executante as qualidades mais preciosas ele sanguf}
frio . e decisão."
·
'

Ei3 D.'hi, em traços rap'idos, quein é o chefe, o inspirador
da nossa missão militar do instrucção.
.
,
. O prezado colleg·a, no cliBcurso a qun procuro responder,
como Deus é servido, fallou em tom de ironia, no aphorismo
que qualificou de estafado: Si vis 1Jn.cen 1Jara bellton. De
Que não tem. razão nesse .iuizo, está S. Ex .. vendo agora
mem1o, no espectaculo que offereeo o taboieiro politico deste
·continente, cm que vão dispondo e accrescentando seus elementos de gucrt•a as nações que nos t•odciam.
O SR.· BARBOSA LJ:.\!A- Satisfazendo a dcsconfianra reei m•oca.
•
O Sa. GA!IWS Ct.VAWANTJ- Perdão; Essa rcciprocida.clc
na descoi1fianr,a 1í que eu nego em absoluto; porque, emquanto umas aug-menlam, rlcsmedidamente, o seu poder militar,
com acquisições fóra de suas proprias forças ot·çanwnt.m•ias,
outras, como succede ao Brasil, reduzem, cortam, funrlamcnt.c,
implacavülmenlc nos orcamcntos mililares. E a proposil.o de
de;;pcsas milital'CS lerei a S. Ex. um trecho do Roosovolt.
O Sn. BARBOSA LIMA- Roosevelt que tomou o .Panamá,
foi imperialista.
.
O Sn. CAnl.0s CAVALC:AN'rl-· Não sr i si era imperialista,
o que sei ó que foi um do8 mais nolaveis estaclislas da America (ln Norlo, nm dos pulriol us que mais so clovolarnm c se

•
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sacrificaram. pr;l':í" causa .da, Patria na uit.ima ·guerra. A linguagem do gmnrlc ameril:ano está em tal contraste com o·nosso
/à se: f'aire, le'ssez allcr; com essa especie do morbidez. reinante
aqui, em materia de defesa nacional, que não resisto ao prazer
de tol-o, em seu livro ·"O dever da America perante a nova
Europa"·..
·
·

" ... À guestão da despesa é de ordem secundaria
quando ~e. trata de medida·s que entendem· com a .vida
ou morte da nação. Cinco nonos mais é será demasiado
tarrlc para, por niuito que gastemos. Nós· fariamos
bem, adoptanrlo para· o momento, com uma ligeira modificaÇão, uma divisa populat:, entre os nossos antepassados de ha um .seculo: "Milhões para a defesa,
por~m. nem um cenlesimo de tributo J)ai·a o oppresso1·
ou para: o aggressor.
·
"Dizem que as mullíeres se oppõem á guerra' e que,
portanto, se oppõem, ta::1bem, . á' prllparação pa'I•a. a
guerra. Eu amante da paz, em .meu proprio nome
c no ele minha mulher, cu.i,os filhos deverão ir para a
guerra, cujas filhas, durante a guerra·, deverão soffrer
u traba'lhar tanto como os )'ilhas, appello para cada mulher e para cada homem de bqm sonso que habitem' este
paiz. Nós iernemos a g-uerra; porém, corno Washington
c· Lincoln- ha cousas que ·tememos muito mais do que
a _guerra.·.;"
·
. .
r..

o Sn. BAnDos:~ LI:M:A--Todavia, não tinham exercito permanente, improvisara·n1.
. ··
·
O Sn. CAnr.os CAVALCAN'J'I' -· Improvisaram I ·Improvisar·am. como ? I (Pausa.) Gastando rios do'. dinheiro, bilhões
de dollars ! Improvisaram creando campos de instruccão; onde
despendendo fanlasticas ·quantias. apparelharam, com· o tempo
neccssario, esse formicla~·ol· .exerMto,:·(JUe teve a' gloria. de conf.rilmir deoisivamenlü para• t:erminar ··a grande· guerra: 'Essas
improvisações, quantos sacrifícios ousta:m ? Aqui· mesn1o. na
nossa l.ol'l'a, tem S. Ex:· .prova do ·que; são ·ellas. · RelembrCl
··o Sertão" e com essa primorôsa obra de Euclydes <da:Cunha,
Canudos c C\ Cont.esl.ado ele recente data. E: mais· tong(l, o :qu{,l
não teríamos na' g-uerm elo Parag-uay ne'ssa do ·Prata·, que
. teve inicio em 1825, trazendo-mo á memoria um outro Alvear
da historia .argentina, sem duvida illustro ascendente do actual
Presidente cles8a fut.urosa nação ? Por que. não se lembra
y. Ex. desse general, nesta hora: ?
O Sn. BAnnosA LIMA-· Nãosei por que.
O Sn. CAm.os C.WALCAN~·r- Porque, mct•cê elas l.aes improvisações, com um exercito de mcrccnarios ·o recrutas,
Alvum·, commanrlanlo em chefe das forças argentinas, escreveu
nus pag·inGs rla historia: de sua patria linhas tão brilhant~>~.
quanto escuras c tristes foram as que escrevemos na nus3a.
O Sn. JhnnosA J"JMA- Ha opinião cm contrario da de
v, Ex. so!Jre a batalha ele Passo do nosa'rio, c subsoripl.a pelo.
])rilhnntc general 'l'asso Fmgoso,
.
. o Sn. CAnws CwALCAN~·r- Fcchoinos oslo capitulo da
nossa h i sl.ol'ia, clmxando cm pa'z as cinzas do Marquez de Bar-.
. bacona o do general Loco r,
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•· ·· . A .verdade i\ que ainda. hoje negamos migalhas paL'a qUe
·.tenhamos sombra, arcabouço, de organização militar, .quando,
entretanto, armas atrás, no começo da guerra curopéa,· já de. elar·a:va . o então ministro da . Guerra, marechal llaetauo de
l~aria, em. seu relataria, o seguinte:·
.
(Continú.a
. o

Sr.~ C~u·los
'

,

CatJa{canti.)
·
.,

(Lê) "Estou convencido de que,, depois da licão. que está
dando ao mundo a guerra actual, nmguem pensará •31Il fazer
.voltar o nosso Exercito aos insignificantes effectivos que tínhamos. Nem o que temos agora é excessivo para os tempos
normaes, a: relação para as populi:~cões é muito mais fraca
do que nas outras nações que não· teein · a mesma. extensão
territorial,• nem fronteiras. accessiveis, com o desenvoivun.;nto
das nossas. Tomando em numero redondo, 25 milhões para
a populacão.e 50.ooo· para o effectivo do Exercito·,. ver•3mos
.que a: relação é simplesmente· de dois por mil (2/'1.000) ..
Nem a~ despesas podem ser consideradas excessivas.,.
·O SR. BARBOSA LIMA - Por isso· elevamos as deSJpezas
·do orçamento da Guei'l'a a· duzCI!ltos mil contos.
O SR .. CARLOs CAVALCANl'I -Não che;amos a isso ..
O Sa; BARBOSA LIMA -· A 199 mil contos, fóra os creditas supplementares.
·
·
· O SR.· CA!lliOS CAVALCANTI - Perdão, sem. esses creditas,
e si fol>l!emos comparar ·as ·despezas que fazemos annualmente com as que, neste' momento, decretam os .nossos vizinhos,
não ficilria S. !Ex. assombrado ? ...
0 SR. BARBOSA: LIMA - E' UIÍ1a caLamidade para ambos
·as paims; lá maior do •It:te aqui.
'
o SR. CARLOS,GAVALCANTI .,..:.... .sou por um justo equili- ·
brio entre· os· recursós financeiro~ do paiz e as necessidades
de sua defeso.. Não sou partidario de' um ruinoso . streple-'chase nas despezas militares. Mas ..S: Ex. ·e o Se~ado devem
convir em que não é absolutamente passivei levar t~o longe
a preoccutuu;ão de economizar, a ponto de sacrificar ol)mpletamente a . nossa seguranc~1 desorganizando .o. pouco que já
temos feito para o Exercno. .
o SR. NILO PEÇANHA.- Quem estâ.cortando é a Gamara,
· 'por ordem do Governo.
·
·
O SR; CARLOS CAVALCANTI -Estou combatendo a emenda
do illustre Senador pelo Amazonas. .
O SR. NILO' PEÇANHA - Mas até agora o unico orçamen. to que tem soffrido cortes é o da Guerra; V ..Ex. deve culpar
!
.
o Governo.
O SR. BARDOSA LIMA - O da Viação tambetn.
O SR. CARLOS CAVALCANTI -· Neste terreno, não ouço as
in,junccões da politica nem de nenhuma outra natureza, p~r
que em primeiro Jogar esftá a .defesa da nossa Patr1a,,
.

(Apoiados. ) ·

0 SR •. BARBOSA LIMA -

1

E o. convicção .de 1V,., ~~.
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. O Sn .. CARLOS ·G~wALCANTI -· O eminente representante
dp Amnzonos· teve phrascs de condemnncão para aquillo que
denominou «lcTs de complaccncia», no. discurso a que me refiro. Creio, Sr. Presidente, serem clias referentes a reforma
dcs officiaes do Exercito; é, pór exemplo; a lei n 4 .555, de
1•0 de a::;oRto do anno passado. Todos os paizes teem tido
dcss'ns leis para obterem o rc,iuvenecimento de seus, quadros. rlo outra maneira não .se as poderá conseguir, robustos,
capazes de suppor!ar os tremendos serviços da guerra, cada .
vez mais p~saclos e exigindo de .cada offipial. alem de outras
qualidades, toda n sua intelligencia physica. No mundo intei.
ro cuida-se dessa renovação forçosa dos qundros. O Bpasil
não é excepção a esse respeito.
O Sn. BARBOSA LIMA -· Não falei ela compulsaria; falei
contra a modificação no orçament<J que permittia reformas ,
com a totalidade dos ~·encimontos"
·
O Sli. GARI-OS CAVALCANTI -V. Ex. se referiu •:t lei que.
estabelece a reforma com os vcmcimentos do posto immedia·to ))ara os coroneis c ·generacs quc.tivercm mais de •4,0 a.nnos ·
elo praça.
·
·
0 SR. BENJA:I<IIN BARROSO •...., Essa 1ei existe em todos OS
. exerci tos do mundo. A !CJ de eompulsoria no Exercito Bra:silciro é a menos exigente de todos os paizes.
O S~t. GARI-OS. C.wALCANTI·- O honrado Senador pelo
Cear•á acaba de dar uma resposta perfeita c cabal ao illus·trc'
representante do Amazonas.
.
.
.
Diz o coronel Arniando Duval, no ~eu livro A Araentina,
Potencia illilitm: - Lei do quadros o promoç1íes:
.
·
O SR. BARBOSA ·LIMA - Quer dizep que si fosso Benador
lá, estaria combatendo como estou aqui..
O SR. CARLOS CAVAJ.CANTI - (Continuando a ler):
«Quando a lei n. 4. 710!71 foi' sanccionada, os quarlros de officiacs não eram limitados, eomo silo ho.ie,
o o Poder Executivo tinha ·a bculclade ele promover
quantos officiacs lhe approuvessc; a officialidadc,/POr
nutro lado. dividia-se em duas partes . perfeitamente
rlistinctas. antagonicas. uma, compost·a de oTficiaes ele
fileira .. com todas as traclicões gloriosas, abnegadas e
honrosas rlc seus sor~·iços de campanha, L\ outra, ·consl.iluida de um ·elemento novo, passado pelas escolas e
Jlrlo exercito allemão, imlluido ele todas as tcnclencias
prog-ressistas o cu,ia proparacão correspondia •t\s exigencias .cada vez mais volumosas dos exercitas contemporaneos; era preciso .que essa nova seiva subisse
até aus ramos mais altos ria hiertwc.hi:r, cm ,cujos pos-·
tos, entretanto, os voJihos officiacs so mantinham cada
vez mais orgulhosos ele suas campanhas contra os inrlios do clrsorlo ela Palagonia, com a reminiceneia ele
suas bravmas nos campos rlo batalhas ·do .Paraguay·.
A lei n . .\ .707, merliunl.o os seus Jll'Occssos dn ' iiI iminal'rin 11 ns bcncl'ícins que Pl'OJlnT'ciona·va aos que
drix·aviim o sr.t·viço rló Excecil.o. alliviou eonsidim.welmrnle ns ·quadros, c os novos .nfficiaos sah idos _das csçolas vit:t·um, com sua mcnLalldo.do o prepurur,uo, pro-
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enc'heudo rapidamenle us claros abertos,. dar nova feição. ap Ol'I:Hmisnw inli>irn, rlar"lhe uma contextura mais
conrligna, <~nl\1 o ~;!'ande prngresso que havia realizado,
sob os auspicias do sm•viço militar obrigatorio.»
. . Ou camos agora ou Lro distlncto official, esse angenUilÓ; . o
Jorge Crespo, que escreveu um livro sobre o poder militar brasileiro. Eis o ·.que e!lo diz, apreciando o regímen de
reformas aqut cstabele~ido, no seu Brasil.· El Ejert:ito 11 Ma-

mU,]Dr

rina . . (Lê) : ..

·

·

•

. «Esta lei c t.odas as disposições que regem o prin.1apal sysLema de renovação d.o quadro de officiaes d'o
.Exercito Brasileiro. é antiquado e incompleto .. A sua
. t.olal modifi~ÚÇií.o .impõe:.so. pela propria reorganização
que, .desde, annos .a traz, vem sof.frendo o Exercito,. eni
todos os seus elementos e em Loda a sua legislação. E'
o problema talvez de maior 'importancia que· a actual
adll!inistt-ação .da .gucna ,deve resolve:, A organi~a.cão
,m1htar do pa1z que tomou uma amphtude e uina Jm•portancia .unicâ na· ~;ua historia, exige, por outro ladó;
a reorganização fundamental do quaaro de officiaes
do Exercito, que é, por sua vez, o pessoal mais importante sob.fe o qual deve basear-se Loda a poten·
.
cia. militar.
· • No aúno passado (19'18) foi votado peh Congresso
Nacional uma lei cspecml, reduzindo a dous annos o li•
mite da idade, applicado em cada patente para o afas•
lamento obrigatorio, chamado «compulsaria,. Foi uma
~olucão neccssaria ao rcjuvenecimento do· quadro de
. officiaes, . fazendo desappal1ecer, momentaneamente, o
estacionamento .que vem soffrendo desde de .alguns an:..
nos, o escalão dos officiaes subalternos, especialmente
nas armas de artilharia e de engenharia. Tal medida,
aconsélhada pela administração militar, produziu uma
l'enovacão ·de mais ou menos 150 casos, -melhorando a
situação do referido .escalão e do conjuncto geral., ·.
•

V r jamos, p0r ultimo. a opinião a respeito do assumpto,

tln um illuslre oJ'ficial francez, o commandante Bouvard, em ·
hvrn "Liçé.:~s Mililarc'i da Guerra):
·

~ru

«Na Frunna n!1.imnmenle I~m-se co~itnrlo'· d~ ·rmluzir o
mais possível· o quadro dos · officiaes subalternos, profissio·
nac·s, mesmo, no exercil.o activo,. substituindo-os pelos chamados officiaes de complemento" correspondentes aos da sc~~unrla cla;:~r clt~. reserva, ele l" linha. aqui no Brasil. Por que?
Dil·-ao~-lll\ (I cnmmanclantc Bouvard nos trechos que ..vnu ler,
cln livrn ::;•1~ c:tei:
«lrlé)• direeloras para a organização rio lempo d'e paz ~
O CMnn rio offir.ines ... :r:·· onLão inuLil sohrecarregar os. quariJ'ns aêti ,.,,~ cnm nma qnnnt.idacle cnnsicleravel de ·.offlctac,;
elwfcs rio sccçõcR (commandant.es rlc pelotões) destmados n.
se r•l.nl'l1iZni'Rm no tempo dn paz cm tarefas por longo t.cmpn
l'np0\ir1:l• r ~~<~im. afinal, rlcscmJ?Cilhrtdas s9~ fé nem ardor.
J'l'ln ~11:\ in<UPJoO\'Iavcl monnl.oma... OffJCJaes do complcmcn t11 prN.•:1dwr5n Iaos funcçõcs, as de command.a)/les dr.
compun:1ia. alé r:ert.os limites, deixando para os of!1cmes dn
S, - Vol. VIl
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carren•u, nL·~·. ·(.juadros, apenas o numero de vagas necessario
para qu~ P•)S.~am atting·il· rapidamente os postos superiore~ ..»
Assim, cnntinúa o IJrilhantc o.fficial: .
·
.
«:\:proporção elos postos será tal, que, promovidos a comrlr .l.ogla,lhiio, c.ntrc 30,_35 e 40 .annos, no maximo, os
<J!ftctac~ de. exercllo acltvo, darao o mawr numero de anno5
do fHJa. can<yi:•a ti direcção ele unidades importantes, podendo, .
assim, ~G J':.unl;inrizarem com as allas qucst.õos do commando,
ao cnvez de passarem 20 25, e 28 annos a se gastarem nos
po~lt)~. ·suba!l~t·nns, a rot.inar seu espirita u a adquirir essa
Jllnlo~nphia de:•alonlada do velho traqnejado, que nada mais
tom .<\ e3pet·ar.»
i:lt• .. lJj'esidenle, deixei que chegasse ao fim das· pondm·acões que venho fazendo, para voltar ao preceito latino du
si vis 1iacem ... , que o .illn~lrado collcga deu por estafado e
. g-astr•. Não lan.;arm mão dos meus proprios .recursos ..•
O Sn. 13Al\llOSA LtMA - AI i ás, brilhantes.
O Sn. C.\nr.ns CAVAI.cANTI·- ... para responder a S. Ex ..
poi~ CJUe cel'lamenle ficariam muilo abaixo da argumentação
cet'l'iiAa c erurlil:1 do .eminente Senador pelo Amazonas.
·O SI., llAHLWSA LIM.\ -- J<:' bon.dadc de V. Ex.
O ·sn. CAnLOs CAVA!.C.-Ii:<T! - Escolhi para dar final resposta. a S. Ex. um noss·:J commum 11ro.fessor, illustre cntJ:e
os I!lat.; _Illus!rc5. na congregação ela velha Ji:scola da Pra1a
v,ermel!;a, o marechal ).'rompowsky. Aqui está o que ollo dtz,
a rosp~ito, em um llc seus ultimos cscriplos militares:
m,a!!1nn~c~

<~O o~i ·vis )lacem. pa1'a bell11m, como a lei da gravil.a1;ão
universal, l'Ont.inuat·á a reger os clesl.inos ria humanidade,
~endo vet•clacl,:it•a puerícia suppôr que ·a Lig·a das Nações
.anaburá com ns guerras. Que possa diminuir o seu numero,
ou iorPa!-as mais dirficeis. é admissivel; eliminai-as, po.
l'ém, ·é .. vã utopia. Diminua-se por loda a parle o exercito
ac>livn; .mas enn!.inue-se a cuidar com o maior desvelo da
ins!,ruccão rnililar, dotando as força& armadas de ludo.
tudo· nllsolutamPn!e,· quanto for preciso para essa efficiencia
c capaoi'dadc dustrucliva. Na luta 11ela viela, ,os fracos s~n
~emtH·e clevorados pelos fortes: é a suprema lct. ela qual nau
lta fup;il•, por instiluicões civicas de lnnnanitarismo vasanico (lU pueril.-.
Assim. a experi.encia da h isloria. os facto,; rlo passa11t1,
.;;omo os .do present.c nos impõem o dever de cuidar da nossa
clofestl. para garantir' a propria existcncia. Si v·is paccrn Jln!'a
bcllurn!.. ,
·
O Sn. llAnnosA LIMA - A este mestre opponho o mestre
cicl!t;: Benjamln Conslant.
0 Sn, CAnLOS CAVALCAN~'l - Quão longe está CIOS. TCII,l'
po;; qtw cm'l'Ull o querido g·uia de l.orlos nós - Bon,!amm
t:nn~íanl.! Sem rJuvida, nunca cllc havia de approvar a fellu l'll de um cx,~rcit.o, instrumento ele t.ymnma c de conquisl.tl: n•as c.<le, por cu,ia efficicncin nns balemos e ~1!r.
11!111 pot' sagrado e~eopo a defesa nacional, este. cllc qu~re~ta
enm11 nós que fosse forte c capaz de cxccut.m· su.a mtssao,
nn não l.erin o;icln como de !'acto roi, um dos ]lCl'llJCOs vele-.
J'il\ws ,rio Pal'nA'ItnY, onde ~cmpre deu mos!J'US rle ull.o valor
e ubncgncla clcclicaçfto á Palt·iu, que lnnlo amou,
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E com qsfas palavra~. !-ão sem fulgor (não apoi[l[/!()s),
tenho concltudo esta fastJdJOsa perlenga (não apoiados) em
comeslur;ao á JJt'JIIJUillrs::iima oru~au proferida pe10 eminente
Se.nn9•JI' pelo Esf.aclo elo Amazonas. Rogo a Deus que 11 Commtssao de Mai·mhu c Guerra, .em suas conjeclm·as e cuidudos.
não lenha raz;io; c que hoje. para nó~. como no amanhã do
futuro, para os nossos filhos, só. rcsoem hymnos de paz. no
rnew da pcrmancn te concordm rel,Ilame entre lodos os povos
da Amcrica do Sul.. (Muito bem.; rnuito bem.) ·
Encerada a diseuE.são do rc.quer•iment:o.
O Sr. Presidente - Compareceram á sessão do Senad-o
Srs. Scnad0rr~. Visivelmente não ha numero no recinto
lJU\'a procerlrr •í vof.ar,\Ü.O, Nestas condi~.ões, de a·ccõrclo com o
Hegimen to, von niandat• procede!' ú chamada.

:w

Pr.oceilendo-sc â chamada, verifica-se a· auscmcia ·dos
A. Azel'cdo, MendoJlça Martins, Laura Sodré, Justo Clwrmont; Costa nodrigues, Antonino Freire, João Thomé, .José
Arcioly, .João Lyra, Ferreira Chaves, Antonio Massa, Octaci!io de Albuquerque, Manocl Borba, Rosa e Silva, Eusebio ele
Andrade. Pereira Lobo, Jm·onymo Monteiro, Marcilío d'3 í.acer·da, 1\1 ode·slo Leal, Paulo de FronLin, Irineu Machado, Bucno
rle Pu iva, Bernardo Monteiro, Jos1í Muntinho, Luiz Adolpho,
Ht~l'menep;ilrlo rio \\loracs, Generqso l\lal'qucs. At'!onso ·de Camargo, Laura Müller. Soares dos Santos, Carlos Barbosa e
,Vcspucio do ·Abreu (33l..
·
.
Sr~.

o Sr. Presidente - Responderam rt chamada seis Srs. Senadores. Não h a numc·ro pat•a proceder ás votações. Fica,
assim, .Jlrejuclic~do o rcque1·i!:l1ento apt•csq-nlado pelo Sr. Bar-·
bosa Lnna c aclmda a chscussao da pr.oposJçao, para se1· ouv1da
a Cômm issüo s.obre as emendas.
Designo 11ara ordem elo dia ela proxima scssCto o seguinte:
Discussão nnica do pat•ecrJ• da Comnüssão de Policia numero 279. de '1923, pt·opondo a nomc:ll\ÜO de Galdino José da
Silva pn.ra o Jogar· de sct'venl.e da Secretaria do Senado na vaga
existente;
2" discussão elo prc.jeclo rio Senado, n. 2G, de 1923, reconnccr~·ndo rlc ui. i\ idade publica a Associaoão Geral de Auxílios
Muluos rios F.mprng:aclo;; rla Estrada ele Ferro CenLral do Brasil e OIJI.ras da mesma repal'!.ii)iio (com. ')JU!'CCIJr favoravcl da
Cmmnissti.IJ de .fnstiça c I.coislaçr1o, n. 270, de 1923);
~" rliscl\~siio rln ]lJ'O.ieclo 1lo Senado n. \lli, de 192~, man-

danrln p:tg·al' ao eng·pnlwil·o .Tos1\ !lnlonio Ma.rlins Romeu a impot•laneia dr: '12 :l!iilt$558, de difl'et·cn~.a ele vencimentos por
sm·vil.:ns twcsladi'S nn r;-:-commissito arlmi·nislraf.iv~ ~ag obr~s
(!O pn1'lo dn Jlin de .rnnC'II'il I com e·menda da CmnrnlSsno de F'!nanças, )larccer n. 2ijij, de 192.1) ;

:1" disr.nR~ão ria prnpoRi0fin rlu Cnmnru doR Dc!llil nrlos
n. 73, rlc t\123, que concede iscnc:.ão de direitos rlc imnortar.ão
nara n mal et•ial que l'tn· impot'l.ado pelo Estado de San la Ca1hnrina c dcslinnrln :\ rl~nslruc1.:fio de uma ponlr. ligando a ilhr~
do mPsmo nnme an cnnl1nrn.tc (com, nm·cccr favoravel da Com~
missiio de PiiW'Ilças, n. 321, ele 1923);
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3' discussão da · proposicão da Camara dos Deputados

li. H, t'le 1923·, considerando ele uUlidade publica a União dos.

Empregados no Gommercio do Rio de J~neiro (com pm·ece1·
favoravel da Cornmissilo de Jnstiça e Leaislação, n. 2.~9, d!J.
1923);

:J• discuBSãl) da proposicão da Gamara dos Deputados
n. 45, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Marinh!l, um credito especial de 15 :51!6$, para pagamento á Sociedade Portugueza Beneficiente do Amazonas, pela hospitalização de pessoal da flotilha e da Escola de Aprendizes Mari,
nheiros (com. parecer favorave/. da Comrnissao de Finanças,
n. 4119, de 1928);
·
3' discussão da propo;;ic.ão da Camarll! dos Deputados
n. iJI7, de 1923, consieleranclo de uUlidade publica a Liga dos
Homens do Tràbalho, da cidade de Barbacena (com parece·r
favoravel da Comrnisslio de .Tu.~tiça e Leoislação, n. 24·1, ·de
1.92.~) ;

.

3' discussão ela proposição da Camar!li dos Dep]flados
n. GO, de 1923. considerando de utilidade publica o Instituto
Polytechnico de Florianopolis (corn. parecer favo1'aveL da
Commissão de Justiçn e Leoislação, n. 21.9, fie 1923);
s• discussão do projecto n. 7. de 1923; determinando que
seja feita uma rcvisao, na arma ele cavallaria,. das antiguidades dos postos, de capitães e de primeiros tenentes, promàvidos posteriormente ao decreto n. 1.348, de 1905 (com vaJ•eceJ•
favo'l'avcl da Commi.~srio de Mm•i!J.ha e Gue1'1·a, n. 203, de
1923) ;
3' discvssão do pl'ojeclo do Senndo n. 23. de 1923, considerando de utilidade publica a Associaoão ·dos :.Vlercieiros,
de Fol'lalcza, no Estado do Cr.ará com parece!' favol'a1lel da
Commissão de .Tustica e Leaislaçiío n. 2ft8, rle 1923);
·

· 3' discussão elo projecto do Senado n. 23, de 1923, autorizando a nllr.rl.ura cio r.redilo necessario para pagamento ao
a,inrtante do chefe da officina do stereolypia do Dial'io. 0{r;,cwl, Oscar Augusto ele Carvalho Bastos, a. importancia correspondente ú differcnça ele vencimentos que lhe compete,
entre 450$ c 500$ mcn~aes, a contar de janeiro de 1921 (ofj'cJ•cciclo pela Comm.issão de Finanças, pa.J•ecm• n. 251, de 1923);
2' diSCIJSsfío da proposição dr, Camara dos Deputados
n. 75, de 1028, que auloriza a abrir, pelo Ministcrio da Fazenda, um creclilo rlo 500:000$, ·supplcmentar tí verba 33' do
orr;.amento vigente, pura inspecr;.ão de repartições do Fazenda
(com pa1'cce1· {llJ!OI'al!el tla Commisscio de P·inanças, n: 257, rlr;
1923);

2' discussão rlo PI'O,ieclo do Senndo n. 22, de 192cl, que
pcrmif.lo a funccionai·ios e operarias ela nepurtí~.ão Geral dos
'l'elog-raphos, que fizerem parte de associações ele classe, cou-·
signar alé rlois I err;.os elos respectivos ordenados, pa1·a ~~nr;t~
menlo de conlrilmi~õc.s (com )Jil'l'erct• {avorat;c{. da Comm.issâo
tlc. Jusliçr1 c Lr:rrisl.oçtio, .n. 28'1, de 1923);
·
2' ú iscussito do pro,ieclo do Senado n, 28, do '1\128, autorizando o Governo u abrir Ulll credito na imporlancia ela
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7 :Sr.O$, para pago.uwnlo lle lWJmrelhos adquiridos 'para o l..aboratorlo .de Analyses, da Ali'andega ele Manáos {com •?memtH
drr Cmnnnssáo de Finnnt;as, pr!rccer 11. 252, de 1923),

J.. eva'nta-se a

!20'

~essão á~ 1ü

SESS~O,

lwL·as c .50 minutos.

EM 5 DE NOVEMBRO DE 1923

PI\I~SIIli~NCIA DOS SRS. OLEGARJO PINTO, 2•. SECRÍ!:'l'Ji.RIO, E ESTAC'JO
COIMBRA, PRESIDENTE

· A's 13 e 1[2 horas acham-se· presentes os Srs. Olegario
Pinto. Laurn Sodré, Cunha Machado, .Tos6 Eusehio, Cost.a Roilrigues, Antonio ·Massa, OctacHio rlr. Albu:querque, Manoel
Borba, •Pereira Lobo, Bernardino Monteiro, Nilo Pevanha,
Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Bernardo Monteiro, Al. varo ele Carvalho. Lniz Adolpho, Ramo's Caiado, Carlos Cavalcanti, Affonso de Camargo, Laura Miiller, Felippe Schmidt.
S')ares dos Santos, ·Carlos Barbosa c Vcspucio de Abreu (23).
O Sr. Presidente -

,.

Havendo nnmero, est.á aberta a sessã0.

Vae ser lida a acta da sessão anterior.

O Sr. Carlos Cavalcanti (servindo de
cede á leitura da acta. da ~es~ão anterior,
cussão, é n.pprovada, sem reclamação.
O Sr. Antonio Massa (servindo de ·I"
que não ha expediente ..
O Sr. Carlos Cavalcanti (servi11dd de
cede li leittll'a do seguinte

2• Secretario) proque, posta ·em

dis~

Secreta1•io) decla~a

2• Secretario) pro-

PARECER

N. 291- 1923
·

A Commissão Especial do Codill'o 11nmmnrr.inl !nndo nra-

~ent~s:

o proJecto de reforma do Coàip:n Co'mmrrciAl n~tnn.l
11 Ire~ nnno~ 4r.anrririos
a sua promnlga9ão pela lei n. 556, de 25 de .junho de

mrnfe em vi~tnr anr.zar do~ set.r.nta

dr~r!e

1850:

•

Os trnhnlhriH nreparntorios de cst.ndo. cmrnrln o revisão
do prni~cto nlahnrndo nela ,inrisconsulto Dr. Herculano Mari'O~ Tn~tlrr. dn Somn. dl' accôrdo com n decreto n. 2.379. do
4 de .innPirn dr Hl11:
As nhsPrvn,rõrs r rmnl'lrlAs StHt~tPridn~ pnr inr.nmhrMia
do g·oycrno dn Est.nào de S. Paulo, ao· Sr. Dr. Oct.avlo !lfPndcs
e. pnln spu illmtrnrln on!nr. ~ll'VÍiHlo~ i\qucllo governo qn<~ as
l'emetteu no Senado Fedornl:
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. O relataria parciaL apresentado pelo · cn.tão Senador
Dr. Jolio Lu iz 'Alves, actual Ministro da J·usliça e do Inl.P.t'ior;
As observações referentes :í parte do projecto que regula o commercio mari!.imo, obscrva;:ões do autoria do operoso juiz· federal Dt·. José Tavares Bastos;
As actas c resoluções da commissão especial nos annos
de.i914 a 1917;
·
O parecer do Senador. Mendes de Alri1cida, de saudo~is
sima memoria, relatando os arts. 97 a 2119 l:lo projecto In,~lez
c'le Souza, em part.e referente á~ sociedades commcrciaes, sua
fusão com outras, sua dissolução, liqu.idação, <!tC.:
.
Procurou estudar todo o trabalho at-é r.gora realizado, a ·
farta mi\sse de subsirlios c de elementos recolhidos para a
realizu,çâo de ·obra de tamanha responsaLilidade ·e de tão
grande alcance para as relações commcrciacs,
Do estudo feito, da pondcrayâo meditada acerca do piano
geral· do t.rahalllo daqucll~. jtmsconsulto, das modifica~ões,
por vezes radíeacs, q11e c projecto propõe introduzir no orgamsmo do nosso dit•cito co·mmercial, não seria possível deixar de prev~r o cmhate e o choqur. de irléas que tivr.r,am ensejo de apparccr.r Jogo que a pubHcaçíío c a distribuição da
'obra de lng.lez de Soma habiJit.aram os nossos jurisconsultos,
os membros ílo Poder I.cg·islaLivo c a imprensa do paiz, a conhecerem as irléas principaes por cllc impostas.
Corno sóo Remprc acontecer cm casos· de tal nature~a •e
em momento dr. revelação das c-ompctcncias especializadas
em um da:do ramo elo direito privado, - surgiram cm todos
os angulos do paiz criticas mais ou menos injustas :í projerlnda reconslrucr.ilo elo nosso direito commercial e quasi todos
oriuncl·os das es'colas extremadas cm que se collocaram os
aulllres do tacR críticas.
Uma codificar:iio qualqum· qnc ella seja, não pódc attcnrlcr
ao ponto de v:ista' de tódos os r.script.orcs, c do todos os lilllitrinadores, unanime quando .querem olles ser cx•t-remislas.
Mel,hora·r corls•crvando é a directriz aDons·clhada nelas
opiniões .n)uis au!.ori~.adas c por Lodos aqucllcs qLle tecm maior
sornma c maior cabedal de observa1;ão.

--.
A Commi~súo Especial reconhece que o estr~clo act-ual da
nossa legislnçilo comnH:rcínl, alterada .c innovalla desde ·1882
com a rrforma das disposições sohrc «Sociedades Anonymns»;
pelo dcercl.o n. 017, do outubro ele 18\!0, elo Govct•no Provisorio, da pat,tc 3" d-o Codip;o Commorcial rr.fcrrntc ús «Fa: len<'ins», com o dc~dobramcnto r]l) mu!Las aas disposições do Codtgo de ~850, cm .nutros l.anlos inslil.utos novos de vida autonoma; reclallla. desde muito Lcmpo, a modernizaçiio do n.)sso
Codigo Commercial para abranger tudo, quanto possa dizer
respeito ao commercio · c evitar a lcgisla\of<O esparsa c fragment-ada que ho,ic temos.
~\;;,im lê!ll1'11mt o Jnn:m tempo jú drcorr·icl.1 r.lcsdr. a ~Ja
horaçüo ao pl'o,jeelo de reforma 1~111 ·1\1•12. nl.l'\ hn,jr\ SD!ll qtw
tive~sc ~lliCI pr.Bsívcl aos a:Los ))l)dcrcs da ncpuhlica complel.nr pc!a rlisl~ll'<RUP. enwnda c vni.UI'.Uil da pari t' do kA'islativo -

P

snneGilo, pJ·olongnt~rw P J't:g.ulunu'nlal.:íl0 da pal'l.n
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á altura das necessidades do momento e á par da nossa_ cultura, 'nconselhí\ não rclarclar .Por mais tempo a• elaboraçuo da
reforma do CorJigo Commercu1!.
Não 6 licito deixar de reconhec.er que o magnifico trabalho daqur.lle notavel jurisconsulto e patricia é passivei de
correccões que, sem allcr·arem substancialmente a struct.ura
podem concorrer para mclhoral-o ainda mais.
· Elaborado antes da promulgação do Codigo CiviL quando
os principias geraes e. hasicos de todas as relações de direito
privado. não estavam ainda codificados, o projecto Inglez .de
Souza teve de, prudéntemente, inserir no texto do Cod1go
Cornmercial principias c preceitos do direito civil que rlr.vPm
hojo ser espu~·gado.s afim de que subsistam sómente naquelle
Codigo, o· Codigo CtvH.
.
A eliminal)fto de tae~ preceitos e dispositivos ,iá consagrados U'O Codigo .Civil e qur! no mesmo ·Codigo tem seu logar
e catbegoria proprias. não deve nem póde ser moti~·o de n·t.ardill'nento da ~liscussão c approvação do projecto ~1)1 :e~undo turno, af1m de receber emendas c soffrcr modlflcaoú•)S
que o melhorem em. seu contexto, em sua redacção ·e em sua
linguagctit.
.
Assin1, pois, a Commissão é de parecer que o 'projecto.
- la! como está actualmente elaborado e redigido, - seja
rlado para di.>cussão c approvado àfim de que, decorrido o
interslicio rcginwntal, possa receber cm 3" discussão, as
emeurlas que liv.crem dr; fazer os Exmos. Srs. Sen:rdorcs com
a sua alta capacidade e sabedoria.
Toda demora qur acaM, soffrer a discussão c votação do
pro.íccto clrj reforma· do Cocligo Commcrcial bem póde acar·rcl.ar para a vida juridica das relações de cornmcrcio prejuizos moracs de alf.n monta e bem assim prejuizos matcriacs
..
estimaveis cm avultndi~simo valor.
DoR ·embat.e~ ria gra11clr. guerra· o da conflaaracão qne
anniqnilou multidões, cidades e frotas, sahiu a humanidade
civílizada rec!àmandcf novos moldes· e novas directrizes quer
para o sm1 commercio interno quer para o seu commercio internacional, avultando, principalmente. o · commercío marítimo cada. dia mais intenso e .entre paizes os mais .differentes
pela lin~rua, pelas distancias. pelos habitas e tradições e pela
nova lcgislac.ão que ~c vac implantando..
· ·
Dotar o Brasil de um apparelhamcnto juridico que revele o seu· progresso c alta capacidade dos seus podereR polit.ieos é obra de são patriotismo que não comporta vacillacões
nem demoras.
.
··
Foi. sem nenhuma duvida, obra .de visão de estadista
commet.ter a um jurisconsulto e professor de reconhecida capaciclade 11 de longo tirocinio como advogado a elaboraQão do
projecto de rcfor111a elo Corligo Commercial. A' despeito de
quae~quer scnõcs Qtle não é passive! deixar de encontrar em
trabalho hnmano, o projecto tem unidade, tem systhema tem
valor juridico inestí~na.:·el.
·
'
As nmendas que porve11t.urn, forem offerecidas em terceira discussão pórlerão tornai-o ainda mais lidimo ·e perfeito,
~om pre.iuclicar a relativa urgcncia com que deverá ser discnliclo e votado afinal.
Sala da~ CommisRõeR, 3 ele novembro de 'i 023. - Eusrln'n tlf' Alld'l'lule, Prc~ir.lr.nt~, interino c Relntor. - Marcilio de
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Lacc1·da. ·- Lopes Bonçal11es. .Vac/1ádn . · ,.,..,.. lust!l Chermont,.

'•

Fe1'1'eira Chaves. -· Cu.nha

PRQ,JJ~CTO PD S!WAllO N. 12, PE 1923, A QUE SE ltEFllRE O PAH!~Cim

SUPRA

Prójeeto .de· Codigo Conmiercial, O]:'ganizado pelo Dr. · ·. He,r,,..
· culano Marcos I:nglez de Souza. de ·accôrdo com o decreto
r.. 2.~79, de 4 do janeiro de 1911 - Introducr,ão:
, · S1•.'. Mini$tro. -Tenho a ..honra de apresentar a V. Ex:
o project,o do .Codigo Commercial, que o decrt!f.o legislativo
n .. 2.379, de -1 de .ianc;it·o do anno proximo passado, aútm·izou
o Gnverno 11 mandar OJ'ganizar, c o projecto de emendas dos.,
tinadas a lransformat· o Codigo Comrr.>crcial .cm um (]odigo r!(,
Direi lo .Privado, dcsr.mpcnhando-me assi.m, · r.a medida das
minhas forças,. da. clnpla. incnmhcncia que V, Ex. se servitl
confiar-me.
· ..
,
A autorização !r.gislaliva cog·itou apenas da organização
rlc um projecto rlc Codigo Commercial, para remcdia•r moleslia cuja gravidade se pat.enlea pnla .simples consider::ção
da dat.a d(l Codil(o vig·ente. mas V. Ex. ent,endeu aproveitar
o ensejo para sujeitar ao estudo e d()!iberação do Cong-resAo
Nacional fL grar.cle !l palpitan l.c pJ•oblema da unificação rlo
direito privado. que occnpa a at.tr.nçüo rios ,iurisconsultos.
e que ao Brasil corrmete resolver <je . modo positivo· e completo. não· ~ó pela cirr.umstancia lie não t.er ·ainda codificado
o seu direito civil. como porque, mais do que cm nenhnm
outro paiz. ha sido essa questão r;st.ndada e debatida entre
nós, psssnndo em grande parte do terreno da doutrina para
I) da legislação, 'Como o n(firmam mnitos documentos legislativos dos n1ais recer.t.es.
.
··
Seria imperdoavcl philaueia da minha parto cansar !I
a.tt.enção de V. Ex. com o qnerer demonstrar a vantagem da
obra unificadora que, de conformidade com a indisci.Jf.ivel
tendenc.ia da legislar,.ão hrnsilr.irn, faça r!csapparceer de tõdo
a dichot.omia do direit,o privado. de tal modo e tão hrilhantAment.e o fer. V. Ex. na int.rnduc~ão do rnlntorio nproscntarlo
ao Exmn. Sr. Presidente da Hr.puhlicn a 25 ele ahril d-e Hlil ..
A ideia que. lcvanlarln pela primeira yez em '1867, pelo
immorlal Tcixeil•n dr Fl'eitns, cnconl.ron a acceitação c ()
npplausn' dr. mnit.os 'do;; nossos mais nolnvois .inristas, cnml)
Onrlos de Car.,•nlho. BJ•asilio Mncharlo. Bn!hõcs CnJ•val11o, La.,
cerda do Almeida, Cm·vnlho de Mendonça. Vallarlão o ontros.
foi por A'J'andr maioria consn~·rn.do no ConA'resso .Tnriclico BmRileiro elo 1!108. qno approvo11 aõ cnnclnsücs rio Dr. 1\lfl'edo
Vnllnàiio um dos qnc mais csfOJ'oaclamcnt.e S8 l.rom' haf.irl'o
peln rofnrma, c qno molho!' a l.coi11 romprehonclido, pois nfio
a concebe como a simnle~ rodncçf1o . a um corpo nnir.o dtl
disciplh~n até ar.orn scpnradns, mas como a soeializa0iio do
diroito .~ob a influencia do rlirnilo morcnnl.il. seg-tmcln n ovolucüo obs~1·vncln pelos proprios civi!isl.ns qnc. nor mnt.ivos
do' ordem sccnndnria. porsisl.cm om CfJlercr clivirliào n r.sl.mlo
do~ phcnnmonos .inrirlicos r! r ordem. privncla. Aliás, nnra. r~s
ponder JÍ9 ,,l.JjccçõeR fOI·mulndns r:ont.rn a nnidade elo cllrr.Jto
privado, parece diffici\ accrcsc·cntar alguma cousa ao que
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mostrou o !'ximio Vivante, no seu conccituadissimo Tratada
de Direit.o Commercial, em que exgotou o assnmpt.n.
.
Ha., todavia, uma face do '[lroblcma, a que chamarei
politi·ca c para a qual ousarei p()dir a att,ençiio dos competentes. A dcsignaldade ele trata.mcnto de pessoas que exercem
funcções sociaes tle evidente analogia r 11m dos principaes
inconvenientes da dichotomin do direito privado. c tal des~
igualdade cor.st.it~1e inexplicavel antinomia com n regimen
que adoptamos rm 1.880. Emqnant.n as leis civis r as commcrciac.s forem leig rlist.inct.as. o direito civil nii.:o poderá
escapat• ao formali.~mo estreito do Codi~n Napoleão n áfl
inlquidadM que são, por assim rlizor. a sna hasl', por que
ellc assr.nta nm preconceitos burrmezes e le:;\'isla mais para o
patrimonio do que para as pessôas: o a desigualdade, que
dr. tal feição rnsulta. ainda. se accent.ua pelos favores e orivilcgios ·concedidos ao commerciantc com meno.sprezo ' do
nrincipio constitncionnl ele que todos são iguaes perante a
!"!'. lcmma. 'r:gnndr• r. r,nnJ.. não sóment.e todos os cidnrJãn~
são .igualmonf.!' ~rl.il'ilf'•.' r. lei, maR t.odos os cidadão:; r···qn
dll fiear 'nhnrclinnncs ';í mesma lei. desde que se acham ern
cir•cnmsl.nnnias iill'11iiras, 011 sóme.ntc analogas.
:'<o no~so systemn agrícola, o trabalho dos estabeiACi ..
mentoR mais importantes trm o fritio de uma especnlac'ln
.~omrnrrcial c só em pClrmenorcs se distingue de qualqnm·
:rr.nm1taotnta. serr. nffeefr.r a es~cn~in mcrcanl.il do' acto. 1'\llA
. por preconcl'itf\ se lhe nega. Não . ha dif,feron~a maior
. nr.tre · o npcrario da lavoura na fa7.endn. de cafÃ on eRtn ..
· bclecimonto i•nral qur rmnrrp:nc machinismos modernos. e o
onera rio rir. fabrica industrial: difficil será exnlirar porqn"
os serviços c contractos do primeiro são regulados pnr lr.i
rlisf.incln rla qur nreRirlc ;\s relacõcs rio sc,R"nnrlo com o patrão.
O propriet.nrio rle nm r.~tahelecimr.nto aATicnla de cerf.n vnll. r.
ni'lo a~e de moo.io diverso. rlc qi1nlqnor cmprem manufa~l.nrn:
elle r~necula r.om o t.rabrulho rle sr.ns operarias para r;olhrir
o product.o rlo snJ,, e manufacturai-o para consumo:
~ervc-sc da via :fcrrea nara o transporte rlo producfo: cr~rt
relacõcs de conta rorrenfe nom o seu cnrumissário: ~aca Tot.r11.•
r! e r.ambin on snhscrrvo not.ns promissorias; faz operncõe;
de descnnl,o. deposif o r ~ep:uro.
A cirr.nm~ta.ncin ·•lo hnvm· ~irlo nxt.rahirlo . dirr!cl.~.ment.ti
rln t.errn o prorluct.n. rruc elle fmnsforma ant,es rle n ent.rn~nr
no r,o.nsnmo. não hnst.n pnrn ·fn7.nr nsnner.nr " r.nracf,r.r nn·~
clle verdadeiramente iem rlc int.crmedinrio cnf.rc o onerario
nrnrhrcl.or c o C'!O•mmcrciant.c n qunm 'fcmctt.e n ·nrnrlnd.n.
'F.nf.refnnl.o, nn passf\ qnr. n menos imporfnntn rlM mer~arlnro•
~tozn no nrivi!Pt:io rln fabricar prova n seu favor. vnlrndo-~(}
rl:t escrinf.,n•n,ci'í'r> do!' srns nroprins livros nnra rlem:nnslrar
n. rrspnnonhiliclnrlc alheia. o rlono rln rstnhrlccimrnt.o nr;ricoln.
Mm n r.apif.nl rlc centenas rlr enntos de róis 11t.ilizanrlo n t.rnhnlhn rlc r.enfcnns dr t.rnhalhadore.~. nfio pódr. oppt'lr n snn
nsrrinta D'O r.ommorciantr ~nm nnn venha n f.m• rt;\nl.~>sfnr.iil•
jwlir.ial. O dirrif.o dr rr.lehrar cnncnr•lntn com a mniorin. rlo>
qr>11R crcrlnres é f.nmhem ·priviler;in rln commcrcianf~. nrlin·
,,isRimn privilrr,in r>m rr.Inr.iín ao fnunrlr.irn, pois. an paR~~
fl'1~ n Mzncianfc nóclr nnt!nr ns snnR rliviclas r.nm nhnf.imnntr,
rir 80. 90 on · fl5. Cfo, r. continuar o neR'ocin rlCRBmbnraca•.ia~
mente, como si ni'io tlvesAe quebrado, ou prevenido a quebra
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com ·o concordata, o agricultor nem com a menor porcen-·
t:ugem de rebate se póde quitar, qualquer que seja a catBa
de· seu alrazo, e fica sempre, de pai a úlho, ,responsavel pela
•tv1da que 1'01 foroacto a contralur, e não ,raro succeue que a
Iazendeiro é apanhado pela fallencia do commissnrio, que
o -obriga a soffrcr rebate no seu credito, emquanto elhl
proprio é persegui-do· e executado por outro negociante qu~
lh~ lira os ultimos recursos, dest:r:uindo o patrimonio da .fa.
milia. Entretanto, si o nego.ciante é muitas vezes arrasta:.1o ·
á fallencia, sem culpa, pela quebra de outros commerciante.s ·
com que se relaci0nou ou pelos azares das mais bem url!Idas
e~pecula.cões, é certo que o lavrador é lambem innocente l1:1
.iogatina das bolsag .que avilta bruscamente o preço do produelo, não tem responsabilidade do i.Usucccsso de seu commissari·o e além disso esbá sujeito ás forças naturacs qu~
zombam de todo o esforço humano e o podem atirar sem remedia da prosperidade :i desventura.
Nas modificações da cttpacidade civil que a · lo1 com··
mercial determina reside outra fonte de desigualdade, ma>
nenhuma em relevo e irnportancia se compara á ncr.es:;idade de sujeitar á jurisdwção commercial e ás !e:~
e:rcepcionae~ do commercio quem quer que, sem a menor
:déa de espeeulacão mercantil, contracta com um negociante,
ou pratica alguma desses actos da vida corrente que a legislação de todos ns povos considera de natureza· mercantil;
Para as ohrigaoões ·decorrentes dos contraetos celebrados
com um commerciante, inventou-se, tentando attenuar a monstruosa iniquidade, a theoria do acto q:,ifronte, cujo absurdo
lucidamente demonstrou o Dr. Carvalho de Mendonça no
seu recente c imporlanlc 'l'ralaclo. Mas não podendo vingar
semelhante morlo de encarar um si\ c mesmo acto, civil e
commercial, conforme a qualidlade de cada •uma das pessoas
que nelle intervêm, segue-se, pelo criterio do art. 18 do
titulo unico do nosso Codigo do Commercio, alargado e
completado pelos codig<ls italiano, allemão, hungaro, hos.p:mhol c portuguez. que o individuo nüo commerciante segue a
lei (lSpecial elo ·commcrcianto com quem contracta, (l como slio
ordinariamente celebrados com os commcrciantes quasi todos
os contractos u&uacs, de natureza cconomica, desde a acqui,siçüo dos viveres necessarios tí subsistencia, do vestuario, dos
livros, alé a utilização elos meios de transporte, do cambio, do
credito, do seguro, de tudo emfim de que necessita o homem
civilizado dos nossos tempos, temos uma lei feita especialmente
pura certa ordem de individuas, e orientada particularmente
pelo seu interesse, imposta á generalidade elos cidadãos, ao
pa>so que lei diffcrcntc regula as relações desses mesmos cidadãos com outros. que não excrcam habitualmente a .profissão
commcrcial. A thooria objectiva elos actos de commercio pi·Ocilra afastar o ohslaculo, mas verificada como se acha a impossibilidade, diante da crescente complexidude da vida moderna;
de definir n actn c commcrcio, não ha senão escolher entre
manter a ini~uirlucle apontada ou disciplinar as relações juri~
dica~, sep;undo a sua naturcw cconomicu e social. sem atlencão
ua fim de especulação commcreial que os individuas lenham
tido erl'l vista.
Escolhr.u V. Ex. Sr. !llinislro, o segundo alvitre, pois
que 1'111 um )J:tit d1: dr.mocrncin retmblicana, ·pondo de purle
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os arg>umenlos de oJ•clr.m scicnlific:t ou rlouLrinaria · (se é
possível absl.rahir dclles cm tal assumplo). não se compr•ehcndr. que o direito possa deixar de ser eminenlcmenle social
e ha~rnrlo na equírladc, que niio é sr.não a applicar;ão da mesma
lei a todos os cicladilos que se encontrem na mesma siLuacão
· _juridiúa.
. .
Mas ainda que so considere prematura. a fusão completa
dos dous grandes ramos do direito privado, ou que a codificação se dr.va operar por inslilulos, como. propõe o professor chileno Alcx:mdro Alvnrcz. sem diffcronça entre
o lado cmuJnt:J•eial ou civil clô mesmo instituto náo se pódc
dQsconhccrr ·que o direito mcrcanLíl dos nossos dias não
exprime mais o conceito cstrict.o' de direito -de excepção, que
conslíluiu o õeu fundamento historico, e a sua csphcra se
vai' alargando cada vrz mais para 110mprehcnder umn. infinidade de relações c de actos, outr'ora regidos pelo chamado
direito commürn ou civil. Não só a industria propriamente
commr.rcial, como os seus serviços accessorios, é hoje sujeita
{L .i·urí~cliecüo commcrciul. As empre1.as manufac.l.oras, as de
fahriea, as ele eclicão c de espectaculos publicas, as de seguro
de qualquer natureza. frr.f.arnrntos. riscos c qnaesquer contractos relativos :\ indusl ria Llc navrgac.ão, a armaç·ão c expcdicçiío de navios, as opera1;õcs de cambio, baneo c corretagem,
ainda que rcnlli:adas sem escopo de lucro. regulam-se cm
toda n. parle pela lei mel'cantil. As mais importantes sociedade.>, as companhia~ OL1 soc.icdadcs :monymas, as collectivas
c as emnmundiLarias, seja embora civil o seu objecto. são
disciplinadas pela~ lois commerciaes. Entre nós a cxcussão
da hypot.hr.ca é já de~ ele (llgun~ annos sujeita, à jurisdiccão
commr.r·cinl, ainda que continue a.lci ·civil a. regular :l hypolhcca; e ús debentu.J•us, t.itulns quasi scmp1'c valorizados pela
'hypothcca rpw as garante. ainda ninguem se lembrou de reemnr a quulictadc de Lilulos commrrciacs. 'O üspirilo mcrcant.il r.xtcnrlc o seu dorninio sobro toda a vida social dos
povos civilizados c penetra mesmo nas J:claçõcs .intNnn.niomws,
srgunclo a t'eliz nbscJ•vnr;i'íq rln miní.slro Manool Alouso Martinez. na exposição'. ele motivos do projecto do Corligo Comrncr·cial da lli•5J•m!l·,"· •l•·p11_ig promulgado cm 18R5. E' •JIÚ
piH•nomr.no reconhecido pcln. soeiologia, aduz por ,<IJU vez
o illu;:!J·o ca'lhodl'aLico hcspanhol Manzano, a mcrcantilizacüo
du vi,ln. De direif.tJ pa1·a os commerciantcs, segundo o conc.,~il.n medieval, convcrlcu-se o mercantil cm direito humano,
c ~na>. insl.il.uicões, cada: vez mais vig-oi'osas c cxplcndidas,
camc!C'rizam tmivoJ•salmcntc o movimento progressivo ela
eivilizaçiio conl.cmporanca. O phcnomcno é igualmente notado
f.'üt' P. Huve1in, um dos rr:larclalllrios na questão tia unific::wiio elo direi lo privado: o phcnomcno da mobiliza~.ão rlo3
\'Ulurr.;: considcmdos mono~ a,p.tos para circular, diz Cll(\, cst1ocialn1•'nl.J n •1:\ prop,·icdadtJ len·ilr.rinl. Lem sido posto cm
rc:lnv0 rnuif.as vezc~: ó direito civil toma de r.mJ)rcsUmo, cada
vez rnuis, as inst.il.uicõos do dircil.o mercantil; ora se ex. tenrlc, por oxcmpln, o processo commcrcial rla quebra, em
alp1ns pnizes, aos niio eommct•ciunlc;;; ora sn inlrocluzcn.J
n<Js l.ilulos eivis as clamt;!as commcrci::tes t\: m·dcm e un pr.rludlll'; llf'i\ a,; :;ocic•darlii:; CJL'I' IPr.m .nll,iPeto eivil podem ndopltu
a Hn·ma
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Escrevendo sobre o flagrante antagonismo entre a lei e
que gera Clll ;;mndo !iR ri r. 03 Hl~onvenientes e perigos
e:r~dament.n nUribuido~ ao instituto dos titules ao portador,
d1wt r.1.1 cm i897 que a vantagem de harmonizar a legislaclio
com a1 •!xig~!.h~ins dlt viela e rivili?.açãc moderna accontua-se
M commercializacão crescente dos actos da vida civil sendo·
:rorc:Mo dar ao direito outro aRsento que nlio .as sup.e~stfr,I'IP9 '
romanas, as doutrina~ rio nh.•nh1~ ismo portuJruez ou o autori··
tnrismo paternàl do CodiJ<o Napoleão. A theoria da~ ohrignçõcg, pelo menos, quando não ·toda a theoria da propri11dad1J,
dcvr sor trnt.nrlf! como uma pnr!.c do direito meréantil, ce~
sn.nrJr, n discordancin nc!unl rntre as nbriJ<fl.cões civis e a~
nb1•i~::ncõr.g c.nmmerciae~. O r.lemPnf.o Aconnmico. que de t.orla~
olln~ ~e tes!acn, su.ici!.n-n's á inflnnncia elirect.a dns re!!'T'as
mni~ 011 menos J<ernr.~ nnr. A'OV!'rnnm ns in!flresse~ indnRI.riaA~.
Snhnrrlinn.r rs~c~ interesses nns nrinr.inin~ adoptadns P.m
tempn? ~ lnt::nrrs nm rrnc a ineln~t.ria inir.inva: os primeiros
pn~~n~.. ti cncnrlrar n hnmnnirlade nn .P·RS~ndo .
. 1\·r~fn t::rnnde par!.c do rlirnito nrivnr!o n un!ficarnn· pórle
cliw·-~r frita. I\ é clnro rrue ni'ín ~c n6de ter renlizailo sr.nílo
r.nm ,·nr.rifir.in rln anlil!"n cnnceitn ela obrit::nr.iio sr~nmdn o
rlmito frailir.innn I. O elirrito mrwnntil. prntn"esgi~t.a e bnmnno. rlr.~tn•r:mrlo-sc do anfil!"n rlirr.itn cnmmnm para qf.tnnrlPr
~~~ n~rr~~irlnrl~~ r,rr•r.entc~ rlr. clr~rnvnlvimrnfn no frnfirn rntre
no hnmrn·~. mnlrlnnrln n~ novn~ imfitnir1'ics pnln csniri!.o it::na'litnrir (' clemnr.rn!iro rlns r.ommcrr.innte~. n!ln nnrlin 1'1\lrnII,'T'i!flnr nnr nmor :i nnirlnrln: 11 n clirritn r.ivil qne SA fnnele
nm· n!'•im di~rr. nn cnmmrrr.ia'l, innnrnrineln pnr .•na vllr. Mlo
fnt.r•rr~<r Rnrinl
nne nrima nn ·;nrlivirlnnl. Nnnhnm!l in~ti
h:lri':n in,irlicn nllrfr i:l n~::orn e.qrnnnr :1 cnrrnntc elas id~R~
IJ'1'1 nl!'ifnm hnmn'nirlarle. hn~ranrln nS~nnfnT' O rlil'Pifll Pm
hnqr• mnis em hn,mnnin cnm ns Insta~ r•;vinelir.ncl'lr~ do~
cln~srq mrnns favorecidas da fortlma e em geral dos fraeos e
rlrr-Twn!rC"irlns.
O r.nrlitrn · r.omm~r~inl ~r.rin inr.nmniPin n mnMo. · nllo ~e
nMtmrt.I"ln .1M hrn~ in·,mnvdo. sen~n ~nh n pnnfn riA viRht !:"P.~
,.nJ rln nrnnrirr:lnde. no mrnnA. r rmrrunnt.o ~nh~i.qf,ir a: IAll'islnrl'in rl11PI. onh n nsnMin eln.~ rnlnr1'in• rn~nlfnni.PA ela Mnl!•
l!mlnr•iin. hnir cnmirlnrnvPl nn nn,q.~n .nni1.. ~nbrr nrPdiM 1\ f.Al'~ .
"rnn~. P rln• li(tn'r~P!' nr>rrqsnrins Pmhnrn rln nnrnrlrr qrrMon.,
pin. nnr ntTnnlln e~nncie ele hrn~ trava rnm n t::rnndc lnrln•frin.
dn 111"' ri rrnn.oi ~rmnrr rlrmrnfn ineliRpPnonvr>l. n cnm a~
nel!nroinriir>~ mrr~nnt.i~ rle fnrln n J<rnPrn. Não hn nPrrnr .111111
n l''n i"ifn rln rlirrif r mrrrnnfil. n' cnnirlr?. rln mnvimrnto cln.~
t"nn.~nrr•õrs rnmmnrrinro n n nr>rr.ooirlnrlr rlr nmnnrnr n ~r11·
r!it."'. lm~rnrln m11iln~ vrzrR nn prnprir>rlnrln immnvnl. imnrime
n P~fn 11111 rm•nrfPT' rliffnrrnlr rln rnnri>itn ff'll'f'lnl r elnooin".
1111 in fnrmnl ismn 11ITn .on r,nmnnrlrrn rnm nR ncr,rsl~ir!nrlr>~ fl,·,
r.nmmrrrin: n nni~ rrnr. n. r.r.dn nns•n r.nntrnr.t.nA n nhriC'Miin~
morrnnfio .•r rrnliznm 011 AO nnnhnhom tr>nrln ornfin pnr nl1·
irr.tn nriminnl. nn mnnn• nnr nhirr.tn RPrnnrlnrio ·011 ncr.r.5- ·
Mrin. hrno immnvri~. nnrln r mni~ inrnnvrnir>nt.~ nnrn a hna
:1.nn1irnrfin rln rlir.rif.n rln 111111 f.rr rlr rrMrrnr n ilivrrRn AVSfnmn rlr lri r n T'rc:rn r!iffr>rr11tn. pnrn rnC'T11or rnlnri'in• inf,nil'nmr>nl r. lil!"nrlns rnl.rr. si. infrrrlrnrnrlrn!P.q, e ane niín Re pn·r1An~
sepnrnr sem promover n muis deplornvel confuslio e anarcbi'l.
I'U~fi r>,
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As letras hypothecarias, as debentures, as hypothecas de esLrarlas do ferro, cm gemi as hypothocas dadas em garanti:L
ae emprcstimos, os arrcn(Jamentos de predios destina/dos á
explorucão de qualquer indusrtria, as empreitadas de const.ruccão de predios c de obras o serviços de natureza fixa ou
adherente no ~olo, objectos sem contestação de operaclle>
J.lercanli.>, precisam ser x·cgnlados de accôrdo ·com as regras
da propriedade immovcl que não s•ómente representa a sua
garantia, mas são a sua propria razão de ser, o que certamente
nlio sómcnte contribuirá para a boa regulamentação, como
facilil.ará o estudo e a interpretação da materia. Por isso o
projecto, que submel.l.o á illustrada consideração de V. Ex.,
não ponde deixar de ·incluir entre os bens que são objecto de
transaccão commorcial os immoveis, além do caso em que são
objecto directo e principal de especulação mercantil, quand'>
adquiridos com b intuito de adaptai-os a qua!CJ,uer fim commoreia! on industrial, quando dados em garant1a de emprestimos de dinheiro ou de qualquer obrigação commercial,
quando entregues á socieda,de como quota social e finalmente
quando alugados ou arrendados para estabelecimento commercial ou industrial ou executados por obrigacões sujeitas
as disposições do codigo.
Entre os bens que podem ser objecto de t: ansaccão QOmmcrctal foram, por causa analoga, incluidos os direitos autoraes, pois regulando o contracto de edição, ue indole mercant!l, sensivcl lacuna seria deixar fóra do codigo a extensão
e nutureza dos direitos que constituem precisamente o obJecto ·desse contracto.
'
Extendendo a sua csplícra a um grande numero de reJacõe~ até agora disciplinadas pelo direito civil, ou entreb"lles (t incerteza da jurisprudencia e· da do:.ttrina, e deante
do absoluto descreditr, em que cahiram as theorias dos actos
·de commercio, nenhum outro systema se prestaria á codificação sinão o tentado pelo codigo hespanhol de 1885, tão
Infeliz 11 contradictoriamcnte applicado, aliás, pelo mesmo
tJodigo. O pro,iecto de lei preliminar, que tenho a honra de
aprescn tm· com o projecto de Codigo . Commeroial, declara
que ficam sujeitos ús disposições do codigo todas a~
questões que derivarem, proxima ou remotamente dos direitos n obrigações por elle regulados, sejam ou lião oommorciantes as pessoas, naturaes ou juridicas, que intervierem
no neto. O syslema enumerativo, seguido pelos codigos mais
modernos, parece-me contrario ao espirita scientifico e á indole do commercio, que cada dia crêa novas relacões e inventa novos instrumentos, de modo a tornar sem base sufficlente qualquer classil'icação ou cnumeracão de actos mercantis. Desde que uma relação se estabeleça sobre mataria
cumprehendidn, proxima ou remotamente, nas disposições d~
Codigo Commercinl ou na esphera dos institutos por elle regulados, cahe sob n domínio elo codigo, sem attencão ao fim
ou inl.uil.o qno tiver cm vista o seu autor nem ao caracter da
vessoa que a pl'Uticar. Nn persistcncia da legislação dual,
ltonllllnt crilr.rio se nos nfig·urou mais seguro do que este q}le,
u!Jerlocenclo à rr.lativida'de scientii'icn, tem a maior flexJbiJiclado, pcrmitl.indo o sul'lo ela jurisprudcncia, á qual se deixa
g·rnnrle li!Jcrclndo de acção.
Nem de outro modo se poderiam evitar· os inconvenien,le~ apontados a todas as tentativas de codificação, Respeitad:l
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a liberdade dos contractos com os temperamental'! da intervr.ncão judicial, exigidos pelo conccil.o-social do direilo, o legislador não se hu de prcuecupar com a tarefa de narJa ctc.xar
fóra da regulação legal. Em grandes L,raços se desenha a lei,
de· modo a permiLLit• u cvoluçfto rlo direito sem nec·cssidado
de constantes reformas dos textos, e sem põl-os cm risco ct·e
contrariar as novas exigencias elo progresso industrial. As
construcções jurídicas, opina Lambert., não se podem sómente levantar sobre os principiar• lcgac.s, c os seus a.Jiccrccs elevem rcpouffiar tambcm nos duelos da pr·alica c da jurispruclencia .•'\ l'usão ela lei c da jnriRpT·udencia, conclue esse escriptor, amolda sem inconveniente o direito ús neccs~idadcs
da pratica, permitLindo-lhc enriquecer-se progressivamente
sem romper os grande~ moldes antigos, Todavia, para o~
que querem dar :í jurispl'nclcncia cSEie papel .ele co1!alloradora
da obra J.egislaliva, o moLhado qtw adoptei tem .ainda a vantagem de permiLLiJ' uma interprcl.açfio mais ampla' c pratica
dos textos, de fôt'ma que, a lei, destacando-se. por assim dizer
do pensamento do lcgislaclor para viver vida propria e .evoluir com a sociedade, ~cgundo a conCCl)ÇÜo. do illustre Saleilles, facilita c snggere uma excr::cse r.m que o int.erpre.te
deve ler em vis!.a, não a vontade elos autores do Codigo, mas
o que cl\es quereriam hoje, se tivessem de legislar para as
novas conrliçües ela sociedade; cm qnc r1 inl.crprelc eleve procurar approximar a lei rla cvolu·ção ria viela, sem se afa>1lm
elos textos lcg·aes, afim de obter a consl~nl.o aàupLação do clireitQ escriplo ao meio social que é chamado a rrger, Convém
combater as conslrucçües jurídicas por arbitrarias e. rcstringil', com Ihering, o campo de applicação ans t;cus preceitos·
expressos? Ainch assim a inl.crprcLação scicntifica, baseada
na natureza elas cousas, pos princípios superiores rlc ,jm1!iça
c uns usos c cosLunws commcrcines, cm casos em que cl\es ·
podem supprit· a lei, scnl.ir-sc-lta mais fo.Jgcada cm um systcma que não prr.trncla sühsl.iLuir inl.eiramente o criLcrio ra. cional rlo lcgislacloJ• á cspontanciclaclc popular,. regulando
mais elo que é prr~iso, A lei mercantil r.arla voz mais :;;o torna a simples rlisciplinu dos contractos.: a intervenção do legislador s6 ,j \ogil.ima, quando sujoi!a o intcrcE:ae. individual
ao interesse ]mblico, quando amp,ara n i'ra-co contra o fortp,
JlCla ussistr.ncia qur a socicrlacle deve a todos os seus mem~
ln•os, c qnando, pr,lo nf!'icio rio magistrado, püc temperamentos (t hyporlrophia dn individmüismo c reivindicada ri natuJ'eza social rio dirr,ito.
O projecto de Cocligo Commcrcial. guiado pela icltla ria
separação entz·.e a ohl'igaçiio de na!.urcza civil e o· delicio,
qzw rm unl;·o logaz· !lesenvolvn, excluin. de seus artigos toda
a mnlrr·ia pr•nnl. ,~ó Cndigo Pl'nal irwumlw qualificar us clclicl.os, o lurla a inlcr•voni;iíl) ela lei nw:•eantil nrssr. terreno'
se !'ia pi~J'Iuz·!Jaclm•a c annrch icn. A ]1l'Jsiío j)Ol' di vielas, soh
((ua!quct• das EI!JaS l'ÔI'mas r. em quacsquor (llrcnmsl.ancins, ,i{t
1'cz o seu l.rnwn. O Corlign CommcrJial rlrvo ln:· súrnrntc rm
vista as relu,:õrs quo naserm !los ennl.1·aelns. r os' actos . rp1o
de :tlg::n1 modo rni,'ndrnn cnm r,;sn Ol'r.!Pm rl1~ rr.laelii'S, rlPscnvolvnnrln, cnl.o:'Jlf'CI~!llln nu mnciificandn o Jli'OgTc':'n inclnslrial c as acl.ivitluilrs rawavclmcnlc coorclcnac!as. A sanc-r;ão
t:r,. manc!anwntos lcgaos eôl.:í, pnt· assim clizor, nesses pro.prio:: màndumcnlos, pela nullidade do acto CJllC os viola, pelo.
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sua íneffícacía em relação aos terceiros não conf,racLantes, e
pela obrigação de compór as perdas e damnos ao prejudicar!"•·
Só uma excepção será permittida, a de multas de nature-~<L
regulamentar por infracção dos regulamentos administrativos expedidos para melhor execução do Godigo. ·
Como. não ha negar a influencia ne~essaria elo · direito
publico sobre o direito privado, assignalada por Gianturco,
·e pela nova escola italiana de direito privado, o project-o de
Codigo Commercial não deixou em esquecimento o lado po·litico do problema que Lentou resolver, não só quanto ã
compr.ehensão da igualdade da lei e da liberdade industrial
asseguradas na nossa Constituição Politica, como sob um
aspecto mais restricto, quanto ao caracter nacional e americano do direito, que mentiria á sua propria razão de ser,
si, cedendo a suggeslões de fantasias doutrinarias, sujeilasse as necessidades do paiz, as suas tradições, no quo tem
de respeita'Veis, os amparos de que carece a nossa industria
incipiente, ao desejo do acompanhar •<is cegas as legislnções
estrangeiras norteadas JlClos interesses de povos que se
acham cm- situa~ão mm to diversa da nossa.
A universalização do direito não passa ele utopia semelhante ao pacifismo universal. Não vac cm tal asserto contestar a t.endcncia fio direito !)ara generalizar-se, cm vista
da crescente frequencia de relações internacionaes de ordem
mn!'al e material, pol'\que os interesses dos povos não se
confinam nos seus limites territoriaes, dada a convcniencia de uniformizar, tanto quanto possível, as regras que
disciplinam determinadas matcrias -afim do evitar os conflictos de leis.
Tem sido esta a tarefa das convenções .internacionaes,
em algumas das ..quaes o Brasil tomou parte com vantagem. gt•aças á boa escolha dos seus representantes. Mas,
além de que a esphcra ele accão ·desses convenios tem de ser
n!l;t.uralmenle -limitada ao que possa incluir-se na legislação
eomnmm ou internacional, seria sempre de lembrar que o
direito é uma disciplina pratica e que, quando as naçõe~
'[Jrocuram fazer acr.eitar uma regra commum para certos in$titutos .inridicos, é porque a uniformidade consulta os interesses elo seu commerci0, de suas industrias, do seu progrosso. Invocam-se, então, os grandes principias de direito,
o imperativo da regra jurídica, as idéas liberaes, as leis da
Economia Politica, que se a;chant em feliz concordancia com
os intl\resscs da nação promotora ·da medida, mas ~cria impe!'doavel ingcnuirlado deixar-se levar pelas theorias sem
peneirai-as pelo cri•1·o das relatividades elo tempo e do meio
em que hão de ser applicadas. l~minenlementc social, o direito ha de orientar-se palas g1ranctes conquistas dn humanidade. mas não póde deixar do enquadrai-as na civilização
do povo que rege. E' impossível Reparar inteiramente o direito da polilica, e, por isso. ellc devo reflectir o car::tclor e
a~ necessidades elo povo, pondo ele parte os preconcoLLos do
eRcoln, os sysl.cmns fechado~. n logica implacavel que sacrifica á ·regra .iuridica a ,iustic.a c o logilimo interesse nacional. A conl.en~placão do que hemos feito no progresso material, industrial e arLisLico. dizia eu, influgurando o Con::n•csso Jurídico ele 1908, nnimn a convic~ão do que, si n'i:o
rlovr.mos dispensar f) cont.ingent.e do direito esl.t•unho para rj
desenvolvimento e apcrfeiçonmenLo .do -nosso, cQm o que
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Lambem concorremos .para a civilização universal,· ao· menos
podemos fazer obra nossa,. rompendo a subordinação neces~
suria, cm ljue temos jazido, das Jegislaçõ,es estrangeiras; e si
engenheiros,. scientistas, industrjaes, litteratos e artistas, com
justificado orgulho, reivindicam a independencia do trabalho
e da intelligencia brasili:lira, tambem os nossos · trabalhos
jurídicos mostram que já somos bastante crescidos para poder andar sem o auxilio de mão a~heia e mesmo para influir
..
·
por nossa vez sopre a maDcha de outros povos.
A remodelação do nosso direito não póde operar-se. sem
ponderação das necessidades mesologicas do nosso vastíssimo
territorio, unido sob a accão da mesma lei; das condicões
do nosso organismo cconomico; da formação das camadas
da população que a immigracão nos traz; das necessidades
de prot.ecção c amparo de certas. indus[rias como a da navegação que o Brasil tem· necessidade de desenvolver, não só
pelo que produz eeonomicamente, mas como auxiliar de sua
·
defesa marítima.
O projecto. de Codigo Commercial divide-se em seif
Iivros. O primei t•o livro trata das Pessoas, o seg·undo das
Cousas, o Lcrceiro ãas Obrigac;úes c Contrnclcs. o quarLo da
lnc.Iuslria da Navegação, li quinlo das Fallencias e o sexto
dos Hcg·isLros. As Pessoas c as Cousas são encaradas sob
a fcic,:ão restricl.a dn.s relações de ordem industrial, no qu·e
o di t•ci Lu commum precisa se1· mais dir()ctamentc influecciado
pelas necc.ssidades commerciíl!~s; na_s Obrigações e •Contractos,
nucloo de Lodo o dü·eil.o privado, o pro,jecto procura subordinar ao inl,cresso social " ~l1eoria r:Iassica da obrigação. vivificando o antigo direi lu; o Iivrn ela lndu.sLria da Navegação
extende ao commcrcio c naveg·açilo fluvial as disposições do
r.til·eilo marítimo; o instituto da Pallencia .regula a situação
do dcvct.lot· imponl.ual sem disl.ir..cc;ão cnlro o commcrciantc e
o não commerciaulo, como consoqucncia da uuil'icac,:ilo já per1'eiln no direito das obrigações, mas .abslem-se de toda intervenção no t.crreno do Llireit.o pen;al; e n livro de Registras
cor.ôa o edifício, assegurando a· publicidade dos actos, para
~·esguardo da !Jon Jé c) gar·antia de Lct·ceiros.
O primeir!J Iivro compõe~~ e de quatl'O titulas. Trata. o
primeiro dos commerciantr.s cm ge!ral, da capacidade commer~
cial da firma, do domicilio, do casamento e morte do commBrcim!tc. Impm•tanl.cs mod'ificações são propos.tas no direito
vigente, principalmeni.G no capitulo relat,ivo á · capacidade
commm•cial, quet• quanlo aos cstmngeiros não residentes no
]3rasil, quer quanto :is sociedades legalmente consLituidas em
'pai r. estrangeiro.
.
·
A:; rcstr·ieeücs lc!~aos ao funccionarr.•onl.o de cc!'tas sor·.icdadP.s c tt iÍJdcpend()ncia em que ficam da autorização
governumcntal, foram J•cg·ularlns pelo cdlerlo do seu obJecto
e fim, snpprimiJ:do-su a tlislincçrro entre nacionaes e cst,rangeims: qnanto. a cslas, apenas se .Jez e.xcepção_ para ~s socicdados :monymas e as command1tas por acçoes orgamzadas
no usJ.raug·cn·o eom u l'im ele tVlquirir, possuir c explorar por
umis ele IO at!nos qualquer l.t·cclto do l.et'l'ilm·io nacional.
Pennaneecrn dc[len·denlc8 de an Lorizac;ão do Govemo Federal
:J.S soei()dades ele r:rcllil.o real que se destinarem a operar no
J)isl.riclo Federal c nos l.crrilorioR nncionacs, affirman~o:se
fl compclcncia da lcg i::laçãu local para rcg·ular as cond1çoe.s

.,
I.

'

[
---·

SESSÃO EM.

5 DE

NOVEMBRO DE

i923

81

das sociedades de 1:redito real c agricola destinadas a operar
no tc;ril.nrio d? E.sLado, respeitadas as leis da União. Na
opmmo rlo emmonLe Sr. H.uy Barbosa, ministro referendaria
do decreto d~ 31 rlc julho de 18\JO, que creou .o Banco Hypothec~rJO !'lac~onal a entrada em vigor da Constituição da RepubliCa t,u·ar1a ao Governo da União a competcncia para·ccmcoder b;m~os de m•ctlilo J•cal. Por sua vez, o illustre Sr. Rodrigues Alvc~. no rclatmw que, como ministro da Fazenda
apresentou n~ Prcsi_d~nf.e da Republica, em 1896, sustenta qué
nao sendo a msLILmr;ao dos bancos de cwdit.o real incluída nl).
competencia privat.iva Ja União, incide sob ado.s Estados mas
que, cOO'JlJl'Chenr;endo-se entre os meis de animar a exp~nsãó
da ?-BTicull,ura a boa modelação dos institutos de credito real,
a.ss1ste ao Governo Federal o dever de autorizar a creação ele
tacs bancos.
'
· Parece-me que o di:;Qosilivo do projecto cousulta as duas
llrdcns de intcress>!S em JOg-o. A modelação das sociedades de
credito real não pôcle fugir ao direito substantivo, que é da
Ur..lão, mas ás Iegislaçõe~ estaduaes deve r.ompelir a creação
rir. lacs socie,dadL•s, on melhor, ·regular· as condições cm que
ellas podem funccionar. Esse systéma que eu já pr;econizava
em um trabalho publicado cm -1898,' coaduna-se melhor do
que qualquer ouLl~o. com a indolc c as necessidades do regímen federativo, alt\m de offcreccr vanlagcns praticas, porque
o uso da faculdade, me:;mo cumulativa, por parle do Governo
da União, pódc embaraçar ou tolher a acçfw dos gove!'Ilos
' locacs. Aliás, alg·uns rEstados já !.cem usado do direito de autcrizar a emissão de let,rns hyQothecar·ias.
·
A capwcidade commercial dos me.nores e das mul,herei!
ca~aclas mereceu cuidado espe~ial, para fazer desapparecer
as incnngruencia;; e prl'cnchcr as falhas do Codigo vigente..
O rJroic"-lo admil.tiu a prcsumpÇão da autorização marital
<Ctuâncto a mulhr,.:· rxerceu publicaincnte e em seu proprio nnem qualqüer .outro, com a indole e as necessidades .da regição do marido, ~o·1sLant.e de ,Protesto ,judicial. O conse.nUmentD t.acito ou pr·esumido é adoptado pelo codigo c·ommercia.!
hespanhol, pelo italiano, rumuieo, a:usLriaco, .1lul·garo, argen:t.ino, venezuelano. ueuguayo, chil'cno, pelai:! codigos civis da
Allemanhu e da Hollanda c pelo codigo federal suisso. Na ln..:
glaLcl'!'a as mulheres casarias têm plena 'capacidade para con- .
tt·a-ctar e obrigar os seus beus. ·e cm quasi todos os 'Estados. ou
territc-rios da União Americana gosa a n1ulhcr casada. de plc~
na ea.oneidarle pal'l\ cont1·acl.ai· como se. fosse solteira, com alguns ·lemncramcntos nos E~!Jados da California, Gilorgia, 1lli·Úois 'Massa<ihusseLs, 1'\!ew Jersey c no territorio de. Oklahoma.
A u~,ka excopr;iio pos!.a · prlu lei de illaryi'and de. 1 de laneir(l
de ·1899 é rolativa ás mulhe.re.s do menos de 18 annos ..
Yê-sc asS"im como por toda a parle a (questão .âo .exer- .
cicio do comme.1·cio pel-a mulher cásàda tem sido cmcara(la .sem·
o cst.rcit.o formalismo do codfgo civil franccz, t.ão. prejudicial aos l.Ci'ceiros que com e! la conlract.am, e' que. diante da
Jli'O.Lica de O.CLOS tiO CO!llll1Cl'CiO pela. ll_:tlihcr cm presença dO
mar·iclo ou. pelo menos, sem opposwao, presumem .natural-·
.
mente o consPnl imenlo 1lcllc.
'famhe.m convém ter cm alt.eúcfw a siluacão ela mulh.cr
casuda, cujo. marido cst.ivcr inlcrdiclo ou ausento, ou t.ivor
aido condemnado a mo.is de dou:; o.nnos de prisão, favorc.cen- .
· s. - Vol. VU,
·
~
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do-lhe, desde que seja maior, segundo as le.is Mmnmns, o
cxcrcicio da func<;ilo industrial, medianl'C aulorizacão do juiz.
Uma vez autorizada a ncgociat·, lacila ou cxprcssamcnl.e
pelo ma!'ido, á mulher d·evc poder obrigar, pelos compromissos do negocio, não só os seus bens proprios e os da communhão .eomo os proprios do marido. Só o dote, a reserva
s:~.grada da família, foi posto fóra do alcance das relacõ·cs
commerciaes.
A. obscura clisposioão do ar L. 27 elo Cocligo vigente, que
prohibe ·a alienação. pela mulher .commercianle dos bens pz·oprios do marido, adquiridos antes do casamento, se os res·peclivos títulos houverem sido lancados no registo do com~
mcrcio dcnlro de 15 dias llo mesmo ca~amcnlo, !:em suscitado a maior conlrovcrsia. Entendi que. ora mais consenl.anco com a equidade resolvei-a no snnlido cm que o fez
o pro,ie·cto, pois qúe, autorizando a mulher a negociar, o marido não pódc fugir ás rcsponsabi!idade.s por clla as:,umidas,
salvo, se ao conced-er a autorização, limitar a sua responsabilidade de modo expresso c publico.
A faculdaclc deixada ao marido para revogar a autorização concedida á mulher para commcrciar dc.vc rc.stringir-:;e ao que interessa os hens do marido c os da communhão. Desde ,que a mulher su,icile ap•enas os seus bc.ns proprias ou aproveite o dinheiro ganho com o seu trabalho e
as economias com cllc feitas, nr:.nhuma razão de justiça, nem
nw:.mo de •convenlencia. p6rle aconselhar que se arme o marido ele um arbítrio facil de degenerar em despotismo. E' pelo
conselho. de sua autoridade moral ·sobre a esposa ·que o marido deve ·dirigir os negocias proprios della, c uma vez quo
o cxcrcic0 ele uma industria honesta não possa affeclar• os
in!.wesses do marido e da communhão, não convém dar ao
marido o direil.o de fazer <:·c.osar por simpl.es capricha uma
situação que cllc proprio creou, com prejuízo da diguidade e
inckp·endcncia moz•al da mulher.
.
O menor autorizado a ·commerciar ·considera-se, segundo
o pr-ojecto, maior para t.oclo;; os cffc.itos, c a autorização, portanto. é irrevogavcl. Nada mais absl:rdo do 1que o direito
actual a es.te r~spcito: menor commercianLe podendo alienar
Iivl'cmcnle os sc11s bens pnra fim. comm.el'cial, mas suj·eito li
. f.u leia nos aclos da viela civiL Quem foi considerado crrpaz
Jlara gerir em seu nome um estabelecimento indust1•ial. c
para nssumil· lodos os compromissos que desse facto dccorl'l•m, não pódc deixar de ser tido poT capaz para ludo mais.
Dada. ai hís, a impossibilidade de uma classificação scienti!'icn. de acLos ele commcrcio, comprehende-se facilmente quan1h.s rluvi!.las c equívocos, sempro perigosos para a segurança
<las Lransaccõcs c boa fé de terceiros, se originam de um
systema Lão contrario ao bom senso, como é o actual.
gntcnrli dever ter muito cm considc!'o.çüo o interesso do
menor c elo incapaz qnc herdam oslabelc·cimcnlo eommcrcial on industrial. .que o .rliJ·ci l.o actual, JlOr 1.1111 sysl.ema.
Qur. sr <levaria cltnmnr rio protccr,ão inversa, obrif(a a liquidar. Mlnp!.urlas as mrrlirlns propostas pelos :tl'L~. 0" 2 10 r!n
pro,iPclo arnpa•t'i\!'-sr.-hãn cnm segurança interesses dignos ti!\
nz·olt>Pr:ãn c impedil'-sr.-ha a ruína de nma cmprcza u!.il. o
anniquillamrn!o rlo uma força cconomicu, que póclc nmil.n~
vt•zr.•s scz· do grande if!1portancia.
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Não .iu/guoi dever manter a proh,ibição do commcrcinr
imposta ]leio Codigo vig·ent.c •a delerminadas pessoas, não só
flOWILte a enumeracão esltÍ cm desac'côrdo com o rcgimrm
ac,t.ual, como porque parece ser da compeLencia do Codigo
Penal e das eli,, o rogulamonLos administrativos del.orminaJ'
as ineompatibiliclados entro a funcção publica c o exercício
do commercio e da industria. Uma providencia de grande
alcance, thcorico e pratico, contóm-sc no arl. 12 do projacto.
E' a que sujeita as pessoas, que por disposição do lei ou de
regnlamcnlo fol'cm pi'Dhibidas de commcrciar, .ás obrigações
quo nos lermos do Godigo Commerdal conl.rahit·em cm con~equrncia ele qualquer acl.o por cl!c regido.
:0 ·insl.il.ul.o da firma foi ;:cgulaclo pelos lincamcnlns elo
rlccreLo n. \l16, de '1800, ·com algumas modificações, tir·anrlo-sr o que ncllc :ha de pmarnenlo regulamentar c accrcswntanrlo clisposiçãó relativa abs cmprczarios .ele serviços c fornecimentos puhl icos, que devern adoptar firma dislincta do .
nome ()UI} habitualmente usarem nas relar.ões -estranhas á emPl'eza. ·
..
.
Capítulos espcciacs foram consagrados ao domicilio, casamento, divorcio e morte .do commercianto.
·· ·
Entro as pcs~oas inclui as socicdwdes. Os actos Jlrati. cados por cllas como pessoas jurídicas são de muito maior
releyancia do que as relações contractuaes entre os seus
membros.·
.
·
.
Occupou-se o proje.clo de grande numero de soDicdade.;,
sujei lanclo-as ao Codigo em razão da fórma ou natureza social, sem a!Jcnçiio no objecto ou fim que tenham cm vista.
Pareceu-me rclomar o pensamento rlo legislador ele 1850,
desvirtuado pela ,iurisprudencia. O art.. J !l do Tilqlo unico
elo Coeligo Commcrcial vigcnl·c manda, com cfJ'eif.o, julgar úa
eonfol'miducle da.~ disposicõcs do Codigo c pela mesma fórma
de \ll'Ocesso, ·ainda ·qne não httcJ•venhn pessoa commc?·cümtc; ·
as questões de c01i1panhias ou sociedarlcs, qualq.ncr que sej.'l n
sua nrthl'l'eza O'!t. n/Jjccto. Sendo difficiL comprchendcr a cxistcncia de uma sociedade commorcial cm· que ·não intervenha
pessoa· commcrcianl.e, é· pa•ra mim !'óra de duvida que o legislador. quiz referir-se ás sociedades civis, · por rma razão
que ainda hoje imp~ra. O or:;anismo social promove e faz
nascer uma certa ordem de relacões que transborda da esphera elos interesses mét•amente privados: A sociedade não ,5
só uma reunião de pessoas, mas uma pessoa disl.incl.a. cu,ios
actos trazem o eunho rla actividade e generalidade proprias
do commercio. O autor da lei n. 1. 083, de iBGO, valada sob a
pressão elos receios .rJa crise economica, que amca!;av:l a
praea do Rio de .Tane1ro sentiu 'pnrfcil:lmcnt.c a influencia.
rins· diversas ospccics ele sociedades, mesmos civis e ben~fi
ccnles, sobre a economia publica. Foi por isso que Fer·l'nz,
tentando debellat• a crise, entendeu não só sujeit.ar á tutela
<lo. Governo as sociedades commerciacs, mas tam.bcm as
civis, anonymas nu quar.sqner oul.ras, sem fim commcrcial,
adminísLraelas JlOl' manclatnrios, inelusivc os mont.epios, soeierhules ele soccOJ>rns muluos c caixas economicas, a que u
regulamento, que lmixou com o dccPel.o n. 2.711 rlaquello
mino, uccJ•c;;ccnlon us sociedades , scientifieas c liLtcrnl'iU5
c ns ns~odti('.ÜI'S c orrlens rei igiosas. Foi sob o mesmo pen.SUilH!Ill.o que o decreto n. 2, 733 elo anno seguinte regulou as
trnnsacr;ües e lt•ansfcrcncius ele acções o quacsquer tilulos
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que admittisscm cotaçilo na bo,lsa, por conta de quaesquer
individuas, ainda mcsm.o não wmmerciantes.
E' conveniente sujoilal' :\s disposições do Codigo Commercial não só n;1 sociedades que se organizarem sob qualquer da~ fórmas admittidas ou disciplinada~ pelo Codigo, sem
nltcnç:ão. ao rim qnc li verem cm· vista, como. ain.da as que,
usstnnindo fôrma diversa, emiltircm l.itulos, ou papeis ao portador de qualquer cspecie, saccarcm, inclossarem ou accei- ·
tarem letr·as de cambio o unotas promissorias, conlrahirem
cmprcstimos .sobre hypothecas, penhor ou antichresc, estabe·lccerem lojas, armazens ou depositas· . om que se exponham
mcrcadot'Í[lS á venda, ainda que para algum fim accessorio
nn accidcntal. Esta medida é reclamada não ~>ó pela logica
do sysl.cma dn projecto. como pela .necessidade de harmonizar
a I ivre expansão r.! as sociedades com os interesses do commorei o, do credito c da bóa fé do publico. Pareceu-me di'fl'icil remedia rpnr nutra fórma a amH·chia reinante· nesta
· ma teria., .As pl'oprias penao corporaes, impostas pela legislar,ão vig·cntc, niío têm conscg·uiàn impcrlir qne, contra exfJr'e~sa disp•osição rle. lei. associar,.ões civis, beneficentes e
. relig·iosas, intervenham no mel'Cado rle titulas e na economia
do erodiLn. concorrendo com o commcrcio c a industria na
rlem1mcla de capitncs disponíveis. Estes factos, a todos notorios, mostram como a opinião publica r.quipnra a funcção do·
taes socieclades :í das inclnstriacs, sob o pl)nto ele vista que nos
nccupa, e reprova as desigualdades e rcstricçõcs legues postag.
á faculcladc ·de nsaT· do credito sob as suas fórmas mais apl.h>
para af.trahir o eapilal. Eston convencido de que os nossos trillunacs rlifficilrncnlc conrlemnariam :'i. prisüo os administrarlOl'CS do uma e01'flOJ'UÇÜ.o que cm i t.lissc debentures para sati~~
fação de convcniencias d'e ordem moral ou religiosa. Para normalizar a situaç[io, re,TJ'citanclo a liberdade dos contractos e
fa'i•orccendo mesmo o uso do credito por rnrtc de f.acs associuÇ'ões, não ha senão regular a siluar:.ão ·dessas sociedades.
snjcit.anrlo ao archivamento na .Tnnl.a Commercial .os. seus
· estatutos. eontradn ou compromisso, soh comminação .que so
r:oadmi'a com o cspirilo elo projecto. e realmente effioaz, a
responsabilidade solidaria dos fundadores, directores, administradores on gerentes.
.· ·
A J11'Csnmpção de solidaricclaclc rins ROcios nas obrigacões
assumidas em norrie rla socicrlaclo 1\ rcp;rn. prcrlominanto ns
assnmpt.o. A limitnr.iio rla rosponsabilirladn ê excepção que
precisa ser Pl'ovarla de modo a evit.ar o cngam dos cxtranho~
qne Ycnh'am o confracf.ar com a sociedade: essa prova faz-se
pela pnhlicirladc, isto 11• p•clo archivamrntn n puhlit'a('.ão das
rrslric('ÕCs postas n. rc::;Pa rlc solidaricdaclf! e ela illimita~ão
.tia respon~ahil idarlc elos r.n-olwigaclos.
·
Eslr. prnee!'<so pm·miU.c seguir a. tcnrlencla que se assJ~.malfl no l'cr,dmrn rias r.ncicdadc,; ram angnwnt.ar a upplicar.iin
rlo principio rla cnmmanrlil.n ;;oh rliYrr~a~ fôrmas. dr, morlÔ a
animnt· a r•nncnrrrneia rias arlivirladcs r rloR capilar.R un com.
mrrr.ín, srm sr•J' JWrcisn rrrn,·r·rr :'t socirrlarlr annnyma, que
11lf'iho1·. "'~ l'I~SCl'\':ll':Í pura n~ g·J•anrlt!s rmpJ·,~zas inrlnsl.riacs,
qnr .llf't•rssilam t!apilars muiln UY1111ndos r pmzo !'UJl'Cl'ior ao
nJ·rlinnrin ria vida hnmana .
. :\~ snt•iPrlnclrs por qnnf.ns. :1 qnr chamarei limitadas, por
opposicflo üs solidarias (drnnminnt;.ão que cnlcncli prcfcrivol
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. á d~ soci'cdn.dcs em no mo collccLivo, vaga e imp;recisa), preenche t•.ssa lacuna elo direito vigente .
•J:'t em JSG5, o consclhciJ·o NabiJCO de Araujo· as· prei.cndeJ•a ini.J·ócluzir cnli'O ntís, ú · semetlwnça das qu_c existiam
nu. In~lalei'J'a c na l!'ran,;.u. A SU[I adopção pela Allcmanha e
os opl.ímos rcsuiLados oh lidos cm PorLL1g·al pela lei ele -11 de
ah:·il r/c HlOI,'·conl'ormc m'o ntLcstóu o Exmo. Sr. José A.
dl' M.11Jo. c Souza, antigo conselheiro de Estudo·, par do Reino
.,, g·overm<dtlt' elo Bnt1co de PorLugal, homem de gra:nde intclligeneia e vasla influeneia commercial, com quem tive a
·honra tlo travar rela-ções cm Pariz, convenceram-me da van1~gem rlt\ consagru1·-lhes um crut'ilulo do projecto, adaptando-as ao syslema de codificação c cxpmgando-aR das exce.ssivas minucias ela lei porlugucza.
tuNondo a ·rcg·uJ:~mcnLaçiío elas sociedades consistir prin"cipalmcntc nas cau1.cl'US estabelecidas cm favor elo publico,
pois q:1e no SCII regímen impera mais do que em outro qualquer !nstit.uto a liberdade dos contmcLos, e sendo a· fórma
nnr•11:nna a. que interessa a maior nnmcro de pessoas, appliquei tôda ü mi·nha ullenc;ão á constituiÇão dns companhias ou
socieclaCieR :mopymas. ··cm cru e mais faceis e mais frequentes
"iío r) dólo e -a simulaciio cm prc.iuir.o de terceiros, consaftl'anrlr• entre ou.f.rns algumas medidas ela lei ingleza de $ de
·agosto ele UJOO, .emendada c melhorada ein -1907, c consolidada
. prla L~i ele 21 oJc dezembro ele tOOB, que tornou obrigatoria a
pnblit·ifladr. dos p:·os·pectos com que .aquellas sociedades .em
-rormnçiío appellam pu1:a o :;ranclo ·publico; providencia. esta
inCO!l·plel:i no dccl·cLo n. 1.362, ele -1·1' ele fevereiro de iS91,
que ~.J exige u publicar:ão dos prospectos no caso de sub•'f'I'ÍP'.~âo pühlicu de uecõcs. Consagrei o principio da responsabílidaclo da companhia p'elos netos dos directores, ,pTatie:Hl::>~ com ex~csso de mandato, si a sociedade os approva-r
on linr prnveilo dc)los; regulei a formaçü.o elos contingentes
·em b.;ns para ti conslil.uiçfío 'cio capital lia companl1ia; exigi,
segundo o que me pareceu ser a razão do d.ispositivo legal
rclal.:vn an clepnsiln p:·évio ele 'lO %.elo cap'ital, que essa porc~nlf\gem l"o.>sc calcnlacla sobre o capiLal
tolal . suhscripto;
asscgul'ei a rcunifío da assemhlría geral pela intervenção do
mai(i.,ll'arln, quando os directores a adiam on .protellam; c
propt:z varias rnnclificaçõcs ao direito vigente, procmanclo
concilir,r a ,jnsla libcnlacln c\8 a~sociaç.fio com a subordmaofio
rlr.ssa librrdarle ac intr·l·essc pnblico, rcprcsenl.ado na cspccie
ni\o ,r'J. pelos lcre.eiros, como pelos. accíonlsl.as, c pura esse
tmlmllw livc em conl.fl ni\o ~{J as lei inglc?.as já cif.:lrlas como o
impo•·lnnln projecto rlo SqMdo belga ·d·ú 1005, que, segundo
tive 1 l1nnra rlc ouvir rin illust.re jurisconsult.o Bccrnacrt, prc:'iflrniP rb l\nmmissfio q1w o formulou, .sor:í. J1rovavclmcntc ·
aN'P i I n '"ITI ma.i01' morli ficaçãn, pela Gamara dos Rcprcsenlnnle~.
·
,\l<;rn rins sncirrlaclcs limilarlnrs (pol' qnolns), o projecto
t'rmsn:::l'fl\1 rnpilliln;; r~p·<'l'.inrs <'>s mul.nalirlnrlcs, t\,s sqcícclarlc~
de S•'g"lll'OS rle viria ús socir.rl.arlcs rlc en.pil.aliznção e de forlllflf'~" rlr rrrnlin;:,, :ís ;;r~eif•.rlar!Ps f]r. fll'rcliln real, qtÚl ni\n cslfto
nintl:1. n•g11lnrJas r>nlrr nr'•s: morlil'iron o completou o clircilo ví::;enl.c ,.,obt·c oulras socicclncles, especialmente as contas
.I
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ela parlícipacão c as sociad.acles irregulares ou ele facto, o
dou ·:ws syncticatos p'rofissionacs a faculàltde de celebrar cont.r·aclos de serviços elos seus mcmbro.s com as emprezas inrlustrlaes, sanccionando uma situação de facto, Jtí ,agora definitivamente apoiada na solução do grande problema social do

' I

trab~lho.
S~tpprimi

as sociedades do capital c indt1strfa que não
teem fórma especifica, procurando evitar ·as duviáa.s- decorJ ente.; da confusão entre o cwpi tal e o trabalho.
Parece-me ter al.tendido devidamente ao interesse elos
!'ocios e dos credores nos capitulas relativos á dissolucão,
fusão c liquidação das .sociedades., dirimindo muitas controJ!
versins praticas.
Apeza:r do descredito em que tem cahido õ systema das
provas legues, i'ui forçado a exigir que o contracto social
f·osse esri·pto, .para que a sociedade adquirisse a· pe.rso·nali~
da:de juridic.a, visto como a rcstricção da responsabilidade
dos soei os depende da· publicidade •dos contractos. Guiadd,
po11ém, pela nossa j:i bem assente juri.sprudencia na h)'poLhese, fugi ao formalismo do Cocligo· de 1850, restringindo a
.invalidade dos con_lradàs não escriptos ou não arc~1ivados
aos effGito's ·contra terceiros, prilvcipio este que, como era
rmt-u:·al, se extendeu ás ob11ig·açücs em geral.
·O que c.onstilue uma emr,rcza industrial não é tanto a.
idéa de associação a que o vocabulo - emp1•eza - pa-rece estar·
ligado, n1as n im![J'Orlanci·a do serviço o'u industria que faz o
seu objecto, a repetição de actos P a organização de serviços
cm QlH! se explora a acLividade de .outl'cm. ·
·
Hu sempre nu cmpreza uma reunião de esforcos, sem
que seja necessar·ia a i'órma de so•ci.edade,: plorqutl o em-·
rn·ezario p6cte ser um indivi·cluo, comtanto que empregue, utilize e explore o l·rabalho de varias pessoas na execuç1iJo de um
servi•;o indust;rial ou públi.co. Estas considerações levwram-me
a consagra\' um til.ulo especial ás ernprezas, á semelhança do.
codi·gG porlug·ucz. Na liquidação das em~re~as, mesmo singulares, qne liver0m r.onlra•cto com a A!dmini.stração Publica.
attendi á convenir.ncia de resguacdar eis interesses publicas,
como já o fizcJ•a na clisci'Plina elo instituto da fit•ma, dando
a tae~ em!p•rczas a quas!-persona.Jidade jurídica.
O ul-timo Titulo do primeiro Livro oclluim-se ·das pessoas
auxiliares, gerentes c represcnlunles de commcrcio, caixeiros
c mais elll'JH'eg·ados c · opm·m·ios industriacs, nwdindons 1\
agontes de nego'cio. As disposições deste Titulo são comp.letadas pelas do's capitulas do Mandato e Locação de scr'>'iços,
e:m qne ·o direito moderno amolda o velho insu.tut.o da obrigação ás inilludiveis .neccssidad.es sociacs.
A Con~ti!.ui~ão não permitte da::· o· caracter de funr:ção
:privilegiada a•o officio de corretor ou leilociil'O; por isso
l'C\gulei-os como o de quaesquer mediadores ou agentes de
negocio, salvo no que toca ás coLações officiaes da Bolr.a dt:i
Fundos Publicas e de mercadorias que podem ser regidas
pelos :·r.g·ulamentos adequados, os .quaes determina-rão, quanto
aos leilões ,jurlkiaos, as condições a que se deverão sujeita!'
os agentes, individualmente ou cm socicdndc, CJUO ele taes lei!úcs forem onca·rregt\rlos.
O segundo Livro dei pro,ieclo lJ•ata das Cousas, que podem
ser objecto rl'l lransucção com,mcreio.l. llm pl'imeiro ca!li!.nlo
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d? 'l'iln\o 1' est·abclccc o signif·icado em que são ()!l1pregadGs
d!;eEso~ vocabulos, pa~a mellwr .precislio da
JingLJage!J::
dJ&poe sobre o valor dos bens, defme as cousas accessorias
as br.mfeitorias, regula húgamcnte a communhão o usuft·ut.i
e o usp dos moveis em geral e occupa-se . da posse dessa,
c9u~.!:ls comu· fazendo ·~re_sumir a prop~ierdade.
O capitulo 2'
d!sp~e ~o.bre n transm1ssu.o dos bens, temperando as regras do
dJret.to VJg·ente sobre o mmlo de transferencia .da p;>opriedacle;
expliCa quando se eleve considerar feita a tradit•.ão •c 1•egula
u trans.J'er.cncia dos títulos de credito ·nominativrís, por nwin
de endosso, tragam ou não .a· clamula á ordem de accôrdu
co'm .a . simplificaoão da~. f.ó~mas, caracteristico 'da evolução
do d1re1to mcrcant1l, dcfmltwamenLe consagrada no <li•reilo
cambial p.elo projecto de lei uniforme votad:o na Conferencia
de Haya sobre ictlra de cambio.
· O 'rilulo' 2• .regula os b•ms intcllcotuacs o direito autoral
as patentes de lnvenção· c marcas de fabricas, tr&tados sob o
ponto de vista da p·-op·riednde e como object.os de transacção
comme1·ciai. A parle penal é de·ixad.a ao Co'digo Penal e as
dispo.sir;ões de natureza regulamentar aos regulamentos esJ!ec.iacs.
" A~ disposições l't'fercnt·cs ao di'l'cito autoral foram manàallas applicar ás o·bras scicntificas, Jittcrarias e artisticas
ecliUtdas cm paizr.s eslrangeir·os, de accôrdo com a lei de
17 de janeiro do corrente anno.
,
Regulou-se em capitulo especial a propriedade do nome
commercial ou industrial.
.
.
A parte mais importante deste segundo livro é a c;ue trata
fios títulos de credito. próprws ou improprias: letra de cambio, nota promíssoria, bilhetes de mercadorias,. debenturcs,
letras hypothecarias, cheques, conhecimentos de deposito~
('warrants),. c.onhecimentos de transporte por tcr,ca c pot•
água bilhetes de loteria, de espcctaculo, de passagem. O ultimo' capitulo reg.ula a perda, furto ou roubo de titulas do
credito.
Póde considerar-se resumida a theoria que adoptei para
os titulas de credito na disposição dos dou.s primeiros artigo~
das disposioões communs a esses titulas: o titulo de credito,
revestido das formalidades a ·que a lei o· sujeita, incorporá.
o direito á prestação nelle determinada; c;uem se obriga a
pagar a outrem certa quantidade de dinheiro ou de· mercadorias obriga-se a satisfazer a prcstaç.ão á pessoa que o
credo!: designar, ainda que o titulo não contenha a clausula
de pagamento ou entrega á ordem do ~red~r. A facilidade da
t.ransferencia, por endosso em branco, Impl'lme. aos documentos de credito em que se· incorpora o proprio direito á presl ação, o carac.ter de movei incm·.porco, como .i t\ se ~ão contesta aos tilulos ao portador. Salvo nos casos espe~mlmentc
determinados pela lei, e naquelles em que a propriedade de
outrem se patentca da propria cousa, ningucm é obngado a ·
apresentar titulo de acquisição de cousa movei que tenha e~n
seu poder, salvo prova cm contrario. E'. a applicação aos titulas ao portador e aos documentos !Íldossados em branco
da regra do ãrt. 2 .270, do Codigo Civil Francez: - ~n (a_it
&e rneuble possession vaut titre. A prova em contrano nao
se póde produzir contra terceiro adquirente de boa fé,; mos:
mo nos casos de perda, furto ou roubo, cm que é .pcr·mltttda~
a reivindicação, mns a presumpção da boa fé cessa desde a
data da denuncia.
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No titulo do credito Lemos, que considerar . como na
granq_e maioria dos actos jurídicos, a differonoà entre as
relaçoes 9o devedor com o credor primitivo ou originaria
e as relaçoes do mesmo devedor com os credores successivo.>
·ou l.crceiros portadores. A estes, quando de boa fé não póde
o obrigado oppor mais do que o proprio .te'OI' do documento,
ao passo que contra o credor primitivo podem valer-lhe as
l.'xcepções o defesas que basear na convenção com clle for·mada.
·
.
A· materialização .das ob.rigar;õcs é, dos caracteres d<L
cvolu'ção realizada pelo direito mercantil para se conslituit'
autonomícamente, o que maior influencia tom Lido no pro. gTesso industrial dos nossos tempos. A. theoria dos t.itulos dr1
credito. afasla-so cacla vez mais do conceito da personalictaclt•
da obrigação, como .o mostra o projecto de lei. uniforme sobre
. letra de cambio, votado. pela . Conferencia Internacional do
Haya, de 1910, e j.á o indicava a- nosso. lei n. 2 ,01;4, .ele 31 d~
· dczembro de f 908.
.
.
.
.
. Tive elo cingirmo, .disciplinando a letra de cambio, no
referido projecto ele lei umformc, porque o Brasil tomou
~)arlc na Conferencia, mas devo confessar · que
cm algum;
pontos considero obscuro, prolixo. e mesmo inconveniente o
rwojecto; espero que a revisão que se prometA.c, ante,s de o
sujcílar I1 approvução elas potencias representadas na Con. fercncia, o oscoime desses defeitos, que, no que podia. procurei ren1cdiar, seguindo ele prefcrencia o nosso dirci!.o. 011
.completando as omissões nos pontos clcixndos á~ legislai;õeõ
Mcionacs. O cxcellente estudo comparativo feito enl.rc a lei
·brasileira e o projecto rle !ai uniforme pelo delega~lo. do
Brasil, Dr . ·Tlodrigo Ocl.avio, dispensa-me de relatar mats del.idamcnte o . assumpl.o, .
O conceito fundamental da lr!l.ra de cambio, salvo alg-uns
·desvios commettidos no alludiclo projecto, parece destinado a
imperar definitivamente na L!Jcoria dos ·tiLU!os de credito;
11xtendcl-o desde logo a todos os documentos dessa nalurew.
assimilados, quo.nto passivei, ú letra, pareceu-mo inilludivel
necesidadc logica cm uma tentativa de coordenação syste·malica do direito mercantil.
Não pJnso ·ctever a lei federal, destinada ·a imperar cm
todo o paiz, estabelecer a fóJ•ma du acção judicial que comP,ctc á letra de cambio ou á nota promissoria. Em todo o
;pro,iecl.o evitei invadir. a· osphcra consLitucional dos Estados,
não sómcnte por obedecer á Constituição, que deve ser cumprida de boa fú c sem tenl,at' delurpat•-lhc o pensamento poi'
conveniencias doutrinarias ou .pratica·s sempre duvidosas .
.como lambem por consiclonn exaggcrarla a jmportnncia que
se tem dado. tl questão da unidade Jormal elas lois prnccssuucs,
parecendo-me ao contrario que o ]li'ogTesso scirnl.ifieo lur:ra
com a libCI'ciacle ela iniciativa deixada aos Estados. O exame
das leis do processo, cdil.aclas por esses membros ela Uniiío.
· most.I'U que nito é fncil invonl.ar cm Lu! a:,sumpl.o r: qne, :'1.
parlo modificaí:Ões ele somenos valor, ncccssil.nclas por
e'ircumstancius regionncs, o J)!'Ocossn rJbodr:cc cm l.orlo n Dmsil
(I imitação das leis fcdcracs, assimilando algumas vezes as
conquistas elo direito estrang-eiro c as t.licOrias mui~ )lrcconizndns pelos juristas de maior nomeada. As divcrgcncias
das Jegisluçõcs csla.duaes, no que mereçam correctiv.o, serão
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eliminadas pouco a pouco pela unidade doutrinaria, para a:
qual concorrerão cfficazmentc os· Congressos Jurídicos, que,
segundo o pensamento do Inslilu to dos Advogados Brasileiros, se do verão reunir periodicamente.
lJosto que partidario da liberdade da emissão de titulas
ao portador, não proponho a reforma da nossa legislação
no sentido de adoptar a clausula ao portador na nota promissoria c no bilhclc de ·mercadorias, :i semelhnnca ,ct.o que se
fez quanto á lelra de cambio pura me não afastai· do proJecto da Haya. Razões de ordeni publica, tendentes a evitar
perturbações do credito i:mblico e do. mercado monetario,
aconselharam essa restricção do legislàdor, que, entretanto,
no systcma do pro,iect.o, .passou· a ser simples exeepção, pois,
nen>huma disposição geral nellc traduz o intuito de vedar
ás part&s ·a clausula de pagamento ao portador em um titulo
de credito.
Domais a oquiparação ela nota promissoria e do blhote
de mercadorias á letra de cambio, notavelmente na acçito cambial, a simplificação do indosso em branco, que opera effeitos semelhantes aos da simples ·tradição dos títulos ao portil.dor, c a faculdade de preferirem as ,partes a fórma ela letra,
em que, a clausula ao p'Ortudor é oxpressasente pcrmittida.
reduzem ao mínimo -ü'S inconvenientes qne á liberdade. contractual póde causar a cxigencia da mr.nç,ão do nome da possoa a quem deve ser paga a nota promisnoria, ou a quem se
deve fazer a consignn.cão do mere.adorias.
. .
Em virtude das garantias especiacs q11C se lhes asseguram c da funccão que desempenham no merco.clo· mundial de
vn.lores, as debcntu.rcs, ou obbrigaçõcs ao portador, .elevem
of:l'ereccr fórma distinctiva e uniforme. c, ad irMtar do que S(l
determina para a letra de cambio n a nntn nromissoriu, não
será considerada debentm·c tt obrigação qnc não 'contiver
os rr.quisiLos lc::me~. sem pre,inizn. nor6m,. 'narrt o portarlor,
dn exigir n 'pngumnnt.n immcdiatn dá prestn.çãn .promnt.tida.
comn obrigação vencida. Preferi esta sancçiío .;í na nu li idad(\
{!o direito vi~~nf.c: cxon~Hunf.n e r,nnt.rariu ao conr.citn fnndnmcntnl da obrigação mércnntil. Para evitar duvidas e fnlsi. cindes, no livro dos ncp;istros ~c prescreve f'[lle ris sor,icdnrlcs
sãó obrigadas a recolher :íá .Tunta Goml!ncrcial ns J,a!Ges c
mat.rizos do qnr. tiverem sido cxlrahirlos os titnlns. Um dns.
reqnisit.os da dP.bcntnrc r\ a clamula ao port.arlnr. A clansnln
nominaf.iva ·cJcsvirt.na r.stn espccir. de· f.itnlo ele crcrlif.o, t.ornanrlo-o incomnativcl com o sysi.IJma · hypot.hccario, cm que
cllc, r.m rc~rn. busca assentar a sua maior garantia.
A prclu~fio das clchenl.urcs t\ J•cp;u!ada no Livro das Fallcncins c o son pag-amento, cm caso· r! c simples liquidacão da
sociedade cm_isso!'[l, no Titulo IT rio Livt•o I.
· São as scp;u inl rs as altcrnGGcs nrincinnes feitas pelo pro.ícclo neste capitulo :í leg-islação uclual sobrA debcnt.ures:
A sua emissão r, ·nnrmit.t.icla não só ris socieelarles por acGões
como ás socinrlnrlrs limit.arlns o :\s socicrlades civis. mediante o
nrchivnmcnln dos sr.m nsfnluln~ c compromissos:
A nmissfin nn cumpl'imcnl.o rio dr-ver legal ele publicar
o mnnifestlo inicial cln suhscripc.fio publica ou a inexactidão
,' ·. ~
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desse manifesto annulla a emissão tão sómentc em favor do
obrigacionista que o requerer;
A emissão de debenturcs por companhia de estractas de .
ferro é sujeita a disposição cspec.ial, quanto á sua inseri peão;
A falta da averbação ·da inscripcão provisoria faz perimir a mesma inscripcão, ficando os directores da sociedade
solidariamente responsaveis pelas quantias recebidas dos mutuantes ou suhscriptores; ·
.
Qualquer portador de debentures poderá requerer a fallencia da sociedade emissora por falta de pagamento de juros
· .
ou amortizacão;
Foi regulado o reembolso das debentures:
'rornou-se annull'avel a cessão ou revenda de debentures
sorteadas para amortização oü pagamento quando a circumstancia do sorteio fôr ignorada das partes contractantcs;
Aboliu-se o limite da emissão, de accôrdo com o 'voto do
Congresso das, Sociedades por Acções de 1889. O projecto
acccilo pelo Senado Belga, autorizando-se com a lei italiana,
r,ómente fixa o limite da emissão, tratando-se de obrigações
reembolsavcis por sorteio á taxa superior á· da emiesão, entendendo assim proteger as pequenas economias contra as es,.
pertezas de aventul'eiros. Este at'll'umento, baseado em abusos
li~
passiveis, :aão me !lonvcnceu, principalmente admittidô
mite da emissão. pelo capital sociaL, conforme determina o
nosso decreto legislativo n. 177 A de 1893. Constituída a
companhia, com a realização sómcnl.e de 10 % do capital sub- .
scripto, pódc ella desde logo emitl.ir debent:ures pelo valor do
capital nominal, c o limite será illusorio. Para ser logico devia adoptar-se o systema do Senado Belga, o limite
pelo capital realizado, mas isto embaraçaria sobremaneira o
uso desse grande recurso financeiro, que é o capital obrigacães. Penso que a verdadeira garantia do publico está nas
cxigencias do manifesto inicial da. abertura d asubscripção ..
Não pódc ir· mais longe a tu elo. legal dos capitalistas que
procuram empt;egar o dinheiro' em debentures de sociedades,
cujas condic;ões não conhecem e não buscam conhecer.
.
Peço vcnia para chamar a esclarecida attenção de V. Ex.
para as disposições contidas no capitulo que trata da liqui~
dação de algumas especies de sociedades ."Livro I, capitulo XX), assegurando a situaÇão dos portadores de diversas séries do debcntures, respeitando-se a prelação das go.rrantias especio.es de cada série, por integrarem, com outros
dispositivos do Livro das Fallencias, a theoria das debenturoo,
segundo o plano do projecto.
Parece-me mais conforme com a natureza das letras hvpot.hecarias reduzil-as a uma só especie, as passadas ao portador, proscrevendo a .fórma nominativa facultada pela ·lei
n. L237, de 24 de setembro d c18M, e pelo decreto de 2 de
maio de 1890, mas de cujo uso não tenho noticia. Essas obrigações das sociedades de credito real são pela sua propria natul'eza ncstinadas á circulação. Ni~o se comprehenderia que
um propriclat·io hypothecassc os seus immo.veis '])ara receber
cedulo.s que conservasse como titulo de rendo., soffrcndo a
diffcrenca de ,iurC's. O mutunrio acceita as letras porque pre'cisa do diúhciro, que obterá pela venda dos titulas, e, quanto
mais facil c rapirla fOr a negociação, melhor se realizará o
intuito do. creaciío desse instituto do credito immobiliario. Ao
portador da letra deve ser assegurado o direito de requerer a
fallcncia da sociedade emissora, e na fallencia o seu credito
prel'Qrc ao de quacsqucr .credores sobre a importancia dos
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creditas hypolhccarios c sobre os immovcis adjudicados â
sociccladc, salvo, quant•J a esses immdveis, a prelacho dos opc, rarios ela lavour·a·o dos que houvet'em, com dinheiro ou com
:;erviços, contribuído para o melhoramento ou beneficiamento
dos ditos immovcis e; portanto; da garanLia· das letras .
. Regulando u cheque, tive. cm consideração a ·fórma por ·
que ha sido eomprehendJdo c praticado entre nós desde HlGO
c~Lc arlmiravcl instrumento; o projecto de 190ü, de iniciativa
do Minist.ro da Fazenda, Dr. Leopoldo de Bulhões, com o
substitutivo da Cornmissão .de Constituição c Justiça da Gamara dos. Deputarias e largo debate alli havido e o excellente
trabalho offcrec.ido pelo Delegado Plenipol.enciario do Brasil'
ua Conferencia Intel'liacional de Haya solll'e o direito c:imbial, Dr. Rodrigo Oc!.avio de Langgaard Menezes, c consistente em umà exposiçüo e projecto de resposta ao questionaria
apresentado pelo Governo. Hollanclez aos Governos que se fize.
ram rni)resent.ar na. dita Conferencia.
· . O assento da mal.eria é a gra·ndc conformidade existente
entre .·O cheque e a letr~. ele cambio: o cheque é uma letra do
cambio simplificada, diz com razão o Dr.· Rodrigo Octavio.
A lei ingleza de 18 de agosto de 1882 jtí. definia o cheque como
Ietl'U de cambio pagavcl tí. vista, mas corno exigia que fosse
saccada cDnlra banqueiro, sem direito nem obrigação. para
este dn pagar o cheque quando recebe ordem cm~ contrario,
ou not:il'icaoão da morlc do .cliente, estabelecia diffcrcnoa .entre a letra c o cheque, que pour.o a pouco foi desapparecendo
· nu. pratica bancaria. 'rhaller, definindo o chellUC con'lo letra
d•c cambio à vista, saccacla conl.ra provisão de dinheiro,. preexistente e disponível, resume o modo de vêr da maioria dos
legisladores e elos juristas no assumpf.o.
O cheque li. no nosso ·direito vigente um instrumento de .
mandato, destinado a m.over a conta corrente, pois suppõe
uma pl'ovisão de fundos clisponivel ou um credito aberto, cm
favor do passador, c só pelo encerramento ela conta, mani- ·
festado o saldo, se fórma o til.ulo credito rio. Por esse motivo
só por assimilação, e em virtude de certos effcitos cspccíaes,
se inclue o cheque entre os títulos d()' credito,
O projecto, porém, entendeu autorizar a emissão do cheque sobre dinheiro disponível em poder de outrem ou sohrc
credito aberto cm conta corrente. O pro,ieclo do Dr. Leopoldo de Bulhõcs re·stringe o cheque a· uma ordem de pagaménfo (t vista, saccada conh·o. bancc, sob1·e saldo. disponivel em
eonta co'l'!'ente. · ,
·
.\ Commissão rle Consl.íf.uição e .Tustiça ela Gamara dos
Deputados foi de po.roécr que o cheque podesse ser passado
conf.ra cstabclecimcl1fo hancario ou commcrciantc, mantendo
a limifadio que exige a cxistencía de uma conta corrente e de
um saldo disponível. O substitutivo posteriormente apresentado pela Commissilo ainda restringiu mais a capacidade passiva, reduzindo-a a bancos e a casas bancarias, em vista de
ponde1•ação .feita pelo Ministro da Fazenda, fundada cm motivos de polif.ica financeira; mas, reflectindo melhor a Commissfío entendeu aceeif.ar a emenda do Sr. Deputado Alberto
Sarmento que rcsl.abeJeeeu o seu funccionamcnto primitivo,
rejeitando a do Sr. Deputado Afranio de. Mello, no sentido
an1])lo que adopf ei, ele accórdo com o · systcma clesl.e projecto. Seriam insoluveis as duvidas sobre a capacidade passiva do r.hcque, si cm cada casa se f.ivcsse de indaS'!lr si a
pessoa contra qllem fôra succarlo era ou não neg·ocianl.o. Ncs~c
cusn não t1 'possível o sysf.cma inl.crmoclio da emissão; on si
ha de acloplar o S)'sfrma l'CSl\'Ícl.o elo pro,iocfo Leopoldo elo
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Bulhües,\fundad~

em razões de ordem fin&nceira ·ou ~i ha
do perm~t.Lir que contra qualquer pessoa no goso 'da capaci{W.de civil possa ser passado um cheque·. Accrcsce que a J'es-.
tricçüo da capacidade seria inconci!iavel com o regimen da .
letra de' cambio, ·segundo a nossa lei e a p·ratica das mais
adiantadas legislações .. Podendo sacar-se .uma letra de cambio :10 portador e á vista contra qualquer pessoa pivilmente
capaz, seria ineoncebivel que ·só conlm banqueiro:; 's. negociantes se pudessem passar cheques.
·
. Para harmonizar-se a regulavüo do instituto do cheque
'com o da letra de cambio, no seu rigor _formal, preponho quo
no corpo :dnquelle instrumento se imira necessariamente ·a
pulavra cheque ou termo equivalente nil. lingua cm ·que fôr
emHtido ;' ha. vantagem em que o passrucl.ot· ao escrever o documcmto tenha plena consciencia dor. eJ'J'eitos jur1di cos ·do acto
.e em evitar equivocas oriuuctos da scmelliança na formulação
do titulo.
.
A data do dia e mez devo ser escripta por inteiro, .o que
i cm no cheque importancia- capital; adoptei a:ssim a ·opinião
da Commissão da Gamara dos Dep-u lados, que seguira · a da
'Dmflnda offerecida pelo Sr. Deputado Alberto Sarmento. .
O eheque deve ser sacado á vista parn conservar .o seLt
cr.racter especifico, do accórdo com o projecto Bulhõos, o. parocer da Com missão da Camara dos Deputados c a opinião do
;!lustrado Dr. Rodrigo Oclavio. Póde o cheque set' nominativ() c ao portador, eule.ndeudo-se que e pagavel ao po1:tador o
cheque dEI indicação alternativa. Escusava mencionar a clau- .
~ula á ordem, por set' esta commum a todos os Utulós de e.redito, aos quaes foi assimilado o cheque.
·O visto lanr;ado no cheque pelo sacado não importa ac.,.
ccite,. porque· desnaturaria o titulo. Havia, porém, que atten- .
der .á, pondera.cão séria tirada da faculdade que se· reservam
r•s b::mcos de adi,ar o. pagamento dos cheques para dia determinado, evitando assim, em occasião ele crise, o o · perigos. de
tm1a c07'1'ida; flOr isso, som adm ittir que o cheqüc possa . snr
sacado a prazo, o pro,iecto. tolera que, com · o consenlimenl,n
.do portador, n sacado acceile ou rnarqué o cheque para·. certo
r!ia, mas iinpõc an portador tolrr·unte a perda do direito do
rcclnmn.J' o p-ag-umc·nto <lo sacadm·, indossitdorcs ou avalistas,
se' por qualquer motivo o cheqllt). nãn fOr pago pelo . sacado.
Dtí-so no caso uma uovaoão; o cheque transforma-se cm tii,uto·-cJe obrigar..ão ou credito r;ontra n sacado, caracter que cort.amen.tc não tem, nem mesmo quando simplesmente visado ..
Parece-me que este ultimo asserto afasta loda:; as conteovcrsias relativas tí proprieclaelc da p-rovisão e questões
eonncxas.
··
Apozal' do lil.nlo nominativo conter, como ficou dUo, implicii.anwnlr a elansula ele· pag-amenlo ;\ m·dcm, entendi consagrar o cruzamento. quer de moela geral, cm favor do nm
;:a:ncn, ffllPJ' Clll faVO!' dO ~aencJO, dO portador OU 'dr. CfUlllqllOl'
pessoa. Esta rrsl rier;üo, de nrdcrn purmnenl.o pral.ir:a, consnlLa
a naLuPrza rln t',lti'Ctuc, simples insl.rnmenl.o elo pagan1ontn 1: de
rnovimrnlnr·iin· rla r·nnla corrcnlr•, .tirnndo-lho o aspecto rlc: titulo dr. ci'crliLn. a que, em uul.ros casos o para clcl.cC'minndcJ~I
ci'feitos, é equipar[],do.
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·.Entendi dever traçar,· de modo geral, os effeitos da cncheques ás camarns ele compensação e 0 firri · que
devem te,· em vista estas utcis instil.uicõcs, deixando tudo
mnis que lhes diz respeito aos regulamentos administrativos,
. sem prejuízo ela liberdade de associacão, está claro.·
Preferi á palavra peregrina wa:r1·ant, usada na nossa legislação para designar a cautela anncxa. ao conhecimento ·do
deposito ele mercadorias entregues aos armazens geraes, a•ex·pr·cssão ceduJa. de pcnhol' que rrie pareceu mais propria, dando
· ao l.iLulo integral a denominação conhecimento de deposito,
Dcntla pelo codigo portuguez. A annexação de tal cedula. será.
facultativa.
·
Pelo decreto n. 1.1.02, de 21 de novembro de 1903 reg-ulou-se esta materia,, modificando-a algumas vezes pelo aodigo portugu•:z c outras pm· pl'incir,io •. de harmonia com os.
titulos de credito. Facultei ne<ses titulas a• adop!]ão da clausula ao portador.
·
Para. melhor comprehensão do instituto, é necessario
completar as disposições deste capitulo -como as do capitulo
do cnn tract.o de deposito.
T:lcluiu o projecto e mnm só capitulo as disposições referentes: aos conhecimentos de transport.e por terra e por· agua,
· complct.anc!o-as, em cada especie, no~ capitulas relativos ao
contracto de transporte e de fretamento .
Declarou-se expressamente que ,) conhecimento póde ser
paRsado ao portador, pois que .iá no à1reito vigente a meSI)ta
forca t.em a clausula - á m·dern. Fixou-se o numero de V1us
do conhccimenlo, remediando as incertezas do direito vigente.
Consiàcrou-se o conhecimentn como àocumento de posse das
mercadorias de que reza, fázendo presumir. a propriedatio
dellas. Applicando ao conhecimento de .transpàrte a prohib!.,
·ção do endosso parcial, e 'declarando .que a opposição á entroga das mercadorias só é .admissivel nos· casos de perda, furto
ou roubo, como nas letras de cambio, c sujeitando o conhecimento ás disposições communs aos titulaR .de credito, intel!l'Ou-se a t'igura jurídica. deste instituto ..
· Occupnndo-me dos bilhetes· dr lnl.t:'l'ias. dosde.espectaculos
e dos de passagens, não quiz · deixar fóra de urna regulação
conveniente os direitos e direitos oriundos dos contractos que
lhes dão nascimento e que são de pratica diaria.
O ultimo. capitulo deste titulo foi dedicado á defesa ..doR ·
direitos dos proprietari:os de títulos de ·credito em casO de
perda, furto ou r·oubo,
· .
. ·
.
O decreto n. 149 B, de 20 de ,julho de 1893, que só se ·
ncc11pa da rnivinrlicaçüo dos titulas ao portador, era. rn"smo
nossa· part.icularidade, bastante lnconico, ainda .que 1ive&so na
sna época representado uma util c mêsmo nccessaria providencia lc;dslafivn.
O Ryst.ema do projecto visa, nii:o ~6 regular a situaçao do
propriot.ario do f.if.ulos nominativos, medida tanto mais neceR··
f'arin quanto Re ndmiU.iu a faculdade cte t.rnnsfcrcncia por via
rlc rnclosso, como complel.ar a disposição elo citado decreto do
1R93, t.nrnnndo mais claros e precisos os principias cm qno
cllo so apnin..
. A. rcivindicaçfin dos tit.ulos no p.1rlndor n rlns t.it.nlos nommnl.ivos .cnrloRsarlos cm hrnnco RÓ pódo t.er Jogar nos caso~
;rcstrictos de perda, furto ou l'Oubo; e é esta a base em quQ
í.regr~. do~
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assenta o capitulo. do pro.ieelo. A vaguicJão da perda da posse
por motivo cxtranho ú vont.adc do pr·oprict.ario c ú disposição
da lei, conforme se exprime o decreto n. 149· B, de '1SU3, não
se coaduna com a nitidez indispensavel ú segurança das tr·ansacções sobre Lacs · l.il.ulos. c ú sua livre circulação. :-las
h·ansfcrcncias por fraude,. cslc.llionatc, abuso ele éonfianca,.·
existe o clcmento da vonlade do transferentc, embnr·a ·vicíartl pelo erro ou pelo dolo; assim, de accôrdo com o primeiro molivo de perda ria posse do tHulo .. no. direito vigente, pódc com razão dizer-se que ;. lei não' aut.oPiza n r·civindicaç.ão nos casos de cslcJJinnat.o e abuso chi confiança; ·
mas logo a questão suscita cont.rover·sia qtiando se attcnl.a
para n motivo que se rcl'crc à disposição da. !ei, pois que sendo
os aclos fraudulentos nu dolosos cont.rarios à lei, parecerá que
tambc!m nestes casos cabe a rcivindicar;ão. Tal extensão da
faculdade reivindical.oria tiraria á circulação d!Js títulos toda
a seg'uránca. c para cortar de uma vez a duvida,· convém.
restringir a faculdade da reivindicação aos casos expressos.
c inequiv'ocos de perda, furto ou roubo, conforme a melhor
doutrina ü a maioria das legisla{'ões. Ainda assim, não será
demais declarat· que, mesmo nos· casos de perda, furto ou
roubo, a nullidadc da alienaçfto só .pódc verificar-se se a negociação tiver sido feita rlepois da dr.nuncia da reclamação
do-proprictario rei\:indicanl.e, rlcviclamenl.c publicada.
O terceiro ·livro do projecto é o das - Ob1·iaaçúes e
contl·actM.
·
- O pl'incipio da solidariedade, desenvolvido pe.las .conveniencias mercantis, segundo a marcha ela cvoluçãó do rJirieto
especial do commercio, vem a dominar todo o rlil•eito rias obrigações, mesmo ele Ol'dcm familiar, retemperando-se na sua
verdadeira fonte, a nccessaria ·convergcncia dos esi'orr;os c
dos interesses humanos. Por outro lado uma comprehimsão
mais justa da obrigação extende a responsabilidade, moral c ·
.illl'idica, ti reparação dos damnos. moracs causados pela
ofl'ensa tí l10nra e ao credito, não se limitando á reintcgrar;ão
do patrimonio porventura lesado, porque, ·à medida, que a
' civilização progride, augmcnla o zelo -da dignidade. propria o
alheia, ao mesmo tempo que o bom conceito ou a opinião que
-os outros formam da integridade moral de uma pessoa passa
a construir elemento economico de. elevada importancia.
Mas, posto abranja no .. seu objec.Livo tão vasto campo de
. relações, a obriga~.ão, perdendo o caracf.Cl' absoluto do direito
clas-sico, não se póde· conservar quanLitat.ivamcntc illimitada,
sob pena rlc desperdiçar inuf.ilmente fol'çns econom:icas, redu~
·zinclo o obrigado infeliz a uma condição incompatível con~ a
dignidade humana c o intnrcssc social, que se substitue ás
conccpçõr~s mclaphysicas rlas escolas.
A cessão de bens, com o beneficio da compctencia, o·
abandono lihe!'al.orio, a quilu~,fio da divida hypnthecaria pela
excussiio c!n immovel, sãn, nnlrc nuf.ras, providencias legislativas que morlcram a l'CSponsabilidadc do devcrlor; a solirlnricrlacle social jus ti fica a inl.ervcnr;ão do juiz na execuoão
das convcnr;ões para ahranrlur n rig·or rlus clausulas conf.r·acl.uacs, com mollrnr fundamcnl o do que lhe cltt o direito
civil vig·e1íle para lul.clnr os int.crosscs patrimoniues. dcfenllundo-sc de conlraclos lesivos ou imprudnnl.os. A obl'igar;ão
ussnme, assim, no pr·ojocln, uma l'oiçfio hm·monica com os
senlimenlns e ns irl;1as elo nosso lempo, pela sullordimu;.iio do
dircilo ú moral.; _
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Oriunda da inobservancia da formalidade do pagamento,
artifiCio e violacão de regra essencial á perfeição do con.
1racto no seu typo normal, a obrigação, no antigo direito,
;"\rmava o contrahcntc desempenhado contra o que não quitara
110 acto a prestação estipulada', O respeito consagrado á
tradição do nexo material primitivo cercava a divida de
ri!Í'Qres que na consciencia do devedor, como na opinião pÚ• lllica, attestavam a perda da 'libel'Clacle e a completa sujeição
do individuo ao compromisso assumido. A obrigação era unia
esuecie de desrespeito aos principias religiosos do direito,
donde a confusão do direito civil com o direito penal e a
tendencia do sentimento jurídico para enxergar na contestação de um direito qualquer, tacHa · ou expressa, volun.
lar ia ou. inconsciente, uma lesão pessoal e, um dclicto a
pun~.
·
.
O direito antigo era dominado pela idéa da vingança;
fosse o mal um ferimento, um furto ou a.· simples negação de
uma divida, era offensa a vingar; a punição attingia o· criminoso e o devedor e muitas vezes mais severa com este.
Todo o delicto, como toda a divida, se compesava com um
pagamento que remia a obrigação; a offerta de dinheiro ou
de bens, por parle do obrigado ou dos parentes, era solucão
· da mesma natureza que o wehl'e(leld do homicida no direito
gcrmanico c substituía o talião. Nada importava: que a lesão
fosse puramente ob,iactiva; o rigor da pena feria o devedor
que não podia ou não queria pagar, tivesse ou não com que
desinteressar o credor; .o pagamento só .se admittia a titulo
de resgate, como meio de libertar o obrigado' da escravidão
do vinculo ,que o curvava á vontade· do credor. O caracter
penal da· obrigação e a sua identificação ao dcliclo explicam
o rigor dos povos. antigos contra os devedores insolvavc is
ou remissos, a brutalidade, segundo lHERING, do sentimento
jurídico dos povos primitivos. A idéa de responder o patrimonio pela divida é relativamente moderna, quando a rcsponsabilidado se desprende do fatalismo primitivo e a distincção
so. accentua entre o delicto e a obrigação de .ordem economica.
A lei Pootelia Papiria e a instituição do proscriJltio et t•enditio bonorttm inauguraram em· Roma o systcma de responder o patrimonio do devedor pela div.ida, mas não extinguiram o rigor pessoal, embora limitassem a pt•isão aos
.casos em que o mutuaria hypothecava a propria pessoa .
.Q golpe decisivo no antigo conceito da obrigação foi desferido
por Julio Cesnr com a concessão do beneficio da ccssio .· bonol'ttm:, principalmente, como deve ser· hoje entendida, com
a quitação do devedor, pois, desde que por este nunca demais
elogiado instituto o devedor de boa fé escapa pessoalmente á
perseguição do credor, põe à salvo a sua liberclude c ainda,
poJ-o beneficio da competencia, assegura a sua subsistencia,
tomporaria por aquclles mesmos bens com .que se pagam os
credores, a theoria do direito creclilorio so transforma c Jmmaníza, a innocenciu se resguarda c protege, a justica ]lcrde o
caracter unilateral com que só visa o interesse do credot•, para
ser equitativa consideração dos ilüeresses cm jog·o. E' preciso
oslcnder o completar o instituto applicunclo-o a todos os casos
·Cm que o credito :procurou s·aranlir-se com certos bens. on
;.~isou principul:nwMc o yal.o~ dossc.s. pcgs, c, c!Q moei•.! gorai,

~
,I

--~-·--·.____..
....-, ... ._::c:;
---- _ _ _
' ..:;:::::::::::::~.~=·~~·
·-·---.,.... ,....-•.•.....;"·""-.t· .. ,...,~:_·, -,

li

'···

'

-'

'

"

....... ·

···,. ,·

'

'

96.

,.

~

'

...

-·•·:- __ ,.,,.._ 'I,,.-_.,--,,,. '

''·'·'···

.'

ANTIIAES DO SENADO

a todos os casos cm que o devedor de boa fó entrega o seu
patrimonio presente, afim de que, contra Loda a razão de
justiça o conveniencia !Ocial, não seja for~ado ultra quam
ace?'e possit.
'
Afóra casos· inteiramente· excepcionaes, em que o mutuo
reveste caracter beneficente; ningucm C~mpresta })elo prazer
de emprestar e sem examinar .as garantias offerecidas pelo •
mutuaria. Já Já vae o tempo em que d.·.João de Castro empenhava· as barbas para arranjar dinheiro. Em regl'a Q emprcstimo, mesmo civil, é um negocio como qual•quer. outro,
feito ao mcJilwr ,juro que se .pódc arrancar ao necess-itado, e
só obtem credito considcravcl quem mostra consid.eravcl fazenda. A distincção entre mutuo civil c mutuo commercial nã.o
resiste ao mais simples raciocínio. Sui:>jectiva ou· ob,iC~ctiva
mente considerado, o facto cconomko é o mesmo e crêa as
mesmas relações ,iuridicas; em :ambos os casos, ha da parte
rlo emprestador, ó desejo de fazer fruct.ificar o dinheiro improductivo, c do la,do elo tomador a intcnl/t<o de utilizar (\
capilal .alheio. O prestamista examina as condições economicas do pretcndc!lLe ao emprest.imo, pesa com animo severo as
garantias maLcriucs offerecidas c só entrega o dinheiro quando o ne'aoc'io convém, isto é, quando verifica que os bens dn
devedor garantem a effectividade Cio pagamentq no caso de
não bastar a actividade pessoal. Visa assim o cmp!"est.ador
ou mutuante, primeiro, augmentar o seu patrimonio com uma
parte do palrimoniô do devedor, especulando com o tmbaHw
<lelle, e cm segundo Jogar, cogita de uma. quasi alienação ou
rprinci-pio de alienação dos bens do devedor.
Basta para assignalar ·a inteira semelhança dos empresf.imos feitos á lavoura com os cmprestimos feitos ao· commercio, no intuito que -uns e Clutros visam Lembrar que os
primeiros frequentes vezes se fazem por sociedades anonymas,
bancos de credito real ou agrícola, em que os socios, os prestadores de CUJpital, teem por intuito auferir pingues dividendos,
encarando o negocio 'como· de. pura cspecuhlÇ\ão; 'l.'ambem os
adeantamentos feitos pelos commissarios aos fazendeiros procuram assegurar a consignação elos fructos. sobre que se ha r! e
cxe!·cer. de modo· menos· dubio o commercio do mu't.uantc.
Ora.· esse~ iut.eJ•esscs, o dn banco ele ci·cdilo real, como o do
commissario e o de qualquer emprestador de clinlleiro ao agricultor, seguem a fortuna ou sorte do. devedor' e Re associam
a ella,
. . Nos emprrstimos· liYprd hcc:ni·os, i'OlllO cm geral nos crcrlllos garanLirlns. a · cnmiL!enwão {\ns bons elo miJtuariu {i
mais visível rio que nos cllirogi"af)harios, embora nestes
tambcm exista. E' patmlte, a int cnção do C!'Cdor de o.onfiaJ'
na cousa e não no ilonwm. ,\ssim a oJ'Icrta de rnução real
im•pira an capil.nlist.n suspeita dt.' alrazo e cmbaJ'a'.'os do offerLanlr, r., cnm perfeita visfío ria realidaclc, observou 'l'J•oplong
que. os tomadores ele rlinhcil'O sobro. hypot.hcca carecem ordinarmmnnLc rlc CI'crlit.o pessoal, pelo que é ao .~ólo c não a
ellcs que o prcst.amisLa conl'ia ns seus c:ipiLnes, aglmrdando 11
exprnpria1;ito J'orçnrla, ceJ'l.o de qur. não frtlharú.
\. Que p(tde, enliin, cm bôa jusLica, preLcndm• o mul,uanLe
mn1s rio que u pa~nllliJJlf.n por aqnclle pntrimonio cuja cxistcndu c valor o llelcrminuram a cmprcstm·?
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A sujeieão do devedor além das fol'r,us elo seu patrimonio, salvo os casos, de clelaJliclacão e de má fó. viola n.
r,quidarle, fazendo pender a balanc.a para o lado do credor
sem éJU~ ~:: o tenha 'angmenlado .com direito novo. ·
O devedor que entrega os seus bens, tudo quanto posoue,
ou ..no caso rle hypoLheca ou· penhor, os bons especia!mentl3
su.ieitos, está moralmente desobrigado. Nada pódo tornar,
· aliús mais G'cliosa a jusLiça da l.hcoria ainda vigente do
direito credil.orio do que a flagrante desigualdade que ella
mantém entre a situação do devedor civil e a do devedor
negociante. Um lavrador emprega capitaes e. trabalho na
acquisição de terras,, no plantio do café, da canna ou do
algodão, na construcr,ão de predios para habitação do- pessoal do serviço, na montagem de machinas destinadas á beneficiação· do produclo, e consegue levantar um estabelecimento·
a.gricola ele valor consideravel; JllaS para que o. desenvolva
e espere a frucLifica~ão da planta, para que attençla' aos mil
t1 um encarg·ns preliminare~ da safra, carece contrahir emprestimn que pensa poder satisfnzer com as safras vindouras.
O preco do mercaclo dá-lhe mar~;·em para custear a lavoura,
remunerar o capital empregado e fazer o serviço regular
da divida. Estava clisso convencido ao levantar n emprestimo.
e da mesma! opinião foi o prestamista, que mandou contar
os ca.feciros ou os talhões rle canna, examinou a~; machinas
estndou a vestimenta do tcr1·en0, avaliou terras' e predios e
verificou que todos .esses bens rr~prescnlavarn um valor duplo.
triplico ou qnadrl)pulo da quantia solicitada. Mas o lavrador
não contava com a geada, com a saraiva, o incendio e a
inúndação, com os trusts baixistas c. a depreciação prolongada
do genero. De anno para anrio a rui na accentua-se, .pevida
a causas alheins ú vont.acie do deveclor, e que· o esforço
proprio, o labor quotidiano, as madrugadas que faz, as int.em- "
peries que support.a, as privações impostas á familia, os riscos
de viria no t.ralo com colonos descont.cntes, não pod0m debdlat•. São factos e.x-tel'nos, fatalidades cosmica~> ou sociaes,
sobre que a .voniarle não tem . a menor acGão. Que podem
a aclividarlc c o atilament'o contra a géada '? Que podem
riconcimia mais severa e a mais .cuidadosa 'providencia contra
o.s -syndicalos baixistas formlj.dos em Nova York; no Havre
e contra as leis do mercado de consumo?
Entretanto· o eJ"edor vigia altento, e ao menor signal de
dm:animo, no momento prceíso cn1·· que se rompe o cquilib••io, cm que,, r.xg·otudo, baldo dr. recursos para at.t.onder aos
nivers!Js ~r.rvicos do estabelecimento, quando mais preciso
lhe r\ o CJ'erlito pora n ajudar a lranspôr o difficil pas:;n, pois
do i.empo ·confia a salvação, surA·em as exis·encias rio prestamir.t::t, a exccllf:.üo começa, apparccem os meirinhos aS'OUJ'OÍ"n~. prrrlc o rlcvedot• a rcputacão c a for()a moral, cerram-se
deanlc dello todas as portas, retrallcm~sc as amizades: a sua
firma, o seu nome não tem mais quem o abone; a no Iicia da
proxima liquidar:ão attruhe credores aos bandos. c sobre o
c.ndaver qu·cnt e do anl.igo organismo ch\-sc u hatalha das Jli'Cfercncins, a ver qual lcval'á o melhCil' pnrlaço.
Pal'U n drvcdor commorcianl.c, vict.im~ de i)l·uncs fnfnlirlnrles, hn a concorrlal.a, que lhe poJ•mit.t.c voltar :í. nr.:.;virlnrlo
mcrcrtntil. ·O rlcvcrlnr civil assiste impolcnt.e t\ cle~t.1·uirão dr
sua casa, it perda de seus haveres, hel'rlados ou· arlquit·irlos ;j
cusla de tuut.os sncrificios, o, o rJUC l\ l)Oior, vê perdido o
S. - Vol. VIl
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futuro, inl?erLa a subsistencia, desgraçada a familia, morto
todo o est1mulo, suffocada toda a ambição. Para este resulta~o basta ~~ V?ntade do credor, pequeno ou grande, justo ou
InJUsto, preJudwado ~or elle .ou á sua custa enriquecido. Sobre
a cabeça do devedor msolvavel, culpado ou inriocente, victima
de erros ou vencido pela fatalidade, cahem o eterno opprobio
e a desolação de que gemia a eloquencia de Filangier1 .
Que razão de cm.veniencia póde ter a sociedade neste
s'acrificio de um homem util, na dispersão de uma famiha e
na destruição de um estabelecimento ? Que lucra o creaor
com a subsistencia da divida após a destruição da fazenda '/
Nenhuín homem pratico contará, para o reembolso ao
capital, com os recursos que futuramente adquirirá o devedor
insolvavel, desmoralizado pela idéa de que só trabalhará dahi
em deante para os credores. Que se póde, com effeito, exigir
da actividade de um individuo que sabe não poder conservar
o que adquirir ? Morbidas, •disse Rescher, são as condições
do Estado ·em .que ás pessoas capazes .de corpo, de intelli.:.
gencia e de moral, é impossível adquirir a propriedade. E'
desconhecer a natureza humana acreditar e esperar que um
homem, impedido de adquirir para si e para os seus, possa
representar uma forca productora utilizavel. Quanto maior
for a ruina. do devedor, menos. capaz será de offerecer aos
credores uma esperança longínqua de pagamento. Ao passo
que não são ·muito' raros os casos de concorqata.rios bonifl~
carem os credores, já legalmente quitados, com inesperados
dividendos, ou de lhes porporcionarem negocias em que se
compensem dos prejuízos soffridos, não ha exemplo de um
insolvavel obter pelo emprego de sua. actividade industrial
com que se desobrigar de velhas dividas. Perde-se uma ·casa,
inutili:ta-se um homem para a. sociedade· e para a família,
· " mas o rigor do direito nenhuma ou muito pequena vantag.cm
· dá aos credores. Ou o insolvavel deixa-se filiar desanimado,
agenciando a vida. parasitariamente, condemnado a nada pos~
suir que desperte a cobiça.. dos credores. ou recol'l'e á fraude,
aos contractos simulados, á occultacão de bens, aos artificias
que o dolo engendra. A lei em nome do direito impõe~Ihe
esse dilemna da desclassificação e da velhacaria. E' a a.nt.iga
escravidão do devedor em nova forma, é a lei das Doze Taboas, substituindo a tortura physica pelo oppresdão moral;
· A verdadeira justiça. não permitte que do desastre imprevisto que fere um dos. contractantes, o mutuaria, escape
incolume o mutuante que se arr1scou ,na mesma náo, em uma
intenção de sociedade que se percebe entre as linhas do contracto, correndo deliberadamente os azares a que se sabia
exposto, e se ·nenhuma vantagem ou muito pequena. tira o
credor ·do estrangulamento' economico do devedor, a soli~
dariedade humana padece, a· sociedade soffre a perda de uma
actividade productora; ncnl1uma explicação póde ter a. per~
petua.ção da. divida além da excussão dos bens presentes do
devedor. .
· E' na agr'icultura que o nosso paiz t.cm a sua maior
riqueza; os embaraços com que lutam os lavradores, as crises
periodicas, agitam o pniz inteiro. Uma' razão de sã politica
vem .corroborar !.s razões ele moral c do justiça que acabo de
expOr para fundamentar a innovação que proponho .
.Terá, porém, a medida o caracter de innovacão na historin do direito ? E' discutível.
·
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Trazido da Grecia ,para Roma o instituto da hypotheca;
.ao pianus dos latinos c participando da mesma
natureza delle, que até hoje tlonserva com as differencas especificas, Leve, sem duvida, no seu inicio, caracter de accessorio; mas nunca deixou de exercer tambem a funcção de
subsidio da obrigação pessoal, substituindo-se a ella, co.mo se
vê da definição que lhe de ti Cícero: aut de hipothecis decedat
casque tradat aut pecuniam solvat, em que se mostr.a a altcmativa deixada ao proprictario dcvédor de pagar a divida
om dinheiro ou ele cnlreg·ar ·em pagamento os bens hypothec~dos.
.
E' manifesta a tcndencia da hypotheca para separar-se do
elemento pessoal a que originariamente andou ligada. A elaboração do creclil.o real, a creação ela ccdula hypothecaria,
cm que se procura a valoriza('ão elo sólo como elemento de
credito, · odellecem a ta! inclinação. Desde a lei franceza de
9 de Messiclor do anuo III, que 'na emissão da cedula abstrahiu
da garanLia da obrig-aç.ão pessoal, a mobilização do sólo
passou . a ser postulad(l do dirciLo hypothecario, dispensando
não só o compromisso pessoal como .o restante patrimi:\nio do
emissor, conforme o realizara a lei prussiana de 5 de· .maio
· ele 1872, a ordenação sueca de 16 de junho de 1875 e, em
parte, o codigo allemão, crcando a divida i'undiaria, ou
llypblheca abstracta, que representa uma transição entre o
passado e o futuro elo credilo real. A hypotheca do proprietario da lei prussia•na de .1872 foi' adoptada pelo codigo civil
do Imporia, obccl()ecndo ao pllenomeno descripto por De Loynes, segundo o qual :r hypothcca JlCrdc o seu caracter accessorio, torna-se um direito principal, substitue a garantia real
á. pessoal e acaba por conferir aos immoveis, .sob . este ponto
d~ vista, uma espccic de entidade jurídica. Bem o comprehendeu o eminente jurista brasileiro Clovis Bevilaqua, que, receiando a pecha ele innovador, consignou na secção das letras
hypothecarias do seu helio proj(\cto de codigo civil uma dis- ·
pos1ção isentando o devedor da responsabilidade pessoal no
caso de cessfío do credito sem o seu consentimento. Era uma
concessão ao principio victorioso na doutrina, que se acha de
accôrdo com a indolo do direito hypothecario, não como o fizeram os svstcmas ele consl.rucções ,iuridicas, seguidos até
aqui pela jurisprud"ncia, mas como rcsu!La do instituto, como
o recebeu c manteve o nosso clireilo escripto.
O drt.. 288 do regulamento n. 737, de 25 de novembro ·de
1850, nenlmma duvida deixa quanto á extinecão do credito pignoraticio pela excussão do penhor. Far.enda remissão ao arl,igo 244, o autor deste rcg·ulamcnl.o, obra prima no seu tempo;
tornou mais claro o principio, pois o art. 244 trata do caso.
. cm que a conclcmnação fór sómcnte cm. custas.
' A clausula alternativa, virtualmente contida no pacto
hypof.hecario, est:í na Ordrmaçfio elo Livro~ IV, Titulo III,
unica a occupar-sc da hypol.hccn. A Orclenaçao trata cspccialmcnl.c elo caso. da vencia da cousa obrigada c rltí ao
p·ossuidor o dircilo r! c pagar a divida on entregai'' a · eousa
no CJ'Cdnr para haver por alia o sou pagamonlo., () Tcg-ula~
monto de 1;, dr. novembro ele 1SitG dou' ao crcilor hypothccario
o d.ircilo do penhorar r. oxrenlat' os bons cm qualquer· part.c
anel() osl.ivoHsom o a lei elo ;y, elo sel.ombro elo 1861, aboliu a
cxerpr,.ão de oxcussiio, affirmnnclo-~o assim, rio nosso direito,
a,· tcndcnciu. corrobaru.da pela reiorma de. 1890, para . des-.
corr~spondcntc
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hggl'(JP,'at' n hypoiheca rla obrigaç.ão, Lirando~lhc o c:u•acl.er dl;
simples pacto accessorio. Nenhuma disposição se contém na
IcgislaofLO de 1.86/1 c '1865, que determine a responsabilidade
do deverlot', além do p1·oduct.o do immovel hypothecado, mas,
pelo conl.rurio, n dcct•cl.o que regulou as sociedades de credito
!'Cal, permittinrJo~lhcs impôr ao mutuaria o pagamento de
uma inclcmnizaçfio cm caso ele det.erioraçii: do immovcl ou
de racCos que lhe diminuíssem u valor, veiu, deixar· patente
que no'·jlcnsarnenl.o elo legislador, sem tal clausula contractual,
o propt•ietario não podia ser obrigado a responder. além do
valor actual da pl'OJll'iedade, pois seria incurial a faculdade
dada ao credor dc exigir -indemnização quando a tivesse
estiplJlado; se· lhe pertencesse o direito ao pag-amento .integral
da divicta, além do ·que produzisse a exécussão llypothecaria.
Esta disposição foi mantida na reforma de 1890.
O modo por que esta legislação organizou o instituto da.
remissão. do imrnovel hypolhecaclo demonstra tambcm a con~
formidade elo effeito extinctivo da excussão com a natureza
do vinculo hypothecario. O pag·amenfo · da divida pelo
adquirente, ou a sua responsabilidade pela differcnça entre
o preço da avaliaç.ão c o da vencia, tem o caracter de pena
que lhe (~ imposta p(Jr não t.cr requerirl9 cm lrint'a dias
a rcmi~são do immovcl, mas ,iulgada esta, usrmdo ou não o
crerlor. do direito de licilar, o immovel fica livro da hypotheca, remida esta c canccllada a inscripção, não havendo
~flcão contra o devedor mais que a rlo aclquirent.c desapos.
sado, acção esta fnnclnrla no prejuizo causado, isto é, em
causa no1'a de obriaoção c n1ío na divida primitiva. (Decreto
370, de 2. de- maio de '1890, nrts. 260, 270, 271 e 277.)
Ponderarei finalmente que a. consagrn~.iio da antiga lei
da avoonga que permitl.c ao executado, sua mulher, ascen-·
dentes ·ou clescendonl.es, remir na execucão o imm ove\ por
·preço .igual ao ela avaliação na primeira praça e nas outras
ao maior lanço offcrcciclo (clecrolo 169 ;i, de 1890, ar!.. 14,
~ 4"), seria uma hurla, laço armado pela lei ti confiança e
· mgenuidadc do devedor, si c·stc ficasse ainda obrig·aclo pela
<iiffercnr..a entre o prcr;o Lia remissão 0 o valor da díyída,
r o in1m·ovc1 remido novamente sujcil.o á oxccução. Sem a
correspohdenl.e extinccão da obrigar.:ão principal, o m\tiquís~
t<ímo instituto, rlc alto alcance politico c social; mentiria aco
fim nara que foi nrr.ado.
Não mo esquecerei rlc fazor obsct•var, do r,assag-em, que
v. lr~i da avocnga nãco rí nxclusiva. rins cxocuções bypol.ttc~
r:arias; o regulamento n. 737,' de 1850, c as demais '!eis do
processo a reconhecem cxpl\eil.amcnl.c, o invocada pelo
~xccul.aclo, que só possuis8o os bens )lcnhm•ados, . seria de
8.bsul'do sem 1H.oll1C que ns~e;; mesmos ben~ puclossem sct• novamenl.c cxecnlarlos pela mesma divida.
Pat·a a valirJarlc rla obrigação iJ inrlispcnsavcl, alrím (Iro.
eapacicladc legal rla IH~~soa que se obriga, que o ob.iecl.o rJa
InQsma obrigaçiio nüo se.ia conl.t•aJ•io á lei ou aos bons coslu~
mcs. E' a primcim rcsl.ricçfio posla á libcrclado elos contractos,
c:m que assenta o rlirr.ilo.mcrcanl.il. Na regulucão das J•elacões
wmmr.rciaes, a lei ó t·m·amcnle irnporalim. c só f.cm ardina~
;•iamcnlc esse camel.rr qu(lndo csl.ailclecc s:t'J'<h·ma dos actos, o•1
tem mn YiRia inlr.Pessus ele l.crcr.iros ou eaul.cla fiscal. Não im~
n~n·la no inl.cre~:r1. puhlien o morln JlOL' que se fazem as nc:;ocia~ocB, mas que seJam eumlll'tcios ns contractos c assegmada u
boa fé das I'J•ansnccõcs. A lei ;;aneeiona o acclh'rJo elas vonladeii
on !ll'esumc-o, c as suas rlisposir;ücs
tendem a regular o que:
.

.

I .,.~·• I' ,

ll

I

~~")
;:)
.!;.·

·.:
'

'·
r··
'!

BllSS,iO llM

4 Dll NOVllMllnO Dll 1!l23

101 '.

'

::

':

I
'

..

'

'
I,
'

)

.·,

/I

i

niio foi regulado pelas partes, nu presumpção de que assim
teria sido estipulado si as partes tivessem podido ou querid()
ex1;!icar-se. Toda a interpretação de um texto de lei applicavel a urri cuso occorrent.e devü buscar préviamente o sentido
suppletivc, da le1, indagar qual foi o pensamento que o legis·lado af.tribuiu aos éontract.anlcs e guiar-se por esse pensa. monto. Mas ha casos rest.rictos cm que a solidariedade huma• na. representada pelo interesse publico, não pódc deixar de!
intervir· pelo orgão di> magistrado na formação c na cxecuçã(, .
dos contráctos, afim de manter intangivel o direito publico o
1aml:rem . impedir a exploração do fraco pelo forle. c essa
r,ssistencia intcrcssa.a ordem publica, pois uma socied.adiJ br~m
organizada não tolera t1m regímen de oppressão disfat•çado no
(~aracl.ct· absoluto ela obrigação c mascarado pelo contracto.
erro dessa. naf.meza as rn·ovidencias legislativas nrotecloms da
liberdade do trabalho, no conl.racf.o de lDcação dos SC\'Viços, a
moderação das penas convcnciunaes c a rest.ricção aos COJ;ttractos que limitam a concorrcncia profissional ou industrial, a prohibição ao credor de fi:car •com o penhor, etc.
A lei não pódc, por ig,ual, reconhecer convenções que
f.e.nham pm• o!Jjeclo acf.os conLJ·arios aos bon~ cosl.nrneH. « O
complexo indistincl.o ele direitos o preceitos com que se regulam a organização c as funcções da sociedade, diz Ferrara,
não se pórle rlcrogar sem ferir os mais elevados interesses,;,)
Não é possível definir o que se deve considerar contrario aos
bons costumes; á consciencia, do juiz, orientada pelo espírito
·das !.eis politi·cas, civis commerciaes, penacs ou admi. nistrativas, si h a de deixar forçosamente uma grande latit.uclc de apreciação.
Sobro o que se de·va entender por bons costumes· no sentido jurídico, diz Huc que são os habit.os adquiridos para o
bem, protegidos ou determinados por leis positivas. O legislador não· impõe expressamente o bom costu7l!e, porque si de
tal se tt·atasse, o caso, sahindo da generalidade, recahiria sob
n. conceito· rlc acto ou ob,iecto ,prohibido por lei; mas o legislador manifesta-se contrario a· certa ordem do. factos, protetegendo ou determinando a situação contraria. ·
Devem considerar-se 'contrarios aos bons costumes, por
· exemplo, os trusts, cartels ou syndicatos, destinados a monopnlizat· generos ele •commercio ou productos de industria ou a
l'av.oreccJ• a alta dos preços cm detrimento da generalidade
dos consumidores. São condemnadas pela . legislação e pela
.iurisprudencíu dos povos cultos as associações que. tecm por
fim açambarcar uma especie de mercadorias, monopolizando
qualquer rumo de industria ou adquirindo a soberania tio
mercado, de modo a regular a seu. sabor a venda ou a producção .· !\a França ·o art. 419 do Codigo Penal ordena a
dissolução das sociedades cujos netos tendam a falsear as
condições normaes do mercado de V;l!Ores c do mercadorias,
P alguns .r~cri.plnJ•rs, qur repulam om parlr archaico e n!Jsoloto, esto. dispositivo, J'e,r.onhecem quo a coalizaçüo é licita o
reprovada qnanr!o sr d(t entre os principaes procluctores do
um g·encrn, porqur. prla acção. commum do grandes capitalistas contra arlvcrsnrios mais fracos, supprimo a conconencia. Posto narla lenliu a T"ecriar elos t.?'ust.~. u Inglaterra não
r•ecnnhece a valirlaclll rllls ohri•gnçõrs rios syndicatos induslrinrs. A ,iurisp!'llrlrncia ilaliann, com raras nxcepçõcs, a
condemna. Ainria cm 1\107, o 'l.'Pibu!H\1 c!n Snn nomo clccla-
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rou illicita a convenção pela qual productorés ou commer-·
ciantes se ob~igavam a não vender a sua mercadoria a precos
inferiores· aos que, no Jll'incipio ele cada mez, fossem marcados pela maioria dos associados. Na. Allcmanba, a doutrina.
baseada no direito romano, qualifica immoral a promessa
que alguem faz de não mais estabelBcer-se e de niio fazer
concorrencia. A Austria sujeita os syndicatos a um systema ·
de publicidade org-anizada e de fiscalização e sanBÇão penal •
que permit,te cohibir os abusos. de taes associações.
A tarifa é a l'l)ãe dos trusts, disse, desculpando-se, um
syndicat.ario americano no. inquerito a que mandem proceder
n presidente Roosevelt. «ÚS syndicatos atravessadores. opina
Raffalovi~h. são toleraveis nos paizes que. viv.em no regímen
da liberdadR commercial, porcrue o consumidor póde dirigirse aos produ cf.ores cs~rangeiros. furtando-se ao preço que
lhe querem impor.~ Mas a questão nã.o é da maior ou menor
oonvcniencia do regímen proteccionista, adoptado por alguns
paize~: p6de se" critica:vcl a orientação proteccionista do lcgislaclnr, mas não se r,r:mtestará que t.nl· regim.cn constitnn um
systcma rln medidas lr..gaes., cu,io alcance. extensão e effeitos
. M t1•usts de prodnctores nacionnes contrariam ou el\lcedem,
n:::g-rnvanrln as condições do r.onsumo· além do que o lr,gislador
rnpulon razoavr.l. A formação de poderosas associações, munirias r1 r. amplos rr.cursos. influe no systema financeiro do
paíz, m•r.nnrln nst.adns particnlares de facto diante dos quaes
as :::arnnlias da lei A as medirias por ella tomadas. no presuo..:
post.n elo interesse puhlico, são inteiramente inefficazes, substituindo-si) a acç~o das assocütções á acr,íío do ConA'!'ASso
Nar.ional e contrariando o pP.nsamento politico dos Poderes
Publicos.
.
• Por estas razões sn explicam as leis promnlgadas contra
os trust,, nrJs Estados Unidos da AmPrica do NortE\ ·e a camnanha movirla neln Govr.rno e sr,cun~ada pelos tribunaes da~
quella g-t·ande Nar,·fin. Vinte e sete E~tados da União Ame-:: i~
cana conrlrmnaram cm sua Constit.nic.ão on em IP.iR orclinarias
os t1'/l.sls rl11 nrodur.lore11. mas n Gnv~rnn 'Federnl não a~ con~idcranclo hast.antns. nromoveu em 1890 a votac.ão da lei
Shcrman contra os trllsts.
Nns nnizrs orrmnizados ramo n.~ Est.arlnR TJnidoR da· America rio Norte. a formaçlío do trust nu syndicat.o de rtrodn"
ct.orl'• ou commorciant.os, ·~nias nperar,~ões abrangem mais de
nm. Est.nrio. rnt.nnrle 'rom ns principirs consf.il.ucionflflS em.
qu~ n~senl.a fnrla a cr.onomin
rla nnr,ão; e riestinanclo-s~ a
!nfluir nos nrr.oos. soffisma a pnlit.ica finanrr.irn rln Governo. eansnndn nl!nq e baixas art.ifir.iar.s n ·Prejudicando ·n
consumo ~11\m. elos limites que a lei ,julgou noccesarios o·
com prmsndm·rs.
r.on rormn h~m ponrlrrnü Trihnnal de Ran Remo, na
.iri :•darla snnfcnca, n qnrstfío dns svnrlicat.os não deve Mr nxarn inada. sr'imenf.r nm "rlar.•tín aos contrnctant.r.s, mas tnmberil
rolai ivamrnf.o no nnblico. ísf.n ti, :1 massa 1los antros product.orns c cnmnmidnrc~. «A Ol'ganiza~iín jurirlica rlcvcndo r.nn~
riliar n~ riirrifns de t.orln~ ns nssor.inrlos. nfio póde nermit.l.ir,
de nrcMrln ·rom n nrf.nnl nnnnin snrinl rtnr. cr~a entre l.orlas
as rlnssrs ttmn ):i1•anrlr. solirlnricrlnrlr. di) inlnr.~;;rs c nit.irln cnmprehrnsü.n rla rr.snonsnhilidndr, 11un a liberrladc rr.conhecida. n
un;; possn rrrlnnrlnl' em Jll'r.iuizo para oul.l'os. ~ O l1'ust védu
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politlca e o systema jurídico

oo paiz querem que seja o rcgirnen social.

No conjuncf.o da legislação put.ria encontram-se muitas
regras e medidas prot.retorus da libcrdado do commercio o
tendente~ a evitar e mesmo a embaraçar a formação de trusts.
e syndicatos de productores ou negociantes.
A lei de 26 de outubro de i 765, § 24, c 0s alvarás de H
<!e agosto de 1759, 11 de fevereiro de t765, t7 de outubro de
1763 e 17 de julho de i 769 declararam o monopo!io contrario
• á economia das nações c tí actividade publica, e reprovado por
tocfog os direitos. O edital de 4 do maio de 1820 providenciou contra os atravessadores de J;-eneros, e a lei de 1 de outubro de 1828, que or.;anizou as Camaras Municipaes do
ImpeJ"io, no art. 66, §§ s•; 10• .o H", autorizou as Camaras a
;puni!• com mult.i' c prisão os atravessadores e os que fizerem
vexames c •1dnte~ para desviarem os mercadores de ir ao
Ulll'.I"CUdO.

O decreto n .. 575, de 10 de janeiro de 1894, estabelec.endo

regra~

para .a incorporação de sotliedades anonymos, exigia
que o objeet.o dellns não fosse contrario ás leis, á boa fé do
commercio ou aos interesses da industria em geral. ü deut;eto n. 2. 71i, de 19 de dezembro de {860, ainda em vigor
para a~ sociedadr.s que não assumirem a fórma anonyma ou
não st~ organizarem de conformidade com as .precripções do
Codign Commercial. recommenda (art. 27) que antes de
conroder-lhes autorização para funccionar, o Governo fac;a
exammar se a companhia tem por fim ou tende a. monopolizar os generos ele prim~ira nccessiclade ou qualqum· ramo de
commP.rciu.

'

No regímen desse decreto, n Secção de Justiça do Con-

selho de Estado, em parecer de 19 de setembro de 1873, com
se conformou a Resotuc:io Tm)Jerinl de 18 de abril ·de
1874. opinou pela nullidade de uma sociedade .para tiegocio
de carnes verdes c que. de facto monopolizavà esse genero
de primeira necessidade, arredando, por impnsivel, a conqu~

correncia. e elevando o pre<Ço da carne como !he approvesse,

"POis a nu!lidarJe estava demonstrada por seu objecto manife,~tanwntc ol{ensi1•o da Ri! mora! (arL. 1!39, § 2". do Codigo

Comrnc!rctal~. emiJoJ'fl o f'acto il.licito de IJ'!l.e se ·trata esteja;

{6m da comp1·ehensiio da lei crirninal.

IJoncQrdando com o parecer do relator (Nabuco) pônderou, todavia, o visconde de Nictheroy, • divergindo da segunda conelusão que declara o facto illicíto fóra do alcance
da lei penal: •Em meu conceito, o facto do uma simulada
us~ociacião commercial para o renl fim de defraudar o publico
nn venda dn rarne, e.omprchende-se 'perfeitamente ·na censura
do urt. 2M. § '•", do Codigo Criminal, constituindo a especie
p1·evisLa e bem determinada no § s• do urt. 21 da lei de 20 de
sctcmbT·o de 1871. Investigando o facto c de todas as suas
cirenrnslancias c correlações em )Jroccsso ·regular, se manifestará :i luz da evidencia a fraudulenta extorção que é fcit11
aos habitunl.cs da cidade pelos ~imulados soei os. Não altera,
O longe cl0. minorar, uggrava a nnt.urczu do crime a finta lesiva.,
Ian(:acla no pnhlicn cm geral.»
.
.'\ simulnção n. (JUC so referiu o illust.rc conselheiro do
Eslacln. eollat1orador ela lei de 20 rle ~el.cmbro de 187-1 c sem
rcfcrcndm·io, resulta da nullidadc do contracto ela sacie-
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dai-lo em qucsúto, por nüo conlcr os caractcrislicos ·das socie-

dudr.s reguladas pelo Codigo; não scmlo log-almcnlo socios os ·

membros dessa coulisão, eram soei os simuaclos.
E' vcrrJade que cm 1882 a lei libertou as sociedades anonymas da obrigação de pcúírcm a autorização governamental
para se consl.ituircm, com cJwcpcão apenas dos bancos de
mrculac.ão o de credito real, c das sociedades que tiverem por
ohjeelo o commercio ou fornecimento de generos ou substancias alimentares, mas essa circumsf.ancia não importa na validad~ do's crmt.raclos que tiverem objecto illicito, ·da mesma
fórma que não impede a nullidadc IJDl'· outro qualquer funda~ •
menta legal.
A lei n. i. 616, de 30 de dezembro ele i!JOG, art. 3", n. XI,
autorizou o Governo a moclificar a· taxa dos direitos de importaciío c até mesmo a dar enlPada livr0, durante o prazo que ·
,iulgar ncccssario, aos artigos ele producçüb cst.rangeira que
possam compelir com os similares produzidos no .paiz pelos
t1·usts. Esl.e dispositivo, reproduzido nus leis orçamentarias
pôstcrior.cs. indica que o legislador é adverso á situação de
1'act.n détcrrninada pela creacão do t'rust, · cartcls, carne1•s o
s)·ndieatos que contrariam a liberdade de industria e elo commcl'r.io por ello favorecida. Os trusts s1io, portanto, contrarias
aos bons coslnmes e por isso illicitos. ·
·
Si das lei.; politicas passaJ•mos tts civis, commerc!acs,
pcnacs, c administrativas, varias exemplos se podem citar de
situações oppostas (t que o legislador- considerou normal, e
portanto contm1'icls aos bons costumes. A lei não pune o
ai:nor livre, mas favorece o casamento e dá ao filho legitimo
condiçüo mais favoruvcl do que tem u bastardo.; para essa lei
o concubinato ú contrario aos Jions costumes. A lei nüo impede (juc o individuo empregue mal os seus haveres, nem lhe
pt·ohibc rjue jogue, mas autoriz:a a interdicçüo do prodigo,
védn '' ·cst.abelccímcnto ele casas de tavolagcm, as loterias e
rifas não autorizadas, as apostas; considera culposa a fallencia
occasionada por especulacão e agio(.g(lm; o esbanjamento, o
jogo, a cspeculaoão .desenfreada c a agiotagem são, portanto,
·
·
contra ri os aos lbons cost.umcs.
O acto walicado contra disposição de lei ou para fraudar
a sua execução, ou contra os bl)ll~ co~lumcs, pódc ser annullado por iniciativa de qualquer inLerossado ou .cto Ministerio
Publico c a nu li idade deve ser ex~o{{1:do dronunciada pelo juiz
quando conhece do-acto ou de seus et'feílos. A nullida.de não
interessa s•5mcnte aos parUculares contractantcs, ma·s Ct ordem
Pllbliea.
A miciáLiva {lil annullacão ó deixada aos interessados c
exclusiva r.lcslos, ~uando.se trata de ert'o, dólo ou coacção .
. O projcr..tn srguiu, quanto ao erro, a tbeoria do codigo
sn i~sn rias Ohl'i!!nr.i'íC'S sc::mnrln a excgi'•.'e de nossr.l. No
tnranle :\ simnlnr·.iín. si\ a cnnsirler•nu mnl.ivo l]c nolllidado
cmanrln rnmnwl.l.idn em rlclrimenlér de terceiro~ nu pnm violar
disposição de lei. .\ falsidade ela causa da ohrie:a(:tlO só póde
vieiar· o acto quando é expressa como razün rlcl.erminantc ou
· sob fórma ele concligfio, ntio se pro1Jando n e:r.isténC'ia ele mna
''\:ausn vcr·dculeÍJ'I! c· licíla. A ·mate1'iaUdadp das ohrigaçües no
niroilo mercantil nfio tolera indag·a•,:ües sobre a causa ela obri1011\:ã~, capazes de timr toda a segurtm•;a Cts operar;ües du commcrcw.
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Não prodigalizei, por isso, as nullidadcs, antes. procurei
salvar sempre a cssencia da obrigação reoulLantc do accõrdo
das vontades, algumas vezes com prejuízo da i'órmll que o
projecto adopta para o acto. Assim, si quando o projecto
exige fórma determinada para o acto a obrigação assumida
por outra fórma não confere acção ao credor para exigir o
cumprimento, procurei tornar bem claro que a obrigação de
ta·! modo classificada de imperfeita, não sómente póde .. ser.
opposta como excepção si o pagamento- effectuado fôr repetido em juizo, como dá direito a exigir os adiantamentos e
dcspezas effectuadas em boa fé, éom os juros de móra, e a.
reter a cousa recebida até o pagamento do referido reembolso, além de indemnização por perdas c damnos, si o devedor promctter dar ao acto a fórma legal c recusar-se a
f:J.zcl.o. A simplificação das fórmas e das provas. proprias d,J
direito mercantil, foi assim conciliada de modo equitativo
com a necessidade de prescrever a fórma de certos actos.
O projecto consignou lambem a prcsumpção da on(\rosidade das obrigações. Penso que este característico da evolução do direito .merci:mtíl deve estender-se ú's obrigaçõo;
em geral de ordem patrimonial, exceptuando apenas alguns
casos' de mandato. Quando a obrigação tem por objecto a
prestação de um servico ou de uma utilidade, não vejo razão
para que se supp·onha ·gratuita. Todo o trabalho utií .merece
rcmunernçí\o, principalmente quando exercido Jprofis;;ionalmente. A presumpção contraria está em dcsaccOrdo com os
factos.
A· solidariedade das obrigações, regra no direito commercinl, deve tambem ser -presumida em todas as obrigações
assumidas por duas ou mais pessoas. A limitação ou divisão
da rcsponsabifídade deve ser expressa, dirimindo-se duvidas
que na pratica se originam da .crença geral nessa solida.
.
riedade.
A clausula penal, . destinada a sanccionar a obrigação
contrahida, não podia ser deixada á inteira liberdade do con~
tracto, nüo só porque muitas . vezes ao pactual~a o devedor
está longe de gosar dcssl~ liberdade, antes a necessidade o
constringe, como porque nem sempre elle tem a responsabilidade mot'lll da inexecução do comproniisso, c. não é justo
r1ue a estipulação destinada a fixar o prejuízo soffrido pelo
credor, ou a tornar mais firme a obrigação, exceda- os ·fins
a que se destina e se conotitua titulo de enrequecimcnto ú
eusta do devedor infeliz ou leviano. Quando a· clausula penal
exceder o valor -da obrig-ação principal ou das perdas o
·rJaninos effect.ivamente resultantes da inexecução, o juiz eleve
ter n faculdade de rcduziLa a esses limites, ~i não fôr pa~
tente a m:í fé do devedor ou a sua culpa i'õr attcnuada pela~
circumst.ancio.s. Jú a Orei. do livro !,•, tit. 70, cerceara o arbítrio das parf.es cont.ractantes, annullanclo as p'enas convenllionncs excedentes do vrtlor ela obrigação principal; mas
. uma vez que a lei excepcionalmente intervlliu no contracto
para rosp;uanlur a sua morulirladc. parece preferível deixar
ao magistrado, como no Cabo do aJ>bitl"lo tle bom varão, a
apredaç,ão das eircumslnncias, pondo-lhe apenas como !iI mill'S cxl!·cmos, no rninimo, o va!Ol' real do pt•e,hliw, c no
maxin1o u quantia 0slipulacla eomo mulla no contracto.
A CO!lseierwia clu jui~ hn de St'mprc rebclal'-sc ~onl1•u as convc:n('UI'S que abusam da ft•aq\IPZa do drveclm·. allcntamlo contm a dig·niclnde llum:111u. o é melhor assegurar au mag-is-
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trado aquella J~Utude do atLribuíções e mesmo utu certo
bítrio do que coagil-o a escolher entre a regra legal e o sophisma com que, como no famoso drama de Shakespeare, se
escapa á barbara inflexibilidade do direito classíco.
.
Certo, a vontade individual é a t•is aoens do direito pri. vado, e o contracto constitue, onda voz mais, nos tempos modernos o fundamento racional do direito; mas não é possível desconhecer a natureza social do direito, 'O que importa
na subordinação necessaria do direito á moral. Todas as leis
põem superior á vontade das partes o interesse social, isto é,
a ordem publica e os bons costumes. ·Esta limitação da fa~
cu Idade de contractar não viol:l a liberdade contractual, e seria absurdo que a sociedade se organizasse e se armM>se, em
nome do direito, para sanccíonar os factos mais contrarias -á
moral, á equidade e á razão.
Dos varias modos por que se extingüe. a obrigação tratou-se minuciosamente no capítulo IX deste livro.
Sempre entendi que o .saque, ac~eite ou indosso de uma
letra de cambio com o fim de regular ou liquidar obrigação
anterior. ou de solvei-a, constitue novaoão, e agora, quando
a autonomia da letra, a sua natureza de documento ·que valo
c obriga por si mesmo. inrlependente dd relacões que lho
deram· causa, são definitivamente affirmadas na nossa com,)
na maioria das legislacões, não me era possível deíxar de
cxempl ificar entre os casos cm que o devedor contrahe com
o credor uma nova. obrigacão. aHerante da natureza da primeira. o saque, acceite üU indosso ela letra de cambio, c, pela
mesma razão, a subscripção ou indosso da nota promissoria,
a emissão de debcnturcs ou ceclulas hypothecarias am J)aga.
menta da obrigação anterior. Bastar-me-ha uma consideracão para .iusf.ifícilr o exemplo. Se a creação da letra não produzisse novação, a obrigação anterior permaneceria. mas como
não é licito ao obrigado por letra d~ cambin invocar a cama
dn obrignção para eximir-se ao pagamento ria letra, nem oppôr ao titulo qualquer except:ão on defesa que sé não funde
no teor do titulo on em motivo pessoal ao portador. ter-se~
h ia o devedor responsavel duns vezes pela mesma· dívida.
O individuo que comprasse certa quant.idade de gencros
a onf.ro e que. pelo preço lhe subscrevesse nota promi:ssoria.
acceit.asso ou indossassc letra de cambio, ficaria devendo ao
mesmo tempo a importancin da factura e a importnncin da
letra ou da nota. Par·el\c-mr, rvidcnt.f\ ouc ·n. operação cambial nu a emissão a ella r.qniparacla, cxtingniu a obrigação·
anterior. o devndor passou a rlr.ver no titulo. A novação UCI\!O
caso é conscqurncin fnr~.nda do modo por que neste pro,iccto.
rle ac.côrdo ~om as idéns correntes entre ·os commr.rcíalistas
c os commerciantcs, se consirlnrnm c rJisciplinam ns t.Hulos do
crcclifn em >:nral r, especialmente a· Intra dr. cambio.
Não inclni Tihs titulo~, cnia omissão nóvn a· obrigação, n
chornw, cm razão da nnl.tlrPzlt rlrssc inshnmont.o onc não é
proprinmrnf.r i.itnlo dr crcilil.o, maR simples manrlat.o rlc pagamrntn. rlrst.inndn nrincipnln•nnlr a movr.r n. cnnt.a norrnntc.
Os prazOR ila prcscrip~.ã.o fc•mm, om g-eral rcrtuzirlos, para
nôr rlo accl\rilo cssr. in8l.itufn cnm n~ nrccs!'irlarles rlo no,,o
tempo r ·o fim !'ncinl parn [)lH' fni crnndo. Os prazos mn ii o
longos ,inslificnvnm-sl' prln rlifrinnl1lnrlr. rlas cnrnm1micaçõrs.
pela lcnt.irlãn elos proccs.sos, pelos embaraços de toda a or-
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'dem postos. pelas leis () pelos c"ostumcs, a:o exercício do direito do credor. Se a prcscrip~:iio se baseia,. como parece, na
c'onvcnicncia de evHar larga incertor.1. nas relações ,iuridicas.
duvidas o contestações que alteram a solidez c a ·Scguranr..a
dos direitos, ·a reduccão dos prazos se impõe ainda mais pcln
reforma elo syst.r.mn elas provas, segundo a simplificação felizmente adontacla no 'liireito commorcial, na ·evolução que o
desprendeu ·rlo di-reito commum.
E' conveniente, i' mesmo .iusto ·autorizar o magistrado a
supprir a allcgn~iio da presct·ipr.ão quando o 'devedor ~ menor
. ou incn'J)nz a ·ellc e~niparado. E' um dos modos de protecção
n _assi,lttmcia co•11 · qur o · projer.f.o procura: amparar os qut>
nao se podem clefencler sinão por ·meio · de representantes,
cm rc~ra tihios ••n descnidados.
.
A prl'srripçãb jlórlo ser interrompida peln. citacão dt)
devedor, feita rm fôrma le~nl. embora ordenada por JUi~
incompctent.e. E' uma providencia destinada a resgnardar o
direil.o dn crrrlor contra a nullinade resnlt.nnte dn incertez<t
em· mntNio. dr. compctencin ,imisdiccionnl; mas nrío ~ justo
qnc f'r rlrixr no credor o direito de manter o devedor em
nrolon~nrln. rlnvirln. r. sob a amear,a do procedimento judicial,
intNrnmpcnrlo n prcscripção quantas vezes lhe aprotlVAr. Pnr
isso a nrrRcripçuo uma vr:i intcrrompi•dn nfio póde ser nova_menlc inlcnompida pr.lo mesmo meio (art.. 669).
·
A theoJ•in da móra int.e:zya n. da obrigaçiio. Posto que
hnia incOrrirlo mn mrlra. o rlevedor poderá a todo o tempo
offr.rccPr. no crrdor a prestação r.om a importancin., dos prejnizo~ dcconr.ntes da mó1·a nt.é 0 dia r:Io pagamento. respeitada.
em tn[lo o caso. a clansuln. penal. Salvo re.,nnnsabilirlade espp,cial. o devrrlor'qne niin cstivrr em m6ra~não é obrigado pelos
prejuízos rlc foN:a mnior. A. (orça maim'. que, 0m regra, preferi 30 ~asn rm·tnito. verifica-se no facto cujos cffeitos n!to
Cl'a possive1 no rlevr.dl)r prevêr. ovitar ou impedir.
· Amnliei o instihüo rlo inr:lcmniznr.ão por perdas e damno'l
pora comnrchcnrlcr os damnos mornes. A obrigacão indeter"minnrla niío se !.i mil a ao respeit.o do palrimonio. A defesa da
hom~. sahjnmenfr. comagrnda no~ nossas. leis penaes, deve V!r
n ~lla corr~spondr.neia necessnria no direito llrivado, t.:mtn
mais qnanf.n a hoa fama. n rcpntaQão e o nome constituem
Plcmcnto oconnmico da maior rclrwancin, e o credito pessoa'!
· do commcrcionl fl 011 inrlmtrial não é mais do. que a fórma
morcnnl ii rla honra individual.
·
O segundo til.t1lr. dr.st.c livro nrcupa-sc dos contractos,
al)rinrln com nm cnpit.nlo dr. disposiÇões commnns.
.
f:.alvo nos casos cRpeciacs cm qno o projecto· dnt.ermm1
fórma. para o acto pódn o contracto formar-se por qualqtlC.!'
meio on ·cnm a simnles1 acmliescencin das part~.s, O systemn
rias prnvas lep;aes rlosnr.rediton-sc por completo. Pondo de
lado a convrnir.ncia ria fôrma solcmne, quando é for()oso assegnrm· o. IiheNlado do c0nsonl.imrn!.o rlc pe~sons nrotegidM
nela lri. 011 nnnndo a nronria rt~rma. "'~ef\"nra o intrre;;'se d~
tcrceirns, dcvcm ser rleixnclos os mnis amplos meios rle prova~
o contrncl:o. nmn vez ~nc se prorlnzf\ a evidencia gerando a
convicGfío. E'. nli:ls o Qtlr. nconle~c nn pral.ica dinria, cm qn~
rm·nmrnl r os l.rihnnars se afcl'rnm :ís obsoletas exigcncins da
l0i r8cripl.a. Dcantn rln evirlrncin, o formalismo lef!nl hn cte
r.ccirl', soh pcmt 'fln ~e transformar o direito cm ·pirn.t.nria.
O rigor nnnc'n ser:\ dcmnsiado, quando tenda a assegurar a
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boa fil dos· tcJ'CI:ii'úS, rnas1 a isso offerece garantia suf.ficientA
o instituto do registro, imposto não só 'n todas as obrigaçõe>
indeterminadas, comr) ás ohrigacões determinadas para que
possam ser oppo,•tas a terceiros, isto é, aquelles que não intervieram de qualquer fórrna no acto.
·
.
Regula-se neste capitulo o contracto por correspondencia
epistolar ou teLographica, segundo a theor.ia do nnsBo Codig(•
ele Commercio, art. :127, complcf.ando-a, c esclarecendo a~
duvidas qu11 of.fercce. admittido, porém, para o caso de nã<l
ser uso em certa class:e de negocio a acceitação· expressa,· :1.
acceita(;ão tacif.a rcsultanl.o ela recusa intempestiva. Pelas :
mosmas regras rlo contracto pnr correspondencia se Jm de
reger a opção concecli·da a alguom para a realizaçã'o do contracto.
Regulou-se lamb~m a promessa de contractar certo servi(}o on fornecimento com pe~s:oa indeterminada, tão -importante n tão commum sobretudo na administrac;ão publica, e
que tantas controversias levanta por falta de disciplina aprof[•l'inicla. Aclmitl.iu-se que .o promettcnte ou aquelle que provoca
n. concorrencia pos;;m retractar a ·p•romessa dimtro· do prazo
marcado para apresentação .da pr.oposta, mas esgot.ado ~ss~
p:oazo, sem que manifeste a intenr,ão de retractar,. só poderá
rr.th·ae a promessa, indQmnizandc; O$ conr.orrentes, que tiver om apresentado proposta nas condicõcs annuriciadas, dos tra ..
t.aJhos c d:!spczas que possam ter feito unicamente om vista'
da concor~cn.cia. salvo se o annunciant.c .tiver expressament9
r·eservado o' di·reit.o de ni1o acceitar nenhuma das propos.f.a~.
Mas ·para· não- deixar incerta a •posição elos proponentes, o
quo p~ovoca a apresentação de prop.o.sta deverá indicar clammen te quacs os po'nf.ns sob-re que h a de versar a concorren~ia, e é obrigado a éffcctuar o contra,cto ·com o proponente.
oue, guardada~ as conrlicões ele concorrencia, offerece·r me-.
lho'rcs vantag-ens. Sendo omissa ou equivoca a indicação,
cmtende.r-sc--ha oomo maior vantagom o preço maior ou menor
conforme a na.turezt~ do ne.gocio, e !.ratando-se ode prazo' . o
maior nu menor tempo· eoní'o·:ome resultar das circumslancia~·
PIÍ1 que f.oi o nego'11io offcrec'i-do c aberta a concorrencia, Sll·lvo
sempre o direito de retr-actar dentro do prazo' marc11do para
11 apres11nlacão de proposta on a resalva da faculdadr. de uãil
ncceitar ncnl1llma wo·po·sta. Si o que pr.ovo.c!l!~ n. apresento.0ãc
de proposta~ cstv.be.Jcccr as c.onclições de idoneidade que de\'Cf'ft.o reun :r os vroponenle.:;, não ser:l obrigado a c.onsider'l:'
como· concorrente u pessoa que não reunir t.aes concliçõ<:':1,
rr.us, se f,omar conhecimento da p~oposta offerecidn por es 0:rt
pessoa. scr•t obrigado a indemnizai-a no caso de recusar a
oropo·stn pnr r.lln offerecirJ.a, sci:Hlo mais '-;llnla,jos[t. A conco!'Tencia nüo poderá vers[t; sobre a i.cJonCHiade dos pro.po- .
nenl.cs.
Gonsng-raram-se nos contractos hilal,era~$ ns clausulas
twn adi•nrllcti cont·,•ach.ts. c ~wn ?'it~ lfr.'i??H~~ct i cont!actus,
~XCC'DÜJnndo-se rt Sll].JCl'\'lUlellClO. da rlJJl)!.!llllÇUO do paL1'll110TIJo0
dr. um elos cnnL~actanlr.s, c3:paz de compromcLtcr a prcstnçlio
por que se obrip;n11.
Assoguro'u-sr.. ar. tcrcei.ro, cm cu.io favor se estipulou. o
rlircif.o de exig-ir o cumprimento ria. obrij::acüo, sn!vo se n CRli·
nu!nnlc hom·r1' rcsc~vado 'pnm si a facnlcl!l:dc de substituir o
tci'Ccirn hcneficim•io o houver mnrln dcsRa far.u!'clncle. Todnvif\.
si o terceiro tiver conl.!'ahicb alg·uma obt•igaçüo cm virtude do
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conf.·:·aclo feito om seu llcne.Hcio ou que dellc resulte, <J cs1ipulanle não poderá mais faze·r a subst.iluiçüo sem o se v· consentimento. A estipulação· cm favor de terceiro é principalmente usada cm co·ntractos de seguro de vida,
O ~igorismo da . Or·cl. do Ii v. 3', Titulo 59, foi nm~~o
v.lt~nuaclo pelo Alvura de 30 de· o'utuh~o de 1793, e pela j·.lrisprudencia dos nossos 'l'l'ibU11acs que sabiamente .interpret012
aqoulla dJs!plosição legal\ a•c.ceilandc qualquer meio .de prova
para a extincçiio das onrigacões resultantes do contracto, U
p~ojecto acceitou essa jurisprudcncia, e não podia deixar aa
seguil-a, não só por ser muito racional cDmo po'rque se ach~
de. accôrdo com o systcma d3 provas que admittiu.
E'oi largamente rcgularlo no capitulo II deste' Titulo' g
compra-venda, c.ontracto !ipico e modelar em direito meccantil
C: a que se d·cv0rn equiparar todos os contractds commutativos .
ou ôm que se dá a propriedade ou uso de uma cousa por Dtltra
ou por dinhci·ro. ·
.
S•lgundo' a tradição do nos~o direito o contracLo por si não
.(ransfc.rc a pro1p1ri0dade das cousas, contrariamente ao direito
~'m~cez e ao de ou lros povos que seguiram a in)lO'-;ação do
cod1go f~anccz. Pareceu-me dever ma.ntel' o prmcJ'P'\0 do
direito ro'm:wo, que é vigorlntc entre nós, mas ·com algum tem··
paramento o pondo-o de ~.ccôrdc c·om a doutrina moderna.
Certo o simples c.ontracto não póde ser opposto a terceiro's, isto
~., nã:o gera· obrigação indeterminada, mas será levar muito
.iongc n ritualismo legal .pretender que a t.ransfcren~ia da rn·c• •
priodade se nãd dá, mesmo enL~·e as part~3 qont:ac.La:Jtes, si~üo
pela pratica. de certas f(lrmahdades, cu.1a m3LltuJçao. só vm1
tornar publica a transfcrencia de modo a evitar a conru..
são e a duvida em 2l1'eju.izo ele terccil·o. O antigo e obsolel.o
oonceit.o do d·ireito real é que dá origem a taes confusõ~s.
Para que o contracto. possa gerar obrigação indotermi:1nrla,
isto é, .obrigar todas as pessoas ao respeito da prol)~;.r:dudu
individual, força é que a i.ransfcrencia se revista de certa
:publiciade. ou apresente signal ii1equivoco da acquisiçiio d:~
cousa por outrem, mas, entre os que contractam, a distincção
é inutil e ao mesmo tempo odiosa. Não me foi passivei acccitar a theoria do projecto ele Cocligo Civil approv"acto pela Gamara dos Deputados o ora cm discu:.são no Senado, que só
adm iLte· a ucqúisição rJe propriedade immovcl, fúra rios casos
do direito hercditario c elo mucapHlo. pela inscripeão no rcgisl.ro publico. Para mim t.al thcoria, longr de ser um pro- •
gresso, consUtue iamcnl.avC'l retrocesso, que consagra o formalismo do novo direito 1'onwno, isto 1\, elo systrma qnc os
.iurisconsuHos allcmãcs conEOiruiram sobre os velhos t.cxbos
-latinos, com menosprcso do .insto e do honesto c desconhecimento do caractor cmincntcmenl.c social do rlircito. NiJ nosso
paiz, com uma populaq.ão cscnsr-1, disseminada por vastas regiões de difficil communknçüo entre si, esse systcma autoI'izaria as mais flagrantes injnst.ioas c dcprcdaçõ~s. GarantaM qnnnto po~siYel a Ma fó e n sog·mança dos terceiros, ó o
que importa (t ordem soc.ial, mas não se !.ire ao contracto a
s1m efficncia, 11ela rleprndrncia em que fica do fornmlirlndns !·nulcis para o fim visado ou, pelo menos, muito dispensavcJs.
Em seccõcs nspcciac!'l dcslc cnpit.nln trufei ela rctrowndn.
repo~tc o remissão, da preempção (protimésc.) c ela ,·cnclu de
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fl1!1dos d:o commcrcio, procurando .prccnolwr a lacuna d.'l
nossa Iegislaç,ão sobre tão intcressan~ assumpto ..
A materia é difficil .e a· lei ·franceza de i 7 .de março da
i 909, que é o documento ma iii recente que conheço na cspecic, é díffusa, complicada, deixando margem ás maiores du- ·
·
vidas o incertezas.
Assentei, como base, o archivamen~o na .Junta .Gommcrcial e a publicação do instrumento da compra-venda do fundo
de commcrcio, estabelecimento ou empreza commercial ou
industrial, em globo, sob pena de nfto valer contra tcl,ceiro.
Si o fundo cedido :p'ertcUDer .a alguma sociedad!l IegalmenLe constituída, o adquirente respcmde· por todas as dividas ·da mesma sociedade constantes do balanco e escripturai;;ão do estabelecimento, ·ou jil. accionadas ou .de que tiver noti{icação judicia,! no prázo dos annunc~os; e se não. tiver. a~·
chivado e publicado .o instrumento da transacção, a adquirente responderá .por todas as dividas contrahidas pela sociedade ·vendedora até a data da compra-venda. .
Este sysLema põe fim ás incertezas c controversias reinantes no nosso fôro sobre a ,suecessão das sociedru:Ics. O
Tesp~Jito :i bôa fé ·do publico c a hO'nestidade . aconselham a
consiàerar tal successão como uma especic de succcssão
universal, equiparando a dissolução social á morte do individuo, pois de outra fórma se autorizam todos os logros c
machinações contra os credores; mas o direito vigente resiste,
força é reconhecei-o, a semclhanté concepçlio, c este é um
dos casos em que o magistrado se vê collocado entro os dietamos de sua consciencia o o respeito :i regra juridica. A ,pu-blicidade da cessão c a responsabilidade do adqudrente, · nos
termos que menClionci, parece que remedeiam o mal, na medida do passivei, assegurando o direito do vendedor, o do
adquirente e o dos credores do fundo alienado ou cedido. As
disposições assim pro,íecf.adas são a,pplieavcis· a qualquer
venda, cessão ou transferencia ele fundo de eommerc·io, . em.preza ou estabelecimento commcrcial ou industrial, ainda
que resulte de contribuição para o capital de uma sociedade.
!Consagrei capitulo es·pecial á cessão de credito, porque
este contracto ofterece particularidades que autorizam o tra- ·
tament.o SClparado da. com]Jra-vcnda.
.
O abwro que na prruLica .cliaria se faz das procur:xções em
causa propria c a incerteza reinante no fôro sobre os effcitos
e alcance de tão imomalo instrumento de mandato, induziram-me a projectar declm:açfío especial de que ·~ssa procuração não opéra cessão do credito, si não tiver explicita a clausul:l ela alienação.·· Trn,Lando posf.eri{)ll'mr.ntc do contracf.o do
mandato, ins,eri novo artigo sobre a cspecie, segundo o qual a
procuraQf(o cm causa proprin, não importa· cessão do d'ircHo
·
sinfío quando isso mesmo declarar expressamente.
Baseado no absurdo pt•inDi.pio de que .a ningucm apt'oycil.rL o ctrsconhccimcnto da lei, lcgulcios sem consciencia facilmente fazem valer contra M i!;norant~s da technica .iurirlíra as procurações in 1'C1Jl. Jl7'0Jl1'Í~<m, in 1•crn su.arn' ou cm
cama propria. fJllC incm!Lameni,c nssignnm. Tem-s,c n:ff.irmado nWmamcnte a tcnclencia para incluir no insLnmwnlo
do contracto a sua denominação prcciRa, nfim
rruc o signaturio. conheça hem a responsuhilidade que assume. A noss:i
~ei n .. 2.04·4,· dl) i908, e o proj.~to do.lei uniforme sobro
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l'etr.a de camlllio, votado na Conferencia de Haya, exigem a in~
sereão das· palavras letra de cambio ou equivalentes nos Li~
tulÔs dessa natureza c o mesmo se prelcnclc fazer em relação
ao cheque. e tal cxigencia tem juslamenle por fim fazer .scn~
ti r ao subscrip.tor a i·ntenção c o rigor do seu compromrsso.
A lc:Lra de cambio c o cheque são instl'Limcntos de uso fte~
quente, e em geral as pessoas que ~elles se servem para. os
seus negocias os conhecem bem. Sr a cautela da dcnomma~
r.ão expressa se julgou necessaria na letra de cambio e no
~beque porque, apesar de ll11Ui to conhecidos, ainda podem
causar stwprcza ao subscriptor, que pensar de um instru~
monto co'm chusula vaga c imprecisa, cujo alcance os pro~
prios juristas discutem ainda, como succede na procuraçflu um
causa propria ?
Exigi para a locacão de immoveis a inscri;Jc.ão no rc~
gistr~o predial, para qtic possa ser opposta a terceiros. Não
soffri o arrendamento do immovcl do casal por prazo· superior a cinco annos sem o cons·enLimcnto prévio de ambos os
con,iur;es. Sem autorização judicial não se poderão locar
bens rio meriores c incapazes pc,r tempo supe,rior a cinco an~
nos, Assegurei a prefcrencia do. inquilino do predio arrcn~
dado para .estabelecimento commercial ou exploração industr<ial, para o novo arrendamento. Procurei assim, a par de
uma rc~ulação minuciosa do. contra.cto de locacão de cousas.
· g·arantir por um lado o·s interesses da esposa, dos menores b
dos ·incapazc~ c por ouf.l:o assegurar os direitos de terceiros
e o dos bons inquilinos, por entender justo c equitativo tem~
perar o arbítrio do proprietario ·que vo1untariamente c·ede o
u.so da propriedade, mediante com.pensaçÜlo livremente estipulada.
·
1
•
·
· Hesitei cm tratar da parceria agrícola e pecuaría' em um
· projeco de Codigo Commercial,. m11s ponderando que os ban~
cos dCl -credito real podem ter occasião de fazer tacs contra~
tos para o amanho e cultJivo das· propriedàdes que lhes siw
ad,iurdicadas, e em alguns éasos soc'iedadcs exploradoras de
immoveis .podem adoptar a ·parceria para melhor realização
do seu objectivo, e'll!bcndi regulai-a neste projecto para evitar duvidas sobre á natureza dos actos originados das relações de parceria. Este contracto participa mais do arrendamonto e da Iocacijo de serviços do que da sociedade e por esse
motivo .não foi il,lclujdo no primeir·o livro do pro,iecto.
A rmportanc1a da mataria o as relações frequentes ge~
melas pelo contracto dCl hospedagem levaram-mo a afastar~
rm do plano primH.ivo, consagrando ca.pHulo especial a esse
~ontracto, csf.cndcmdo as disposições mutatis nHttamUs aos
mternatos de cdu:cação c. ensino, (ts casas de aprendizagem o
out,ms cm qu.c se cobrar pensão d.inria pelo alojamcnto c
sustento das po~sons. Não era passivei deixar ele oceupar-mc
da indemnização clcvicla aos donos das casas de· hospedes .pelas
clr.spcr.as a que os forcam os regulamentos da Saucle P.nhlica
no ,caso de molesl,ia·grave, infecciosa ou contagiosa, ou de fal~
leCJmcnto rle algum ho&pedc, bem como pcJ.os prejuizos, !.ra~
lmllin~ I! rJ,}spcazs cansados pelas precauções neccssm•ias an
l'Csgual'(lo ela sau de elos 011 trns momdorcs ela casa.
Con~m·vci a denominação d!' locaçlio de serviços un cnn~
tmclo dr: lm/Jalho para me não afastar muito dos nossos
usos, apczar de ser talvez esle ultimo nome ·mais apropriado,.
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.Para obccloccJ' ao pensamQnlo que P,rcsidiu :i cla)?oracilo do
projoclo. extendi as r·cgras dc.gl.c cap1lt1lo aos mcrltcos. cn·m·f!lÕc~ cng-on hei !'OS, advogados c pi'ocuradores judiciacs.
· ·h·atai cm capitulo cspcciat ela c]n]Jí'eilada, atLcnclenúo <i
grande imporlancia_ do contracto. Ha que considerar na empreitada: 1•, o caso em que o empreiteiro fornece o traJJall'o
u os malcriaes; 6 uma verdadeira compra-venda, e o cmprmtciro conserva a propriedade da obra, observadas porém as
clisposiçüos dos arts. 284 e 285 elo pro,iecto; . 2", o caso em
que o empreiteiro s!l fornece o trabalho; éé uma locação de
~ervicos sujcila a algumas regras especiacs. Ha .lambem que
t'azer" u rliÚi.ncoão necess::tria entre a empreitada global (prJr
aversionern). commnm nas construcções civis, e as por umctade ele pre~os. u:ac\a ordmar1amcnw nas obras publlcas. caminhos ele feno, ele. cm que o ajusto é feito fixanclo-.se o
preço por unidades, sem determinar as dimensões da obra. e
ainda por meio de or~amento prévio on com dimens(ies cu:nheciclas, ele modo que a consideração da imporlancia t.oLal
da obra a executar possa influir _no préço ele unidade.
Manda a r.quidade que cada uma dessas · cspccics tenha
disciplina apropriada. O Cocligo vigente é a lal rc,spmt.o
lacunoso c obscuro. Anlc•rizar, ele· modo geral, o clono da
obra a rescindir ao seu arbilrio o contracto, pagando a obra
feita, sem attcndcr ao que o empreiteiro poderia ganhar em
toda a obra, é uma in,instir;a, porque ordinariamente o em. preitciro nos sem calculos tem muito cm vista o coujunclo da
obra, a cli\"orsiclacl•) c!os serviço;;, o renclimcnto .ele cada um
dellcs. a sua maior on menor difl'iculr.!acle, c submette-sc a
perder cm uns visando compensac.ão cm outros. Obrigar
, sempre p ciono ela obra, ccintracladn. por unidade 'de prc~o, a
pagar tnclo o que o r.mprciteiro poderia ganhar na obra tot.al,
Reria revertei' a injustir.a contra o dono da obra, pois no preço
de nnidaclc ,ii't o empreiteiro ealcula o seu lucro, de fórma t!l11l
se locupletaria <i cusla da. ressoa que lhe deu a cncommcncta.
Assirn pa!·cccn-me esfahelccer clistincção entre as duns .cspccios r! e cmprcil.~rla po'.' unidade. de preço .. No pr1mmro caso,
isto é, quannn nuo se f1xam as cllmensücs da o})ra, tanto o qU•)
deu a. cncommcncla como o emp1·eileiro podem rescindir o
eonl.racl.o quando 111es convier. pagando-se a obra feita. Não
RC tendo eogit.aclo rltl f.ol.a!iclarle ela f)lwa, o emprciten·o não
podia ír1• lmscaclo o;; ~rns cnlculos sinüo na tmidacic a cxr.cnt.ar. M~~ se l.il•cr ha\'ido um areamento compruhensivo de
t.odn ú obrr1. r.n r.lt\ nrm, pa1·tr) c.n scct.ão rJctorrninacta della,
ontüo 11 lirur ao r•mprrilr.iro a .iu~(u compênsação dos ~ueri
ficins feilos, qnc stl pnrleria rulvr.z resulta!' rio acr.l,rtment.o ela
obra rcsiin:nda n ,jnst f) in:·cresse r! este, respondendo pelo
prcco. rruando hu oJ•çamcnlo ou são conhecidas as dimensões
da o!Jra.
Pura o caso de dissolncüo da socicclado empreiLeira so
dispoz que 11111 rios socios tlssuma u rcsponsabilidado da cmprcilndn, sn!J prna riu rcsrisiio delta. A escolha deve ser rio
rionr• rln ohra. mas para mnrlr.J•ur ORsc urbil.rin, que Jlocloria rlàr
lnrn~r a _n.l1nsos, ~i n rlnnn preferisse mn sncin Qtln cl!o llcm
sah1a nan pCICicr ra~r.r• n 0hru. <'•err\"i proposil.ulmcnf.c 1)11-r _um rfns sodas nss.nmrr n 1'rspnnsa7J!Udarlc rla cmm•cilarln,

n nao que 11111 rins ROCIOR lomc n dirocr;ii.o rln lral1nlho on execute pessoulmr.ntc o ~crvir;o. O soei o escolhir.lo púlo clono ela
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obra resguarda o justo interesse deste, respondendo pela
oxccuc.ilo do contracto, que poderá ser feita por outros.
No capitulo rel'erente ao transporte, tratCJ do serviço do
transporte, por terra on por agua, de pessoas, an1maes, bagagens e quacsquec· hen~ moveis, mas no transporto por agua
as dispnsicões deste capitulo se completam com as rlo Jrc~
ta monto. lh Lambem a fazer obsol'\·ar a relação intima entre
esses dous capitulas e o que no segundo livro deste projecto
so occupa dos conhccirnnntos.
. ·
Occ.upando-me do mutuo entendi fixar. em 5 o/o os juros
1
do contracto. '!l!anrlo não estipulados. Esta disposJção obedece
ao principio da•· prrsnmr1cãn· da oncrosidadr. das ohrigac;üe.;;,
um dqs caracte:·os com qu 0 evoluiu o direito morcanl i!, mas
que nenhuma razão de justiça ou de logica impede qne se
estenda ús .ohriguc.:ões r.ÍviR, Não necessito ,justificar a adopção
da Iaxa de 5 % nestes casos, cm vista do abaixamento geral
do ,juro. O ,juro da môra é de () o/o, porque é prociso lornnr
main onerosa a J'esponsabilidade do devedor que não cumpre
o contracto. c porque não Re deve animal-o a prol.rahir o cumprimento da obrigação para ganhar a diffcrenca do ,juro á.
taxa col'J'rnlc nn g-m·alnwnt.o adrnit.tida,
·
·
Não era taJyoz indispensavel declarar que se não deve
jurr; de dividas ílliquidas, nem se accumulam juros com a~
perdas e' damno~ sinrto cm casos expressos, como .no caso de
deposito, Mas como alguns julgadores teem decidido de modo
contrario, inclui disposição nesse sentido.
.
Deve ser expressa a gratuidade do commodato, segundo
a prcsnmpção de onerosidade a que acima me referi,
. Ao deposilario remisso não cornminl'i pel)n de prisão. A
móra na restituição do deposito obriga n rlep:J:·Hlario tJ. indemnisar perdas e rlamnos se o doposito foi de dinheiro; além
dessa indemnização pagará o jnro corrr.nte na prac.a rio rlia r.m
que devia fazer a r,r.sWuição. sem prejuizo das pe.n~oi" criminacs cm que posso mcorror em caso do· dolo, A pr1sao db de~
positario remisso, salvo os casos cm que viola a lei penal, c
uma modalidade da prisão por dividas, que o direito moderno
não tolera. Assimilei,· sob <JS te aspecto, o depositaria ao commodat.nrio. por·qu c contrnhem obriga~ão da mesma· natureza.
No capitulo do dcpo~ilo foi amplamente regulada· a guarda
o conservação de mercadorias nos armazens geraes,. compl<ltando-se o que já no livro 2" se fez em relação .aos conhecim'lnl os de deposito. Consagrei a liberdade do estabelecimento
·desses armazen~. dos deposit.os part.iculares, trapiches e entrepostos, scgund,n a lrg1sla~ão vigente, som prcjuizo da fiscalização aduaneJra,
.
,
O Corligo vigcnt.e fr.z apenas algnmás referencias ao contracto de cont.a corrente de que t.ratr.i em capit.n(o esper.ial.
Ningnem rlr.seonhecc hn,jr. a importancin. desse cont.racln c as
relações a qnr dão cansa dinrinment.n, _,.\signalci n inrlivi~ihi
lidndo da cnnfn cnrrr.nt.e. de que resulta só ser exigível o saldo
rr:sult.nnl r ela compcnAHI)ão final ent.re os nrtig-oR dr rrei:lito r·
· rlobífn. noçãn r.;:fa fundumcnfal, mas ás· vezes osqüecidr1 na
rn·nl.ica rlos f.rihunacs. Admil.tindo que a conta possa alim~nM
l.ar"so dP l'l'mcsso.s J•eciprocUR ele mercadorias oü de titulas dn
cr•edil.c:, r. não sómr.nl.r. rir dinheiro rm1-nspeclo. resnlYei a clausula "sal\'n rccchiml'nl.o", pnis sem olln se desnatura o onnt.moln. O lrmçnnwnln c:lo valor rlns mcrcnclorins rcmoll.idns
para yrndcr nn de t.ilulos ele credito para cobrar, ó feito 11
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I Hnlo pt·•wi.oorio. V•'ndida
··on~lilur-::r n Innr,.amcnlo

adefinitivo
mercadoria
liquidãdo o ·Lif.ulo,
.a credito do concnlisl.a
Oll

rr·rnctlenl.r, rom as moclifica~üc~ ·elo Iancamcnt.o proví~orío
q11e l'nt•cm dn razCJ'. pnr via rlc .retornos. Eslr syslrrna integra'
. u inslitnlo. rvil.a conl~slaevrs c chtvirlas, c pr.t•mitlr nnifiear
a~ rliyer·;,a~ .contas a qne pil~l'am dar logar al' rclar.ve~ Ptilt·(~
d(lus commr.rc·inntes. cnlrc mr. commcrcinnt.r r 11m não com. mriJ•t:iàntP, nn onlrr! tina,; pr.ssoas não commereianl c'.
Mimi li i n rnmufnlo rxpri!~."O nn t.acitn. vnrbal nn r.scr•ipto,
.~alyo, qnanl n ao mandato wrbal. para os nclo,; qnc exi~cm
I!Ser:iptnra publica ou cscripto particular. Ainrla aqni fiz 11ri1a
''Xf•epcão impo1·lanl r.. c flllC nw par·t·WCJJ cntf;.;nltar a;; t~Ort.l'i'··
nteneins dn r:ornmerr:io 1.' 1la indusLrin. fr.m JW!'Ígo ah.:·tllíO.
J)j~JH:n·,.;,•i a' UjlT'C~r.nla1;ào do .iJJ,;innnenlo rliJ lllil,llrlilLO pÚt•a ;1
l:nroprn di•· qunr•sqnH ber,~ a nmltP-Tro rle.enntado. 111na. \'PZ qut!
não resulte do euntra~lo e~1cargo ou obrigavã•;, par:t n eoiJJ·r>~~arlnT' ..E' mr. ca.<.•: r":rh1lamenl.e .<cmnlhnnro it gcsi.;io du
ncgorw.o.
~
.
.
Qnanlo á OJ.H!I'O:ir.datlr~. o m::mda(u r:onBI~Lnr. r:xecpçft.o :\
J'''l!'l'U :;1•ral. P1·e~unw-se ;naluilo. menos qua)Hio r· ob,jeelrt t!o
mandalu !'!.Iro <laqu('Jit',; qur~ n mnnclaUu·io !.rala Jll'l ufficio 1.111
])J'I.Ifis~ão .. Xão .. se th!\'l' ,;npvor, com r•ffeitn, que a JJC$Soa l)llt'.
t.'Xt'l't:t' ccr! n indu;;IJ'ia nu faz JH't'Jfi;;são dn ~r encar.J·egllJ' tln
t1t'g'fJdu~ ullwios: o fac;n ~Q11l Yisar ennq.u~nsa<;ãQ
p-eeuniaria,
" ns~im ~·~ rlt'\'f' ·JJI'.esumir 11111 ar:t~t't!'rlo lacil.o l'!li.l':~ I! qu•• eummel.l•: " twgn,:~~ t.' o que dP!le Hi.' orr~npa paJ·a a J'CiliU!lel'<ll;ão
,~,,, ôt'T'I'Ít.:"s du mant.lal.arin St.>gundo o qur. fiJJ' dt: ush ou esli.,.,.1' .~t:r·<\lnwnl.e a•hniLJ.ido.
.
,
·
Oceupei-nw do mamluln if'l':'\'ogavl:l 1• l!a prt.oi:Ut'a~·ãn mn
cau;a pJ•npt·ia. !'th·rnas anomalas, CJUP ,: éonveniPnte ra~er enl.rut•
mt,; J'I'/.!J'U5. grmrs do mandalo. Dt~ve fica1· liem ,•.!r.rn C!UC a iri't•vnenbi!hla,Jr tlrts podct•t•s t:nneetlil.lo;;; an mantlalr.t·io nãiJ o
r1P"'JIIJ'ig-a do py·,•;;lar as ;;uP.'l eonLa:; quanrlo 1.1 coh~l.il.uinle pi'O\'a
fJIJC a '·'Xt.'t:li~·ÜO dn manrlal.o t':ilú terrninuda, t' que n. pr•ocm·a~:ãu
r·m c•atBa ru·opria n:lo imprn·la ~:cs,;:\n de diT·t:iLn;; 5L'Hãu quan!in
. b:;n nw;n)Hl t'X]ItP~sanwn·t I' dN·Ina. St'::;iundu o dircittJ vi~enl.n
o 'dau~ula em rau;:a prrqn·ia i.'i•.•nl.a n pl'\H!UI'arioL' t.h'. nhrig:a~flll
:.lP l1l'OSLal' eonlns·. E' eon~a fliH~ ~(~ nfi.o pô~le· 1nnniPI'. A~ Pl1Zi)l~!4
quu Lin·ram tfS anl if!''" c.lnul.ol'(·~ pam a nr.hlP<.:ão de St'n"•lhanl.n
in;;l.iluln lliín sub~i~l•~lll mais: as t'~';;l>Ps dLt rlim\tn, CJil•! ni\1)
"IÜh11íLnía. nãn ~fto ou não drv0m SI'!' n1ais prnhibitla;;; tl l,lt'l';,wnt•nt:ia rl:t anomalia rJ, individuo [li'OClll'ilrlflt' <'lt• si uwsrno 1í
run df'~SI!,:: mnilt1;: nrchaiBTnns SNll ,ju;;l ifh·utiva 1111 ,,,latln
ar:l.unl t.la h~gi~lat;ftn p tla 1lnul.rina, Quantln nmil1• a dau~nllL
I'Jl') e:liJ:'Il )ll';lpi'Íll ptítll' !.PI' M Sl'g'\1ÍI11 r;; efl'Pii.OS:
.
Tl'mr.qJ'Nil' para o cnn." Ií! u in t.e n tHIM ']C rn·ova r n c·xPeu~iin
1io rnandttln ,, u i•nt·íqm!t:imrnln illicil.n dn mandularin: faz~!t'
n;·e,timir a iJTt'\'IH'abilitlnrlP ":r .l'aenldadc t.l0 :;;ubslahr:lcctint•nlo .. n l'az,•t· Jll'f'i\Uil1it· uma l't'll1Ulll!l'l1<;iio SliJl~l·inJ• i1 dn. u;;11 ..
·. E1:a p:'Pt:i;;n r.Ii:;.,ip·lin:n· n t:nnl.raelr. dn NJmmís,,,;u, dJ~i~n
hrlll· t.ln dt• nnrnrlntn !rJt'l'eac!.il. com n (111:11 11 Ct;Kllg"
~·i~'t>ltlt• o r·oni'Úndl' 1'111 algun~ ptHdo;:. ?ia crtlll!lli~:,-ã(l, n conJ··
mi,;;;uT·io .nn nlllllflnlario a;:;P P!ll ~cu 'PI'OfJJ'i" nomr, comu. :MJ o
lJI'g·nL·:o fns~(~ ::-P\1, ohl·i::.a-sc' fW•\:.:;oalnH'IÜP pal'a. c·~Hn o::; t1~.1··..
t·cit·u,;, t•urn tfllt'lll cnnl.r·nda. P r~~~~~ nrnlll1.nm nc,t.:an tl•em Clllltrn o t·ommil!cnll•, como ~i rolle niio t:XJ~IJ~~c. O cqn,t.T·aeto du
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ClJH!lllistiãO r.lú Jogar a duag ()rden;; rlc rclac.õe:;; a.; ilo commis-

;;aJ·J~ ,?Oill o l'OIII!lli_ltenle, e v ice-versa, são relaçõc~ de mandatG,
mociJJ 1cada:; lodav1a peJ,Js curaclerr.' pro[H'ios elo contracto. ~~
t'úllf,;J·me ;~t! IJ·ala de c011Litljssliu p:·nprianwnll! tlitn ou (](I
r·OIJSI.f/IWI;tw; e a tlu ccnnmis~ario eorn a;; JWS:;uus corn quem
~':!1tm~1 a. Au cunll'Uriu du lJlJe succNII! ao mandai ru·io, o cunJmJSSUJ'JO responde ]JtlJ•a com o r:ommil.lcnle pc!t1 t'UillfJl'imr.ntó
<ias O!JJ•iga,;õe;; contt·,uhicla;; Ill'la pessoa COIJJ quem cont!'actu,
sr-.lvu conven•:ãr.• ern coulrut·ill, JllU:< na coosiyJuu;t111, 11 con~.ignal.aríll nãu est:i .snjeil.o u•.1 n:e:;nm re~;imen. A J'l.·sponsabilir.lat.le .do cnmmissal'io •uh~isl.e. ainda fJW• ~~· não.l.enha estipulado a t·•nnmissão d1•l l'''~t/f.'rt', rna~ 1'111! tem direito ao del
credc·rc, ainda qut.• não csl i puJado. Estas l'l.!g-ras Jll'Hiieas, ol'iunl.!a·s de convenicneia,; conlnwr•eia''" fJU•! muita,; ,·,•zes os. cscnplnr·~.~s dcst~nnlwecm. 1.l1!Vrrn ~1.'1' cein5agJ·ailrb; no Codig·o, para
:·nractrrir.ar-na lei u maior amplitude que. 1!111 rclw;ão ao
mandato, l,t•m o coul.raeto tia cunlrni;;;;ftu. Xas l'''lu•;•jc~ com a
pessoa com qtH'lll cnntracla, o conHHi,;•ario nã11 ai'parPce eomu
. tal, L; Ulll enmnlPrei<mtc IJUI' negocia por smt. conta n risco, c
nilu J.H.ílf,! inYocaJ· o marHJalo, Jll'll1 lli'i'tl!nder, allcgur-.rlo-o, fu:;ir·
:b ulwigw;ÕI.':l t\Uittrahi·das l!lll ""'ll n"me, :mln• o t'~-") do. cun:siona('tio f•Jll que.'·' eonlraelu.•í feito er•rn dt•clnrn\:fio exprr.ssa
•.lc uome -dr, eon~ign(lnle. · ,\•,.;im; reedH:lllio u C't1!11tllissario crJ'~.:itu~ ou ll1r1·earlnr·ias Pm eonRig·ntu~ãn, devc'l'á ~~~guir n::; -in~'ll'tw~•ie;; ·di, mand:nitP I! dl'e!arur na;; l'lmdus qu•• Opill'at· o
l!unw do eomrniii,PIIil' nu 't'•Ht~i~n:ml•! ,, f.J•an,;ntil.ltJ· a esle ,)
nomn e o rlomidl i o das peôStJUS eon1 quern conln•.el ar. .PuJ·ece
ii,;Silll bum rlr•l'inida. a distiucf'.ã'J ·enlt·c as Ire,; p:;pedcs, mandato. eontutissüu •~ eunsi~na~·-ãc~. ·
O conlraclu ele L•rlir::io ,;, evitlenlenwnlP, de naltii'C~.a m•'rc:llll ii " por assim con;,l'i'leJ•al-o l.r•ait'i twsle p!'lljl'el.o rle CudigH
do dirPilo aulor.·al l!llli'IJ os bens in1Pi'Jndna•!8, por pat'<'CI'I'
que a disc-iplina do eunlrac:lu de edit:uu.',nãn '" t'lllltJllt!l.at•ia sem
o cunhecimenlu. 1.los direito:; que consUtuem olljeclu du conIJ'aelu .-·
.\ con~litni•;iio ria !'enila 1'ilalicia. ,·, mim das .''i"!J:a•;ilt'~

Peal ir.adas J)t•la:-í :-.ue iPdados dt.• ·::;~·t.:;nt•u de Yit.la. t.'UÜIOJ'H :st~. ]H1~sa.
fa~t·J' nwdinul" -n '11-ansft'l't'l\eia. t],•
jJJ'UPI'iedat'il' rll' lllll ytt
ntai~ iltlllltl\'f~i~ ou dP tll-lllPSQII1~1· !1Pll:-i UJO\'ei~. Pn1' Ps;o;t.' n:loiJYO
li.'lll o· St'll In:.mr nn t:odig;n t1 H1 que 1'-il.' l'('g·ulam o:; dn•etlu~ n
oJ·:~~.·jgat•lJP~ rf~~u!Lanft!~ do :o:PJ.!;IlJ'n de Yida.
·.

]'),;~sr, Clllfltl dll:.; :il!l,\111'0~ t'lll 1/:l.'l':ti, l.l':llt•i fllll])i:tl111'111n
pela illll'fll'lanl'ia cJ'""'~"tÍII' "''"''' :tlhllil':t\'1'1 insl ilulo •!•• PI'I'YidPtwia. enjos Pi'l'•dlll' I'Ctll\llll1icus sliu di.' lal r·•-•lt•Yancl:t lflW,
jlUI' ass••nl imrnln llllallinll.! do~ eontllll'l'l'ialist<.t>' mnder·tws.
!'IIJ't'UI':llll a :.;na unll'nda nn qtrudt•n ,Ju:< maii!J'Iil:l J'••;,:tlladas
JH:'lt..t t:r·di;.!'o t:ntHlllf'l'ldul.

Fazvl.'

t.IJI\

~t'g·uJ·u, IIJI'Sntn dt~ vjda.

JHiu ,; sü pr·al ica1· :wl11 d" pl'l'\"idnncia familia1', mas '1 assegUJ.'aJ'
o Mt'll t:J'Pdilo, g·al'tlllfil· 11 !'\Ptl t'apilnl ~~ irnpôt·-:;p i'1~ pessoa:-; tülll
IJllf!IIJ ~e conlracla uma ll•.•m fu·ndarJa eonfiauca uo CJ'ilel'io
Jlt'uJH'io r na r•:.;iuld'lidadr>' da sil.u:u;ií11 mal.eJ·ial uu dr. l'ol'iuna.
() :il'~'lll'll l'I!SIIi\'1.' llllliillo; lll'llhlt•JIHlS da l'itla induHLl'iU! ·qun
" r,a,,;adll nus IP;,:11u t'llll111 lul'nH•nlosos ponlns dr. iniPI'I'o~·:u;üo.
Un:=wi.Jilill't'l'l' a :'na inJpot•lancia t'llfl\11 1'11'1111'1/./o llll'l'"'mtil e.
Jllll' 1:;""· Pxelnil-u du 1:11dig·" t:ulllllli'J'Cial. :;eJ•ia mo~l.rar·-se
ctllt•.>io ;'1 el'llliu:ii" induslt·iul do llllSSII IPrnpll.
Toda a /'i IIII('" •:· :;1.did:nia '-' Jll'esunw-:;c oneJ·o~u.
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· ANNAII:S DO SENADO
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Dei ao contracto de abert1L1'1l de credito o desenvolvimento
que merece,
..
.As disposioões relativas ás promessas de 1•ecompensa
contêm-se em cinco artigos apenas, mas parecem-me sufficientes para comprchcnder os casos mais frequentes.
As disposições sobre o penhor comprehendem todas as
cousas moveis, exceptuados os navios, que são ob,iecto de
hypotheca naval e ctas preferencias asseguradas no livro das
fallencias. Equiparei na fórma o penhor de fundo de commercio ou de estabelecimentos ou em preza commercial ou in. dustrial em globo ao penhor dos fructos pendentes, devendo ser ·
este· ~verbado no registro predial e aquelle no registro de coinmercw.
·
Pr(lponho algumas innovacões importantes no rcgimen
hypothecario vigente, todas filiadas á theoria das obrigações e
do credito que exponho neste relatorio. Desenvolvi l.ambem a
tfieoria de remissão nas execuções hypothecarias.
A preferencia do credior na antwhrese só persiste emquanto t.em o direito de administrar a causa e de perceber os
:fructos e rendimentos de !la. Segui neste poni.G a doutrina que
me· parece ter sido adoptada pelo autor do decreto de 2 de
maio de 1890, diversa da que consagrava o direito francez.
Da indu.~tría da navegação tral.a o LiVI'O IV deste pro'jecto, correspondente :i segunda parte do Codigo vigente, que
se occupa do commercio marítimo, e que, como é natural, em
razií.o da sua data, precisa de grande reforma para att.ender
á transformação soffrirla pela marinha mercante e pelo commercio nestes ultimas tempos. Pareceu-me qüe a ·epigraphc
adoptada para este Livro correspondia' melhor a qualquer outra, não só por ser mais comprehentiva do que a geralmente
l·lSada, como porque ao mesmo tempo restringe o campo da
iegislacão ás relações do direito privado, afastando qualquer
~onfusão com o dil•eito mariLimo internacional e com o direito
publico administrativo que rege as relacões marítimas ou fluviaes entre os poderes puhlicos do Estado e entre estes e os
particulares, c cuja regulação pertence ás leis e regulamentos
da marinha mercante, a que mais de uma vez .se faz aIlusão
neste projecto.
O systema do direito relativo á industria de na.vegacão
maritima, fluvial ou· lacustre, assenta sobre a naturnza jurldica. do navio, ao qual, si no estado actual· da sciencia e da
1egisJ:wão ainda se não · poudr. dar uma personalidade bem
carallLerizada. é . for~oao reconhecer· uma quasi-personalidade
j'u1·idica, no sentido de tornar o navio o centro da certas
.l'elitçõe~:, como se fosso ellc su,ieit.o activo e passivo do tlireit.o,
~em pre,iuiw da• objectividade que Lem como· cousa move!.
Nilo .\ sómenle a l inguagcm legislativa que empresta ao navio
mcm:111lc uma ospccic de •JWI'So;mlidaclc, como noa casos <li'
ahali·n:tdio n de as,;is~oncin, lortw;ulo-o o ~~;uf:::2 ..do dil~cito P
ro·:mon,~avr:l poJa,; olll'lf!ac;õcs rcsu·llanl.es ·ct· . . ·tos,. suo
as
nrPlV'JniPncins d11 r:oHmw;•eio. e da navegaoiín CÍilÓ üti·ihuc~
no n:!vJo eamcLm·c~ pt'OJH'IO.S elas pessoas, o nome .. o dOJmriJio. r, naeíon:tlídaclc, a •·apacirlaúr, a íll1ml.illadn, a indivisi-:-

b!i if:Ja<!e.

·
,
}:·J~:; al.l;·íhul.c rle · rpmsi pt;;•sonalidarlc; •'!. al•~m disso.
11111:\ ·;lc·c~r·,:;;idarlc~ Jn:,;i1':t do ~ystema IIII C me; •i!HI'nnr.u prcl'cJl'ivel
ndop!,l.l', ;·e~lilawlo as I'Ciac;úcs ol'iu·nr.la,; ·da intlusL;·ía clu nayogal·~o, c; qne H, IJJt.~I'H no· g;·nndo lll'incipío tla scptuucüo da
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patrimonio de Lel'ra c do patrimonio do mar, por extensão déi
prineipio da commandil.a que,· historicamente, se desenvolveu
sr. é que se nüo orig-inou, dos mos- r. costumes dn commcrcio
rlr. ma t'.
Si ha no f.'•t'asil industria que mereça prõtenc.ão efficaz o
·constante é inquestionavelmente a da navegação. Sabiamente
a no~~a Const.ituição Politica indicou a rota a seguir pelas_
lC'iS Ot'dinarias, eori.sngrando o privilegio da cahota"em dos
nav!oR nacionaes. TodoG os argumentos tlteoricos em favor
tla: libP.rdade industrial, sob csf,e ponto de vista, (cem de eeder .
ao g-ru:ndc mlerr.ssc nacional de desenvolver cada vez mais
·a nost;a imtrínha de commercio, não só em razão da nossa
sit,uaoão gc<o,qrltphica, activando as communicaoões dos nossos
numel'osos porl.o.s de mar c a navegação e commercio dos
nossos gPanâes rios, como pela necessidade de defesa de nossa
extensa cosLa marítima, fazendo da marinha mercante a
3.uxilior vaiitJHa d:t inarrnha de j:\'Uerra, pelo serviço de transporte, de avisos· e vigias, e pela forma·cão ·dfl marinheiroll'
que virão. a constituir uma: reserva importante para o recrutmuento de marinhagem de guerra. Nem foi outra a polif.ica seguida• pelas grandes nações ela Europa •que, dominando
hoje c commercio oécanico, e não mais receiando a concor·
rencia, .procnram nos princípios Jiberntls e na irinovaf)ão das
:·c!n'as jurídicas n meio de perpetuar a sua superioridade, im·
.pedindo que os povos, meno.s adiantados industrialmente; possam !ibertar~se da·· sua influencia.
·
Rob pena de commet.t,er tlm verdadeiro suicídio, o Brasil
.não clevl\ acompanhar ser reservas o movimento ora iniciado
para .abolir antigas instituições do direito marítimo, protectora:; da ,fortuna• da terra dos qne envolvem crup.Jlaes ·em e:x:pediçõr.s ilavacs como proprietarios. ou armadores de navios.
A re;Jponsahilidndc dos proprictarios de navio~ não deve ir
além do que ellc entr~gou tl fortuna da navegação. A fatmldade do abandono precisa se!' mantida, mesmo extendida a
toda~ as obrig-ações resultantes dos actos ·C contractos do capitão, ;;;olvendo de uma vez as controversias ·sobre ~ responsabilidade pela culpa contractual ou nela aquiliana que vem
dcGde os primeiros commentadores da Orrlenacão franceza
do commercio elo mar de Hl81, Não m:e r,onvenoeram os arg_umentos em cont.rari o produzidos pelos partidarios- da nbo. I ição da f::wuldado ode abandono e que é de roceiar prevalc•cam na Conrcrencin Interllllcional de Haya, de nccôrdo com
os interesses elas gra·nà~s nolcnci::is .navaes.
· . Don,g interesses estão cm conflicto: iPCil' um lado o inU•rcs>o elos armadores c propT'ic!.al'ios, por outro· os dos carregadores; os primcil'os pretendem, sell'tmclo· 0 direito traclicion:~l ela~ nac.õos elo Mcclif.cnaneo, que o Brasil sempre adoptou. eonservnT· o direito rlc se liberarem das responsabilidades
do navio, fazcnrlo abuntlono elo na,~io c elo Jrel.e aos crcrlnrcs;
os ·scgnnclns, enlP-ndonrln qur; La! rr..~ponsnbiliclacle viola os
prinr,ipins .iut·icliros clil rcsponsnhilir!nclo dos pl'cpourmtes pelos
ttcf.og dos pt•eposlu;;, L'.ntli.entant~sc tocltwia cotn a limita(ltlO
das J'.csponsnllilirluJlcs . elos propridnl'ioS' pnt· dcl.e.t'J1linnda
~nttrmn pot• ln~telnrln de i1T't~uen1;fio; (~ n syslr.tnn ing;lez rlo
(m·(ait, qttl) sn qnet· !'n.zr.•t• provnlooct· IIA'r)t'n,
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!;'ião clni'co'nhe.~o que a> r·azões hislorica;; que dct·am nascimento ao abanrl.nnq, Iíbcr•atorio ,it't ~~!l grand.e. parl.c dcsappar·eceram .. A muro:· par'f.e. rias exp~chr;ocs marlf.rmas pertcnM
a enmpunh ms r•egular·c;.o de nav~.gaçuo que l.ilm os seus agente.;
um prrmanencia no:; pnr·Los' ele cs~alr\ ou de dcsthw do navio
e eom o· auxilif) do !clegrapho c da rndiographia; i'acil lhe~
'' múrll.cr· communicac;õr.s constantes ·com os capitães t\ tomat·
a l.cmpo quaesquer• pr·ovidencias tendcntM· a reduzir ao minírno o ar•bitrio c\e~scs p!'eposto!'l, que ·)lerclm·am por c;;sns
cil·cmmtar.wias Q;rande parte ela importancía. que tinham nos·
Clul.rhs tompn;;. Mas não me .Jlarcce que o rlesapparecimento
dcs•(•. moLh-o dr. e'quídade, que attenuava. a. re~ponsnbilicladc
elos preponen tes c uconsel haYa o Lemperam(lnto do abandono.
seja bastante para condemnar 'este nunca nssás elogiado insti~
,lutn, potlrJtW outr·os ·il10Lívos permane.cein e -out.:r:os ainda se
.apresentam par·a justifi~at· o respeito do tlíreít.o tradicional.
São pl'inr~i.p:llomcnl.e motivo;; ele eq~idndc, c o .lEreito commcreíal t-, unl.e;; rlc ludo, urn syste.rna de equidade. Como razão historica pódc!-~C ainda o!'fcrcc·er a circumstancin de serem o.i
·propriet.arios· c armadores de -navios obrigados ;ii escolher o
ca.pit.iio entre. determinada classe de indivíduos, c isso por si s1í
t\ snffíeí"Pnlc. para pa!.ent.Par que a ~ua, responsabilidade mo·ral,
pelos actos de;;se.:; indivíduos, não ,é· a mesma ,dos outros pre,JiOllimtc;; 1que têm a Iivrc 'escolha do;; prepostos. Accresce ·que,
~Jor mais .rapiclos c !,lff.ica~es que sejam os meio,s de que dis.põcm os armadores para instruir os capitães c fiscalizar-lhes
os acto>, é 'inue.gavel que uma graude. somma de at•bitrio lhes
I'P.sta e t! mesmo nec.es·sat•ia. :.\la~ as J.•azõcs predominantes, que
·Se !wcor'<lan~ pe!·foitamento ·com a 7'«::0.o politica, se ovidenciam da ·compa•1•aoilo dos .valort'.s dos inleresses ·em oonflictos
e dos meios de que se possam servir os intere~sado.s pat·a se
.,.egurarem contra .os azares da uavesac!lo.
Dessa quasi r;.ociedade de fac1to, que. resulta da circumstancia de se acharem suj citos li~ mesmas contingencias os
armadores e os carl'Cgadorcs, _se vê que aquelle.s arx·iscam em
uma sll evenlua\idade uma consicle1•ave~ (o1•tun«, ,rt~prcsentacla
:pelo cusl~ de um navio mode.rno~ ·~o _passo que os :carr~g~dores
tüm um mleressc parcellado, dtvtdtdo ent1>e mmtos (e, pelo
mt>no;;, o caso mui lo mais f•r,equente) e assim o in'l,eresse de
cada um ·carr•egudor é muil.íssímo inferior ao inleress:e do pro'Jll'i-elar•ío do naY.ín; c· s(J pnr _es;.'c !'acto o .pr·opr:ie,Lnrro mereee
ma i H rn·nl rCIJÜil. Conlr·a os r·rscos do mar ,;;pgura-sr. o carr·c~ador, eo1n a vanlug:em ainda de ~:>nr•anl ir· n Iurro r~pet·nrlo, ll.
dado n ~ini>lr·n •:llc: cn1 rO!;-J'a, .uadu Ill'.l'ÜI!, e multas vcz't!>
lucra por•:ttl'l! ;.~rh~·!ilr.w o provavcl lícln ·.<~t.•r•l•í. '?.las n ~Pg_urn
nada \'.nln au ~·r·nmrlnr ,;c•, perdido tl nai'Jn, Pile .[eul '.l" tu·ar·
da inrli'.JII11Í1,ar;fio rle\'Ídll pelo ~eglll'!ldor n .necessar.•ru IJai'a
'[O:lg'Hi' Ull ttii'I'Ci!lHlÓ!' ~lU 1\0 sr,gurt~UOl'

da C.lll'!)lL O ·j.ll'I',ÍUÍZO ·~JO,l'

eU.es sol'fr•íflo, nn rawu rias 111!o lrhl'll~ t~sl,_!l'llna,; po1' lune!,ltl,L

tiP

urqtli'll~~o .

nr·npOJ'I.:fío.

.sr8tnlllo 11 sy,·il'llltt ín,:lrz. ou nn1

qnaqlu1~1'

onlra

qun a .JJnlan,_:u dP\'-" ·pcndt!l' pam 1.1
aiTÍ:leam rnniltl>' YCZt!,.; tnda a :itm
lllRt'il ima, mas, ,.;ubre!.Uiln _,u aqtll
con1 a uquirlarlP, pnrque t1 pl'Pt)l'il)
animar• a -índus!!'in. nacional rle navr~g·a~fi,.l, 11 el11jll'l'~ll ri'' 1.'::1:j)il.ncs n11- marinha mercanLf.'.,

• Xe;,.:t• t:unllído t'Jii.Pndo
Jatln tlo.; pi'Opl·ír•t:n·íos, que
'J'orl.una e1o Ulllll P)(lJCilí,;iw
<I ·mzão pniHíca s-e acconla
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A J't)a·ct;iío lenl.alla 1:unlea a faculrladü do nbonrlonn liht•~
J·:tlc.riu. conlmdiz, aliá~ •. a tenrlencia nnllll'al dn dirl'itu i'OnÍ~
mt•r·t·ia~ para lirnil.at· t;aila I'PZ mais a ·rt~;;prmsabil'idade na.;
.O[Jt!l'ilyt.'0.S du t:ornrncr·cru, dm;cnvolvendo 11 principio da. Ct)JJt~
mu.n.clJtu. como ~"' nota t.lo incr·emcnto tomarlo pelas sociedade;
anonymas, tJ t!D favor qu~ vão mcreccmlo a:; ;ucieiladcs. Jimi~
tmlu~, ou Jhll' qnnta,, a que dt•diqnt•i um'c•~pilr.rlo no titnl(, ~"
'do JH'inwit·u livro deste projecto.
. ~rw ~e L\evn perm_iL!it· o abandono lilwmtor·in ao ca[di.ão
<tUP l!Yt!I' pal'll.l no nav·to lll! L\olle .fo1· dono, ao pruprieLario ou
a;·mador l!ll'! a~sr.rmit· directamente a obrigaPâo. nfto mr·ncionandn no -instrumento o nome tlo navio a· 'que o fot·neei~
mento ou dinheit•u é rle~tinado, e em outro~ caoos rlelemllnadns qnanrlo o fli.'O,jectn impõe PXfJl'.CO<samcnle a re;;pon;a!Jilidade illimitada. He~ulvl'i lambem a obrigaeão pelas soldn<!ns
da equipagem, qnando o fll'l>prietario possi1e vat•ios naviM.
DcstlJ morlo parece-me ter concHiado o intri'I~sse de prntecl'i\u
devida ao tJl'OJH'iel.nt·io eom as t·e~pnnsabilidacl·~s rror r'lle Ít~~
Sllmirlas qrramlo :<r não refcrom l'i;pl!Cialmente a dtd.errni'.tarlo
navio, 1't! ii a a·penas a exccpdio para as :;oldaclas da r.qn i'•la~
g~m, e\· fl.anrlo-,;n a~,; im qn { o f:t \'ilr da J'aenldade do ail:'ii!{Iono rednnde r)rn Pl'IJju izo de incautos eredot·es.
Ainda que a figura do m•mado1·. como riessoa uistincla do
propricLaL'l<l da cnibai·cação, l.encht ·a de;;appareccr. porqtH: a
industria do ua\·egação va'J sencltJ exercida Auasi exclusiva •.
mente pelas grandes L•mprezas proprietarias de navio;:, não
era possível de·ixar de contemplar em um Corligo Cemmcrrial
o contr•acto do am'iaçilo, equipa~ão do navio, e; portanto, (la
pessoa. que t!quipa. o navio e o provê do neces>at•io ptll'a li
navogaç.ão em uma ou mais viagens, c que póéle ser· o mrismo
proprietnrio ou qual·quer terceiro.
'
EHsc conk,acto !\ distincto do fretamento, a[iproxímandose . da Jocac;ão de cousas, com algumas particula!'i<ladt!S que
; convinha deixat• indicadas.
·
··
'
Em tot•no da figura do capittlo giram qu~~i todas a;; 're~
la(:11cs oriundas do commercio marit.imo e fluvial, por is;:o
era necessnri-o regular miudamente as su~s funcÇõP.s, tendo
em vista a comp\exidac\c del,las o os varias aspecto~ sob que
póde sm· eonsidc:·ado o commandanto da embat'cação: pre~
posto do armador ou p!'oprieturio, depositm·io da carg·u. mas ~
não mandt~t.:-..r·io rios cnt:reg;aclores. segundo tHIH theoria muito
" r.m vag·a em França, mas que De Come~· pnlYr:rizou compli'tDmtmlr. d li11ill:'t•• .\ ;.•t·eposto rio propl'Í'!l:ll'l•l ou am1art·w.
mas (:'11m preposto ele natut'eza e;;per,i(ll com gTamlc laf!nrtlt)
· tJe al.t.ribuir:l',rJs :) mu:las re~pousabílid:trlP;; CJLil' não tcJetn
ouLJ'OH aA·erÍ[,),; auxiliar'-'' 1:o commcrr.w. Dahi :t neccs<icltulc
d~~ não sli 1ei!:-:t' a~ s1.w~, l'Ola~·ôr.s co1n o r:.r·!i1;t.rloP pul'a .~~ ::in1·
·ltl~~menlr ú~ r·egi'Us 1\n mnndalo e da lor:a~ão d!1 servi~:il~.
A JlCI'('I.'l'ia nu S(l!!iutlar/,: twnticn Ltmda u desappareter.
ma~ t•omo püdt' t•lia rt•SIIllat·_muitas vrJz.es do ~irnplro~ fnl!t~J .
.nn de nm c·onl l'arl.o tacilll, nao ora posstYel detxnt· L\1~ dr~c1~
plinul-a. pnr·a ,,~ ca,;crs t•alla "''~ Jn(•:Jtls i'J'N!Ilt.•nil.'s t!IIJ qtrr• ;w
•t'nconlra St'1a anlig·a l'tit•tna do sociutlade.
:\ par<.'t!l'ia nayal. ,·. 1111111 ,;oe.it•dadl.' s11i (1''111'/'is: n;; •nJOdi~
fiNI\'Ões nspeci ficatln·~ nas ,.,,~·1•ns A·crnc~ lia;; ~oe.ierlrtde;; de
t·nmm~!'!'Ítl rli~Ungttr.nHJ!\ i.IH;; 1.111lr·n,; fth·ma;;, [ll!lo qlll' ''·' lll•l
di.l r···~ulnc:no apt·opritvla.
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Um dos· 'abusos mais frequentes no contracto do (reta...
menta é. a inserção no il)strumen:to de clausulas impressas
que o carregador só conhece depOis, e desta!S ·uma das mais
empregadas pelas compan.hias estrangeiras 6 a que desafora
do ]ogar do destino a~ acções judiciaes resultantes da execuça~ do ~ontr!l!ct~, de fretamento, pretendendo obrigar os
eonsJgnatarws ou Importadores da memadoria a fazer val•er
as suas reclamações perante o tribunal da séde da· companhia.
E' cer.to que a ,jm•i•sprudencia dos nossos t11i.bunaes tem-se
constantemente pronunciado em. s·entido contrario, mas · era
convenient.o derimir por uma vez a· eontrover.sia, annulla.ndo
tal clausula impressa, salvo sendo expressamente ratificada.
J~ra preciso tambcm estabelecer mais clara distincção do
que a do Codigo vigente entre o contracto do fretamento ou
de carta-partida e o contracto de transporte, ,çtrír.tu sensu,
ou de conhecimento. A eXJpPessiLo á. colheita ou prancha já
vae .cabinda em desuso, e para fixar-lhe o verdad~iro sentido
entendi declarar que o instrumento desse contracto é o conhecimnto, passado nos. termos do capitulo IV do Titulo III
do Livro II, regulando-se a convenção .pelas disposições do
contracto de transporte (capitulo IX do Titulo II do Livro IIIl,
O ~ontracto de fretamento ou de carta-parl:ida n!io prova
o recebimento da cn.rga, não estab-elece, portanto, a responsabilidade do capitão como depositaria, mas o conhecimento o
prova. Pela carta do fretamento loca-se o navio armado e
equj,pado, é ao mesmo tempo um contracto de locação de
eousa e de lo·cação de serviço; é o conhecimento, porém, que
prova o emlbarque da mercadoria e completa a obrigaç!io do·
armador e do capitão.
·
Uma das instituições mais antigas do diooito marítimo,
o contracto de dinheiro c ri!Klo, ou cambio ma,ritimo, vae ,1esn.pparecerrdo, por desnecessario.Pensei que o ill!strumenoo desse
eqntr!lr.to devia ser formalizado, app:oximando-o _da. letra d~
cnmb1o, ae~crescentando-lhi! enunolaJ;lõ!!$ ca'!'lli0f"«'l9tlcll8.
O decreto n. 8418, do f890, entre as attribul~«íes confiadas.
nos ,juizes seccionnes, menclüna a de ccmhecer das questões
l'elal.ivas ás hypothecas. marítimas. que nlio exi-stem no nosso
diroit•\ mas cuja necessidn.de já ha muito se sentia. Con~
grr.i um capitulo á hypotheca naval. dando-lhe os me~mos
· effoitos da h~'POiiliiJca eommorcial sobre imm~veis, em tudo
tluanto for comnativel com ·a natureza ·cto mw10, e :n!io con-:
trari·ar· dispos'ições cs.peciaes.
As linhas geraes do cóntracto de seguro foram traçadas
no 'ri,tulo II r.lo Livro III, mas o seguro ~ontra os riscos de
navega~ão (a que o Codigo vigente chama seguro marítimo):
precisava ser disciplinado em càpitulo especial, para attender
. :Is JJUrLi·culllridades qne offcrece, sem prejuízo ·das regras
geraes do capitulo XIX do referido Titulo.
Depois de haver tratdo dos contractos rclativo.ç ao navio
c ri cal'(/ a, tinha· qn o tratar dns· obrigações cm caso de accidente
da na.veaação o o fiz em quatro capitulas, o primeiro sobro
a abalroação, o srg·mHlo sobro m·r·ibadas forcadas, o terceiro
sobro nanfraaio, o qual'to sobre assistenC'ia. Segni no assnmpto. como n•n mett drvm·. us cotwenr,.ões do Bt·uxollas (23 do
RPI.rntbr-o de 1010) pura a tmil'ic:\1,\ÍÍO rle ccrt.lls regras em mu-
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teria de aba:IroaQão e de n.ssístencia e salvamento marritimo
de .que C'ffereceu lueido relatorio o Dr. RodriS'O Oct!Lvio rJ3
LangaaNI Meuer.es, delegado plenipotenciario do Brasil.
O ult.ímo 'l'.itulo deste liv11o é o das Avarias.
Supprimi a expressão equivoca e an!Lchronica ele avaria
arossa, conservando .a d.e avaria commum, .que exprime Jlle1hor a natureza do mst1tuto. O caracter desta avària é com
ef-feito, uma especie dr. sociedrudo do facto. a que algmis juristas c.hamaram quasi contracto, em virtude do qual todos os
interessad-os no navio c na carga devem indemni1.ar os prejui~o~ e ·rJamnos delibcmdamente êau.sados a alguns em benefi•CJO ger.al. E' uma obrigação de equidade que assenta nos
preconceitos de .iustiça mais a.rraig111dos no e&pirito dos homens, como s·o vê da propria origem desse instituto, que remonta á ma1is alta antiguidade, dando assim um te&temunho
eloquente do sentimento de solidariedade que desde os primeiros tempos jurídicos presidiu á ellllboraçã.o do direito. e
o dominou, a,M qnc o pa,rticularismo philosophi~o e as concepções mclar>hysica~ elos ,iurisconsultos o. pretenderam mudar em arma do forte contra o fraco, do rico éontra o pobre.
Displ.'nsei a enumeração dos caS{Is .que se devem quali. ficar de avaria ·commum, como fez o Codigo vigente, liml·tando-me a declarar qttc se classific!Lm como ILVaria oommum,
o damno causado delíhr.radamentc ao navio ou á carga, ou a
llimboR, paJ':l evitar perigo ou damno maior que ameaot> o
navio e a cnrgn con,iunctamente, o damno soffrldo como r.onsequcncia immediata da avaria commum, o as despezas feitas
a bem e salvamento commum do navio e da carga na even-·
tualidade do perigo ou para evitar 'tlamno maior;
. Tres slí.o os caracteres da avaria commum: o acto de
vontade; a ameaça de perigo oú damno para o navio e a carga
con,iunctamente; e o resultado util obtido.
·
No conceito do damno está incluído o das despezas extraordinarias, feitas a bem e salvamento commum do navio
e da carga.
·
Era· preciso banir. a noção do perigo imminente; basta·
para ,iustificar a avaria que haja ameaca de perigo ou de .
damno maior do que resull.aria da propria avaria causada.
Nenhum capitão prudente aguardará que o perigo se torne
imminento para procurar pelos meios ao seu alcance evitar
o desastre. Demais, o conceito da imminencia do perigo é
vago e depende da apreciação individual.
Outro ponto em que .se nllo "póde manter o systema do
codigo vigente é quando exige que ao saorif!cio, necessitado
pelaR circumslancias, preceda deliberaci!o motivada com os
cfficiaes do navio, de que se lavrará acto. no diario da navegaf)íÍO e se fará o competente protesto.
.
·
. Em regra não ha tempo para isso e o capitão qne, na
imminencia do perigo e antes de acudir com as providencias
urgent,cs, se occupa om deliberar erri junta de officiaes, a redigir actas o a fazr.r protestos, faz lembrar a apostrophe de
Cicero no Sr,nado Romano quando Cat.ilina batia és portas
de Roma.
Não ha instituto mais clifficil de tratar do que o da
{ailwncia, c niio · é sô no BJ•asil que as leis reguladoras das
quebras se succedem a pequenos intervallos, no desejo de
cnconLrar formula satisfnctoria para a resoluoão do con!lioto
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pcmlaJll'nl.t~ ~>nh•e M tlit•eilm; dos crcf!Mes, os .rio fallido e qs
1nl.et'C'85e~. du c.nmnwt·e in " 1/a indu~t.eia, n · i nCnt·csso social,
vot·lanln. qlll' não púde. ""!' poHto l'm. P.lano s.ecunrlario. _

'fres gr·anrlcs pl'llletpiOH ]Wr~trllt'll_trt a l'l'lllodelacao qtte 1
pt.·oponho da l~i. n. ~.. 021,, rlt~ 17 de rlezembt.·n de ~ 908, Qllt',
f'ntno sr sabe, I t)l 1.J.•rtda rm gr•andc• parl.n. a UIJI .Jlll'rseonsullo
t•,prcialisla na rna/.PI'ia. n flt·. Dr .. Carvalho d1~ MPndon~a:
a ,•.xlensftn da l'allrmda aos devrclnres niin cnmmcrllianles.
1 ,.:·ti ando o insol\'ttYt~l p('la mesma J'i'n•ma que o Jalli,Jn. 'a sevarari'ín 1ltt mal cria mcran)enll~. pro~cs~ual que se nfto pt\IJ,l
e;onsl i 1ne innrdmcnltl lu at.· .a lcgtslat;ao dos Esl.aclns, u ~epa
ra.çãn .:la pul'fe JH'Ital, t'f!(htzindo-sc o instituto ao (!Ue ,~1!1;
wrclatleil·anwniP dt~Yt~ ser, tsl.o é,· á execuçao geral dos bens
ti,., rlnwrlol' pt•los credores conslituidos cm massa. Os crimes
eommrl.l.ido~ pelo iiCYf'tlor fallirlo não mudam rlc natm·Pza.
vnla eireumstancia de t.eL'ilm sido Jll'aticados achando-se o
m1t tll' t•m esi adu de fallcne ia. Por .outro lado não se c.omprr~
ht.'tHln que o delicl n p1·aticado eonlru os crerlrn·es cm geral
seJa menos gran~, soei alnwnl e J'allunclo, rln que o crime conl l'a
{{Lm!qtJel' oulm, prssna n possa rle sua punição dcsint.erc~sar-se
a ,iust.it:a pu!Jliea, pern)il t.inrln que sç,ia objecto de tl'!l!J.Sac~Ges
n. necut•tlo~. com mtcn•o desconhecunenl.o do concell.o mnrh·~rno do erime c da pena. A experiencia tem dcmonstratlo
que o Rysl.ema fio rogular .pela lc.i, e no processo da fallencin,
·n~ tleliclos eommeUrlo8 contra os crndores pelo negociaut.e
rallir!o, dilue nas preoccupa~õc~ do .1alve-se qúem pude1· e do
proposito de oillel' o mnim· dividendo possível, o interesse
tia JUSta punição do criminoso. A· acçíl.o penal perde a sua impor'tanéia, u justiça ct·iminBl se retralte, porquH à emrHJcer-lhe
o~ movhnentos se nccOt•d8.Jll não· raro os credores e o fallido, e
o que el'a c eleve ser principal passa a secundaria e 'de somenos
valor. Os interessados niio vêem, no. momento, sinlío o partido
que, podem pecuniàriamente ·tirar. da situação, diminuindo
quanto possível o seu prejuizo. O resultado é o que se está
vendo todos os dias, são crimes sem conta deixados sem a
menor punição, a impunidade assegu1•ada aos esj:lértos, a fallcncia trnnsmudadtt em meio exccllente de liqmdac!lo de· negoc.io. .o\ o Codigo Penal, de cuja reforma V. Ex. se occupa
ag·om, cabe definir os critr~,cs c comminar-lhes penas. Não é
n legislador commcrcial o mais competente. nem o Coc\igo
Commcrcial o Jogar mais apto. para qualificar dclictos de
qna!quer natnrcza. V. Ex. obsct•vará a ab~ten<;ão systemat.ica
qne manLiv~ rm l.odo ·projecto rclativamcn1,c a comminacõc~
rle natureza prnal. Não me parece conscntanca com a rÚzito
.inrirlica n com a cnn\'enicncia politica a confusão qnc cm
algumas !ris ;;o d:í rnlrt.~ n direito privado I! o rlit't>iln pnhlicn. Si ]·,rm qur~ o dirt~itn priyarlo assente for~o:;ament(l
no int.er•cs~c soeial. qnr ha de sur o seu motirn pr·incipal e
~llJ1eriOI'. não ,1 lieif.n drscnnhet•nt• a differcnt;a radical qu~ o
prog;rn~sn da jurisprndrneia''as~ignala Plll.t·~ o

t1il'eil.o t'iYil c

n dircilo Jl•'nnl. haslanll' pal'a impo1· rr,g·ula\'fin ;;('parada e
disfinrl,a, aiJrndcndo á din•I'Rirladc do;; pt•ineipio~ basko;; dü
cada nm dr•s8r.;; rnmo~ elo dit•eilo. A csl.a nnccssidncle Lheol'ica
Ró.' njnnla a J'azãn JH'aticn. tlemonsll•atla p:•:a lonl!'a 0.XPC\t'it>nria,
snbl't:ludo filn mul.cria clP l'allenria ~~ do J'Pginwn <las sncir•<lndDR anonymas. 0,; mai;; gmn•;; abuso~. a;; fraude;; mai,.;
nJnnsll'ttosn,;; ·rmüicarlas pO!' twg·neiant.ps fali idns, por. i IWtn·pnr•arlnrc., n arlmin i.,trnrlnres dr .~oeiNl;11lc.;; annnrmas, fif'·3lll

'•,-

,.

'

i
i
I

r,

··.·,

]23

•

I

•

I
.

imJ)unes, apezar rio alarma qnr. produzem. no primeit·o mo'mrmto, no pa.•so qur. sfw se\'eramcn l.e pu nulos nu Irns r.rimo,;
muito menos importantes praticados conl.ra um ~imples pal'twnJar. Estou convencido de que para lao dcploral'cl rr.sullatlo contribue poderosamenLc o sysl.cma de lr.gislat· mistu-.
ranrlo a mate !'ia penal ;i. civil ou commercial, cl'enndo inj!Ístificada dcpcndcncia de proeessos que devem. caminhar inttlJramcnte separados.. ·
. A impontualidaclc do ·pagamento de obrigação liquida,
eerta. c exigível, sem relevante razão de direito, constitue o
cri! crio regulador do estado de fallencia.
A força dada pelo decreto n. !H7, de '1800, c pelas leis
posteriores <is contas extrnhidns dos lil'ros dos commcrciante;; para provarem a liqu idrz c cc~tcza da divida, autoriza.nr!o-se com ella n fallcncia do devedor, não merece sct• mantida, .
não só porque aberra dos princípios da prova, como pnrque
f.em na pratica g-erado as maiore~ iniquida(]cs. Dá-se aliás no
dirl!if.o vigente e~tn curiosa anomalia, filha. da fall.a do ,;ystema das nossas leis: no passo que a conla cxtrn'hida :dos livros
do commerciuntc t.rm a maxima efficacia prn!mn_te, cohsUtue
proyà prc-constituida para a abertura da J'allencia do de•
vedor, é fnsufficicnlc para outros cffcitos menos . impOl'f.antes..
·
.
O decreto n: 917, de JS!JO, c a lei n. 859, de !li de ago~lo
de 1902, consideram, para aqnelle effcito, dividas liquidas ~~
cortas as contas mercantilmente extrahidas dos livros do commoroianle com as for-malidades legacs. intrinsocns o ~xtrin
secas e verificadas judicialmente por peritos nomeados pelo
.Juiz cm peti~!ilo do credor. e as contas assim vet•ificadn~ consideram-se vencidas desde a data do despacho !.lo jni~ na
petiçíio cm que o credor requerer o ~xam~ em seus jn'oprios
livros ou nos do devedor, qLlC, se recusar uvrr.;;r.ntal-o;;, ~eja
. qual fOr o motivo, ser•á havido po1· confesso.
O simplos despacho do ,iu1z no rr.quel'iment.o da pat•te
determina o vencimento r.h .jivida ... A •lllO f1ra 0-nti\o. re~
duzido o contracto ? Si houver $Íd:> p:tct.uad(f um prazo ou
uma condição, v~ncc-se da mesmo mn1wira a di\'ida iJela ~im~
pies vontade de nma elas purt.es ?
Mais. grave é o at.t'cnt.ndo 'JI.HitFk SI) trnla ilc conta
corrente.
Nem scmpr~ n dcmon.<;tração gt·a-pl! ic.';t da 'N,nt.:J. cr<t'l'clll.o
exprime no momento dado 't vcr.lac!eit:a ,;if.uação l.ios c~•rrt•n
ti•las. Havendo operar,iir. ..; pond;mtes, acon~ecc muitas vf'zr;:;
q,lr. a liqniclaeiio posll~!'ior li•J tar~,; opcrac·ões a!l.t.'l'a a •illll:triio
ecnslant.c da ·conta, dl!;;!icando n saldo.· O;; twg·oeiant.cs .u ·,,,
dmnonsf.rativo ela ennl.a .:nn1.1 rept'e,;·~n 1 .anch) aR r~l~~·ttcH !11~
~·nardnR-Uvt•ns ~ahrm fl!.lf~ não "'·~ ;Jr.'td~ l.omat• rln moTÍtento o
r.iebilo c ct•emlo, eomo ;;.: :, '''lilL\ par·as;;e pela nll.l!nor::íu urJ
~ndas as tt~ansH<!(;fJe:; lw.,·id[ts '.!nt~·n rJ~ c~ot·t·r.ut i~f.a:.:,. A ~~:;tri.pt.a
u•iclc e, lar extu:lis,;inm, ma:> n sul do set· ali Ót·ado cm virlucle
dns t;r,nirl:;,~;.ür!:> r• eompt:nsa~<ir,; poslr•!'iOJ'i!S, Si huje ,,c fur
exlt•ahil' do,; livl'lli> rlo negnr•,iautc A a conta eoJ'l'eJllc de B,
est.o J'igm·at·:i comn devedor·, 1nns qualquer· delles tem contas
a ]lJ't!;;lnt.' fie negoeins pendenf.tJ;;, cujos saldos não foram rlinrla
IIJHll'lldo,;, e q lt\IH;nnwnlo de".~cs saldos
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podern. fazer de B o credor e de A o devedor. Mas A llUJ!l'<i~
Yeit.nndo o momento, por emulação ou malicia, exLrahe a conta
hoje, requer verificaoão, ·e se o fizer UOd livros de B prova. velmente a aehará conforme com ll! sua propria escripta, e
t.riun.phante dirá ter provado divida .liquida e certa e estará
habilitado para requerer a fallencia do seu credor! Certarnenlf este poderá dest:·uir o embuste, provando mais tarde
o seu c~edito, quando lhe cheguem ás· mãos os documentos e
conl'ls das transacções pendentes, mas isso só o poderá fazer
mnito tarde, quando já estivar decretada a fallencia, sactificar.lo o, seu crediLo, arruinada, ou, pelo menos, profunda;.
mente abalada a sua casa. Si· as operacões ainda não liqui'ladas tiverem sido feitas no exterior, o tempo necessa·rio
!)ara a sua liquidação e 1prova póde ser de muitos rnezes, e,
emquanto esse tempo co!'l'e, a fallencia caminha ...
A 1ei n. 2. 024, de 17 de dezembro de 1908, melhorou a
r•edae~ão das anteriores, assegurando melhor a prova da conta,
nos t~·,·mos do art. 23, n. 2, do Codigo vigente, mas· não me
parece ;:ul'ficiente garantia a exigencia de comprovação por
·doeu c.ir.ntos que mostrem a natureza das transacções e os
a·visos necessar'ios, principalmente tratando-se de conta cor·rente · preferi adoptar a disposição contida no art. f. 434 que
;1ão ·P,.•de deixar duvidas e põe fim ás incertezas sempre peri' g-osas, trat.ando-sc de cousa tão delicada como o credito· do
negoci:mte.
'
Nrt administração ,provisoria da massa fa!lida proponho .
reforrna ·que me par~ce mu·ilo conveniente. E' muito raziavel
que ,,e entregue aos · credores a administração dos negocias
que o devedor não soube, ou não poude gerir sat.isfaotoriamenl.t:, o tal .foi o systerna seguido pelo decreto n. -917, de
1890, 1 que voltou a lei n. 2.024 depois da tão ridicularizada:
tent.at iva da lei n. 859, de 16 de agosto de 1902. Mas a de-·
!.ida ponderação do caso convenceu •.me das vantagens de escolher o syndico dentre pessoas estJ•anhas á fallencia, modificando a disposição da lei n. 859, pa;ra confiar a adminis1l'RQiin provisor ia a uma classe de funecionarios especiaes,
hahilib1dos pela .Tunta Commcrcial, snfficientemenf.e · afianç;,do~. c cujo numero e· condições de investidura sejam de··
terminadas por decret.o do Governo Federal ou por. lei local.
0 exeJ·cicin «!!ts fnncções de syndicn pelos credores· tem gra.,·es hlconvementes praticas. A:ntes de Ü1do, é um onus para
os rreJoreR Sül'ios, que ordinariamente procnram evitai-o,
•r!~ix:mdo-o ao,g qne niío bnscam siniío o lucro da commfssãó.
· Accr~sce que no peri()do 1provi~orio da. fallcncia aR funccõe:i
rio synclicn são mnis r!e anxilio ;í acçiin ,indiciai nn nrreca:<laçfio c ç:uarda rios bens dn fnllido e dn instrncoiío do pro-.
eesso, ,•orno delegação do poder pnblico, do que de administmçiio dr intcres,es commun~. c a rapidez· c ~;rA"nrnnçn· das
provirlrmcins n tomar, a responsabilidade effect.iva do cnr!l'o
lncrr.m com n systemn ar!opfnilo pelo projecto, confianrln ta·es
fnncr,õcs n pcsRoas hnbilit.adns que cxerc.nm prnfissinnnlrnr.nfc
o cm•ç:n. Niio ha dcé<conhcc~r por fim o cnnflicto permnnrnt.c
(]JHl, enm prejnizo rln eqnirlnclc, rlevirla a t.nrlos os crrrlllrrs,
rcsn.Jt.n da npposiciio de inl.cresses dos credores entre si ~
onlrr csles e o fnl!ido, no que a nomeaoüo do syndico officinl
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of!eroae mais seguro remedia e garanti& de imparcialidade na
·
·
·
sua reGolUcão.
Encerrado o !PO!'iodo provisorio, porém, é de justiça. que
a administração e liquidação da m~ssa sejam entregues aos
principaes interessados, os credores, cujos creditas eatejll!m
:.'galn>ente verificados.
A classificação dos ct·editos mereceu-me· especial cuidado,
sendo fucil reconhecer na ord0m e gTo.daçüo dos creditas a
orientação de todo este trabalho. '
.
Enl:rc os meios preventivos da fallencia inclui a cessão· de
bens, Que tão malsinada foi no nosso fôt•o pela errada interpreLnr;ão dada ao decreto n. 917, de 1,8{!0, que a instituiu.
Pat•a transformar o projecto de Codigo Commercial em
Jl1'ojecto de Codigo de -Direito Privado, realizando a bella
inir,ial.iva de V. Ex., offereco emendas ao Livro I (das pcssnns) c ao .Livro II (das cousas);- ao Livro ]li (das obrigacões
o conlractos) accrescento um capitulo sobre doação t~ regTas
es·pcciacs sobrr prcscripção. Entre o Livro V c o Vtl inclui o
Livro da f3.11Jilia, c ao Livro do registro, quu passou a ser o
VII, accresccnt.ei um capitulo sobre o registro dos nascimen- ·
tos, c~sam~:ntos e obitos. Nessas emendas-segui quasi sempre
o pro,j ecto do Codigo Civil approvado pela Camara dos Deputil:dos e ora em discussão no Sonado, ·adoptando muitas vezes
a propria redacção, só me tendo afastado do texto del!e por
indeclinavcl nec0ssidade do systema que adoptei, ou quando
me par~ceu que o projecto da Gamara não consultava as necessidades do nosso tempo ou os verdadeiros princípios de
,iustica.
.
Uma ex[losicão succinta e synthetica' desses princípios .e
dessas necessidades, segundo o ponto de vista adoptado, melhor
dirá u V. Ex. em que o -por que me separei do projellto approvado pela Cilmara dos Deputados, do que uma analysc
minuciosa.
Começo, como de razão, pelas normas l•egul&doras da
capacidade· civil, questão ·muitíssimo delicada em· que o legislaclm· avisado deve sempre desconfiar de sua Ct}m'Petencia
para deixar grande latitude aos tribunaes informados pelos
orgãos majs habilitados. Ainda quanto á fixacão da· idade, .
·em que deve cessar a incapacidade absoluta. é posivel seHUir
uma regra de accórdo cóm phenomenos physiolo·gicos bem
conhecidos, mesmo pot'Que o poqueno augmento ou diminuição da idade c a variante individual pouca influencia podem
exercer no caso. Mas a difficuldude surge quando se t.I-ata de
l11'iyar do pxercicio doR ac·f.os. da· vida civil uma pessoa do
maior idade affccladu das faculdades mentaes.
O projecto de Codi·go Civil do Sr. Dr. Clovis BcvilafJUa
considerava absolutamente . incapazes elo cxoi•oer por si os
aet.ns rla vida civil os alienados de qualqttC1' espeC'ie, a qUI~ o
CnLligo J•r.vist.n ..•t~g;uinclo a expressão do nosso rlircilo anteriu 1', cltanmva. dt,, lunr.·os. de _torlo o aene1·o, extwcssão es1 a I nmhom atlnpf.ada pdo projnctu ora cm discussão no Senado. Os
ü.•rrnns lmu:os dn lorlu u ur:net•n não toem prccisíio sciontifica,
embora l'lJc t·econ\1rr;1t a nutoriclado .do uso e lingu:~gem vul~
!-\'1\l', ao pa;;so fllil' a fól'mnla do ::\r. Clovi.~ Bevilaqua compJ•r.11rnLlr' LnrlnR as, ".Brwc\es rlr moles !.lu mcn1.n l que pod<"n1 Ura1·
an JHH'Ítml.<! a t•nn:;eil'mia rios mol.ivos e do alcance dos actos,
uu que, p'ostu lho deixem n fnculdade de discernir, impedem:.
no do conrormnr os seus actos com esse discernimento.
1
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.Pollia · wcft•eit· a fórmula nc.galivn: d{) collig·o suisso,
aehei-a mttito vttga e enltJclia mais convcnicnltl adnlil:lir
a;; exprt.•ssót!>J alicll(l(/us co11sitle1'wlos como l.lte.1 pur pericitt
Judicial, pois qtw, 1-l'alarulo-stJ du liberdade .lJUmana. niir• sn
póde 11'1' por PXÍI!:i'Crado Lodo o cscrupulo en1 uvilat· que simples aiJt't'l'at;:i~o dt.> pspiril.o uu l.enclendas rnor•bida>l po:;,;int
acat''l't!lar a inlt!t'dict;ãn t.k mnu pessoa pet•füiluménk cnn- ·
sdenle dus :wu;; aelos.
Conl'ul'llWi-'nH.' cOJtt o modo de ver· ilo Dr·. ClovH lkvilaqua em t·da~flu aos pt•otligos.
.
:\ \ll'tll.li:,;alitlad•• I!Xet't.ltmle tltJ et!t·l.os lintil.es t'• vcrt.larlt!it·:t
alii'IIU~Üu nwnlal. l!Uil>ilii.Ut> caso pal.lwln~ico su,jcil.o ú ilill'l'eiuciio mmlit•a: pt'tdt>. JlttJ••\111, Sl't' compalivel eum um ]JCT'f'•ilo
l'ii!Tilil.ll'io cVI'I')H·al, l't.·.~nlt:H· tlt• nma com·iecflo, rli• · urn liltlllo
di! ~l'nl ii· PI! I harmonia com ·o interesse ~ocial e Jtus:;e ea~o
cnuwm l'I!Speifal-a.
O pl'o,iPcl.u dt• enwmlas manl.érn o dircilo l.t·atlicionnl na
rcslitni~flo ·in iutem·um c no.-·heneficio rio Vellciano.
. Siio leis lle amo1· e de 'piedade, ditadas por· scutimeul.o
moral de alcanec Jlnlitieo, que 11 tn•o,ject.n da Camara aboliu
para obedecer <i inl'lcxibilidarle da reg1·a c talhar por um st\
padt•fio o conceito nbrigncinnal.
•
,\ mul11CJ' lH'a,;ilei1·a, dis~c· eu cm conferencia do In;;l ilulo dos ,\tlYogatlo;;, .a mulhe1· hrusilcira. pouco culla cm
geral, nollre, · uffccl.uosa, não habil.uacla •a pt•oJ'issões mercantis, dcspreoccuparla rJos interesses malel'iacs, fraca, portanto para a lula no Lel't'cno rr.onnmico, encontra no hencol'icio tle Yelleiano; que lho niw lolera afianr.at' obrigaÇões
alheia;;, ~C!,;lll'O ahri~·o contra o ari.Hicio e malicia dos especuladores. A J'cst ituiçiío por inteiro t• a 1,:-:trauLia do palrimonio dos orpllãos que Ol'a se vae substituir pela J'espo.nsabiliclatle rle fulorp,;, Clll.'<li.IOJ'eR n juizes. A prol.ccr;ão aos ineapazr.s r. tL mulhcl' t:epre~rnta inleresse social t.lc gt·a;nrlc
monJa que não pôde eerler a tlleoria8 jul'idicas ,sempre contcslaveis.
Pam eomplet.ar a,; li ispo., ici'íes relativas :Is pessoas acCI'CBeenlci um arti~;o ;;nlwe as {!Í.mltu,,;e.~.
Não t; cousa liquirla que o Clodigo Ci\'il r!nva e.onf.cr diH~
posit;õf's l.'l!l'et·cnle~ rws bcn.• puhlicos; .Pnlo mcno.~. a classifieuçfio dc8se;~ bens cm relação :ÍH pessoas .iuriclicus necesarras a
que siío al.lrilmidos, assim, eomo a regulação do seu uso o
:rdminislrat•iín. escapa :'i p.;;phem lln direito privado.
O Sr. Dr. CloYis Hc,·i!aqua,· .iulp:ando o Codigo incompcl~nl.c para discriminar o,; bens qutJ pcrte.nccm à União, aos
E~larlos e aos municipioH e pal'a lhes conferir a administração
do~ mesmos. não l'ni alt!m tias rep:t·as articuladas para· oom~
plcl"11' a t.ltnoria 1los bens .. St!lll invasão da espltcra consW.ul~ional ou do direito rmhlien. Esfa pruclcnf.c reserva não i'oi
imitada pelo pro.iecfo revislo nem pelo projecto da commis~!'io
dos vinle r um. mas J"ll'el'eri, poi· mais ·segura, a abslcnt)1ío rlo
TJl'Ojccl o Bevilaqun.
A plrnil.udc dn tlireilo de pl'opricdacle garantida pela
Con.11 il.uiçiio repnblicana, como o J'tiJ•a pela impcl'ial. com a
1111 iea rxcc.pr;:io rla clesapfJJ'n[lrin(;íio llOI' necessidadf! nu ut.ilirlnde pultlira. cncnnlra a rrsi~l.r.ncia rlas l.t•mli~õr~ ,i1ll'idica~
r• daR ne1:Ps~idad''~ sociae,;, rlifficihnenlc nmolrla\'ris aos PT'rt~rilos ]Hn'am~nle eseolaslico~. pcln qur• nãn pórle Ber rnlrn~
rlida t:nm a rxlensfin fltll' Pfll'CC[J rlr>enrrt!l' da Jrll.ra ronRtiillciona!.. Bm mmH'I'osos casos a lc1 !olhe no prnpt•iclal'io a
11·1a~

i

~-

.~
'

'

'Í

'
127

·-

dispoôi1;ão dus bens, rcsll'ingindo de facto aquclla platonica
amnliturle r.la a!Jerracão indJviduu\isla, mspirada na tlJCOl'li\
du. dil'cito natural, norma da sociedade primitiva. A heranca
Heccssuria limitou o direito de Leslut·; a lei· de ü de outubro
de 'i83G [ll'Ohihiu o cstahclecirncnto de mol'gados, capellas, ou
quac~quet· outro:; Yinculos, e a .imisprudenciu entcncte por tal
fH'ohihida~ a:; suhsliluil;ôe~ l'irleieornrnissarias alt!m do segundo gTáo; .toram almrluntes as leis de amortização; leis varias creil!·am ser·vidües; em nome da Saude Publica a autoridade. abre c fecha prerlios, ordena ·reparos, lJCl'mitlc c proIlibe a llnllilacão, deJI)l'lllina a 1'6rma das construér:õcs.
?\ada mais eolllrnl'io :í historia rio rlireilo c oft'emivo do
seu camclel' social do que o conceito quiritario da propriedade.
Nas suas inclaga~ücs sobre as insliluiçües primitiva~.
Smnnet' Mainc rlescobt•iu entre os hindús uma fórma de proIWicdadc que parP.c" ter sido a mais antiga, e o~ trabalho~ do
2\!ountstuarl. Elphinslone, us d1! Fusl.cl de Coulanges, relativo~
:'1 chlarlc anliga nu mumlo grcco-romuno, as observações· dr:
'J'm·goboski sobJ'e a RusRia, as de Lavelcyc, Cardcilas e tanl os
outros em rclacão an occidenle europeu, vulgarizaram a nor;ü11
da propl'iedarle collcctiva na sua origcni, a pl'incipio commnnal P, depois familiar. Os dircilos do propriclario exerciam-se sobJ·c n snlo collccliva c não individualmente; era n:L
rommuna, no c/an, na t.rihu, na ycns pu na familia que residia
o dominio da terra, cujo usufructo tinha o individuo quand1)
ü lrallalho JliiO SIJ Jazia em commum, c a divisão. do rcnrllmeHI.o a~segurava a catla gnipo ou furnilia o neccssaro prtJ·::.
· a su!Jsisl.enr:ia. S:a aldeia ltindú, wmo no mi1· e uo volost russo,
na _marlw allcmã, no taaal de .lava, nos allrnend~ suissos,
como cm ceJ•I.os aylwtamü:nlos da :.\1uncha u. nas ruças t.upJItaml:J:is, o individuo po;:sue a~. nrlllas de combale c de ca1)'t
e. os ub.iccl o:; de uso pc;;sonl, mas a terra li ·de lodos c por·
todos igual e temporariamente re)Hl.rLida, quaudn não siiu
communs ·o amanho c o cultiYo. Destas cotHlil)ücs da prnpJ•ielladr. prinlitiva rc;;l.am inequívocos vestígios nu legisla·r::i1•
Jns povos da l~urnpu, t!Spcciulmenle ua llussia, onde a libcrtar.üo do:; ser\'llS deReJwolveu o collec~ivismo originaria; <1
qtÍem cxami·na as antigas insLil.mQücs pol'tbguezas, antcriore·•
n D. Diniz e :i .l'un'ilaeüo da Unil'crsidadu, on immediula··
monte IlOstel'iores, antes que os urubalhos de .JClão d'Aregas.
P.uy Fm•na11des, Lope,; Vasquc;;, Lniz MatinR e · .E:cmiw lloclri;:ues hotlvcsscm avivado u sulco dn romanismo.· reeouhcc"
· logÕ os siauaes da propJ•icclacle collccl.im que se indil'idualizot;
pouco n porJcn JWla lenta iu.t'ill.t•uçãu do 'ilumiuio quiritnr!o.
~ulll fazer cubcdul dos :!'actos tlenunciativos cl(l uma ()ttltura
c.nllccliva a que :;IJ n!l'i!J'C ViLerbo a pr'OJHJsi(o do paul ck
Ulmat·· e do e:.tnipu da Vallada, lembJ·e-se n kgi;;tru~üo pur[.lJ··
gtJcza· sulJI'(• scsmal'ins o especialmente a Ot•clcnn<;ão do livi·u .i", ULulo .\::J; não S(l na parte em que J'C,;al va .Ua;; coni'.cssiie:; os lct·J·cno:> ela~ villus c logtu•e; cm proveito ·do~
JlúSLos, CÍ'iu~ür!,; e Jo~Tamr·nlos communs rloH moradon>8, lae~
1.•~ haiJio:', P'OllBins e nmtlos mani.nl\o·" do nosso diNiLo vi
r~enlc, oonrn na nnlavl'l disposi~ão que pu1w· càm n perda ria
PJ'OJ;ll'icdaclc 11~ ·dono,; de oliv:H•,; e l.ei'J':tS de pito que deixaJ•em
1:olhl'l' uralln pot• üS niio f]t!PJ'f!J'Pm aduhar ou ror.ar. No untig•,
rlirnil o alli'Jnãn I r:J'J'[l (jtlnll pr·opt·il.ario deixasse inculta pas~
sn1:ia a Jll'l'll•neer :i 11111'/'lw ou :1 comnmnn, desdo que ali i n
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matto oresoia. 'l'ambem na Roma imperial, apezar do juris"
consultas dei'ifiirem a propriedade como o Jus utendi el
aliutendi, absoluto e intangivel, o honrado Pertinax, autorizou
a occupa•0ão de um campo deserto .pelo primeiro que ahi chegasse; c não ~o'i por suspeita de socialismo que os pretorianas
o degolaram.
·
·
·
O instituto de hemnça necessarm, a antiquissima lei da
avoe71(1a, que permitLe nas execuções de sentoocas as remissões familiiares, os movgadios, os remotos atondos medievo~
o toda a legislação de mão morta attestam, a par lio dolriinia
quiritario o do individualismo !ltnglo-saxonio, a sobrevivenoia
do conceito collectivo da propriedade do solo, de que o indivhhw é simples administrador ou depositaria, sujeito ás regras
impostas pelas conveniencius publicas, em cuj1o nome se lhe
dá a faculdade do tirar p~oveito da terra, pois outra cousa não
!é. disse-o Bentham, essa creruc.ão da lei chamada propriedade.
Grand·e phuse da historia romana é a lucta lia plebe contra·
G patriciado pela apropriação individual d osolo. Usul'pacão
dl' poderosos, conquistas, severidades .contra devedores, ·dissi·
pacões do luxo geraram os latifundios, e predispuzeram os
jurisconsullos á invenção do domínio indivi·dual, absoluto,
contra todos, a que a t.heoria do direito natural deu valor e
:realce, mas não tamanho que houvesse :feito perder-se a nocão:
•:la propriedade ·collectiva; cujo caracter o jurisconsulto Gaio
Ancontrava nos terrenos provinciaes, pertencentes a Cesar ou
110 pov'o 1•omano de que só o usufructo tinham os occupante~. .
A im:lividuaoão da propriedade immov·el representa· um ·
elemento civilizador; provavelmente o · progresso humaM
não dispensaria a iniciativa c a energia que só o instincto da
[ICrsonalidadc confere; mas se o communismo é degradantt;
retrocesso, si 11 cvoluoão bisto'rica se afd'irmou no ·sentido do
individualismo, unJ.oo capaz de garant1r o pleno goso •ja Uber.dade, convem não esquecer ·que a supremacia absoluta e exclusiva desse individualismo, o conceito romano e anglo-saxí'íü
da propriedade, a livre expansão deixada aos instinotos pes,:;oaes e egoisticos :razem a miseria ing.leza e a anarobia moral
que ha de arruinar a Amerlca do Norte como. fez cahir ·o
im)Jerio romano. Em toda a !Propriedade ha o elemento oollec1.ivo -que. se não deve perder de. vista:, como nlio se póde
dr.sprezar o elemento individual. Na su~ origem a pro.priedade · é collectiva e, portanto, social; o homem não póde
apossar-se effectivamente .da terra pelo menos de modo per~
manenlc. A posse do immovel, a:lém do que o poder physico
occmsionalmente occupa, não passa de uma oreaoão do direito,
symb'olo e ficoão que da lei recebe a sua razão de ser e a sua
segimmcu, 1pois serin: precnria a que lhe déssa a forca do mais
valente homem de guerra. Todas as theorias formuladas para
e-xplicar c defender· o direito de propriedade como inherente
:'i nntmeza humun:r o condição de sua· existencia, contrariam
o facto de milhares de annos do communismo primitivo; não
pa.:;sam d•} diva~açõe~ melrt'])li~·~ir.as sobrando alento e vigor
em cerebros que· prescindem dos documentos sociaes e de
cavar fundo o veio dn: Icgislacfio comparada até o encontro ela
!Paleontologia juridica. A hisl.oriu dn propriedade em· todos
os povos do globo o está mostrando e a ~o~reviylmoia de
~ustíl,uiçõc~ primitivas o Pf\tentcia do !Jl()do 1mlludiV!ll.
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invenciveis deparados :.o.;~

Jlll'Jol~s quando tentam definir c explicar a posse, formulando
~hc•.'r!a que co~prchenda no mesmo conceito a aprupriacão

mdJVJdual dos 1mmoveis e os chamados direitos pessoa·es não
outra dc:;erilpa sinfto a crença erronea em' uma
propr•Jcaade natural, independente da lei positiva. cousa· trmgivel, que_ se liga inteiramente á pes;;oa ;p.hysica, · quando na
verdade nuo passa de uma concepção do espirita humano uma
cl)_m;il·<·ão, como diria Jeremias Bentham. ·
'
·
Debalde o illustre Savigny, attribuindo a. elogios antedpurlM elos respectivos trabalhos, as difficulda·des confessada~
pelo~ seus antecessores, entrou pelo domínio psychologico. e
foi cneonlrar JlC: !'ttnlbso t.mimus .~ib-i habenài, isto é, ria vci!l.tadc de ter a cousa· como sua, o complemento e o substituto rta
apprehcnsão para ,iústificar a acqmsição e a conservar,ão · da
posse. Em vão o nebuloso Putcha definiu a ;posse a vontade
matt•rialmente incorporada na cousa,. reconhecendo a impratiC'abilidadc do poder. physico do homem sobre os campos, os
pasto;;, os ,prado's e os blli·I:JUr:s, O eiarividente · Ihering procurou nos actos isolados do propriet.ario, periodicamente repetidos, a mariifesta'ção da pro.p.riedado: · reconhece-se o dono elo
campo naquc!Jc cjuo o ·ravrar e nollc colher, o do prado no
que ne!le prcpá.ra o feno, o do bosque no que nelle corta:r e
dnnubaJ•; e concluiu o mais famoso jurisconsulto contemporaneo que a posse. não ·é. mais do que a 'exterioridade ou a
visibilidade do domínio, formula que o projecto da Camara:
dos Deputados traduziu. no facto do exercício pleno ou limitado de alguns do· spoderes inherenles ao domínio, em de~ac
c<'<rdn com o Sr, .Clovis Bevilaqua que queria a si.tuar,ão de
fa.1ln correspondente ao exercício. pleno ou limitado da pro,p.ricdadc. Ora admHtindo mesmo _que esta noção àa. pos;e
convenha ao estado a:ritual das sociedades civilizlldas, de
adiantada· cultura. jurídica:, é indubitavel que contrari_a profuuclam'cnlc a historia, sem sahir do romanismo, porque os
inlerclictos possessorios foram. introduzidos, segundo Niebuhr,
para protecção da· posse das terra:s publicas, onde impos.sivl'l
era adquirir domínio.· Os intêrdictos . protegiam. a simples
ocrm paciio, estado do facto,. sem l'elar.ão alguma com o · direHo lio!llinicnl e rcprcsenl.avam p·J·ovavelmcntc um sophisma
dr. que, com· a condcscendeMia rio ,p.retor, se · armaram o,;
patl'icios desf'ruct.:~dorcs das terra~ publicas para sr, garantirt!m no goso ma:nso c .pacifico elos lutifundio~.. na. ause,n9ia.
de um Iitulo que os habilitasse a usar elas acçoes reaes. concedida,; aN• proprietarios.
·
. ·
·... · ,
Ma.;:; tlei'init' a posse pelo domínio .ou. nclo cxcrCJClO,:ç;_d~
algnm tJ.:,~ rwrlcre• tio 8enhor,. os quaes são. usar, ..;osat7 c
dispor elos bens c relta'Vel-as ~le cit!em injustamente ~sdetcnba.
ou vossüa, sobre ser conlrndJC.torw com ou~ras n~-;oc::. dadas,
é c·ar:H'I erizal-a. incm•t.a c cont'uzamentc. Assim Ct)]liO. ~era uso ..
nem goso, nem .r!isposlçfítl do objc,icto, existe ·a posse do credor.
. pignoraticio, do ·c]cpositario, do administrador 1 t~t:!bem ·Pódc
cxisi.ir SC'Il1 · uso sem goso, s!'ime.nl.e. acqUJS.li)UO do do~
minio, ~omo acontece ·na .ficção chamada Constttuto pos~e.~
sorio, A coni:li('iio do c.xcrcicio de facto dos podere~ qo~nmt
car.s que o, projecto da Camura exige .para a co~stJtutcao da
·possr. ou para cnmr.le;·iznr o )Jossuidol',, est(~ n:.u~l.o longç de,
~0.ncorc!ar eom n real ielude dos phcnomllnos JUr!dJCos o amda
cnc!lll~J';!m
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mais disl.rúile ,da harmonia do syslema. Compro por escriptura
publica aqui no !tio do Janeiro uma {azewia no interior de
Minas Gcraes ou um campo cm Goyaz, mas não comeco logo
a gosar a minha nova p•ropriedade, nem exerço ipso facto a
faculdade de. disposição. A minha acquisicão é ainda, e será
por algum tempo, desconhecida de inquilinos e arrcndatanos
do ,prcdio ou elas pessoas a cuja guarda está confiado; talvez
mesmo que o meu nome, e a minha intenção de comprar, lhes
aejam desconhecidos. Se o antigo dono não sahiu da sua terra
ll encarregou algum mandataria oe fazer a venda a quem Sil
offerecesse, é passivei, mesmo provava!, que ellc tambem
ignore por algum tempo que já não é senhor e que deixou de
poss'Ui.r o immovel. Occ0rrerão · talvez duvidas o ·embarai:;o.s
que me tolhnm no momento o exercício effectivo do uso e
goso da cousa comprada e a faculdade de disposição que me
resta será puro platonismo, porque não cons.eguirei fazer
respeitai-a por intrusos ou contestantes. Poder-so-á, entretanto, contestar a minha posse ?
A minha situação em relação aó trecho de terra que
compr~i é a q·u.é normalmente teem os proprielario:;, uma vez
quc a- occupaç,ão material, tratando-se de um territorio extenso, é muitas vezes ou qua.si sempre impossível. Assignel
a escriptura, paguei o imposto de transmissão. e o pr·eço, transerevi tt acquisição no registro competente, valeu-me a clausula con.~tituti. Esb, subtileza jurídica, ficção de direito, .mostra
a impotcncia radical elos· jurisconsultos para definir em formula geral todos os phenomenos da posse. Ha ·P·osse de facto
c posse de diraiLo; posse com dous elementos (animus et
i:ol')J'as) c· a que tem só •um desses elementos, ou que não tem
nonlmm deHes, como no caso do successor que herda bens
distantes e desconhecidos; a posse de boa ou de má fé, a
.iusla c a injusta, a titulada e a não i.iluiacla, a das cousas
corporeas, capazes de detenção physica, a das incorpore~JJs e a
especial dos ti tu los· de credito que participam de um e outro
g;onero; a posse exclusiva c .a compasse, a natural e a civil,
a viole'nla, a precaria, a clandestil]a, a do anhnus siiJi habendi
o a do deténtol' em nome de, terceiro. -a posse T'eal, a posse
))1'0 IJJJlptore, 1J7'0 _ herede•,
)J1'0
donato, pro ' dcrel.ict~, pro
legato, m·o dote, p1'o solnto, pro· suo, a dirceta, a der!Vada 1
a rcvogavcl ad diern ou a.rl conrlitioncm ou ad Ubitu.m, a quast
posso o até a. asinina detiintio·, uma infmidade de fórma~.
modos c condições, de origens c apparcncias, medonho ci-poal
em que cada vez mais se embrulham os conl.ructorcs de sys1.emn, h.useanclo em vão na variedade imprecisa c fluctuant()
do~ pllcnomcnos da acf.iviclado humana applica.das as cousw~
ul.il.i'zavüis, 11 fio cçmdut;Lor, o raio de luz que ha de illuminar
·o inlcrior dessa caverna onde cm confUsão se aninham texto~
,; Jnclüs, opiniões o se~Lcnoa.s, observações da experiencia
I igwlns a J'iéçõcw pueris, a .supersLioão da nnlif\'uidadc c modos
do pensar· o rlc sentir que .ití não temo;;. Após os g!ossacl~rcs
\•êm Cujas, Polhier. Vinius. Domat.. Cupcrus, Struvm~.
'Í.'ho1i·msins, Pefias, i\[cJ!o Freire. Surge Savig.ny ~ asson:br•u 1
ti 1i1u'nrlo · enm a sua ohT'll "'t'Undiosa. Cllcg·rt ·Jhcrm:; c l'mdo
de Sl\Yip;iJV rcl'az o direito· ;hmano c a l.hcm•ia drt. posse. Slio
J.otlo~ g-ig-:inlrs, hmncns rio intol'ligencin clnra. -de srrhcr profnnt:Jn. ·pnssnrnm Ioda a 'vida a csGudnr o direi Ln niv~l. mas
.Cl1.1Unrlo so t\rrisc.aram a pencLrar nu caverna, a dcc1f~ur Q.
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enigma, o monstro ·SO prepara para devoral..:os, e elles vão,
pouco a pouco, um a um, sombras colossaes ,projectadas sobre
o cclificio do direito civil, sumindo-se, apagando-se sob o pó
olvidoso da.s bibliothecas.
.
. A .que attribuir tão lamentavel insucesso senão á idéa
de uma propriedade natural, independente da lei e anterior
a esla e por outro lado á .ligação necessaria da posse com o
clireílo romano, com a abstracção completa da vida real e concepção scicnlifica do direito?
·. 'Em se tratando ele definir e caracterizar as relações do
~1om.em com a cousa sob o ponto de vista da .apropriacão indivi.dual, supprimem-sc Hí scculos, esquecem-se as transformaçüe·s por quo ha passado a sociedade, a evolução rias idéa~.
o dest:nvolvimcnto , economico, as creacões espontanea;; da
industria c do commercio, as novas concepões do direito, e
·
a visla fixa-se na passado..
A condi cão ncccssaria para uma clara visüo do problema
par·ece clcver ser a dislincr,üo essencial entre ·a posse do immovel, relação puramente metaphisica quando vae além do
faclo material que o vocabulo exprime, segundo já o pretendeu
Lnbco, c a po.sse das cousas moveis.
.
A ·prolccç,ão posscssoria dos immovois tem grande imporl.ancia no direilo antigo por causa da, acquisicão do domínio
pela occupação, pois nüo havendo titulo ci() propriedade, forca
ó que a controversia se a.poie no facto material e a lei proteJa
o que possue de prcferencia ao que não possue. Nesse caso,
qunlCJUcr que seja o fundamento racinal, historico ou legal
dos ·inlerdil'los possessorios, a ·posse do occupante offerece
uma prollabilidadc ou uma apparencia de dh·eito que se repuLa
merecedora da tutela publica ..E' o meio ao mesmo tempo mais
simples c mais racional de dirimir·a questão.
· .
. Diminue a imporlancia do instituto, mas vale muito,
como elemento de pt·ova, quando, tendo, cessado esse modo
cliamado originaria ela acquisir;üo do domínio, o legislador
ainda não erigiu a fúrma authenlica e a publicidade cm condições essenciaes··da transmissüo da propriedade immc.vel. Entre
nós attl. a lei ele 18GG, chamada das ter!'as, o regímen possessol'i o 'era a base ela acquisir.~ão e transmissão de propriedade de
gTandes tratos do torritorio palrif•, apezar dos -princípios que
atlribtiiam ao soberano a propriedade das terras descobertas ou·
conquistadus. JToi na verdade pela occupaoão, principalments
[)ela simples ~osso, qu~ so constituiu a. propriedade .no interior
rln paiz á IJctra-mar, a margem dns rtos nave~avets e. mesmo
no r''ri~lo das . povoações. Enlrc 1850 e 18G5 abundaram as
cont.cstar>ões o fl'Cqlwnte foi o uso daquelle complicado arma.men t.o d~ arsenal rossessorio, em virtu.de da resistencia tenaz
oppo,,ta ·pelo espirita conservn9or do ~ovo á innov.acã_o da lei
r.lns terras. Mas desde que· so mL!'oduzm a tJ:anscrJpcao ·como
l'onnaliclacle. indispensavel para a invocar.~ão do domínio contra
le!'eeiros, desde que desappareccu o modo originario do· adqui~
l'il' a propriedade· do solo, o não ha ma·is J'es ~wll~'ILS. por pertcnccrmll' aos l~sLudos :rs terras dovoluta?, o msLJLuto ,possessurin perdeu· a maior parle de sua imporlancia em se tra~and\>
de !Jens r.le raiz r tomou aló o aspecto 'de uma usurpa(ia·o ela
fo 1·r·u wnlm o cli r·oiltL O lll'o,jeclo da Gamara· flUO declara impre.seripl.iveis os diroilo.s ~ominicaes. s.obre t.ts terras publ'icas,
que nüo achnitLe tmnsm1ssuo· do dommm do 1mmovel P.OJ:: aot®
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entre vivos ~ causa m.orti~ senão pela inscripção do titulo no
t·c-g·islro predial; que á mesma condiição su,ieila a emphyteuse,
us sel·vidõe8, o usa~fructo, o uso, a· hatlitacão c màis
onus constituídos ou transmittidos entre vivos; que nesse
Rystcma de inscri.pção e registro outro fim não teve senão
tornar evidente a propriedade; o projecto que e:1.."j)rcssamente
consagra a doutrina do assento de 16 de fevereiro de 1786,
;;egundo o qual . não se deve julgar a posse a quem evidente~
mente não pertence o dorninio, foi de uma singularidade inex~
plicavcl mantendo a antiga confusão cnt.re a posse dos b.én.s
immoveis c dos movei~. entre a posse~faclo e o direito de
posse, tolerando a acqui!liC·ãO da posse por qualquer dos modos
de acquisicão em geral c cspecialmentn . pelo uin.ícapião, de
fórma contraria ao syslema que adoptou,
·
O regímen de publicidade ou evidencia rlo domínio. inall~
gUI'ado nutre n6,; pela legislação hypot.hecaria de 18·54 e 1865
e apurado pelo:; clecJ•ctos de 17 ele janeiro e 2 de maio de 1·~·90,
tem por fim dar á transmissão dos immoveis a atiLhenticidade
sufficiente IJUra a seg-uranca do aclo c resguarc(!) da boa fé
de f.ercciros. substituindo a tradição pela qual, assim como
pelo usucapião, se adquiria outr'ora o dominio -das cousas,
Ora, a tradicão que nos immoveis IÍ representada pela
transcripcão ou inscripção no registro predial, qu'e significa
sinão a Yontndc elos conlract.antes. tendente a pôr de facto a
cousa alienada sob o poder do adquirente? A tradição equinle para o adquirente á tomada da posse, esse é o effeito da
inscripção no registro predial. Não ha, nem uóde haver, no
systema de acquisicão elo domínio pela inscripÇão no registro,
posse capaz de· fazer adquirir a propriedade independente do
Ululo.
O usucapião ou · prescripção acquisiliva dos immoveis
t.mnsforma~se cm prescripção exti·nctiva da acçãu ,!e reivindicação. do proprictnrio desapossado, pondo silencio á controversia sobre a lcr;ilimidade do titulo de acquisição. quando
esta fôr havida a non domino. D:c· grande valor ec(momico e
juridir.o quando applicada aos moveis· do commercio c aos
tit.ulos de credito no portador, cuja transmissão se opera
quasi sempre sem· 'documento, sem deixar vcstiS1io ou dei~
xando apenas vestígios duvidosos e incertos, a pr.cscripção
acquisitiva e não titulada· quanto aos bens de raiz,. é rlifficil~
lncntc conciliavel com o nosso cilreiLn actual e abs'olíüamento
incompal'avel com o systema do projécto rla Caniara, dn quo
nli':ís discordei. Uma vez que não ha 1·es nullius c o proJecto da
Camnrn vem enpont.rm' em todo o tm·rit.nrio nacional j:í apro~
J;lriado ·e com dono, c uma vez que o rlominin não se plÍdc
tt·ansfcrir dns act.uaes · propri~tarioR si não por meio dn rer;ist.rn prcrllal, não so· c'hcga a comprehender como um individuo .qualquer possa pelo facto rlc possuir por 10, 20 ou 30
annos um imrnow! tornar~sc propriotario rlolle. Dar~se-ha
n.qui mn caso de abandono por par! e do primeiro senhor c con~
~equenle vacancin ou dcsoccupacão do terreno, caso especial de
rfominio originaria por occupar;íio? .Não, porque n projcctu
não contempla a occupacão entre os mórfos ele adquirir a prn.
orierlarlc innnnvel, e os terrenos abandonado~ pertencem ao ·
EKLudo ei11 que c~tivcrcm ·Rit.uados.
·A vet·dadr é que. seguindo a corrente dns: juristas alle~
<Ofi.cs, tllJ~trahindo da sit.uauii.o especial (jo Brazil, os autores
<.ln pro.ioclo, de accllrdo nesta pat·t.c eom o St•, Clovis Bcvi~
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laqua, entend~ram fa:ver obra de modernismo e de progresso,
organizando pelo registro predial o -estado civil da, propriedade immovel rural cu urbana, de casas c latifundios, mas
• quando tiveram de cuidar da posse esqueceram por um momento tal preoccupação ·e; mais do. que o aut.or do projecto
primitivo, deixaram-se influenciar pelo direito romano, de
fórma que, se por um lado cortam, cadastram, numeram~ c
etiquetam toda. esta vasta extensiio do t.erritorio brasileiro na
sua maior parte inculto, despovoado, desconhecido, por outro
lado abrem a porta ás antigas controvcrsias; ás famosas demandas interminas sobre a acquisição c perda da posse, c!Xisiencia ou auscncia rla boa fé, gaudio dos rabulas, c cmmaranha!U-se no. cipoal dps intc_rdictos que a lcgisl.at;iio de 1890 já
havia reduzido a mews mais resumidos e facms de fazer vale~
o direito. A faculdade que o pro,i ecto Clovis deixava ao possuidor de requerer ao juiz competente que declare o usucapião,
. para lhe servir- a sentença de titulo, como o direito vigente
estat.ue para as sei·vidões, o projecto definitivo a admittiu
sem adverti!' que a presumpção de bôa fé desapparece desde
o momento em que o possuidor se reconhecCl sem titulo ou
adquirente par titulo contrario ao direito. Admittindo dentro
do mesmo systema a transmissão pelo registro neccssario c o
, usucapião com titulo e boa fé presumidos, ,o projecto nãn
n~ procurou conciliar, como parece passivei, tendo em vista
a situação diversa· da propriedade urbana e ela rustica, fi~
condições -dessemelhantes das regiões do paiz, o problema economico do povoamento c aproveitamento elos sertões, elas florestas amazonica~ ou dos eampos de Goyaz e Malta Gro~so,
de modo a instituir uma regímen que harmonizasse os r;ranrles interesses em jogo ,fazendo. obra de ,sabedoria pratica,
embora com sacrificio dos principias· doutrinarias. O sysbema
do registro, acceitavel e mesmo commodo ·para as cidades c
outros nuclcos de· povoação, torna-se iniquo, absurdo, ridículo quando se o quer applicar á ·semi-barbaria dos nossos
sertões.
·
Não acceilci o systema da acqu isição de propriedade pela
inscripção no registro. predial por ser contrario á verdadn
rias cousas c á mais elementar justiça. Meio de jlublicidadt•
para resguardo de boa -fé de terceiros, o registro não produ~
a t.ransmiilsiio de immovel, prova-o quando. essa prova é nocessaria para assegurar a efficacia da obrigação in!letcfipi.nada. isto é, da obrigação que todos tecm de respeitar_ a pro.PI'iedade individual. Desde, porém, que o contracto uno ~ valr.
entro as partes sem o registro, leva-se muito longe o formalismo volta-se tí cerimonia antiga do ·liúripens c de sua balança' autorizando o esbnlho e a· fraude. A inscrip~ão não é
nectlssaria sinão para a efficaci_a da obrigação )ndeterminada,
const.it.ue portanto um dos meiOs. der.nonslrativos ~a posse.
O possuidor presume-se proprwtano, c é protegido como
tal at.é que ~c mostre o contrario. Si o que contcst.ar a poflse
não pr•ovar que t.cm dirr.it.o á propriedade, o ,possuidor :;tH'<Í
mantido na posse ou restit.uido a ellu, em cas? do csbullln.
Quando mais de uma pessoa pretende a qualJrlarle rlc> ]lOSRniclor, deve ser mantido provisoriamente o que csLIVI't'
occu.pando o immovcl, ou qne mostrar que ha tempo cxt~I'Cil
di' rnct.o o,; poderes do propric!.ario, salvo si a out.ra JHll'i•l
prnvnr l_ogo_ direito 6. rroprirdadr .. Api:cscnlamln _ni!11ms ,I~.J·o~:'•
dr at'CJlliSit;uo de pi•nprierlnrlr. pn•lrt'II'a n que I I\ PI nnlt 1 ltH 1-
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da.d~ do registro. E' um sysl.cma que me parece claro c :sim-

•

plificador de todas as conl.roversias.
·
: A emph;vtcuse; a qu.c muilos scrvi(,,Os deve o povoamenlo
rio nosso pa1z, esta desl.mada a .prestar ainda maiores á cu!-· •
tura do S~?lo. fornecendo talvez cm parte a solu()ão rio pro~
blema agrwola pela t.mnsformação da grande lavi:rura cm pequena lavoura, c conciliando os interesses do cull.ivr~dor o dó
p~·oprietario capitalisfa. Pam conseguir l.al rcsull.ado · ,.,. · inrl!spensavel restif.n ir-lhe a pureza primit.iva. rm vez r! c a I'Csl.ri.ngir c mutilar, c.ercandn (lc rlisposiçíírs imperativas para
satisfazer c~la ·csrlCClc de femanismo, rle qw~ andam alacarlo<
os que rccemm para nós a sorl.c dos irlandczcs. ·
·
A emphyteusc cxislc cm todos ns naizcs da Eurona' ou
r·om os carac~cres integracs do anf.igo direito. ou ndu!Lcratb
nela reacção ,iacohina que seguiu a corrente elo Corligo Civil
.Francez. conf.m o qne lhe ·parecia ter de feudal a inslituic.ão.
Na Hollanda. na Allcmanha. na' Italia. na ilha de ,lcrsc:v. a
cm]1hyl.eusc rcsisf.iu. a todas as tcnl.at.ivas rios qnc enxm·gavam na conservação do •Conlr:teto de rcnrlns não rcsgaf.avcis o
perigo do resur:::imonl:o dos lat.ifnr.rlios. Em Franca clln. prr··
rlr.t1 cm imporl.ancia, tornando-se tcmpnraria, mas n /){J.'i/. á
rnmwnant ou o dom.aine conrtr!a.lilr!, usado cm muHas P1'ovincias o. ainda rcccnt.cmcnf.c rcgnladn' nnla lei de 8 rlc fevereiro·
fip :1897, tem muito~ dos caracteres elo nossn nforamenl.o c far ilmrnl.e nelle se transformaria.·
E' ant.iquissimr1 n· emprazamcnf.o cm ;PorLu:;:al, .:mJcrim•
mesmo :í. int.rorlncr,.fio do dircit0 romano; c cst.nva muil.o longe
de rcsf.rin:::ir-se aos terrenos incnlios ou a ehãos nroprios para
con'l1'l1C0::Í:O de casas. As incnmu.nha.~ rliz-nos o Elncidario d:1
Vif.rrho que eram M flíros .-~ renrlas elos casars. quintas c
out.rns quacsqncr fazendas rle.rair., communs cnt.rn os iiolonn~
n o senhorio dil·ectn. As 0rrlcnnr·ücs assim as eonsirleram. All\
an rrin:irlo de D ..To;;ô snhsisl.in. Ô coslnmc rle ~n dar cm afora- ·
mcnlfl casa~ feit.ns. rruinius hnhit:wris o tonas · frnctifrm~.
cnmo hcm se evirkneia do alvm•ú de 3 rlc nnvomhrn de 17ri7 <'
mesmo rlo de Ir rlc .iulhn dr 1.77o. qno cst.ahelcecu a disl.i:nccão nnl.rc emphyt.eusc c arrcnrlamnJo perpetuo. manrlandn
que st\ se considemssrm de cmphyl:euse os cmprnznmm1ios de
terrenos para sr edificarem ca~a·s nt1 t;crras r mal.l.ns incultos.
]lara abrir o melhorar com fins de la.vnura r planl io rlr vinha~
r m•vorcrlos. A providencia rlcsl.r ull.imn alvar{o acnrlia a necossirladrs rle ne.casiãn, l'rmcriiar a crmfus~o reinante no f'ôro
nnl.rr arrcnclamcnl.o c afo1·nmrnf.n. r!rvirla a ilonirinamrnlo rl0
praxisla~ c n frandcs rlc cmphylcnl.a~ q11C, anr\s fm·mnrem o'
cnnl.rard os, aHrgrwam lesão cnm·mc pn1·a rcrluzirrm a;; p~n
sücs. Na suhsl.ancia da rmphylf'nsc nacla ha rmc n l.ot•nr )m]l!'npria rJc· trrrns cuH.ivnrlas. pois si consl.il.nr. rlrsmrmlll'amcnlo volunlm•io rlo rlnminiil, nfín so pr.rrchc· a J•aziio pPla
qnal n rlonn pr'orl'e alienar lnrl<:~ a ]ll'OJll'ir;larlc rlc .11)1la qn.inl.a,
r·asal on fazrnrla r não pt\rlr nlirnar s11 n dommw nl.1! do
mrsmo immovrl. Q1ml a razfío nor rrnc o pro,icclo da Cnmarrt
rr)lrnrlnz a 111'nhil1irfío {]r. D. .Tostl? O onns rn~l rla rrn 11fl
Jlm'Jwlna f)11e n nro.irrln ailmil.l ~ soln·r immm"ris 11 1~ma mn. rlalirlarle da cmphytrnsr. mas nem os nnlm·rs .rlo ,J11:0.IN'io. rl;riniUvo nem n Sr. Clm·is Jlcvilnonn. (q11n, a!J(Is. SI\ arlmlli111
n onus 1.cmnorario1 pensaram, limilanrln a rmplwf.rnsr, rm
ohNlrcrr ú Jogicn do um systcma: se~uinrlo n fradir.ão poml1nlina, violaram a Jiberclarle dos contractos o complwaram o
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rcgi:'nen. de propriedade com a adopc.ão de modalidades que
• na pratwa espontanea elas convenções enconkaria solu~ão
mais pratica.
Não seguiu a tradioão o Sr. Clovis, admii.Lindo o resgate
da emphyteusc 30 annos depois ele constituida mas o art. 79ü
do seu projecto foi emendacio pela Gamara do's Deputados de
um modo que mant~ndo a innovação do resgate o o mo(lo de
opcral-q, o torna mcomprehensivol por contradirção. textual, POIS, segundo a emenda, todos os •aforamentos salvo ac ..
c61·do cnt1·c partes, são resgataveis 30 annos depois de constituídos mediante pagamento de 20 pc~ües annuaes pelo

forei-ro, que não poderá no seu contracto !'enunciar o direito
tio l'esuate .
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.Tú se estão antevendo as chicanas, duvidas e embrulhos de toda a sorte com que este direito irrenunciavel, cujo
uso póde ser objecto de conv~;:ncão, ha de fazer a f~lici~adc
dos rabulas e o desespero dos cmphyteutas c senhOrios, ma><
de muito mais graves consequencias, porque difficulta o uso
do contrn:cto, senão o inutiliza, é o estreito critcrio do· resgal c, o preço fixado nela lei sem attencão ás circumstancias especiaos de cada praio e sem seguir o' estabelecido com muilo
mais ,iusl.iça para o resgate de rendas constituídas sobre os
immoveis. A commissão de jurisconsulto's, que reviram o pro.iccio primitivo, propoz o arbitramento judicial para o prPço
do resgate, quando já não estivesse determinado no contracto.
mas a ,Carriara ·preferiu a medida de 20 annos de renda que
importa considerara pensão na razão de 5 '\' do valor de sm.
propriedade, calculo exaggerado que colloca o l'ôro do chão
despido a par do aluguel dos predios urbanos, pondo o s~u
propriet.ario na cont.ingcncia de sujeitar-se a uma e:>."Proprmcao
por valor mínimo, pois são em regra diminutas, e devem sel-o.
as pensões cmphytcuticas ou de elevar a pensão nos novos
cmprazamentos de modo à corresponderem á porcentagem legal, o que praticamente difficulLa o contracto. Clara violação do
direito de propriedade c da just.ic:a si a mediqa attinge .o yassado, regulando. os contractos já feitos, mcd1da prolubltlVa,
summamcntc impolitica, si vis'a sómcnte o futuro. Bc111 so
sabe que o interesse do sen bOrio directo não csti sómepte na
percepção do. canon ou fôro 1que lhe renda a pr~prwcladc.
outros direitos tem ellc, de apreciavel valor economwo, e que
nfLO podem deixar de computar-se na indemni.zaç~o com qu~
se ha de compensar do resgate imposto pelo foreiro. Cab~m
·Jhe: o laudemio a cada alicnacão voluntarin on forçada do nnmovel, o direito de opção e a éonsoliclação do domínio uti.l com
o directo em caso de extincçfto da. empllyteuse cm v1rtude
do commisso ou vacancia do prar.o. Nttü são som~nos .valores,
podem representar avultados intct·esses, que a lm ass1m desprotegeria. Só o laudemio de 2 '!~ o/o pôde vencer iO on 20
vezes o preço imposto ao resg11te, c ninJ:luem pagará l~u
demio desde que com muil.o monos sacrificio ro~gate o 1mmove!. Se se prcl.cndc faYorcccye o cmphyteuta, dando-lhe_ a
faculdade de se libertar do pag:amcnl.o annual da renda, .nu o
Ro esqueça que sô ria conciliac1'ão dos interesses pôde v1r o
i'lorescimenl.o do velho inst.il.u(o, precioso legado dos nosso~
.maiores, des_l.i!lad9 a concorl!l\'\' para realizar, ~~o. s(> no proplcma da echf1caouo urbana o iclénl ele um clomJCJ!Io oara c~da
familia, como no c!n cri·sc agrícola, a conciliaçrto do .capital
com o trabalho, c ainda. no . clcscnvolvimento ela roce !La publica, se o aforamento. ·ror systemnticamcnto suhstituiclo .ú
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. venda. das .terras publicas, a. creacão de rendas importantes,·
capazes de ·torn!lr passivei a diminuição dos impostos, sem
que· o Estado abra mão da propriedade. Do largo debate ha
tempos aberto na imprensa sobre o patrimonio da cidade do
Rio de Janeiro,. cujo solo todo pretendem alguns que seJa
foreiro, infere-se a importancia d!l. questão, offcrecendo uma
:t'ace nova ao problema financeiro do Districto Federal, e
delle devem receber proveitosa. Jiçúo os Estados da Repub.lica. A emphyteuse e a sub-emphyleuse, adoptadas largamente e cómo regímen ·normal, viriam· talvez· constituir n!1
:t'uturo a fórma definitiva da propriedade immovel, conciliando seus elementos substanciaes, .o collecLivo e o indivigual.
·
. A razão das difficuldades encontradas por legisladores
c juristas ·na soluoão do problema da fa::nilia perante o direito parece residir no exaggero da influencia da acção legislativa sobre os actos humanos.
No estado actual da jurisprudencia nenhum melhor titulo ao respeito do cidadão pó de offerecer. a lei do que a
conformidade com· a vontade expressa ou. presumida dos interessados. Fóra dos casos · especiaes em que o legislador
impõe regra obrigatoria, cumprindo o . dever de assistencia
e protecção a fracos e incapazes,. ou prcscrevn formalidades
para a segurança de terceiros, a .lei não é mais do que a
~ancçiío · dos contractos ou a expressão. da vontade presumida das . partes, quando estas não quizeram, não souberam
·
ou não puderam .manifestai-a.
Não é só ·no direito ·das obrigações· que so assignalam a
substituição gradual do contracto aos mandamentos da autoridade e a concepção· moderna ela lei supplectiva da yontaclo
omissa, pois no direito da familia e da successão, a analysc
apt'ofundada das regras juridicas, que lhe presidem á organização, patentea a influencia da vontade individual e revela
attritos e perturbações produzidas na vida famiiiar pelo desconhecimento daquella força activa.
· Que é, por exemplo, a voc.ação · llereditaria na falt.a de
testamento senúo a presumpção de que tal ·seria ·a vontade
do de cujus se tivesse podido ou 'querido tentar '? ·Qual a
origem, por exemplo, da communh'ão de hens · entre casados, não havendo contracto· antenupcial, senão o costume yeral.
do reino, isto é, a ·opinião que o matrimonio mistura e confunde em um só interesse os haveres dos conjuges ? A mesma
indissolubilidade do vinculo conjugal ·significa a convicção de
um consorcio celebrado por' toda a· vida, ou é a expressão da
vontade disciplinada pela região, que· o direit.o civil respeita
e garante.
· O postulado ·sobre que repi)USa todo o organismo normal
da t'amilia é o livre concurso d·a·vontade dos seus membros,
inspirado pela ternura reciproea. ·Com o amor se cimentam
as relações dessa pequena. so cir:;dade, ·e nenhuma conveníencia social se poderia invoca·t· para substituir pelo critcrio
legislalivo a livre inspira(;ão elas affeições domesticas, sem
recahir no anJ igo despotismo familiar busrado na esr.ravidão
·I~ ·mnlller e dos filhos, então propriodarlc logiLima do esposo
n do pai. A lut•ern do logislarli:l•' limit.a~sc n. proscrever rcgra:s
Jlllr'a :1S casos omissos, mn qno hit'ü llonvn CXJll'Csso accôrdo rJo
von!aclcs ou manifcstunüo da vontu,·1e ind!ívirlual, como nu suecessão ab 'intestrulu. 6 engano rlos coclíl'ícarlores llltLO osl.á cm
d0SCOillJeCCl' [Ui'S ]H'Í'JlCÍJlÍOS, mas ~111 app!ícal-OS IDl\] a•dmíl-
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tindo,: para rcg'ular ·a sUbstituiçíio ou o subsidio da vontade, n.
cri te!' io dos antigos. tempos c ele civilizações mortas, idéas fl
preconeeitos clii'ferente.s siníio contrarios no~ da nossa época. A
vocaçíio da mulher, ·collocada em ultimo ·lagar na escala hereditaria. immediatamente antes do Estado, como foi até. fim do
anno r.le -190i, •prenrJi-a;..so an vetusto conceifo da propriedado
familiar ou tribal da gens ·romana. ·O legislador antigo· traduzira. o pensamento <:ommum: , · de preferencia á esposa,
cxtranha ao sangue, o de .cujos ins/,iLuiria por herdeiros, se
tives.'Je podido testar. os seus parentes, os membros do seu clan.
rl sua. aente . . O· legislador. moderno encontrando assim estabelecida a ordem de successíio, acceitou-a; por .que tal era• o
.tirtdto. A mesma idéa perpe~uou a hera:nça necessaria e a
pret'erencia dada aos pais e avós sobre o conjuge superstit~ •
.g,JranrJr as maiores iniquidades e vcrdadeirás depredações.
O que o casamento tem de commum c.9m todos os llontl'act.os e ainda em mais alta escala, é a necessidade •de um
accôrdo de vontades. claro,. expresso, inilludivel, para que se
forme o vinculo. ·Por outro lado níio se póde aclmitl.ir que
in~l.itutos de direito civil assentem sobre a inferioridade dri.
mulher e a sua secula·r sujei(;ão; a igualdade dos cónjuges
é postulado que cada vez mais se reconhece. níio só para elevar
a ·mulher á altura da missão que lhe incumbe na educaoíio da
prole, como para· satisfazer ás justas reiv-indicações do sexo,
pondo fim á clesintelligencia do.s casaes. A falta de liberrlacle e a. inferioridade imposta á mulher são· as causas principaes do mau exito rle grande parte dos ca-samentos, porque
rebaixam· a união conjugal ã siJ;nples salisfaçíio, dos gozos
::renesieo.s ou a um arranjo pouco digno em que se visam
vantagens · materia·es mais. do ·que a sympathia · das almas,
a sagração do afJ'ectos mutuas e a: constitnicP.':' dessa superior
unidad0 moral, creação · incomparavel do christianismo. Liherdad(! c· igualdade- são condições· essenciaes ao casamento;
liberdade que comece .com o contracto matrimonial e igualdade ·
que per·clure na s·un. -const.anciu ·e vá até a dissolução do vineU>Io. A exploração da mulher, .. feita rlaJ ·servidão feminina e
cio egoismo do macho, a illl(i se t.em dado o nome de casamento,
é n resultado ganho ·por legisladot•es eivados do espírito theolog-ico oli classico, ou que oscillam entre um e outro, conforme
a corrente da occa.sião. A mulher é, perante a lei, com,panhei1·a
t:s~cia tlo mari~o, tu~ ~ convicção ~xterr:_~a pelos autores do
:pr·oJeCI o elo Codtgo .Gtvtl -ora:. em dtscussuo no Senado. Como
sr! er.tende na ·pratica scmelh:lnte companhia• e sociedade?
Logo ·ao iniciar a disciplina ela instituição, o .projecto
~ophi~ma ·a -libérdacle com. U· proscripção elos contractos espon.•alici0s -e o silencio guardado sobre as promessas de casamento
dr. qnr. ·supprimiu a noticia, como cousa de· que não deve co~
gitar o lr.r;islador civil, pura· não violar a liberdn!je moral
que se deseja muito respeitada.
·
n pl'njecto ·primitivo; enl.endcndo que a opinião publica•
{i contraria· á vigcncia das lWoincssas ele cnsamcnto, tmns·fm"nwr,!cío da com.pm da mulher, dedicava s1\ clous artigos a
cs~c r,nlig·o in,,tituto, ·um para clcclamr que os esponsaes não
Jll'Otillzrrn obrigar;iio legal de coniTnhir o casamento scn!do
nnlln,; ns prnas convencionaes P:;la!Jelccidas pa1·a o ~aso elo
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rompimento do compromisso esponsalicio, a outro para a·s~a~
gurm· ao noivo . pre,iudicado pelo rupLIJra·o direito :i indemnizacão d:111 clespczas i'citas com al.tençilo ao casamento ajustado.
() projocto revisto reuniu os dous a·rtigos em um só: as
promessas de casamento nilo produzem obrigação legal do
r·ontrabil-o, mas· si a parte promcttent.e se arrerp·ender sem
culpa da outra, fica obrigada a restituir as prendas recebida.s e
inrlemnizal-a elo que tiver despendido na previsão do casamento.
·
Para o pro:iMto. definitivo da •Camilll'a dos Deput~do~ a
prornes~a ·é ·estranha {L. cogitação elo legisl·ador, prlo '.Jile o
MI. 218 do pro,i'ect.o revisto foi s1mpresso, por .proposta do
deputado Anizio rle Abreu, sob o fundarnent.o de ~~rem os
e:<ponsaos instituicão incrl.r, ine.ffi.caz. vr"~arloira \etlr'l. JY,()rta
na legislaçilO, sendo que no .regímen do silencio estão melhor
gar:mtidos os interesses moracs c mat•e.riaos que possam ~r.r
fr.:ridns pe.Jo rnmnimento do comnro.misso.
Esta maneira de garantir interesses pelo silencio resulta,
~esundo o aut.or da emenda snpnresS'iva.. dos priní•ipios :.:eraes e doutrinarias CJUe inutílmcnf:e se escreveriam nos coi:lip;o.•. Niio faltarão advogados. c ,iuízcs, nem .iuristas de no!a
J.t;m feltaclo, para· com o s·iiencío ela lei n,rgumentarr.-m contra
o. doutrina, c r.om apparencia de razão, •pois se a promes~n. rle
C.'l 0 fJmcnf.o é Juridicamente nulla c inexistente, diff\eil se
tnrnn sust:c.nt.ar que a ruptura possa dar Jogar .á rnparaçiio
civ:! do dn.mno. O mesmo m\Lo-1· do pnrecer argumo.nta ecrm
o ·~ilencio do decreto de 211,: de Janeiro de 1800 sobre. as promessa.~ de cas'amcnto nara con.cluir que cllas não existem mais
entr~ nós, apezat• do Sr. Co·elho Itnrlrig-ucs as ter inc1,1irlo no
~eu nro.i eet.o de Codigo, prova de que não as cons'idr~r·m uma
in~flt.uicão morta: A co-ntrovcrsia entre os ,iuri-sconsult.n8 fran~r.zes vem moRtrar •que não é tarefa simpl-es, nem facil, CliTIcí!iar G silencio do codiA'o Nnpole.ão na •e&'j)ccie com 11s prin. ci,p1ll~ univ~rsaes da justiça, •QUe 'llâO l.aJ.eram a comple.f,a impur.idad€' do leviano ou do lihcrf.ino que abusa da ramari!(a
inexperiente etmsn:ndo-lllc. por um rompimento in,i:lsf.ificn.cln.
vordadeiTo prc.ini?.o. mesmo moral, muitas VC7iC5 impossível
de reparar. •Comprehende-&•c, aliás. o silf1ncio do codigo francez, eivado ele classicismo. mrnosprcsanclo os inl:rrcsses e clirc.itos ela mnlhrr, C]os fracos c desprot.cgidos. mas com rermgnancia se ncccita •q1.1c • .t.e-.ndn encontrado nn lei nacional la~~gamcntil
regulada n. mal.cria rlos csponsacs. seja rlcsprcza~la como velharia inu.til cm toda c qualquer f6rma ou modalldarlc, appelJanrlo nara os priilci·pio~ geram.· cm caso ele lWCjuim, c :não
Jogmnclo rmxcrgar na disputa dos comment.a~ores francez~s.
bclgo.s, ita\i'l:nos. o ingr.ntr esforço nara conc1l~ar co~1 a omiSsão •fll'oposital elo \cp;islarlor uma ,iuris'prnclcncm 111a1~ hun~ann.
o moraliw'rlorn. Em Frnnç.n os tribunncs t,mt.am rio sunpr1r a
falta da lP-i, basr.ando o diril.o dr indemnização rlo noivo nnga.ni\clo nos prinr.ipio~ r\:ts obrigações ele fa7.N' qu~ se rc~o\vom
no paJ:!·anwnt.o de perda!'' o clamno~. Na ArA'cnl.ma. cu,] o r.odi:;:o só se oecnpou elos c~ponsacs pnrn. declarai-o s~.m vn.\~r
pornnl.e os 'l.rihunars, o~ commrmt.nrlorcs n.ppcllam para a obrJg-acfio n~t1.ura\ rlo rlirr.ilo romn.uo. NinA'ncm rlcs~onhcc;- ~ ~u
sadia de dar cl'fl~ilo juridico a um n·cl.~ sem r.arncter .JurHl~co,
c muitos o·ppositorcs, armados cln logwa e da hermcncutJCa,
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comb.al.cm 'Com argumento Lechnico a tende1;cia legislativa
dos JUIZCS, que. ancciam suppt•ir a dr:l'iciencia ou a!.tenu:1r a
C,!'U.cl.cladc da lei em caso que Lanlo iJli.el·o~sa t\ consci·encia JuIldJc,t llo ~Cnl]lO presente. Nós, porem, amamos sobretudo as
conLrovorsJas, os casos diHice.is c a modo que do propo&·ii.o os
semeamos pelas nossas leis, creando do animo deliberado os
?rnl!araços ·que outros buscam remover com a elasli'Cirlado da
JUrJsprudoncia e da exegese.
.
·.
Não. h.:1 duvidar da logil.imidade o validado doó' contractos
csponsahcws pc1:ante o direito philosopihico o positivo, com•J
em um helio ari.Jgo sobre a Scdu.cçüo no rlir·eito c·ivil .demonstrou o i'alle.cido .iuiz Viveiros de Caslro. S() a solomnidadc dos
es.ponsae;,·
por desnoéossaria
-. . " por eseriplma caltiu em desuso,
.
'
~ao so ve razao para abst.rahir da realidade, baseando a rcj.~r~a na hypolheso da inexistencia de. um contracto que é
· dJarJamenl.c pral.icaclo, emboJ•a sem o apparato por que os
commentado.J~es se finam, ao ponto ele .iá não divizarem o vinculo onde nao se lhes anl.ollla o ritual &'Ole.mnc. A tal respeito nol.a-sc no parecer do Sr. Anizio de J\,~)rcu, adoptado
pela Camara, um equivoco bem curioso. a confusão. cnLl·c a
Jll'omcss:t de casame.1~l.o e :L es~t·ipLura de üsponsacs qne a
authcntica, equivoco que se vae tornando cm .veso nos tiibunn.os ·do lomar pelo conL1·aclo n inslrumcnl.o delle e ele só cnconl,rarc.m eonLracl.o nnclc r.xisl.e.. n esr:t·irl.o que o prova. Rr.cenhrça a lei o direito onrlc se 'acha, como i'r.z sabiamente
ad.mittindo o facto do casamer.Lo ind,epenel()JÜfl rla prova por
escripto. Nada mais commum elo q11e estarem dnas p'essoas
contractadas para r:asa.1'; cm t•egTa o salvo os casos ele imlposição de pena, ningllcm so c·asa sem nm contract.o prévio,
verbalmente ·negociado muitas vozes. mas não despido de toda
a formalidade. Porque ·:t ~onvcncão assim fornmcla livremcnf.c
para fim licil.o c nlil, ha de miwccct· mrnnt· rClspcito do qno
qualquer negocio de compra e venda nu de locação de· s·ervir;os ? Não é só nos espm!..~ae~ que a {'inltlidade ju1·idica deixa
.d0 ser conseguida quando uma das parf.es contracf.anLcs se
nega a cumpJ'ir a promo~sn. Si o niio se poder coagir o d~
vedor ú presl.aí'ão ·importasse 11a inteira inefficacia da obng·ar;ão, mui tos conl.rcl,os .{1c~appai'CC<~riam do corpo .do direito
privado. Quanl.o á desculpa <lo sr não coagir ·a vontade do~
!ltJllcnle~. que clPvn fica1· li\'l'o aV• n nll.imo inslmlt.o, com~ SI
os osponsaes a l.olhcsscm. Jti:ío t'• n1aiR do qnCI nma das m1~1Las
:fórmas assumidas pelo despotismo legal dn homem, JlOIR é
sabido que no rompimento do pud.o esponsalieio é, .nm rop;ra,
n noiv:1 q11cm mais soffm pelo çlcslml.rc das StlSPel i.as. m~.le
volns. A part.c mais snjoila a prcinizo <Í a mnlht~r, prmcJpamcnle si pobre; pôclc dizer-se mesmo que i\ nil.ica [\ sorrrer
um JH'C,juizo v0nlnd,:il'o: al<ím rlc qnr., si é a esposa que ron~pe,
tem SIÍI'ÍO~ mOI.Í\'OS de O faZCI', t(O passo flUIYO l'apaz é IU\Htas
vozes lcvac!r. por levianclnde. Jaslin on ambi~.ão.
· ·
Tal relipeilo tt lihcrdaüo, il!u:;orio quasi sempre errl t·clacüo tL mulhc1·, niio "' mr•.nos Jiel.ieio quando se tr11ta do regiÍncn dos bens, unles que a solemnidado sacramental tcr..ha
ligado para sompt•e as· drms oxisLnn~ias, ou dumnf.l) o CIJ.8_ilmcnto, si os osposos so absl.ivetn!n do o regular P.Xpressa-
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.· Para o regímen elos bens, o projecto ,da Camara cons~rvou
como norma a communhão universal, ape~ar do conclomnada
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cm toda. a parte pela dout,riM e pela legislação na' Inglaterra
na SueCla e Noruega, nns Estados Unidos
Ru.ssia n~
A.ll~manha e n'a Suissa. O projecto da Camara segue a' tradJçao port.ugueza da cal'tct de am1etade uma das fórmas de
servidão da mulher no casamentá, sob' a mascara da igual·
dade.
E' verdadp que. a c~mmunhão universal póde ser excluída
pelo contracto antenup1cal, mas cae aqui o erro de methodo
que cons.erva o formalismo ant,igo, apezar da mudança das
idéas e dos sentimentos, e substitue as cerimonias corr.'plícaoas á expressão ·natural da vontade das partes, em virtude dll
sophisma que aUribne a toda a ger-te o corrhecimento da .lei
do seu paiz, e a que o Dr, Ant,onio Menger chamou a mai~
ridícula das invenções.
Não seria mais natural e simples partir do principio que
o casamenLo é, antes rle. t.udo, a união dos corpos e das alma.s
-c uão de consas e ber.~; que só deve trazer para· os conjuges
o minimo sacrifício da liberdade individual, indispensav~l á
boa urganiza(lão da família; que não póde importar na abdicação da vontade o da energia pessoal para chegar depois á
confusão dos interesses materiaes, que só devi). resultar de um
pacto consciente, meditado. e expresso'! Presumir qüe os esposos querem todos os seus bens em communhão, é antepõr
theo1•ia.s de escola á re·aEdadc :dos factos sociaes e cJ,e,scor.hecer
a ver-dadeira natureza do casamento, mas •. sobretudo, perpetuar o jugo em que ha vivido a mulher, expondo-a á necessidade de reclamar um contracto nupcial de separação de bens
on de dote, arriscando-se a susceptibilizar os melindres do
noivo, dando feição interesseira li.s relações esponsalicias, para
escapar a um regímen que o proprio legislador considerou
odioso, cheio de perigos, ir.capaz de proteger os frac()s, vedando-o aos orpMos de pai e mãe e aos que para casar dependem de autorização judi.cial.
Na Franca, onde lambem andou arraigada a cmnmunhli.o
de bens ent•t•e conjuges, são manifestas as tendencias para o
.regresso ao regímen normal .da soparacão das fortunas, a
partir de 1895 pela iniciativa dos Deputados Goirand e Jourdan, qne após varias vicissitudes foi transformado em lei a
1:1 de ,iulho de '1907, assegurando á mulher casada a livro
disposicão do producto do seu trabalho pessoal, qualquer quo
seja o regímen do casamento.
A ado peão pura e sim'Ples do . regímen da separação dos
bens pot• direito commum . do casamento. como a proponho,
assegura a dignidade do· enlace matrimonial e garante ao
mesmo tempo os interesses da mulher e o futuro dos filhoR.
Do regímen da communhão é inseparavel a administração doR
bens pelo ma·r\do, e por mais apertadas peias que se ponham
a. P.sses poderes adminisLralivos, por maiores e mais complicadas formalidarJeg que so inventem pa.ra obstar a alienaçfw
dos bens do casal sem o consentimento expresso da' mulher.
11ão so evitarão ns consequencias, desastrosas para a familia.
rln inepcia, do espírito de aventuras ou do transviamcnto do
chefe. e as cautelas lega·es não passarão de medidas vüs, rl~
um rir.liculo atroz. sob~·ecU:rregando de embaraços a trau~
missão da prnpril'rlade immovel, sem impedir os mult'" I'C·
cciados.
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A carta de n:metwie dá ao marido o direito de at•ruinat· a
11111lher, de rerluzil-a á miseria, oois, obrigando-a pelas divid!ls
por clle contrahidas, nada mais facil do que illudir a prohibicão legal sujeitando os bens communs á execucão do dividas
verdadeiras ou ·fantasticas, nascida~s, em qualquer caso, do act.n
exclusivamente seu. Determinando que a communhão universal só resulte de pacto expresso, e na ausencia de contrar.tn
antenupcial conserve cada esposo os bens propriós, ter-se.Jha
assentado em solidas bases a prosperidade material da familin.
a sua dignidade e ihdopendencia. ISi é pessimista a affirmativa
de •Mcnger que a fami!ia ó na nossa época a communidade
· unica em que o sentimento de fraternidade o abnBgação se
desenvolve e accent(la, fica fóra de duvida que no seio da
sociedade conjugal aquclle sentimento se. acrisola· o expancl•!,
r.levando-sb ;ião raro á sublimidade; pelo que não se deve receiwr que a esposa negue ao marido o gosd da fortuna propria
r. se ex~use a subvencionar os encargos do matrimonio, quan ..
do ellc se veja impossibilitado de descmpenhat• a funcção nol'mal do sustentar a família, dever que não é dado dcsconhe-·
cer quando delibera casar-se. A situação inversa nunca foi
encarada com bons olhos pela gente limpa, sinão pelos ficl:l.lgos arruinados que vendem ás herdeiras americanas a coroa
ele enfeite c um nome retumbante, mais ou menos maculado
pela cstroilüce o pela era pula.
Demais, quando, contra lo da a previsão, a mulher se ne.
gue a tomar a si .uma parte dos encargo:: da vida. de familia
om hypothese excepcional em que o dever a isso a convide,
será c~so da il)tervenção ela autoridade JlUblica pára assegu~
rar o cumprimento da obrigação, sem comtudo privar a. mu!her da administração dos seus bens, como si a sua incapacidade fosse real c não simples ficção, de tal modo infundaela, que o mesmo· legislador ·o limita á constancia do matrimonio, desapparccondo com o divorcio e a viuvez. A justiça
não pr.rmitte, porém, que a esposa seja constrangida a assistir, sacia impassivo! c inerte, á ruína do se~1 paVrominio e do
futm•o dos set)s filhos, por haver, cm um momento de h:re1'lexão, condescendencia ou melindre. renunciado .ao direito
de exigir um contracto de separação de beris. · .
O regulador do regimen no casamento ha de ser ·o conlr·acLo, mas para que o livre accôrdo das vontades seja realmente a font.e das obrigações reciprocas dos esposo·s ó incl ispenbavcl que uma alteração profunda na fortuna de cada um
.não resullc necessariamente da celebração do matrimonio, por
presumpção contraria á verdade rias cousas. O regímen deve
~er fructo de uma deliberarão consciente, tomada anles do ca'!mnento, c alteravcl depoí~. conforme a couvenicncia do que
os conjuges são unicos ,juizes competentes. E. na falta dessu
deliberação prévia, vigore o da separu~'ão de bens, o mais
naf.ural o unico quo não altera a situacüo de fortuna dos uubontes.' Todos os outros regimens operam mudanc.o. i'naior ou
· menor pelo que não é curial que a lei os faca derivar de uma
presUJ~1pção. <? legislador nãp legisla sô para os ~·ic?s, nem só
~.ara os instrutclos que const1tu.em a 11equena maJOrto. da nacflo, mas, ]lrinciJ1almentc, devl' ler em vista a grande maioria
dos pobres e i!l'norant.es, par·a quem SI' rcser\'ou. a iniquidndo
rla sujeição Jl. uma disciplina dcsconhocicla, nlf.cruntr. da suo.
siluacão anterior. Neste cqmbutc lcvmn L1S homens, 'natural~
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mente a mfllhor, porque a communhão de bÍms · {I 'feita cm
ftwo.t' ..dclles c, as rnulheres, menos proparu:dns para a vida são
sacntwadas no despotismo matrimonial.
.
' ·
' o.regim~n ela separação te~ 'ainda a vanl~.gem de se
1 Cf!l.edtat• faCJln!.enf.e na constancm do.· casamento, de ser 0
un11,o em que !Ica aos esposos a iaculdado ele concessões
mul.~as, á medida que a eonvivencia, a estima roc:proca e a
~ontumea J•esull.anl.es de um eonsorció feliz c duradouro oslanolecem a ·espontanca communhíio de interesses, apertando os
l~tc.os c desenvolvendo o ~cnLimeiJI.o de l'raterniclade e abnegar;.ão que sublimam a união conjug·al c a diffcrençam do simples •conf.ncto passageiro com o só esco1io da satisracão 'do
mstmclo sexual.
·
·
' .,
'
A supposição de ser a communicUt)ão de todo~ os bens
vantude .dos nubentcs, que ,justificaria, e outr'ort< autorizou a
t:[!1'la de mnctaclr: como rc~imen normal, não resiste á severa
nnscrvação dos factos da vida moderna () ás cxigencias da doutrina., pelo defeito de i l'!'evocubilidade que adstringe c amm•r:J.
o conjugo impruclcnLc ás conscqucncias ele um erro ou acanhamento invencivel em naturezas de eleição. A mulher, sujeita
â tutela marital, vendo ~~m remedia a dclap·idaoãt'. da fortun·a
do casal, antcvenrlo a ruina dos filhos, não t.Í a unica a supportar OH eJ'fcitos de utn sysLema conLrur1o :í natureza humana e
aos principias da justir;a que a herança de muitas gerações
ar-cumulou· dcnl.ro ele nós. O homem que adquire alguns haver·es cm toda uma cxistencia ·laboriosa, casa-se arrastado pela
11aixão c porque não l.cvc a calma c reflexão precisas para indagar como. rlispüc o lcgislwdor elo que cl!c ganhou com· o seu
trabalho, é fm·ct~do a rcparl.jl-o com a mulher que. se mostrou
indignn., amargurando-lhe a vida. Não ha aqui, muito mais
que no malsinado coül.racto csponsalicio, vesLigio da compra
<ln. mulher pelo marido? Pela daclivn. do corpo adquire a mulher a mc!.aclc elos hens do marido e no caso de' desquite dispõe
dessa mcl:ado a seu Lalanlc, como cousa sua que fico. sendo. No
rt•. so de mor·tp·, si niió Ll'm herdeiros nccessar!os, transmitte-os
a quem lhe apraz, si quer fazer testamento, c foi p-reciso quo
:t lei ele 31 de dezrmbro· dé 1'8'07 viesse reparar uma .injustiça
secular para óue fosse rcconhccicla a prefercncia do conjugo
~uperstitc snbt•c Jongiilquos Ct)llaLcraes. na concorrcncm :i
succcssfto. Un1n. simples omissão. um descuido, a iguor~ncia do
ll ircito, .srm a mini rna in l.ervcnrão ela vonl.adc, ou um rmpulso
generoso c it·t·cl'lrnl.idn, rlcspoJ.n. o· marido ela meto.clc cl~ St~a
fortuna, c snbrevinrln n divorcio, casos ha cm que a necessiclaclc rln reparl.it· ns hcns com out.ros nóde tra1.er a ruina <lc
>na casa, si a JoHnna cmrsistia cm nrn csLabclccimcnLo inclustrial ou rrn nm fundo ele comniercin. Não seria human'o, e111
tal hypol.hcSI', prel.r>Jtdrr nvilm· as artimanhas da fr~udc. A
lei é tlm·a rle mais pal'a que se nün pt·ocur~ illudil-tl. com. expedientes etwetll'rosns 1'11\ tJUC sô luCI'tt o hahlf,.n c!~ c.lcsrcspit,al-a.
·Si 1.\ prrcisn r.l·cva 1• o c!lsamcnlo na lct cJVtl acm;::t ele
sinr,lcs nniftn dns corpcfs: si J'oroa IÍ Jl!'Ocuru:·-lh.c. o apoto nos
~m1Linwnl.o.~ ria alma humana, cutnpt•e dar á liltmlnt uma.cslabiliclarlc mnl.crial qui) resista, quanL? J10Ssivel, ao~ c~pr1chos,
·~ igmrrancia, ao espírito uventure1ro, 1á prod1galldudc do.
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chefe e assegure a educação dos filhos sem tolher-lhe a justa
liberdade de acção, inseparavel da. autoridade moral do pae
c da mãe de família.
'l'al estabillidade 'na de assentar, antes d~ tudo, em um
rcgimen de bens que assegure a plena liberdade dos esposos
no que indi•v:idualmentc lhcz pertença. de modo. que as vantagens pecuniarias .que qualquor delles venha il. obter do
outro procedam de acto espontanco de affecto e abnegação
consciente, purificando-se as satisfaçõ,es do amor de toda o
qualquer idéa do proveito ou sacrifício pecuniario. Nenhum
adquira bens de fortuna pelo simples facto de se casar, mas
por doação espontanea c expressa do seu conjuga antes do
casamento ou na constancia delle.
·Casos ha, porém, em que a acquisição tacita resulta da
vida em commum, pois não é ,justo fique a esposa privada de
participar dos bens adquiridos pela industria do marido durante o casamento. Os fructos dos bens proprios, os havidos
por successão, doação ou legado se.i am exclusivos do esposo
que os obteve; mas os que provêm do 'commercio, industria ou
trabalho do marido nem sempre são só dev:idos á sua activl~
daclQ c esforço individual, como poderá parecer ao egoisrno
prololal'ias cm gerai, a mulher não ó s6mente sacia c comrhorcio, elas pequenas industrias, na lavoura e nas classes
proJetarias· cm geral, a mulher não é sómente sacia e companheira do marido nos gozos, honras, dores e prov.ento5
como acontece nas classes elevadas em .que se faz consistir
o principal merito da mulher em uma ociosidade .elegante c
ornamental. De orclinario a esposa é auxi!i:1r da industria ou
commercio do marido, sua companheira de trabalho, caixeira,
preposta, feitora ou aJudante sem salario, e como tal tem
direito a uma parte da fortuna adquirida em nome do ma~
rido como no caso previsto J)elo art. 252 do projecto da Camara dos Deputados. Quan o mesmo ella não se occupe no
auxilio directo da industria do companheiro, é fóra. de questão que o ajuda com o governo economico da casa, pela pou~
pança de gastos domesticas, aliviando-o de encargos caseira5,
de modo a· permittir-lhe o trabalho exterior, e por t'aes
seryiços contribue erficazmente para a fortuna do casal. Ma~
si uma rapariga pobr.o desposa um .homem sem -fortuna, que
depois ·veiu a adquirir bens pela sua actividade e dilif!lencia,
não sel'Ú in.lnsl.iça dizer que esses bens são só do marido porque foram por elle ganhos ? Por ter sacrifitcado mocidade.
belleza c saude ao bem-estar do esposo e á prosperidade da
familia, não deve a mulher, .cm caso de divorcio ou viuvez,
ficar privada rio~ recursos que ajudou .a crcar. Por justa
compensação os bens tganhüs pela mulher 'POr seu commercio
ou inclusl.ria clev.cm entrar mi communhão, sem prejuizo para
a mulher do· clircil.o rlc administrai-o. o de dispor dellcs.
Força é aclopl.ar regimen que melhoro .o· assegure ·a ígua\.
daclc rios conjugas c a liberclado ela mulher, garantindo o futm·o da :l'amilia, nincln. que para tal seja neccssario escapar
aos moldes cstrci t.os cm que a i.rnclição. encerrou as aspiruoões da humaniclac\r, c sacrificar as rc!l'ras geraes do direito
que o classicismo venera com nm horror sagrado. Nest.!l assento a trarliofio dos nossos maiores nfio pódo subsistir por,
so achar cm clesn,ccl!rdo profundo· com as idéas, os ·scnllmon~
.~o.s o ·as necessidades da nossa époco..
. -1

.

I
!

.i
.

'

.

'l

I~

•''

·i

-----:;------...---,---------__.,____

-·:-·

l)

\\

\1

'·

'

144

~

.

, ,\);~AllS DO SENAOO.

o mesmo regímen da scpat•acão, o mais rnzoo.vel c .ittstó,
theoricamente falando, pódc, dadas a índole e a educação da
brasileira, offereccr. inconvenientes pratic'os a .que · convem
obviar protegendo' a .esposa contra· a sua propria bondade
c fraqueza, diff.icultando os .mandatos .geracs c sem prazo.
obtidos por maridos pouco escrupulosos; facilitando o ínRtituto do homesteacl e desenvolvendo o .doto, oplimo Jc;gado
dos romanos que ·o: proj ec.to da Camara melhora em alguns
pontos, embora,· desconfiando .. da liberdade e desejando sub-.
sf.ituir o criterio do· legislador: á convenção das partos interessadas, o regule. de mais, tolhendo-lhe a expansão necessaria c ,justa. · . ·
,
Por ·que prohibir o augmcnt.o .do dolc pelos conjuge:> depois elo ·casamento·? i)Or que impedir que achando-s.e o ·casal
em eitua~.ão prospera procure .resguardar dos azares da sorte.
o futuro dos filhos. subtJ•ahinclo aos riscos da má geJ•encia e.
pondo a bom recado a fr,1rtuna adquirida? A prohiljiçãn legal
11ão favorece a mulher nem os i'Hhos, c si o marido consente.
110 augmento da .sagrada. reserva, certo não será. para pro te-.
,i el-o c tutelai-o· que si li1c coarctam os poderes,· Será ·para
evitar a fraude cm damno elos credOJ~es? ·Mas ou as dividas.
são anteriores ao dote c. ao seu augmcnto, nesse caso se l'hes
applica, com.. as· ccmvenientes mudanças, o dispositivo do . afti{Jo 306, pois não ha fortuna, nem llerança, nem dote sinão
dedu.cto rore alieno, ou são posteriores e a publicidade elo rlotc
garante a Ma .fé dos terceiros como em nutras casos de obrigação indeterminada. Os principias geraes bastam para resalvar a honestidade da medida.
Outro defé.ilo. do instituto rlot.al, como o ideou o projecto
da Camara, rc~ulta ainda do vicio do methodo que o !ova a
presumir sempre, cm falta de clausula expressa, uma ·.ventado
opposta á índole do regimcn, aggravado . aqui pela superstição·
da supcrioridarH.1 dos b~ns immoveis sobre os moveis·. Consistindo O! elo te .ott Jlarte delle em bens moveis, ·presurne~se a
translaçtio do llomi.nio pm•n o marido, salvo clausulct expressa·
em contrm·io (arl. 206), Semelhante lranslucão importa para'
o marido no direif.n de dispôr dos bens a seu talante, r1 que.
quer dizer, quando a reserva consi~!ir cm apoliées, aeç'ões ·
de cotupanhias nu quac·squcr· fil.ulos de credito, é (~omo se:
não cxistisSI~ dote, posta de parte a illu~oria responsabilidade·
(lo marido que nrto · tiver immoveis .para hypothcea\-os ao
dote. Nada é mais oppo~to ao fim· e á natureza rlol.al rlo quo ·
um f.al sy;;tema ele interpretar a vontade na i· narf.és. A PT'('sumpeão deve ser estabelecida em favor da innUenahilidnde d:l
reserva sar;ra(in. da· familia o niiol contra ella, só devendc o
clominio do marido resuli.ur ela, clausula expressa da oscript.ura anlenupcial cm que se consf.itue dol!c. Será esse o
mnio de ~e evilarem facilidach~s. duvidas e c'hicana,; sobt·c a
vcnclitinnis cnma a a .rqxrttionis' causa, que ha secnios fuze.m.
o ri8Respr.rn dos interpretes de cscriptura dolaco;. Não seja
o doto consirlcradn C.Qm~ direilo ele croditú da mtühcr contm
o marido, mas como propricrlndr sagrada da familia, a menos·
que o contral'io clnrnnwnle se cslahelc1;a no contracto, o que,.
por a!Lrnr,ãn ú. iihr1'dado rios crnllruhcntes, se arlmiftc, cm-.
bora na vcrrlarlr.' ímport.c .~>n1 snpllist.icaçüil rio regímen ..
·Cnnvmha larnlll'm rle1xar bt•m claro. qnr o osposn. p(,rlc
rio lar a r.spn~a. sPgllnlli:J, a comp1·ehensün vulgar da palavra,.
nãn hasl.unrln n gi'JWralltlarJc 11c poder n ·rlot.e ser r.onsl.iLnirlo
por tcrcei1'os. A duvida SUJ'giu em cJ•i!.ira ao projer.to rlo · r.q. ·
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digo civil portugucz e o viscontle de Seal.Jra a resolveu no
senUdo àffil·muti vu, e entre nós a pratica o admltte. o pro~
,iectu primitivo dava o signifJCado scwntifico do dote, de~
f·inindo~o como porção de bens que a mnl-hor ou alguem por
~lla transf'E'!e ao marido pura, do rendimento delles, tirar
um subsidio á suslentacão dos encargos matrimoniaes, e
assim, explica mais tarde o autor,, repugna á natureia dM
cousas que o pro]lrio noivo destaque uma parle do seu pa~
LI'imonio para com os rendimentos delle auxiliar~se na sus~
tenln~ão dos encargos da familia que vae constituir.
Desta f6rma teriam os renovado aqui mais gravemente· a
d~;:irla suscitada cm ~orlngal, P2rque o sentido techl)ico c ju~
l'JdJCo elo dote e a mi crpriJtar)ao do autor do proJecto im~
pedem que se classifique como dote, sujeii.ancto~so ás leis
desse instituto, a doação feita pelo e:;poso á esposa com
üquella denominação na escí·iptura antenupcial.
Segundo os principias, o Dr. Clovis Bevilaqua tem ra~i'Lo, ·
mas a remodelacão rio mstituto do dote de mor!o a pet'InJttir
a sua constit.uicão nela noivo. sanccionando~:;e o costume geral
e consagrando a theoria vulgar do dote em avanço sobre a
dos jurisconsultos, é indeclinnvel, c si o legislador se não
quizer pronunciar claramente, como proponho que o faça,
a jurisprudcncia h a de aproveitar os terceiros do art. 2:-lií,
para satisfazer um!L aspiração popular muito legitima.
O antigo direito portugucz tinha, com o titulo do apa~
nagio, uma instituição que em falta de contracto favo·recia as
viuvas, dando~lhes o direito de reclamar para a sua decente
subsistencia uma quota parto dos rendimer.tos da casa do
defunto marido, como na Inglaterra a tenure by cortcsy, c ·o
codigo civil estendeu o beneficio aos viu vos.
Era o apanagio a garantia da dignidade da viuvez das
mulheres nobres, distincção que no systcma dos privilegi,os do
direito feudal impedia que as mulheres de alto nascimento,
perdendo o marido, tivessem necessidade do recorrer a iJs~
tranhos ou fossem obrigadas a exercer qualquer profissão
'incompalivcl com a sua nobreza e condição: E porque se tra~
t.ava de um privilegio, entenderam os juriseonsultos que fõra
abolido pela Constituição do Imperio, e nenhuma viuva podia
mais ser favorecida com o beneficio do apanagio. Outra fosse
a orientação philosophica dos nossos legistas c a interprelaçãn
· seria radicalm'ent.e o.pposla. Pois que cessavam as distincçõcs
o pr\:vilcg-ios, todas as viuvas deviam gosar do apanagio, e
com mai'Oria do razão, as simples burguczas, verdadeiras com~
panheirns de trabalho do marido, que o ajudaram a ganhar a
fortuna. e, apcís uma vi,r!.a rlc rlcclicaeão c sncrificio, podem
ca•hir na miscria, emquanto os paes ·ou avós do defunto marido
(pois elos collat.eracs já felizmente as livrou o Senador Feliciano Pcnna) meltem cm si o fruclo dos sous trabalhos e
cancoiras.
Quantlo o contracto antcn\lPcial niio cogite do dotalicio
para o caso de viuvez, devo o legislador .provcl~o, asscgu~
ranclo á csposn snpcrslilc o viduvin concsponrlento á silunçflO
que n mm·l.n ll1c a1'rcl1nlou. Não hnsl.am as rlisposi~õcs sobre
o clh·ciln de pnrlir alimentos, não só pm•q1tc o pat•cnt.csco por
affinirlrtclc, após a dissolução do cnsamonl.o, subsiste aponns
na 1inhn recta, como porquo a prcstur,üo do nlimonto sõ se
S. - Vol, VII
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torna ubrig:üoria quando o que a pede não pudo provet· Jlül'
Hou trabalho :1 propria subsistencia, c colloéa a viuva cm poJõição sulJa!Lerna c precal'ia. Não se esqueça, Lambem, I.JU0
muilas vezes, subt·eludo nas classes inferiores c médias, o a[Hlüagío impOrtará em rosLiLuil,ão e rep:n·avão. da injustiça ctlusuclu pela ordem da vocação h creditaria,,
. .
Certamente (ufi.o se regalêam elogios ú obra) a cont.lil;iío
Lla viuva melhora muilo com a preferencia que sobre os collaLcraes deu ao conjuge supersLite o projecto do Codig·o Civil
e j ú hoje por feliz antecipacão incorporada ao nosso direito.
St a successão ab inte~taw se busêa na presumpçiio· da vontade do de Cltjus c nos sentimentos de uf1'eição, obse!'vada a
escala dos affuulos, era indispensavel riscar uas leis essa
ulJsurda revivisccncia da antiguidade pagã, que ao esposo prefere o collateral longínquo,. por uma especie ·cte direito· de co. propriedade familiar primitiva.
No regímen da propriedade individual, segunt.lo ~\
luçrw historica, embora subordin!l!da, como ha de forçosamculc
ser, ús limitações do interesse publico, a transmissão ·cau:~ll
;mú1't'is. se opéra por deliberação da. vontado do proprietariu
como na transferencia inte1' vivos. Só assim se torna ·~rfe·
ctiva a plenitude do direito garantido :pela nossa Constilu:~ill)
Politica. E na falta da vontade expressa acóde o legislador
com os seus. supprimentos, presct·evendo aqui !lo lJUe é de
razão sup:Qor estivesse na vontade do de c'Uj'Us, c lut·ia feiLo,
si á morto não o lwuvcssc surpt'cllendido antes de m an il'e,;!,a!'
o seu desejo. Ora, salvo casos muito espcciaes, nenhuma pessoa casada prefere os seus irmãos, Uos, sobrin•hos e primo,
ao proprio conjuge, e para os casos de excepção l'icu sempre
aberta u porta legal das disposições testamentaria-s. Uma justa
~um!Jreliensiio do casamento o a cxacla apreciação dos sen•t.imeutos humanos leva mesmo mais longe a prefer•.encia do
Ci.HI.jug·o na ordem da vocação hereditaria,
classificando-o
untes dos desccndcnlus ou, pelo menos, antes dos ascendentes,
abolida a llcran~\il nccussnriu que por argumento algum mais
se suslenla, 1irindpa!mentr. no que di~ respeito aos ascendonLcs. W prece ilo ovungcl ico, conco~dante com a moral rno:d,\t'IW, a unidade supct·iot' ela J'amilia, a pre'fcrencia do cul,itogc aos pacs, o cm favor destes não militam, na justi J'i,;:t(fiO
da hcranr,m ncccssaria, as razões ele ordem scicnl.il'icn com qLte
o Sr. Silvio l\oméro, adepto aliás da liberdade" de testar, respondeu a cl'il.icas ela imp1·cnsa, razões tiradas da lll~l'llilll•t~·ie
dado lliolo:;-ica, p,;ycholugica c social:
«Bem, antes ria hc1·ança, [)Ondcrou o illuslr'e roditc1tor
geral, esL;í. a herccliral'iedndc que rnnnL,)I\1 Locla a Lrama "!a
conLinuicladc historicn, da solidaricclurlc mornl do homem.
sem qu~ não p6dc haver vida social. Seria in.iu~to poder
qualquer individuo lançar ncslc mundo, onde a vitla se INna
cada vez mais aspcPa r• clil'l'ieil. um ou mui;; J'illlOR, que niío
IIli) uneummcnLiarum a rxislc!]cin· c aos !lllo'.CS clle J'nl.almcnl;9
transinillc os g"I'J'l11Cns lia;; S11ns mnlr.sl.ins ~~ vicios, was li'lyosyncrasias c monomnnins, .c depois, sem mais mvla. sem muis
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ciu dec.lam simplesmente approa:imada, a responsabilida,de
delln. cleeot·rentc não existe r·ctrospectivamente, dos fithos
pura com os paus, ·e o al'g-unwnLo prova contra a · herança
j'orç'r.da dos ascendentes. :\lesmo em relação aos jesce[ldentes
o arg·umento novo prova de mais, ColiJO se clizia tia velha dialecl.icu. As t'l~:iJll.l!!iiallilidudt~s 11'-'J'ellil:u·ias. obrigam o pae ·a
crear c educar o J'illJO c assep;ut·tu·-llliJ honesta subsistencia,
quando por nwlcslia ou qualquer incapacidade não. o con~egue COill O [H'O[ll'ill IJ,I'OI'\"1. Ü UIJVI!l' elo pau vae até a preota~~0 do rt~IIICll.to, · su:;uudu as ,;uns contlir;ões e a situação dos
itlhos; nao parle chegar ao ponto de entregar uma roetuna.
á po.ssoa qu~ cm sua consciencia cll6 reconhecG moral e physi.c~mente incapaz de bem u til izal-a,. ·para que a esbanje n.o
vtcJo ou a peeca eul.rc os dedos dos curadores ou procuradores alilados. ,Levado a este ponto o. dever se torna antisoiCial ou immoral, o que vem a set' a mesma· cousa, e porque
nm homem gerou 11111 filho doente, vesanico ou por demais
voluptuoso, não se comprchcndc cjue· esteja obrigaoo a for.;.
necer-lhe os meios de satisfazer fartamente as suas paixiies, ·
sacrificando uma parto do capital social ou. deixa,ncto..:o jmprodlleLivo e est~J'il na quasi amortização dos incapaze.s~ . :.
· Fr.tizm'ente a lei de 31 de dezembro de' 1907 corrigiu ·Cm
grande parte os erros do systema, augm·cntando a/quota· disponível o asseguran110 ao testador o direito de claus·ular. a
leg·itima, riC'lc•rminiwuo que sejam convertidos em oútrà ·e&.: ·
.pecie os bens con~lilulivos della, prescrevendo-lhes a inconimunicabilidarln, atlribuinrlo ú .inull1cr herdeira a liVre ad~
mi.nistraçlio c cslahelc.cendo as condições da inahel\abilidads
temperaria e vitalícia. Grande' passo "foi esse para \lo cansa.:.
grar.:ão da liberdade de testar, que agora, após cinco ·annos,
deve, ser reconhecida, de accôrdo com a opinião· já vencedora,
resalvada a 'obrigação do· pae de· JÍrover a educaçào e su~l3nto.
.dos filhos menores e incapazes, conforme proponho.
Para terminar este relan<le de olhos pelo· mvào. por que
o projecto resolvcLl o problema da familia, .não se póde deixar
em olvido a questão do divorcio, em que já se gastaram
todos os argumentos pr!) c contra a dissolução do ·vinculo
conjugal. Os partidarws da indissolubilidadte, !'aliando em
geral. não pcrcebêm que, pretendendo ,resolver uma questão
de direito por preconceitos religiosos, attestam a nenhuma.
confiança que depositam .na força do dogma, c a sua rar.lical
impotencia, pl'cl!isando valm·-se da autoridade. temporal para
obrigar os crentes ao resr,eito do sacramento, como outt·'ora
o brar;.ci secular impunha obediencia aos mandamentos da
igreja.
:
O casanbnto é insLiLuição ,de caracter perpetuo, mngucm
o contesta, mas Quando o crime, a. infidelidaqe ou profun.~a
desinl.clligenciu i:ava nm abysmo enl.re os COUJug-es, o matrimonio está ele facto dissolvido e só resta a ficção do direito.
a mentira legal, odiosa e repugnante. A convicção da incom·:pelcncia elo legislador para l'emcdiar males, a que só a autol'irbdc ospil'iLnal pôllc aeuelir·, •explica o modo por que .o pro.icel.o d:t Canmm dos·. 'i.lopuLn:r.tos resolveu o problema, nc~·ando o divorcio. mas ftucililanelo a annullação do casamento.
yot· unm ITansac1~fi.n a qHe 'a l\1'1'1\sLou n. opinião divorcisLa dos
mais conspícuos· membros da · Ca,maru, desejosos ·de não oU··
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:ft~entar

os pt•econceitos geraes,. ou vencidos pela influencia

retrograda dos seus collabot•adorcs. ·
.
. Segundo o projecto da Gamara, o casamento é annullavel quando o erro na pessoa do conjuga af;ecta a~ qualidadas
·pessoa.es deste, a. süa honorabilidade, fl cu.io conhecimento
:POSterwr, torna msupportavel uo esposo enganado a vida
.commum.
· .,Não' fazendo cabedal da imprecisão· do perigrinismo adoptadÇl· pela commissão (honorabilidade), é de notar .que o
espt_riLo . divorcista ganhou victoria ·importante, assegm·audo
a liberdade individual que deve· pt·edómínar no casamento,
é mesmo a sua base unica e só razão 'do ser.
As palavras com que o Sr. Anisi·o de Abreu, divorcislli
convencido. defénrleu. esta disposição .do projecto, nenhuma
duvida. deixam sobre a intenção. que o levou a 'propo!-a á
r.ommis.::ão. e á Gamara. A pr·aoccupação ·ol1cessiva de manter
a ·todo transe a indissolubilidade, disse em· um dos. seus discursos o referido Deptitado, de tornar o casamento um corcere .1em sahida, se alauma cousa r.onseaue lliZo é tornal~o at~
trrzh.ente, apetP.ddo, dcseiado, mas ao contrario, antipathico;
repallido, et•itado como um mal irrcmediavel. A esse bccco
apcr.tado deu o pro,iedo varias sahidas, ao ponto de se porler ·
ltffii·n;!Ur qur. com alguma boa vontade e auxilio de uma ju;i~pí•iidencia benevola, o divo,rcio im:plantou-se de.finitívarnente ·no Codi;;o. O erro nas qualidades pcssoaes, na honorabilidade do conjugc, a ignorancia de ·'defeito pllysico irrem~cl{avcl ou de molcslía grav.e e transmissível por contagio
ou her.!J..nça, como a epilepsia e a alienação mental de 1}11al'Juer {ú1·ma, fomccr.m causas rlc pedir a cincocnta por cei_lLo
(mo.<l.cstamcnt.o fallando) dos casados que quizercm convolar
para ,novos amores ou tiverem motivo para dcsprc~dcr-s.e (13
s:aflçjp. matrimonial. Os vícios do jogo c da emht:taguez, os
habitas dll dissipar;üo e de desordem, affcctam a hono_rabili- ·
daQe• do esposo,· assim como a leviandade, a tagarelhce, os
habitqs de malcdicencia e o pouco asséio deprimein' as r;ualidades que o ma:'ido cuidava encontrat; na mulher escolhida
pura·.companhoira. O mesmo adulterio da esposa é a demonstração· mais evidente de que o marido foi illudido quanto ás
qualidades pessoaes da noiva, e so o mnrido-imn mancebia escandalo.,a prova o erro da Rua. honombilicladc. Moléstias gr·a\'OS, transmissíveis pot' cont.agio ou herança abundam em nm
povo .prcdisposf.o ao arthritismo. victimado J)ela tub0rculos6 e
pela syphilis. A epilepsia, muitas vezes symptomalica, pode
rt":<:lar-sc aos olhos do especialista por manifestações que vão
desde os espasmos musculares da l'aco, ou mesmo do um
dedo,. até :í~ ullucinar.Cics qne levam {L violcncia c ao crime,
mas nem lo elos os C(Í~ns oün igualmente ·graves, ha os cela~
tivatiionlo benignos, om que a molcslia dcsapparecc com a
cama quo a produziu. Entre os alienados alguns autorea inclvcm ns prodigos. os rlip;;ómanos, os que por irresistivel imJllll;;o são arrastados no jogo, Se, como receiam os a~ti-divor
cisla;:, n dcct·ctar:io elo divorcio a víncnlo acarrcLat'Ia a dcs-·
mrll'rilizaçiio gerá! pela J'pcqucncia das t•uplurns, o !'acto vao
r0alizut•-sc v,gom dentro dos dous anllGS qtlc o nro,jocto cou .•
cede.
Enlrclanlo, como Iodas as medidas ollt.ida.l S'.ll)rcpLicia·
mente, ou por lrunsacçüo, es!a que, na pratica, d::í tanta fuci~
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!idade á dissolução do laço conjq;al, tem maiorés inconvc'nientes do que poderia causar n decretação franca ·do divorcio nos casos em que salbf:J.z necessidade indcclihavel..
Primeiro qÍlC tudo, faz incorrer o legislador em absurdo:;
c contradicçõcs p·ntentes. A condcmnaçüo por crime iiial'iançavel, anterior ao casamento, ignorada rJo conjugu· . ~inno
l:cntc, é caso' especificado de annullacão do casamento,
If!U~ o crim~. dcsconheciclo não segu.ido de co!lderm:mvão cJefimtJVa é, ao ·que parece, de menor 1mportancm. ,D1r-se.á qu!l
o crime affecta as qualidades pessoaes do conjuge, e por isso
o caso está ·peevist.o em .outro inc:so do projecto; mas tambc:n
a condemnaÇão del'initiva alt.cnta contra " honorabilidade, e
entretanto o projecto faz della caso especial de nullidaúe. 1~
se essa conrlemnacão só se tornar definitivà depois do.··casamcnto, embora o conjugo enganado ignorasse, ao celebrar o
enlace, o crime e o processo ou uma· condemnaçüo de ·que L)
reu appellou? Descasa-se D jogador impenitente, o ebrio habitual, o tuberculoso, o· arthritico; o syphi!ititJO, se a molestia
se revela nos dous primeiros :cnnos do consorcio, mas se o mal
explode após dous annos, um dia· mais de demora, remonte
cli1bo~a a suá eliologia a época anterior, fica o esposo enga.
nado jungido perpetuamente á canga matrimonial, acorretttado ao companheiro leproso ou tysico, idiota ou louco. A
mulher póde ser repudiada nos dous primeiros annos se anleg
do sim sacramental não expoz ao noivo todas as suas qualidades pessoacs, sé lhe occultou um defeito, uma falta, embora
a resgate pelo amor, dedicacão e sacrificio; mas se adulterou,
o marido h a de supportal-a. Bem se sabe que estas cousas,
que o bom senso popular rep'cllirá sempre, fundam-se na
theoria do erro, do vicio de consentimento que annullou os contractos, e a que o projecto pretende assim prestar homenagem,
mas, daqui nl\sce a segunda serie de objecções, nada mais mojectivo do que o erro in substancia, qne não versa sol:\re a
Identidade exterior do objecto, mas sobre qualidades a bem
dizer internas (as. gualidades pessoaes, a honorabilidade), o
.que torna difficil de' reconhecer c apreciar.
Era prefcrivcl consagrar o divorcio a vin.culo, dependen!.e
da separação dos conjuges c cessação da socicd:)de .con.iugal
pelo decurso de certo tempo, tres annos para o caso de. divorcio litigioso, cinco annos para o divorcio por mutuo consentimento. Dada a dissolução da sociedade conjugal, separados
os interesses, regulada a situação dos filhos se. existirem, decorridos alguns annos, não .ha mais casamento, nel)huma
razão 'dü mor~l ou ele justiça p'óde aconselhar (l. subsistencia
do vinculo .
A opinião do· paiz ó, porém, sou forçado a conress~ o,
contraria ao divorcio completo; c não me parece que o, !e
lador tenha o direito do decretar medida tão em desacic tdo
com o sentimento nacional. Conforme alleguei no disc usr.•
inaugural do Congresso Jurídico de 1908, o problema do' divor~i,o não· é. n~éra these do direito civil, mas questão social,
politiCa e rc!Jgwsa, daqucllas em que, por• causa da anarchia
rcinanf.e nas idéas, torna-se difficil encontrar o terrenu àll
c~nci)iação,. e o legislador dcyc, ser caut_çloso c prudente, para
n\to _Imp.ôr. de chofre um dn•eJto qu.c i1ra as crenças c conVIcçoes mt1mas, c, portanto, a JWOJlrJa liberdade moral do cidadão.
·
No liyro elos registras, asscgura-so a el't'icacia da relação
jut•iclica tnclof orminada pelo registro, ínscrípção o archiva-
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íuento do titulo ·constilutivo do direito. E' a pUblicidade do
acto que obriga a todos ao respeito da liberdade e da proprie·
dado individual. , ·. ·
.
.
.
O direifo correspondente a uma obrigação determinada
não póde ser oppo&to a terceiro senão desde a data da sua in. scripção no registro publico competente e publicação do neto
· :pela 1mprensu, quando o Cqdigo exige a pratica de uma dessas
formalidades ou de ambas.
Estas duas' disposições encerram e resumem a theoria do
regi5tro. Eni ca:pitulos sep•arados tratei das· d,iversas especie~
de registro, limitando-me, porém, aos. fundamentos substantivos e deixando aos regulamentos ou leis especiaes a tarefa ·
de desenvolvei-os.
·
.Já vae longo este relatorio. ·Consignei nelle as idéa& prmcipaes que presidiram ao trabalho, que V. Ex. me confiou,
c ouso esperar mereçam a approvação do estadista cuja grande
cultura de. espirita o oriimtação republicana, affirmada em
•P 0uco tempo de administração da pa&ta da Justiça e Negocias
Interiores, vão· colhendo os applnusos sinceros dos verdade'iros
amigos do regimen inaugurado a 15 de novembro de 1889, que
almejam vel-o realmente realizado. Verbalmente ou por àscripta poderão as inform·acões deste relatorio ser completadas,
conforme V. Ex. se servir ordenar-me.
· ·
·
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· Rió de Janeiro, 30 da abril de 1912. -·Herculano M. Inde Souza.
'
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Projecto de Codigo Commercial
LEI . PRELIMINA!l-

Art. 1." São su.ieitas :is disposições do Codigo Commer..,
cial todas ns questões que derivarem. proxima ou remota·
monte, dos direitos e obrigações por ello .regulados, .o:e,jam ou
não commerciantes as pessoas, naturaes ou juridicas, 4 ue· intervi erem no acto.
.
Art. 2.• Nos misos omissos applicam-se as disposic;õea
reguladoras dos casos analogos, e, na falta destas, os ']lrinci:..
pios gcraes de direito mercanlil consagrados pela· doutrin!l e
pela .iurisprudencia, e o direito civil.
Os usos commerciaes só podem ser invocados nos. oaso!l
em que o Codigo o. determina ou quando a olles se refere .
.~ l'L :>.• A lei nacional ela pessoa rege· a s•ua capacidade
civil c commcl'cinl. Será, entretanto, applicada a lei brasileira:
· · T, quando a 'J)cssoa ·não tiver nacionalidade por havei-a.
.
perdido cm um paiz sem a ter adquirido em outro;
TT, quando tiver dupla nacionalidade, em rnzüo de confllcl.n ·nito resolvido entre aR leis rio '[laiz elo nascimento ou de
rHlopr.iio c do paiz do orig-em ou ele nascimento.
~ 1." Tendo capacidade, segundo a .lei . brasileira, o
oslrnn::reiro fica olbriguclo pela dcclnrução que f1rrnar na ,letra.
do cnmbio ou na nota promissoria, som embargo da sua moa· .
pncidadc segundo a lei do paiz a que .pertencer.
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§ 2.• O estrangeiro estabelecido no Brasil com qualquer
ramo de ipdustria ou .commcrcio, sendo capaz pela lei brasileira, 'fica igualmente obrigado. pelos compromissos que assumir relativamente ao seu negocio, quaesqucr que sejam as
restriccões postas pela lei do seu paiz tí sua capacida.de civil
ou commercial. .
·
§ 3.• O est.ràn:;eiro quo tomar parto em sociedaae com
eéde no Brasil, ainrla que irregularmente constituída, não p6do
invocar a· sua incallacidade, segundo a lei do seu 'paiz, para
eximir-se das obrigações ·assumidas para com terceiros de
JJOa rr...uma vez que o referido estrangeiro tenha capacidade
segundo a lei brasileira.
§ 4.• A falta de capacidade para contractar não produz
nullidade dos contractos, provando-se que reverteram em favor do estrangeiro,
·
.
· .Art. 4.• Os bens são sujeitos á tei: do Jogar da. sua situação; comtudo os bens moveis do uso pessoal do proprietario, ou os que este trouxer sempre comsigo, ·bem coino os
destinados a ser transportados para outros Jogares, são sujeitos
(L lei do paiz a que pertencer o proprietario.
.
Os bens moveis. cUja síiuação fôr mudada nà pcndenc.ia
de acção sobro clles, continuam sujeitos ú lei da Aituacão
que tinham no inicio do processo. '
Art. 5.• A f6rma extrínseca dos actos publicas ou particulares ó regulada pela lei do Jogar e do tempo em que são
praticados.
Art. 6.• Os meios de prova 8cr!lo regulados pela lei
:do Jogar em que se pusso·u o acto ou facto que se ,pretende
provar.
S(), 'POrém, a lei commum das partes autorizar m~ios
mais amplos, estes serão admif.tidos.
Art. 7.• .A subsf.ancia. ·c os effeitos das obrigacões são
regulados, salvo estiriulação em contrario, pela lei do !.os-ar
cm que foram contrahidas.

Regulam-se, todavia, pela lei brasileira:

r. os contractos ajust.ndqs em paiz estrangeiro. mas exe•.
quiveis no. Brasil;
II, as obrit:ra0õos cnntrahidas entre os brasileiros cm pni?.
estrangeiro si não cstipnlmcm expressamente que M querem
qujcitar á lei do lagar do contracto:
III, os actos qruo irr.'pnzercm hypotheca on qnaesnuer
nnus sobre immovnis silnarlos· no Tlra.si! on de quo resulte a
transferencin do dom inio desses bens;
TV, 09 actos l"Clnt.ivns :í ]ll'O]lrirclarlr, 11ypotller.a. 011 frnt.am~nt.o r!o navios brnRil'Airo~. mspcit:vlns ns convençõr.~ íntcrnacionncs.
·Art: B. • A comnctcncin, n fórmn. elo processo o os meios
do defesa Rer1ío regidos prla loi do lnt:nr nndo sn mover a
acção, r~snlvnda o compolrmcia dos trihnnnes brnsilciros pm:ri
conhecerem dns demanda~ contr.a os domiciliados ou rc~1-

-~-----------~-

\

152

ANNAES DO SllNADO

det~Les

no Brasil ·por obrigaç.0c·s conlrahidas ou resprms.abilidades a,ssumidas dentro ou· Jóra do paiz. Consideram-se
assumi·das no Brasil, c sujeitas á lei brasileira, a~ obriga~~õc·s
cont.rahidas por estrangeiro~ nã.n rc.sid·entes nD Brasil, ou por
socwdadc com• séde no estrang:ciro, qu.~ndo taes obrigações
derivarem de acl.os ou contractos celebrados no Brasil por
seus agentes, consignalarios, mandatarias on quaesquer !;Cpresentanles.
l
•
Esl,a disposição é exlensiva aos capitã·es de navio que
não tiverem consignatarios ou i agentes com termo de re.spon.s·abilidade perante a Alfand•ega, ou que não pertencerem á
companhia com escriptorio ou agencia no paiz.
··
Art. 9.• Est.e Codigo com~çará .a, vigorar seis mezes depois da sua publicação official na Capit,al da Republica.
Serão,. todavia, considerados validos .os contractos feitoR
na conformictad!l das disposições do Codigo, desde. a data da
referida publicação.
.
. .
.
·
O Governo •cxpcdir:í os regulamentos nccessarios á perfeita execução do Codigo Commercial, podendo impôr multas ·
rtté cinco contos de ré1s pelas infracções dos ditos regula·
mentos.
F.rrlquar.to não forem publicados os regulamentos .. vigorarão os actuaes no que não co~trarim.•em as disposições do
i.lodigo.

LIVRO I
Das Pessôas
TITUliO I
Dos commerciantes em geral

CAPITULO I
DA CAPACIDADE COMMllRCIAL.

A~t. 1." A f.odos os brasileiros e aos csf.rang'eiro's resi-•
dentes no paiz a lei assegura o livre exercício do cornmerc1o
o <Joa indust1•ia, individualmente ou em sociedade, guardada8
as normas re~ul:'i•Jo'J•as dn carmciduclc civil, e salvas a8 resf.ricçüos Impostas poJas necessidades da ordem c da saudc publica
e pelos bons costumes.
·
AI' L 2. • Os r.sl·~angcir•os não rcsidcnleR no Brasil c a~
socie-dades legalmente constituídas cm plliz eslrangciru podem,
por meio do reprcscnl·a.ntes idoncos, cxerce.r o comme·rcio 111.1
t.eJTil.orio da nupnblica, ficando sujeitos ú lei brasilcica :l
á jurisclicçfio dos tribunucs, em tudo quanto disser respeito á
~l'I!UI'ÜO do,; seu~ e:il.~l!Jc,JceJmcnl.os c ás rclar.õcs COlJt o·s crr.·
rlo>J'''~ R()CI•OS, nllll:vanos o quuc;;quc::· inleressuclos que tiverem
domieilio 110 Brasil, embora ausentes.
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§ 1, o ÜB rr.pre~entant.es, g·el'Cntes C omandat.arius do~
l'\.•lrangeiros não reHident.es no Bmsil e das sociedades constiT.l!Hias em paiz eilLrangei:·o, respondem •pessrml c illimiladamente pelos a.ctos que pralicarem em I!omc dos preponen.Les, mu~
tJ'ando-sc que cslng não tinham ea:pacidade pa•ra contracta·r, -DII
ns ,.,:,rieda.ctcs não estavam legalmente conslif.uidas c autllri- ·
larlas a f'uncci•JllU·t' no Brasil, nos cr.sos cm que ta.] auto:-izar.iirJ
ti necessar Ja.
'
§ 2. o Os mesmos .representantes, gerentes c: mandataria~.
rr,&pondem, solidariamente eom os prcpoilenles, ·pelos actos qull
r.··raticarem, em no:mc dos mesmos preponcntes, com violacão
das leis pa:- qualquer modo relatiYas à soherania nacionai r;,
a ordem pubhca.
ArL 3. o Derpcndem de aut.or;~açíío do Congt•esso Na,:iona! para S3 organizarem os hnnco's de' emissão ou circuiação.

Ad. , .i, o Dependem. àe nuLárizaçüo do GoYerno Federal
para funcci<onar·:
.
I, as sociedades anonymas e as commanditas por accõe~,
Jtaeionaes · o'u estrangeiras, .que tiverem 'por objecto a introducçüo do immi·g'I'm:·tes ou o cc.mmercio ou fornecimento d(J
generos ou subs-tancias alimenticias de primeira necessidade,
. declarados em regulamento:
II, as· sociedades ano'nymas e as commandit.as por a·cçõe3
que se organizarem no cs~rangciro com o fim de adquirü·,
;possuir c explorar po.r mais do 10 annos qualquer trecho· ou
te·~ritorio n.a·cio'nal;
III, as sociedades de seguros de vida, nacionaes Oil
tlStrangcLl'as, qualquer .qiJe seja a fórma porque se coristiLuam
ou o systema que adoptem, as tontinas, montepio,s, mutual·i ·
dade.s, mo'ntes de soccorro o de piedade;
IV, as sociedades de credito real q:uc se destinarern. a
operar no Distdcto Federal e nos territorios nacionaes .
.Arl. 5·. o A legislação local .regula as condições dás socicdudés de C•reddto real c agricü'la, clesLina:das a operar no terrilorio do Estado, respeitadas as lois da União.
:\:~t. tl. o As socicclu.d0S, do qualquer natureza e especie,
constituídas eri1 puiz ~JSLrnngoil•o p•ara operm· no Brasil, ou
cujo objecto e .fim tenlm de realizar-s~J no territorio da Republica, deverão, antes de ·começar suas ope.rações ou serviços,
anhivar e puhlical' o contracto. estatutos ou comnromissos socincs, na fórma determinada neste Codigo.
·
Arl. 7. • Consideram-se nacionaes:

r, as socicclnclcs constiluiclns. no Brasil o que Livorom :t
sua sédc no tcrritorio nacional;
II, as consl.il.uidas em paiz esl.ranBeiro que tiverem no
Brasil a sua séc! c e o olJjocLo pl'incipat da empreza. E.1l11S
sociedades süo sujeitas. quanto à fúrma e val.idar!e ele sua
O!'J::rtnizar;üo, a todas as disposições do preoentc Cocligo.
'··
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Art. '8. • .Pqdcm exercei' .q co1nri1ercio:
·1, os menores, de um ou ele ouLro sexo. le~almont.n emancipados; ·
·
.
·
'
. · ' ... r.r. o.s que, ·Lendo complct:J;do 18 annos, forem es:pecinlTI}Ii\]tc autorizados em documento authentico pelo pae, on
nela . mãe no caso de ausencia, morte ou int.crdicção elo pae,
ou pelo tu to r com approvação do ,iuiz';
·
lEI. a mulher casada, maior dr. 1•8 annos, com autôrizaéfio' rlo marido consfnnl.c rle oscrintura publica.
Presume-se tal aul.orizaçü.o quando a mulher excorce nulllicnrriente em sen proprio nome qualqur.r gcnero de commerr.io ou inrlust.rin, sem o·pposição rio marirlo. r,onstantc de protesto .iudic.ial, publicado cm editae~ c archivado nos fOI'mos do
art.. 1.616;
·
·
IV. a mulher casada, maior de 21 annos, cujo marido estivei· interclictn, otl ausente, ou tivcr'sirlo oonriemnado a majs
de clous annos rlc prisão. mediante antorização· do juiz.
Não carece rle antorizur!ão pa.ra commerciar a mulher ~c
pararia do marirlo por sentença de divorcio.
§ 1. • O menor. autorizado a exercer profissii.o commercinl nos termos dcsl.c arUgo, considera-se maior para todo>
os effeitos juridicos. A autorização para commercia.r cí irrevogavel.
§ 2. • A mulher ·casada, que exerce o commercio com au-.
torir.qção tncifa ou expressa rlo marido, obriga, pelos compromissos do sr.n nef!'ocio ns si:ms bens nroprios. os proprios dn
marido, os da communhão de qualquer natureza e especie, e
pódc empenhal-ns.. hypothecal-os c alienai-os livl'emcnte.
sem neecssidadc de outorga especial. e sem que seja preciso·
declarar que o 1'nz por convoniencia de seu commercio. ·
iOis bens rlotacs só podem ser a.J ienados nos casos c com
as formalidades dr.t.erminadas nas disposir,ões leS'aes relativas O:o dote.
·
§ 3. •. O marido póde. no concericr a autori?.ação para que
snn mulher exerça o commercio, limitar a sua respon'Sabiliàade, isentnllào os seu.~ bens J)roprios das ohrigar,.õrs qnr a.
mulher Yier a nonl.rahir r. r] a faculdade de disposir,ão. Esta.
limit.aoão dowm't constar dn proprio documento rlc autorização, archiv:mrlo-sr. con,iunctamcnf.c c.om est~. uma nota ou
rolação especificada elos rlit.os b'ens. cujos titulas serão averbados no registro tudo na conformidade do art. L 616.
§ 4. • Si a mul'her coinmercianto coritrnhir matrimonio:
presumir-se-ha que está autori1.ada a coniinnar o exereicio
do c.ommercio. si n marido não manifestar o Cüntrario por·
meio do protesto judicial, archivndo na Junta Commercial B
dcvidmnonf.c ptlbliearlo, e do circular cnvincla n Iodas as pessoas com que n innlher estiver em relação de ner;ocio. Do
mesmo meio se servirá o marido qunndo. sem nc~ar o consentimento. quir.er limitar a sua responsabi!iclnde quanto nos
seus bens proprios nos termos do § · s• deste o.rUgo.
·
§ 5. • A mulher casada commercinnlo ou industrial [lóde,
independente de nutorizuciío ou c!tncüo do marido, comparecer
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em ,pnzo o ~cmanc!ar .activa c pas.sivam~nfe. po:· tudo quanl.o
so rrlacionnr com o seu commercJO ou mdnstrJa;
~ 6. • o .juir. não pódo conccrlcr autorizaoão
:í mulher·
casada para commcrciar conf.rjl a vontade expressa rJo marido,
e este p6de. a todo tempo. revogar a aut.o,r'izaoão facitn 011
expressa que tiver dado, fazendo-o por meio rle prot.esf.o ,judicial. Se, não ohsf.ante n revogn~ão, a mulher continnar a nc~;ociar, só fienrão obrigados nos comnromissos por elln assumidos post.erí'OJ:mcnt.e ao protesto judicial do marido, os. benR
proprios da mulher. e os que ella ganhar pelo seu trabalho
oú industria.
·
~ 7.• A revor-nr,i'ío. dcneA'a~í'ío do consent.imento c a Jimi-.
f.acão ·da rosponsahili'ilnrle só nroduzem effeito. em rP~aoão a ·
torCI'Iiros. depois da publicncão. R arnhivnmento rlo prot.est.o
rlo mnrirln. r nii.o nr~.iudicnm as l'briguc.õcs anteriormente
conf.rnhidns pela muJ.her.
·
·
~ ·R.• A mulher cnsarln a.nl:oriznrl<t a cornmr.rlliP.r nii.o ficn
nor isso mesmo h~.hilif.nda nn.rn cnt.rar Pm sonicdnd~s í"m nnn
. n~"l1mn ri1sponsnbilidade illimlt.ndn, salvo se no documento'
rlr! nnt.omaçi'ío o mnrido fizer exprossn menção dessa ::racnldade.
'
·
~ 9.• Os monorl's n n~ ·mnlhrrcs cn~ndas rlovPm n.rrhiv~.r
os t.if.nlos de Stln hnhilit.nc:ão nn Junta Commercinf rio dist:rirf.o r!n s1m domicílio r.nmo sn prnsr.r~ve no nrt. { Jf1 ü, antes
do ·inir.inr o exerci cio r'! o Mmmercio.
A fnll.n dfl nrchivnmrmfn dr.sscs W.nlos nlín nórle ser onnosfn. nos f.crccfros com rrucm os menores e as mnlher.cs nn.~ndns t.cnhnm cnnt.rnctnrlo. provanrln-SIJ n snn hqbiJíf.nnfin nns
t.ormns rln lei. ·mas os trrnl'!irnil pnrl•1'1l ·onnnr confrn M f!il.ns
me,.nrr~ c nnnt.i'a ns .mnlhPrll~ r,n$ndns· c sm1s maridos n fnltn
de 'nrchiYnmrntn c rlc nublici'rlndc.
·
. Ar!, !l.• Os menores e ·n~ incannzM porler~.o onnt.ínnnr. nnr
rnoin dr. ~nus reprr~rnt.n.nll"s lell'RC~. r. cnmmerr.in nn inrlllRt.rin m1n tivnrr-m rxP.rcirlo SP.ll~ nnes (1 nut.orr~ rln bArnnrn nn
os int.l'rrlictns no tnmnn 'rm (fllr eram r.nnnzl1~: nrcrnrlcnrlo
rm t.ndn~ os r.nMs nutnri?.nr,l'ín dn j11lz, nn·6s cxnmo rlns r.irmlmRfnncins c riscoR do negocio n do convcnicncin àe cnnf.innnl-n.
·
.
.. ·
·
_
~ 1.• Niín firam· ~n.inifM r.ns rrq11!tnrlns rln. ~()sf.~n iin n~-·
'1'ncio M bens nnr o· mcnnr nn n int.r.rdinfo .iá nn~sni~M no
lnrnnn rln snr.rr~Riio r n~ nnc não nnrtennnm no nrnrvo rln
nRt.nhnlcr.irnento hr.rrlnrln, dcvm'\rln fnl rl~clnrilclío constar do
nlvnrá dn ,ini7. nu r rnncerlrr · n nnt.oriznriio. .
· ~ ,,. C.nmrlrf.nnrln n hrrrlnirn mr.nnr n. idnrln rln 1R n·,tnM. pnrlrr-lhr-hn snr ~nnccrlirlo nrlo ,iÍ1iz l')ne n••nm~ n rlirrrrito rln nr!l'ncín. onvido o ·par nu n n·.iic, nn fnlt.n do nnn. n
r111 t.nrln i>risn. o rrprcsrnt.nn!.o lnr.-nl. <1nncNlirln a nntnrizn~
riín. fir.nr~ o mrnnr nonRirlernrln maior pnrn f.orlnR os nffrit.nR
nos frrmos rio ~ 1• rio nrf.. s•: cossnndo n rcstríc~ão do ~· t•
do pre~rnte nrti~o.
,
·
'
§ 3,• A antorlznc'flo do que t:rnt.n o principio dosfl'l nrtlgo
n6de ser revogada pelo juiz, ouvidos ·os pnes e representan.•
I
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tes legaes do menor ou interd_icLo, sem prejuízo· aos díréltos
adquiridos por terceiros.
· ·
·
Art. 10 .. so o r.epresentante legal do menor ou do interdieta for pessoa que, por disposição de lei ou de regulamento,
não possa exercer o commercio ou qualquer funcção de caracter commercial ou industrial, nomeará um ou mais administradores idoneos, sendo a escolha sujeita á approvação do
juiz. Esta approvação não exime o representante do menor
ou do illterdicto da responsabilidade pelos actos dos admtnis.tractores por elle nomeados.
·
Art. 11. A mulher que exercer qualquer indust.ria ou
commercio por conta .propria, em seu proprio nome, ou em
.sociedade, nos ca~os em que tal lhe é permittido, não póde
reclamar contra a ob.-igação, que de seu acto derivar, beneficio algum concedido por lei nacional ou estrangeira ás ,pessoas do seu sexo.
·
'
.
Art. 12. As pessoas que. por disposição do Codigo Penal, ou por força de leis e regulamentos administrativos, são
.prohibidas de comm~;rciar, respondem nos termos .do prescnt':'
Codigo p~las obrigações que contrahirem em conse~!}nencia do .
exercício de qualquer acto por e.lle re·guladn.

l

CAPrrTJLO II
DA

·FJRM.~

. Art. 13. A pessoa, natural ou' juridicà, que pr'etendor
adoptar no exercício de commercio, Du de qualqllP·r "ndustrm
ou profissão, uma firma ou razão disUncliva. devr.rá re:::islal-a
na Junta 'Comrr;ercial da sérle do seu estabelecimento e na dro
districto em que tiver alguma filial.
.
~
•
Az·t. 14. O comme.rciant.c ou industrial quo não t.ivnr
Rocio, ou o tiver :occult.o, poderá tomar para fil'ma senão
o seu nome. completo ou abreviado, additando, se quizer. deRi-gnaciío mais precisa da sua pcs·soa ou gencrn de ncgoeio.
§ 1.' Nas sociedades em quo houver socios de responsabiii.daclc i!limitnda só o nnmo destes sncios 'POderá ent,rar na
firma social. a. aual poderá ser tarnhem formada pelo nome
• dr um desses socios, adrlit.ado se.mpre das palavras e conwanllill ou da ·sua abrev·ia~.ã'O. ·
~· 2.' Nn•s ~ncierlndes limil.adas a fil•ma rtcvcró. ser compo.~ta •com o nome do sacio ou so•cios gorcnt.cs, com o arlr!it.nmento e companhia, ·se.guiclo •da palavra limitada·. !Faltando
esta clcclaração, cntcnder-se-hn que a sociedade é solidaria.
§ 3.' A' donominae.ão das sociedades anonymas, elas iuutnnlido.rles c das associacõcs cm geral, applica-se o dispostc
nnste l!apitulo sem necessidade de rc.g·isto, dosdc 'Clne os estatutos ou .contracto soci-al estejam archivados na i'órma ondenadl'. por este Cocli::o.
Art. J 5. Toda a firma nova se deverá distinguir de
1qualquer outra que. exista inscriiJla no registJ'O da Junta Gommcrcial do disl.riclo.
.
,
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§ 1.• Se a pessoa, que pretender adoptar uma firma,
tiver nome identico ao de outra firma já inscript.a, deverá
accrescentar des!gnaçf!o que a distinga. '
§ 2.• Quando se estabelecer uma filial e no Jogar j(1
nxislir firma irlent.ica inS'~ripta, deverá ser observada a disposição do pa.:ragrap.ho antecede.nte.
Art. 16. !E' pr6hibida a acquisicão da ·firma r,•cm a !lo
estabelecimento a que estiver ligada.
·
O adquirente do estabelecimento .por herança ou legado
podeDá continuar a usar da firma, declarando a suCl~essão nos
annuncios, prospectos, reclamos, documento;· e. corresponciencia. ·
ns direitos rlo adquirente por act.o entre vivos serão regulados ,pelo contracto, e no ·silenc'io deste entender-se-ha qui:'
a transfercncia do estabelecimento niio compre.llende o direito
rle nsar da firma: Em caso algum o adquirentt\ poderá fazer
uso da firma antiga sem lhé accresc·entar a palavra csuccc:sRor ou sur~cessores~.
Ar L 17.. ~lod ificada a conotil.uição ria soei erlade pela
relirada ou morte elo sacio, a firma não poderá consc~·var o
nome do ::;ocio que. se ·retirou ou falleceu.
·
.Art. 18. A inscripção da firma será cancellada a requerimento de quak1uer interessado:

I, tendo cessado .o cx.ercicio do commercio, industria ou
profiBsão paPa que foi adopt~da;
rr; tendo-;;e. liquidado a sociedade ~que a usava;
III, tendo sido abandonado o uso da firma. Presume~
se abandonada a firma ,quando não é usada por mais de
dous annos.
Art. 19. A jinscripção da firma no registo do commei'ciu
assegura ao· dono o direito <.le impedir que outrem use do
nome ou firma identica ou com s·emelhança capaz de gerar Mnfusão ou erro, c ·autoriza a acção para pedii· a indemnização do damno causarJ(J, sern preju1zo do procedimento
eriminol que possa caber. A prioridade da inscrip'iião l~~labelece o· direito á ·firma.
• · ::
Si, requerido o registro. a Junta o denegar, e mais tarde
fôr qrdenado por via de r.ecur.so o direito do requerente ·
se entende ter sido adquirido na data do requerimento inicial.
·
·
ArL. 20. O livro r!e registo ou inscripcfio de fil'mas
poderá ser consu!Lado gTal.uilamcnte, o qualqner pessoa, indnJlenrlonto do prova de interesse, póde obter cerl.iclão, pagando
os emolumentos devidos.
Art.. 21. O direil.o ao nome civil não importa na fawldarle de adopl.al-o como firma rm razão commercial, se jú
tiver sirln rogisi.I'Urlo cnmn Ln! por nutrem na mesma comarca;
IIIUR n annullncãn desse registo pórlc sor pi·omovida Jll'la pcsooa com direito ao nome civil, provando que a firma foi rcgisLacln com violnçiio das dispi!siçõcs da lei on elo contracto.,
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. ArL. 22. A. JJrmu das. em prezas singulares que Li verem
conLt·udo com a administru!)áo publica federal, estadual
ou municipal Jlíll'U a execução de quaesquer servtçui:i ou
J'oruccirncnLos publicos, deverá disLinguir_-se do t~omc. que o
(Jil qtrezurw llab!LualrnenLc usa1· nus relacocs da vtt.la. ctytl ~u ·
tilll opcracõei:i de conuncrcio estranhas á emprcza,. ~ dtsLmc1;ao
pot.lcrú consistir na abrevia~;ão <le nome patt•ommtco ou no
aClO!Lamcnto . da ,palavra ."emprezu" oU: de qualquer· out.ra que
irtdtque a exisLencia da empreza.
'
CAPI'fULO lil

•,
.

DO DOMICILIO

.,
}

..

At·t. 2:J. l'ura Lodos os effeiLos das obrigações conLrallida~
pcliJ coulmcrciante ou indusLrial, !Jonsidet:a-se rlomwil!o r.t
wgar ctu que tiver o estabelecimento, loja, fabrica. ou escri'ptorio, ainda que recentemente aberto. Se a pessoa tiver mai&
ue um estabelecimento distincLo cm diversas circumscripções,
cada utn Clelies podei·á ser consideradc como seu dOtnlClliO.
Ar L. 21t. Os logares onde csLiverem estabelecidas as
agcnmas, i'illaes c succursacs do estabeleciu1cnto principal,
podem ser· considerados como domicilio do commErc1ante ou
mClu:>Lt·ial para os cfl'eilos das obriga1;õcs al!i contrallidas por
;.;·crentes t: t·eprescuLantes devidamente autorizados.
At·L. 25. O domicilio da sociedade é o tia sétlc da sua
dircct;ão ou aclminisLra~.ão superior. Nellc respondem os socios, mdividual ou conjunctamenle, pelas obrigacõ<'~ conr.rahiClas pal':l. cotn a sociedade, os somos ou terceiros em ra:tüo da socieuaue, ainda mesmo depois· da dissolução desta,
::;alvo se o aULor prel'crir o domicilio paJ•ticular do socio.
Art. 2G. Considera-se domicilio do negocianlo ambuIunt~. u togar em que a obrigação foi comrallida ou cm que
exerce actual.ncnl.c o seu commercio ou industrta.
A~ e1nprezas Clc espec.Laculos pnlJlicos dc qualqucr nu~
tureza respundent nos Jogares, cm que derem os seus espcctaculos, pelas obrigações conLrahidas para com as pessoas .
ahi 1·cstdcntes.
·
·
Arl .. 27. As cmprczas ele csLradas lle .ferro, quc·livcrcm
a sua sét.le fóra do logat· do .seu princ1pal esLa!Jclccimomo,
J·cspondcm nesse logttr pelas obrigações ahi contrahidtt::i po.,dendo, porém, ·o autor ·opL~r pelo forc da séde.
!,
Art. 28. As cm prezas de Lransporlo de qualquer nu tu~
r·cza c cspccio sfto obrigmlas a rc:spondcr no Jogar do emburqnc ou elo cl~sLmo dos passageiros, bagagens e mct'eadorias,
pelos compt•orrnssos ol'itmdos rio contracto de transporte on
)'t•ol.ament.o,, quaosqm,r que so,jam as clausulas· insorl.as nos
J'CSfi<1CLivos lnlhcLes de passagem, conhecimento ou carta
part.idn.
:\ti. 2!1. 1\' rmprezn~ ~inA"ulat·cs ou· collcctivns •!li C Liverem contracto com a administração publica federal, estadual
ou municipal, consideram-se domiCJiliadns no togar da séde
da. administração publica pura Lodos os effeitos do· seu con~racto.
·
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Art. 30. Si a pessoa expressamente se obrigou no con'. tracto a responder cm Jogar certo ou a effectuar·· ah1 alguma
pr·esLacão, não póde eximir-se dessa obrigação, invoca!!dO seu
domicilio; considera-se expressa a obriga(lão re~ultante na
· fórma deste Codigo, do acceite, endosso, ou aval da 1 etra
de cambio ou da nota promissor·ia c dos titulas a ella equiparados.
·
Art. 31. As sociedade podem estabelecer nos seus esta. Lutos domicilio especial diverso daquelle em que tiverem a
sua séde~
· .
Art. 32. O domicilio llo armador, capitão, officiaes. e
tripulantes da marinha· mercant.e .é o Jogar onde estiver registrado o respectivo navio.
Art. 33. Si a séde ·da sociedade se achar em paiz estrangeiro, os est'abelecimentos no Brasil serão havidos por domi-:cilio para as obrigacões contrahidas pelos respectivos represent::mte~ e agentes.
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CAPITULO IV
DO CASA..\'li>N'J'O, DIVORCIO E MOR'!'E DO CO~LMEI\Cl.\N1'E

Art. 34. Todo o commerciante que· se c'asar sob qualque~
regimen, que não seja o da completa communhão de bens,
· deverá, dentro de um mez a contar da data do casamento,
depositai·. na Junta Commercial do Distrioto, em que tiver o
· seu principal estabelecimento, uma certidão do contracto .ante-nupcial e uma relação especit'icada dos bens da mulher.
bxcluidos da communhâo.
A falta do cumprimento desta obrigação por parte do ·
marido não sujeita aos resultados do seu negocio os ditos
bens, mas induz 'presumpção de fraude por parte do ·marido
em caso de fallencia.
A esta mesma obrigação fica sujeito o que iniciar o
exercicio do commercio, depois do casamento. devendp cumpril-a no prazo de 30 dias da dat.a do in1c1o de suas opera-.
ções, ou da abertura do seu estabelecimento ou da formação
da sociedade em que assuma respo·nsabilidade solidaria.
Art. 35. A sentença que decretar ou homologar o di;_
vorcio entre esposos, sendo um delles commerciante ou industrial, não produzirá effeito contra terceiros emquanto não
for ave1·bada na .Junta Commercial do districLo do principal
estabelecimento do commerciante ou industrial e publicada
a noticia do divorcio na folha official e na d& maiot· circulação do Jogar.
§ i. • A parl.ilha dos bens communs, feita em consequencia
t.!o divorcio, poderá ser impugnada pelos credores no qu'e
prejudicm• os seus direitos.
§ 2. • No caso de divorcio 1iligioso, passando em julgado
a sentença, se os conjuges não tiverem iniciado o inventario
dos hcns elo casal dentro ·de 30 dias, poderão promovei-o os
credores. Essa disposição não obsta a que os credores ttsem
dos meios conimuns para cobrança elos seus creditas. ,
Art. :3G. Quando se tratar de cxocucão por divida do
p:Jarido, pela qual não re.sponda a meação da mulher, nos· belll1
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çommuns, será a· mulher citada para, se lhe conviot•, t•equerllr
a. separaç11o de bens, que seguirá em appenso ao processo da
execução, suspensa esta até á partilha. A importancia de
qualquer pagamento realizado pela meacão da mulher, que
não tenha requerido a separação. será levada á conta da
me~cão do II\ari_do a todo o tempo em que haja logat• a sepa.
raçao das meaçocs.
Art. 37. Sempre que falleccr sem testamento nem herdeiros presentes algum commercianle ou industrial, a fazenda
do fallecido só podc,rá ser arrecada pelo juiz dos ausentes
clepois de liquidada a herança e satisfeitas as obrigações do
fallecido, incumbindo-se da arrecadação, administração e liquidação os dous maiores credores eleitos em assembléa convocada pelo juiz.
·
Não existindo credores presentes, mas constando pelos
iivros do fallecido ou por outros meios que os ha ausentes,
ou não se reunindo os credores presentes c não procedendo
á eleição dos administradores, serão es.teB nomeados pelo juiz .
. At•t. 38. Fallecendo o conjuge do socio de uma sociedade solidaria, em commandita ou limi~da, os herdeiros do
dito conjuge não se poderão immiscuir na administrac;iio da
sociedade, nem requerer que se lhes pague a quota que tocaria ao referido conjuge, antes de findo o prazo .social e
de liquídada a sociedade.
TITULO II
Das sociedades

CAPITULO I
ntSPOSIÇÕES COM!\IUNS

Art. 39. A .sociedade que se organizar sob qualquer das
formas do presente titulo ficará 8ujeita ús disposições do .Ccdigo Commercial, qualquer que seja o seu objecto ou fu:n.
Ficam igualmente su.ieitas a essas disposições. as _BOCJÇ·
dades que sem organizat;ão r•egular, ou com orgamzaçao cttversa das espccil'icadas neste titulo, praticarem habitu,al ou
accidcnt.alment.e actos que se relacionem com os dtrc1tos c
obrigações regulaclos pelo Cocligo Commercial.
Art. 40. Pelas obrigaç.ões cont.rahidas em no'me da sacie~
elude respondem soliclariamcnt.e todos os socios, salvo se a ·
rcsponsábiliclade houvN' ~ido expressamente limitada cm co~
tracto, · esta luto ou compromisso social, clcvidament.c. arcluvado e publicado na fórma dclcrminacla. por este Coc!Jgo.
Ar! .. ld. Salvo nos casos rlos arts. ldl c 197, o contracto
ele sociedade só póclc provar-se por cscriplo.
A cscriptura publica é indispensavcl:

r, sr.m)lre que o cont.ing·cnl o de alr.'um sacio co.nsisl.ir
rm cousas, bens ou rlireilos cuja propricdacle só so possa
Lransl'crir lrgulmcnt c por cscripiUL'a publica;
TT, quando algum dos socios nüo soubo!' ou nfto pudor.
escrever •.

.
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Nenhuma prova testemunhal será admittida contra ou
além do conteúdo no instrumento do contract.o social.
Art. 42. O instrumento consl.ilut.ivo ela ~ocieclade será
assig·nado por todos os que se associam, ou por seus procurl!dores basl.anlcs, e tlcwrá conter: . ·

.J,;

.

·~

I,. os nomes, .prenomes c domicilio dos soei os. Os somos
de responsabilidade illimitada declararão Lambem a sua nacionalidade e estado;
·
·
. II, a firma ou denominação social, Slídc rio cstallolccimcnlo c as J'iliaes que a sociedade pretender fundar;
III, o objecto da sociedade;
.IV, a sua duração;
V, a ·quota ou conl.ing·enlc com que cada socio entra
para o patrimonio social, a eSpecie c modo de pa,gamento;
VI, o modo e fót;ma por que se hão de dividir os lucro:>
e perdas, bem como~quaesqucr onus e vantagens provindos da
sociedade;
.~
VII, as obl'igaçDc.~ que cada ·soei o assume pessoalrnent(',
r.rn caso de assuinir outras além do pagamento da sua quota.·
de capita.l, c as ·vantagens pcssoacs que porventura se lho
confiram;
·
.•;!
VIII, os poderes das asscmbléns sociaes, as ·condições
necessar1as para a sua· constitUição e funccionamenlo, c para o
cxorc~cio dp d~rcito elo vo!.o, e a fórma por que os socios so
poderao fazei representar •.
IX, a a organização lla Ui.lmiJÜS[•racií.o: ou 'g·ercncia e (]O
servi\\O de fiscaliza~ão t', Hí l'õr sociedade com í'ÍI'illa, o num"
de SllCio ou socios que teem o direito: de usai-a: Faltandl)
esta dccla::·a~ão, enl~:nder-se-lla que lodos os sacias ig·nal,
·
menle podcrao usar da firma.
§ '1." ''J.'o'da a clausula ou condição occnlla, wntt'at•j·a .ús
clausulas o condições conlhlas no insLt·nmcnto oRlcnsivo elo
contracto, é nulla.
•
. § 2." Quando a so·ciedade ·fôt• constituída por insü•umcnto partic.ular, la\'m:·-se-hãti pelo menos dous cxcmplarc;;
do contracto, assignados po·r Lodos os sod-as, devendo ser as
~·,c!ipcoliY:as assign:aoluras ;•c.c.onhcc·ict.as rp.or ht\b~lliãol·,
Ar L 1,3. Um dos cxemp.Jares orig·inaos do c·onkacl.o, ou
rios cslntnl.os dcvr. ser archivado na Junta Commcrcial üo
disü•ic.l.o em que tiver a sua sédc a socícdad~. c, si esta tiver·
filiacs · o'u .suecul·sues, na s<1do destas se a•rchiYat'á uma cópia
deste contracto dt:Yirlamcnlc atllhcn!ica·da.
.
Si alg·uns dns so'cios hou\'Ct' sido representado pot' p:·oCill"nclor• 1m assig·nalll'l'a do conlmclo ou eslaluto's, arclüvar·sc-ha l:Nnbcnr a PI'ocura,;:iío.
O inle i•l'n IP1i1' rln crmlrn'Cln ·OU c.ql atnlos ser,:\ publícad.)
t:nn< vez stinwnlc 110 ,io'r11al que publica·r• u cxpcdicnl.o da
.llllli:t Comnllll'cial, o nm exemplat' da folha sc-rtt archivacln 110
m:;·ísLo a car·g·c• ela mesma Junta. Desses aelo:> clnr-sc-Jm cN·ticJã.o a qneu1 as l'CflllC!'Cl' smn indas·n·t· do inl<.::'C8SC que !DOSS::t
,lCJ' ern O[li.Cl-aG.
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§ 1. • A mudança, J'r.li·rada, ou exelusão de soei o»
a
alteração ou mudanca da. firma ou denominação social ' da
séde ou do ohje.cto da sociedade ou dos socios que 't.~em .
direito de usa: da firma, a reduciio ·OU augmenlo do cn,pital,
a dissoluç1io antccipn,da da sociedade .ou n, rworogação do
pl'azo, e n, fuzão com outra sociedade, deverão cons·twr de novo
Instrumento passado, archivado c publícll'do nos ternios deste
at•tigo, salvo o di.s:pos[.o c·specialmenle pa:·a as sociedades a.nonymas. a~ co:mmandU.as IJ'Jr acções, as mutualidades, cooperativas ·e outras cmprezas da mesma nn,tureza.
.
§ 2. • Qualqu~r soei o tem n rlirciln de promovet• 1Í. custa
da sociedade o cumprimento das l'ornmlidade·s .legues. e rio
responsabilizar os gerentes e administradores pelos prejuízos
PN>vindos da falla dess~ cumtDrrimento cm tempo ulil.
·
PMe o' socio preferir a dissolução da sociedade, se t.~
administradores ou gerentes forem omissos em cumpri!' as
1'o.Pmalid31des lcgaes, dent:·o do prazo de 30 di-as a eontar
da data eLa consLJLuição da mCS(l1a sociedade.
0,; effeitos da dissolçiio decorrem da data tlo requeL'•·
menta, mas em Cttso· alg·um a fa!.l:a de forma!idaidcs póde sl.lr
oppoosta a tcrcetroo.
ArL. '•4. Emquanto o inslr·umcnlo do conlr:1~t.o, ou da
· alleraeão po:- cllc soffi'ida, não' fôr arcüivado ·e publiDado na .
fórma' do ai'Lig·o anterior, não tet•á validade con ~ra f.erceko•
mas os terecir·os tccm o direilo de prova;; a exislcncia da
soeiedadc, por quaesqu~r meios adm ittidos neste Codigo, para
aociuna.r a sociedade em conmmm ou qualquer dos socios em
particulal', eomo rr.spons~ve.l sülidari.o pclas ob:•!ga\IÕes. con- .
t.J·ahidas em no·me da .soc1,edade.
·
Arl. 1,5: 'Nas socicdarks . solidarias, nas. eommandita;.
simples c ·nas sociedades .Umitrudas de que trata o o~~;pitulo III
deste Titulo, nenhuma ac~5.o entre socios, ou c.ontra terceiro.;.
que fundar a sun, intenção na cxistencia da so:Ciedad·e, se.'á
UJdmiWda em juiz.o, si não !'ôr logo acompanhada do . respectivo instrumento . com a prova ·<lo seu at,chivamento e
publicação, sa.lvo' o dispo.st.o no capitulo XVI quanto :is sociedades irregulares.
Nas onl.ras espccieg Ü~> sociedades bastará, par·a prova
d-o dit·cil.o do socio. a e;o;lübi1;ão da a.c~.ãu', cauteUa ou titulo
declarativo do' seu quinhão ou parte na socicdodc, a·companhada 'lia prova de Lerem sido praticadas as· fOIImalidadc;;
Je:;ans pm·a a consliLui('ÜO da s·ocieda;dc, salvo, qua:nto a esLtl
prova, tratando-se de requerer n, annullação da soctedade ou
·de responsabilizar os organizadores, administradores ou ge·rentes, pela falta de cumprimento das obrigações que a .t.al
respeito .lhes incumbem.
Art. 46. Presume-se que existe · ou existiu sociedaüc,
sempre que atguem . exeÍ'cit.a actos proprios de sociedade e
que normalmente se não praticam sem a qualidade social.

Desta Imi.UJ'f'Za são especialmente:
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I, 'ncgociul;ão promiscua e eommum;

II, aoqui~iÓü.o, alicnar.~iio, pormrrLa ou Pfll:;amont.o com-
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.
UI, ~i alguem se declara sacio de outrem e este não "
contradiz por uma fórma publ)ca, ou quando, tendo conhecimento de tal declaração, contradiz tardiamente; ·
IV, si duas ou mais pessoas propõem um gerente commum;
V, annuncios, boletins, circulares, prospectos, reclamos;
marcas; placas e taboletas com firma ou. denomiuação·: social;
VI, .sentenças judiciaes ou arbítraes proferi.das imtre so·cios;
·
·
·
,
VII, o emprego dos pronomes n6s., nosso,· nas cartas, te.legrammas, livros, f)lcturas, contas, recibos e· mais papeis
commer~iaes; ·
.
VIII~ o facto de receber ou responder · cartas ou tele:,grammas enderessados á firma social;
IX, o uso do nome com a addição· e companhia ou
outra qualquer equivalente';
X, a dissolução da socied~dc coino tal.
§ 1:0 Salvo o disposto para as sociedades em conta de
part.icipaç.ão, a responsabilidade dos socios occultos é pessoal e
socios ostensivos:
. .·
solidaria como· se fossem
.
0
§ 2. A pessoa que emprestar o seu nome como sacio
ou apparecer e se annunciar ·como tal, ainda que· não tenha
interesse· nos lucros da sociedade, será responsavel por todas
·as obrigações da mesma sociedade, com acção regressiva con- '
·;tra os socios.
·
.
Art . 47. ·A sociedade· regularmente organizada na. fórma
deste Codigo constitue pessoa jurídica distincta da pessoa dos
socios, salvo si fôr. ein conta de part.icipação.. . · . · · ·
•
.
.
.
. I
.
.
§ :1.0 O credor particular de um sacio só ·póde executar .
os fundos · liquidas que o devedor possuir na sociedade, não
.tendo este outros bens desembargados, ou si, · depois de
. executado os que live.r,. não forem. sufficiéntes ·para o pagamento. Nestes casos, p:íde o credor exequente promover a liquidação da sociedade ou a exclusão C:o sacio· seu devedor,
P.ara se apurar o quinhii.o deli e. A sociedade tem o direito
·de evitar a liquidação, desinteressando o exequente. ·
,
...·
§ 2.• Quando uma mesma pessoa é membr~ de.divers~s
sociedades com di versos soei os, fallindo uma, os credores
desta só podem executar a quota liquida que o socio commum tiver nas sociedades solventes depois de· pagos os cre. dores destas.
,
·
· ·
Art. 48. Em todos os contractos estipulados. no. interesse
ela sociedade, em todos os actos, cartas, publicações o annuncios que a ella se referirem, deverão ser claramente indicadas a especic ela sociedade e a sua séde .. O emprego da palavra
companhia antes da 'denom inaçãn social, bastará para de-,
· signar a sociedade anonyma.
·
Nas sociedades por ·acções' e nas mutualidades 6 capital .
cffQ\\tivamonno r~aliz~do, ou o montant'CI .. do .acervo ::~ooial, do'

.
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verá ser tamlJem declarado nos referidos actos; contractos c
~ pnblicar.~ões, segundo coÍ1sLar do ultimo balanr,\0.
Art. 49. :\s obrigações dos soei os, como taes, comer;am
da dál.a do archívamento. do contracto ou da época nelle dc;;ignuda e acabam, em regra, depois ·que, dissolvida a sncicdudo. nsliverem satisfeitas c ex ti netas todas as l'csponsabil idadrs snciacs. O contracto regulará, de modo geral, ati relações
entre os soei os.
Al't: 50., Os socios devem entrar para· o fundo social
com as quotas· c contingentes a que se obrigarem, nos prazos
e pela fórma que se estipular no contracto; O que deixar de
fazei-o responderá á sociedade pelo damno emergente da
móra, si o cont.ingenl.c não consistir cm dinheiro; consistindo
em dinheiro pagárá por indemnização o juro legal· se outra
cousa não tiver sido estipulada. Em qualquer caso, porém,
11oderão os outros ~ocios prderil· n exclusão do sacio remisso.

'

'

PuragratJlio \lll ico. Eu1 caso de fallencia da sociedade
c•m que não haja socio solidado, os socios são obrigados a
inl c:;J•a!i1,al.' as acc;õcti ou quotas qun hoU'ICrem subscripto para
" fundo social, não o!Jstanto quaesc!I.JCI' rcstricções, lirnita~.-.~.~s ou condi<;:õos e~Lalwlecidas nos estatutos, conlrac~o ou
enmprom isso da sociedade. Esta obrigação c~ extensiva aos
,.,·,nnnanclilal'ios. Nas sociedades limitadas, regidas pelo Ca:.
pilulo JII rlcsle 'J;iLuln,. seg·uil'-se-ha o § !1• do art. 7!).
Al'L. :li. A quota ou contingente dos socios póde consistir em ctinheiro, titulas lie credito, bens ou valores realiza·
.
.'
.
veis a l dinheiro.
.
.
§ 1." O llltll'ido não pódc contribuir com os tmmovcis
commuus do casal, sem outorga da mulher, provada pai· c8cript.Ul'a publica. Não basta para esse fim procm'acão gerai,
mr\smo com podare~ de alwnar, si ne!la Jtão se tlzet· c):presso.
menção da sociedade a que vão.ser transferidos os bens.
§ 2."
capital representado por titulas de. credito que
t.cmhmn wt.açfto reputa-se cffect.ivamenle conferido pela cntao;ão ao tempo da rml.rada, quando a ·sociedade os não tiwr
ueccito por preço dii'foronte,
~. 3." Quando a conlribuir;üo fôt• de dividas activar. ou
dn t.itnlos de credil.o sem cotaeão na Bolsa, só se repnlarii
effacl.rvu dr.pois que a .sociedade I iver cobrado a resper.th·a
imporfaTJcia, correndo por conta c risco do sacio credor a·
despcza da cobrança. Si a sociedade não conseguir o ;Jngamentn, roxecutanrlo o clevadcw, o soeio contribuinclo t·cspondcrtt
pela importancia com o juro leg·al desde o dia em que Linl)a ilc
1rn'IHit' pfl'ocl.iva a entrada.
··
§ ·L' Sj·a quota consisti!' orn ttbocl.ut•a de credito, fimwa
otJ 1!'111'anf.ia, o~ .ÍIJJ'os o as commissÕil8 a pagar scrfto por r.o11lr.
•.to socin eont.ribnintc, salvo convenção em contrat'ÍO.
~ G," Si no instrumcntrJ const.il.tll.ivn da sociedar.le '' socio
r,ãu dc,~t:mJIJ qu~. i.t'aJw.fm·ia s{llll~llt c\ o u~o tJU usurt•twto lia
~ou~m 1-)·nnHfcritla, cn(cnclc-8c que l.t.·ansrm·iu a pt'L'[Jt•ic!dadc.
§ li." Provanrto-~o que os lJull~ com que o sotJio entrou ·
Jllll'tt a oocLcdud_c !1Üo I)H~ pcrLcntJium ou que o ~cu vu!Ol' ·roi
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!raudulenlamente cxag·gerado; o socio ficá obrigado íi' repô!'
u differença como se nãu tivesse realizado a sua quol.a de
capital, observando-Rc, quanto ás sociedades anonymas, o
clispsot.o no capitulo respectivo.
.
. § 7.' Estipulando-se em' favor de um socio o abono de
,juros ou de qualquel' vantagem fixa pela sua quota de capital.
essa conv6nção não o isQnt.ará ·de contribuir para as perdas
soffridas pela sucicdade, salvo convcnç~o em contrario; entende-se, todavia, aempre, que nenhuma remuneração é devida
ao socio que estipulou aquclla vantagem cm seu favor se não
puder ser deduz1da dos lucros, sem at'fectar o capital. Em
caso 1t1gum tal estipulação poderá prejudicar os credores
suciaes. ' ·
Esta disposição não comprehendc os emprestinios, fian~a~. abonos e garantias feitas ou dadas pelo socio. á soci,;,oade, além do que era obrigado pelo contracto. ·
Art. 52. •rodo o socio tem direito a ser indemnizadc,
salvo convenção em cont.rario: ·

I. Pela sociedade por quaesquer quant.ias desembolsadas
t!m. proveito della, além rlo capital a que o sacio se obrigotl
c pelos respectivos .illl'OS; pelas obriga~ões contrahidas · em
lloa ftí para vantagem commum; pelas perdas e damnos q1D .
houver soft'rido no cxflrcic'io de actos prat.icados como socio
. o pelos· gastos de viagem, sustento e outros, re&ultantes de
operação social.
II. Pelos seus consocios, pelas quantias com que, por virtude de sua responsabilidade, ha,ia concorrido para as perdas
da sociedade, superiores ás que, guardadas as devidas proport;ões, lhe competirem satisfazer.
·
· ·
Art. 53. Em nenhuma sociedade se póde recusár ao soei o,
pessoalm~te ou representado por procurador bastante, o
exame de todos os livros, documentos, escripturaçãe e correspondencia, e do estado da caixa, sempre que o dese,iar, salvo
tendo-se estabeleciâo no contracto ou outro qualquer t.itulo de
institu,icão da sociedade, as épocas cm q~1e o mesmo exame
tmicamente poderá ter logar.
· ·
. .
.
.
r
Tratando-se elo sociedades anonymas cm a. elias. equiparadas, o!Jservar~sc-ha o. disposto no capitulo V' deste Titulo.
Ar!, 51L Toda a quota, quinhão, acção ou parte que
alguem tem na sociedade é cessivel pelos meios de dircit.o,_ indl1]lendentemento do consentimento dos outros. socfos, salvo oH
casos e i'órmas espcciaes rlel.erminaclos no .presente Codig·o.
O contracto pódtl 11SI.abelrcm• n direito rlc JlrccmJlÇflo rm
favor rla sociNlado ou dos socios.
·
~ 1.0 O crssionurio nu socio do socio não se torna
membro da sociedade si esta não acquicscer á cessão, mas par.ticipa rlas vanl.ag·ens o onus, que cou!Jerrrn ao socio, r tem di-.
l'ei to rle· notificar lÍ socicdarle o contracto que houvrr t'Pi to par~.
<ttw lhe S<',iam tlircetamrntr~ dislrilmidos os dividendos P f!I.IOI:t'l
que Jll'l'teneium ao socio crdenl.r.
~ 2." A acquiPscrncia rJu· soci'cclude J•rsuHa do lançamento,
11'1lnsl'rrencia ou avm•hamr.nto ela cessfio em seus livros ou no;;
lil.ulos por cllu expedidos, mas nilo rla sim11lcs annotncíio rln
nviso OU.JlOt il'icar;útJ il que sn l'l'l'eJ•e o § :l". · :
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§ 3." Quaesquer contractos feitos pelo socio com Lerr.ei~o:
ainda aue tambem socio, não póde exonerai-o. das obrigaoões
qúe assumiu para com a sociedade, si esta não consenl.i:· na
transferencia.
·
§ 4." As sociedades anonymas e em gerá! as sociedades
em que houver socios. de respo~sabilidade Un:lita_da, nã.o podnm
impedir que esses socws transfJsam ó seu quml~ao ou .mtrrnsse
social, desde que o valor da acoao ou quota este.Ja realizado por
inteiro, ou satisfeitas todas as obrigações relativas á parte que
o .sacio tem na sociedade, sálvo reserva do direito de preempçlío. Si nó contracto se omiLI.iu esta ~eserva, presume-se a
acquiescencia da sociedade nas condições deste artigo.
§ 5.·· A transferencia da quota ou do quinhão do sacio de
responsabilidade limitada ·ou de acções de 1 sociedades anonymas e commanditas por acções, não isenta. o socio ou accionista da obrigação para ·com terceiros pelas quantias que
falfarem para integJ•alizar o . valor da sua parte-, si a so.ciedade fôr declarada fallida, até um anno depois de effectuada
a transferencia; o. primeiro sullscripLor ~ todos os cessional'ios successivos são solidarias na obrigação de que tratam este
paragrapho e o pa-ragTap~o muco do art. 50.
ArL rifi. A pessoa que, na 'qualidade de soei os solidaria,
entrar para uma sociedade .iá constiLuida, responde como os
outros socios por todas· as obrigações éontractadas pela sacie-.
dade antes de sua admissão, ainda que se altere a firma soc.ial.
. Si o novo sacio fôl' simples corümandil.ario, ou de responsabilidade Jimil.arla, enl.ender~se-ha que a sua quota de capital
rica sujeita ás obrigações· já contractadas pela sociedade. .
Não prorl uz pi'J'eil.tl contra tcr·eriros qualquer paeto dcrogoatorio destas disposições.
·
·
Arl.. 56. E' licito estip1,11ar no contracto, estatutqs ou compromissos de qualquer socwdade, que as contestacll'es que se
suscitarem entre os socios, especialmente as que versarem
sobre a dJs~oltiçfio antecipada da sociedade, sejam decididas
j)or arbitro ou arbitras nomeados pela fórma que se conven. cionar no mesmo contracto. Da sentença arbitral haverá ret'tlrso para o tribunal judiciaria de 2• insta.ncia, em casos' de
violação expressa de lei imperativa ou do contracto.
ArL. 57. 'E' licito estipular a contin~aciÍo da sociedade
com os hcJ•rleiros do soei o premorto; mas si esses herdeiros
fttt'f'm lllrlllH'es ou in(crdicto~, a continuação da sociedad·e de~
pendr.:':\ do cnnsPnlinwnlo rln jniz. nuvidos os rcpreseil-taütes
lt•gar>s dos ditos herdeiros. Si a esses representantes não fOr
pos~iVPl rxt'J'eeJ• funcção commercial, npp!icar-se-ha o dispnsl.n 110 nrt. I O Jestc ·codigo.
·
Ar I.. GS. Fallecenclo alg·nh1 sacio ·que não tenha herdeiros
wesentes, ou os tenha menores ou interdictos, havendo~se es1.ipulurln no contracto a conlinuuçiio da sociedade com os socios
"'brevivenl.cs, o juiz, a quem competir ·a arrecadação 'dos
lwns· dos :wscnt.os ou acautelar os interesses dos incapazes,
nfw fJOrlcJ·:i arrecadar os hens da herança que existirem na
massa soeial nem intervir' na administração. ela. sociedade,
tltw~ndo 1im i lar-se a presidir ii organização do inventario e
halanço geral ela casa pur [ÍCI'iLos nomeados pelos socios
sobreviyenLcs o pelo J'OPI'Cscnl.nnte legal dos herdeiros, afim
(i't' :;e apurar n quota di' capil.:ll e lmro·s pet.'l.cncentes á herant,:a,
'

'

'

o

..

'.

·'
'i~

....,

,.,

)

~
I

l

\

~

SESSÃO EM

l

I

l
i

I
'I
I

----I

5

Dg NOVEMBRO DE

1923

7. 167

decidindo rlc plano as c)uvidas que se levantarem entre as
partes e as reclamnrões dos interessados. A homologação pelo
.i uiz do laudo dos peritos não impede o uso dos meios de direito. para a rnctificação e emenda da partilha illega.l ou
lesiva.
á
Art.. 50. No caso do fallecido ter sido o unico sooio gerente, on qnando o não fosse, sempre que não houver mais d&
nm socio sobrevivente, proceJer-sc-hn á liquidação da sociedade eomo ·Se dispõe no capítulo XIX deste titulo, salvo Si
outra consa houver determinado o contr·acto social.
Ar i.. 60. Os ganhos e perdas são .communs a todos os
socios na r·a1.ão proporcional dos seus respectivos quinhõe'!
no funrlo social, si outra cousa não houver sido pactuada no
contracto.
· .. Art,. 61. No silencio da· lei ou do contr.acto, todos os
. negocies .e operações sociaes serão decididos pela maioria computada pelo valor dos interesses. ()s votos contam-se .na propor(iãO dos quinhões, quotas ou accões; a menor quota será
contaria por um voto. e no caso de empate decidirá terccirn
que os socios para isso nomearem, e não havendo accOrdo sobre a n()meação,-será a decisão commet!Jda á pessoa. que ·O juiz
designar.
Art. 62. · A maioria dos socios não tem direito a entrar
em operações diversas das convencionadas no contracto, nem
de alterar as bases constitutivas da sociedade sem o. consentimento de todos os socios, salvo, quanto ás sooiedades ·anonymas, os pod~res expressamente conferidos pelos estatutos á
a9sembléa geral.
·
·
§ 1.• Pelos prejuízos provindos de taes operações resq:.ondem unicamente os socios que as autorizaram ou nellas
consentiram, mas si resultàrem lucros participarAo. delles to•dos• os socios.
§ 2.• O excesso. de faculdades . de gestAo poderá ser op.posto a terceiros si as oper:acões questionadas ou as obrignçlle~ assumidas 'PDl' nquelles socios, em nome da sociedade.
1'orem notoriamento diversas do objecto .social constante d>:'
cont.ractn arohivado c publicado, c não se contiverem nelle, ou
no seu desenvolvimento logiw o fim que se teve em vista
quando se organizou a sociednde.
§ 3." O soeio ou socioS' ' :lissidentes só serão, porém,
aclmit.ticlos a fazer tnl opposicão si houverem· protestado
contra o neto logo que deste tenham tido conhecimento.
. Art.. 63. O soei o niio póde oppõr, para compensar os
clamnos e :>;>rejuizos causados por clle á sociedade, pgr dolo,
enlpa, ou excesso de poderes, as vantagens que de qualquer
tnorlo tivesse 9blido para ella.
..
Art. 64. A geroncia concedida a um sacio por clausula
do coni.J•aet,o não pódo ser revogada. Si, porém, o socio gel'tmtc fir.er máo uso dos poderes de. ndministracão, de qu~:~
l'esullo prejuízo manifesto ao fundo commum, os mais socios,
niio qnorendo promover .iudicinlmcnto a roscisão do contracto,
·JJodorão, so ro]l\'esnnl.arem a maioria· dns interesses (art, 61),
nt>mcur um dele:;ado aue intervenha em t.odos os netos so-
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ciacs c subscreva todos os documentos de resp01isabilidade da
firma, fazendo-se a devida publicucüo e archivamento da deli.
nesse sentido .
beração tomada
.
Ar I.. Gti. Os poderes conferidos ao gerenlo 'pot~ acto
postel'ioi' á constit.ui(;úo da soci·edadc ']:ioclcrúo ser revogados
.Jwlos socios, reproscntundo a maioria dos interesses, na :tórma
·do arL OL
Art. 00. Os socios gerentes c, cm geral. os directores c
nclminislradores de sociedades serão obrigados a dar contas
,iuslificadas da sua administra-ção nus épocas detcrminudus· n.o
eontracto, ou quando fõr dissolvida a sociedade, c respondem
para com a sociedade o para com terceiros prejudicados pela
negligencia, culpa ou dolo ·com q·ue se houverem no desêm.
penha das suas funccões ou quando tenham excedido os po_deres da gcrencia. No caso de excesso de mandato a sociejlac!c responderá tambem para com tcrceil·os so tirar proveito
do acto ou se o ratificar.
Ar L. 67. O~ membros ele responsabilidade solidaria úão
JlOdcm tomar parLe, como socios illimiladamente rcsponsaveis, em outras sociedades que tenham o mesmo objecto, nem
1'a.~cr operações por. conta 'propria ou por conta de terceiros
no mesmo ramo de negocio, salvo consentimento dos outros
sooios.
·
Presume-se o .consentimento destes, se o interesse do
.sor:io em outras sociedades ou as operações existiam ao constil,uir-sc a sociedade o eram conhecidos.
"Em caso de contravenç,ito no disposto neste artigo a sacie·
•lade póde optar ou pela exclusão do sacio contraventor, ou
Jlclo lançamento ao debito do dito socio de todos os proveitos
por clle obtidos, além da responsabilidade ).lor perdas e
damnos. O direito da sociedade -JWecrevcrá no prazo de t.res
mezes contados do dia cm que a sociedade tiver noticias dos
aclos do sacio.
·
·
.
Ar i.. GS. Quando num cont.racla se cst,abeleco a favor cJ.)
11ni sncio a exoneração das ]Jt'rrlas .sofi'ridas pela sodcrla.clr,
ontcndc-se que esta tem direito a uma remuneração especial,
qufl no sil~nr.io rlo contract.o ~er:í. a mesma usada na P"'l()a parà
n commis,üo rlel crerlere. Qualquer convenção na,quel!e sen~ ido não produz effeito eontra .terceiros.
.
.
Ar L. 6.9. Nenhum sacio noder;i retirar do fundo commum
mais do que lhe ó assegura'do pelo contracto para as despczas p;arl.ienlares. '0 socio contraventor é responsavel pt;~las
sommas retiradas o os seus ,juros, como e não tive~se com.
plcl.nlflo a sua quota ue caJJiLal alé:m r.lc sr.r obrigado 'a indemnizar os outros socios do qunrsquer Jlreiuizos que o des.
fnlque,cir. fundos sociac;; lhes tenha causado.
. .
'
No caso de l'alloncia da soeiedi1de applica-se ao socie)·
r.oni.I·avenLar o disposto no til' L. 1)0, parag·rapho unico.
.
Art. 71}. O socio que, sem consentimento pot· cscripl.l}
dos oulrns socio·s, ap,rlicar os Junclos ou crreitos da sociedad()
em 1wa-ocio ou uso do cont.a propria ou de i.Cl'Ceiro. serú.
obriQ·nrln a rnlrar pam a mn~sa commum com todos os 1UCT'03
rcsull.nnlcs c RO houver J)crrlas c damnos serão r.st.cs por sua
cnnln parl.iculm·, al(•m tlo proecdimcnlo CI'iminal que eonlra
·~llc couber;.
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:ArL. 'i:!.· A participa~,ão nos lucros concedida a um
9mprcg~do, ou a qualquer outro auxilia r do commcrciante ou
n:.duslri~l, COTJ?O remuneração parcial ou total de seus ser.

··

Vi!;OS, nan aUr1b11fl a. esses indiyiduos qualidades de sacio.
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CAPITUJJO II
D.\S SOCIEDADES , SOT.!DARTAS

ArL 12. Ná sociedade solidaria é licito aos socios, no
contracto social ou pot• unanime accôrdo posterior, limitar
a sua responsabilidade entre si. sem que por isso se alterem a
·natureza ~a sociedade e a I•esponsabilidade collectiva para:
. com terce1ros.
Art. 73. Na sociedade solidaria a firma social, assi- ·
gnada por qualquer dos socios, autorizado para o uso. de!la,
obriga todos os sacias solidariamente para com terceiros e
'v:. e~tes para com a s~ciedad,e, ainda mesmoquc se,ia em negociO seu ou de 1]rce!ros, sa;lvo o disposto no art. 62.
Paragrarpho unico. Contra o sacio que usar indevidamente da. firma social, ou que, estando autorizado a empregai-a, abusar della; dá-se acção de perdas o damnos, tanto
vor parte dos socios como de terceiros, sem prejuizo da ros·ponsa·bilidade criminal em que possa incorrer.

..

i

Art. 74. Os sociÓs gerentes tcém a administração dos
sociedad•e activa c passivamente em juizo e, no silencio' do
contracto, nomeiam todos os empregados e· aúxiliares do ne~
l\'Onio, constituem manda\tM•ios judiciaes e.. extra1iudiciacs,
fix!lim os vencimentos e g1'atificações devidos a uns c a
oul.vo·s, superintendom todos os .serviços, arrecadam todos os
haveres sociaes, o podem alienar ou onerar quaosquer bena
da sociedade sem que partt· isso precisem· de autorização cspeilial.
Quosquer limitações postas pelo contracto ás faculdades
.rJa gereneia e qmr!lquer distribuição de trabalhos ou serviços,
feita entre os socios ,não modificam a responsabilidll:de da
1'irma para com terceiros se;mpre que resulf.11r do obr'igaçõcs
contractadàs em nomP. ela· sociedade pelo gerente ou gerentes;
salvo o disposto no art. G2.
Art; 75. Não se oprpondo o contracto, é p•ermittido ao
socio p;erentc delegar o uso da firma a outro sacio ou a um
mandataria especial, devendo a substituição ou o mandato
especial cons·tar da assignatura e ser anotada no registro da
fir'illU. O :;ocio que, contra disposição do conLracolo, dclr.A·a.
o ns.o da J'irma socia,l, assume .pessoalmente a rcsponsubili-da·dn das o!Jdg·açües conl.rah idas pelo subsli Lu to on delegado,
sem .que possa rec'lnilllar da sociedade mais do que a sua parlo
{]as vantagens awl'cridas do negocio.
Arl. 7G. No silcnc io elo conlrac[,o, só podem usar ela
firma sricial os socios encarPegados ela gcrcncia, mas. se .nindu
n este respciLo l'm· ommisso o conLra()to, todos os SCIOS ,g·ualmcnl.e poclcrão usar dn firma.
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Art. 77. Ainda que a obrigação se,ia a·ssumida pelo gerente ou gerentes sem o emprego da. firma social, a soci·edade responderá por ella, mostrando-se que a ditá obrigação
foi llontracta:cta em nome- ou cm proveito da sociedade nos
limites dos 'poder-es da gerencia.
·
· Art. 78. Havendo dons ou mais gerentes e tendo-se es.ti·J;ulad:o que devam agir con,iuntamcnte, um não poderá praticat• a'Cf,o alg·um que produ~a obrigação para .a sociedade,
.salvo si a rlt,mora occasionar perigo ou poder a;carretar pre- ·
,iuiw. Si, porém, nenhuma. restricção .houver no contracto,
entender-se~ha que qualquer dos gerentes póde praticar os
actos rcJ.ativos ao commcl'cio ou industria da socieda-de e
.1ont.ra.dar obrigações.
·
CAPITUW III

,.

i',

,.,•

DAS SOCIEDADES LIMITADAS

'

..

··-
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Art. 79. No cont.l'acto de sociedade limitada, girandO'
·S'ob firma sncial, deve ser eNpressament,e estipulado ·que a
responsabilidade dos socios é limitada á importancia total do
ca.pitul suhscripto para a formaçilo da s·ociedade .. ou que
resullar do augmmif.o posterior no caso de se verificar ésse
UlJS'mento.
· '
·
§ 1. Si o capital for di,vidid.O em quotas .. serão para
t.odos os effeitos,· inclusive os do art. 51, havidas como quo- '
. tas· distinctas a nuota primitiva de um socib e as •que pos~
t.eriormente adquirir.
·
·
.
§ 2. São indivisíveis, em relaç,ão á sociedade, as quotas
fixadas no contracto, devendo os co-propreitarios da quoat
designar, entre si, um que . os represente no exercício dos
direitos de socid.
§ 3. o Os successsnres do proprietario da quota, ainda
não integradas, respondem solidariamente pelas prestações que
faltarem para completar ·o pagamento da mesma quota,
§ 4. o No caso d·e faliencia da snciedade, todos os seus
membro9 ·l'~~pond~m solidariamente pllla parte que faltar. para
completar o pagamento daR quotas nã.o intoirwmente liberadas.
§ 5, Não conseguindo a sociedade r,ohrar amigavelmente
·do sacio, seus herdeiros ou successores, a impm'l.ancia que
estivernm devr.nrlo pelas suas quotas, ou preferindo a sua exülusüo nos termos do art. 50, poderão os outros socios tomar a
si as quotas nnnulladas, ou t.ransferil-as a r.slranhos. naJ:~"ando
no Jll'OPri~Lario primiLivo as entradas por elle realizadas, derlr,zitJo:; oR ,juro~ da mor.u o. mais presta~ões estabelecidas no
eont.r.acto e as despezas;
. ~ G." A sociedade pnclcrtí u~ctquir!r gt~ot~s liberadas, si .aul.nJ'IZada pelu eoni.J·aclo de sua msi.JI.uJc.ao, tll)sr:lc que o ia~'a
Cülll J'undns dispm1iYC1iR e som offcnsa elo capital declarado no
oonl.mct.o. A ncqu isição pó ele ler log;ar PO'I' accôrdo dos socios
un no caso de exclusão ae alg:um sacio remisso, mantendo-se
inlnr:lo o capil.nl clurunlc l.oclo. o praw ela socicrltHIG,
0
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Art. 80. A firma social deverá ser sempre seguida da
i.>.llavra lÍ'Ii1.itnda, em todos. os papeis, documentos .e annuncios
da sueiedacle, sob pena de set·em e.onsidet·actos solif!arios e illimitadament.e responsavej.s · os soei os gerentes e os qu·e fiZ'e~
rem uso da firma social.
·
Art. 81 . O ~ocio ou socios que derem o nome á firma, ou
•JU<l forem gerentes da so.ciedade, não assumem responsabi1idado pessoal pet,;s obrigações que contrahirem em nome da
mesma sociedade, .mas. respondem para com 'esta e para co•n
terceiros solidaria e illimil.adamente por todo o excesso de.
wandal.o e pelos actos que praticarem com violação da lei ou
do contrac•to.
.
Ar L. 82. Fallinrlo a soeicrlade os socios serão obrigados a
.::-epor. os dividendos e quaesquer valores que hajam re~ebido a
til u·l·o .ele distribuição de lucros, até um anno antas da declaraç!io ela fa'llcncia o a qualquer tempo que se mostrar que a
,distribuição se fez coin prejuizo. do capital. Igualmente repora.o os so·cios quae.sq1.1er quantias retiradas durante o ultimo
anno para as suas despezas particulares ou a f,it,ulo de graLifiéa~.ão. ou remuneração de serviços . prestados á sociedade,
ainda' qur, a,uf.orizadas pelo contracto dcsdr. que se prove que
t:~Jes retiradas affectam o ca.pital realizaao.
·Art/. B3. São applicaveis a esta especie' ae sociedade os
ar~s. 7 4, 75, 76, 77, e. c' paragraplho u11ico do art. 73.
'

J
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DAS COMMA.l'ID!TAS

Al·t. 84. Para que o socio ou socios coinmanditarios seia·in,
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CAPITULO IV .

II

1

'·.-:

·havidos como taes, deverão estipul~· ex;pressamerite a condição de não serem obrigados além do capital com que t>ntram r,.ara a sociedade.
·'
•: ·Nas r.ommandif.as por acções essa .limitação se suben··
·t ·
. tende.
Os socios solidarias são iUimitadaniente respqnsaveis
pela;; Jhriga~.ões contrahidas cm nome da sociedad·e.
· ,
Ar L. 85: O commanditario não póde praticar acto algum
ele gestão, nem ter o seu rJme na firma, sob pena de ficar responsavel solidariamente com os outros socios. ,
Não se comprehondc nesta prohibição à faculdade de
tomar parto nas deliberações ela. sociedade ne.m o direi!.o de
fiscalizar as suas· operações e estado.
A procuraçilo passada· pela sociedade ao socio comman. rlit.ario só pócl6 ser especial c para determinado negocio.
. Art. SG. O commanditnrio não póde ser coagido a ropôr
as quotas elo lucros ou cliviclcndos, recebidos ele bon 1'6, de accôrdo com balanços regulares. Achando-se diminuído o enpiLai pm• IWI'clas supcrvonientes, não poderá o eommanrlit.arin
rccohcr qnaesqncr vantagens que lhe assegure o tlonl.mcto a
Ululo de juros, diviclcnclo ou oni.I'A. qnalq11er, ant.cs dr ser
reinl.ogl'ado o crtpital.
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Art.. &7. Applicam-se ús commanditas sin'iples as disposições do puragrapho unioo do art. 73 e as dos arts. 74,
75, 76 c 77.
Art. 88: O cnpi tal commanditario póde ser dividido em
acções. E' pcrmittido aos socios solidarios subscrever o ad- ·
quirir acções com os seus recursos individuaes, sem pre.iuizo
rlo capital soliclario com que se obrigarem a entrar para a sociocladc.
·
·
Ar L 89. Além da firma social, da qual so constarão os
nomes dos socios sol idarios, as commandi tas por acções podem .,
adoptar uma· denominação especial, tirada. do seu objecto ou
fini. Em todos os documentos, correspondcncia. e mais papeis
de responsabilidade da sociedade, bem ·como nos annuncios,
reclamos, marcas, p!'e&pectos,· taboletas c denominações cta socierlndc scl'iÍ ii l'irma sobreposta üs pa'•avras ·cornmandita por
ocçõe,y.
Ar!.. 90. Não é vedado ao· accioni.sta de~t.a especie de
rommandiLa exrrcer qualquer acto de gestão, comtanto· quro faça como procurador com expressa menção dessa qualídadn. Ficam i!Jiimitàda r solidariamente· responsavcis os accionistas qu~ por süus nomes, pronomes ou appellidos figul'!trem na firma social ou que della usarem sem declaração de
mandato.
;'
Ar!.. 91. Os gerentes das commanditas por acções podem
sür revogados por deliber~cão da assembléa geral dos accio. nistas em que se achem presentes ou representados tres quartos, pelo menos, do capital social, não computando a quota solidaria do gm•ente ou gerentes que se trate de de!ltituir·.
. Os gerentes destituídos e os socios solidarios, que divergirem· da deliberação da asscmbléa, teem o direito de ret.írar-.
· se da sociedade, exigindo o reembolso do .seu capital e lucros
na propor~.ão do activo social, segundo o ultimo. balanço apu.rado.
·
A intenção de retirar-se deve ser declarada pelos soeios
Jlrosentes ú assembléa dentro das 24 horas seguintes e .pelos
ausentes dentro de 30 clias, contados ela publicação da 11cta da
as~rmbléa ,geral.
'
Art,. !12. Cómpcf.c à assembléa geral, especialmente conYOC!Hla c consf.it.uida nos termos do artigo anterior, a substit.uição do gerente das commandit.as pm• acções, cm cnso dl'
dc~tituição, morte. inl.crdicção ou inhabilitação; mas Ri a sociedade tivN' mais de ll'l\1 gerente o preenchimento da vaga
1'11' nm dos cargos não I)Odrri\ dispensar a approvação do outrn
on nn/ros g'I'J'rnt.rs.
Art. !13. O gcrcni.C\ dosl.itn ido 'permanece responsavcl para
com os terceiros pelas obrigações conl.rnllidas durante a sua
administração, .com direito rrg·rrssivo contra a sociedade.
O que o snhRI.il.uir na g·crrncia assume, por esse ~neto, a
rrsponsabilidado illimi/.acla elo passiYo social.
Ar!. !lft. No caso dr. vu~;a do logal' ele gerente du r.ommnnclil.n pm• UC\~Ges o cmquanto so núo reune a assembl6a
.!!'rrnl, que drwrú Rrr convocada rlrnlro ele Hl dias, fur-sc-ha
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. a substituição tcmporaria por escolha do conselho fiscal com
approvação dos outros gerentes, si a sociedade os tiver.
· O substituto temporario só respondll pela execução do
seu mandato, sem assumir res-ponsabilidade iii imitada.
. Art.. !l5 ..Os. gerentes das commanditas pot• ac\~Ões representam a sociedade. em suas relações com terceiros. Os
accionistas nas suas relações com os ,~crente são represen-.
tactos pela asscmbléa ·e por elia exercem os seus direitos. de
deliberação c fiscalização.
.
·
Os fiscaes podem reprnsentar, cn~ juizo, a sociedade para
intentar contra os sulidat·ios as acções nece:;sarias, si assim
deliberar a asscmbléa g·cral, sem prejuízo du direito de cada
accionista.
. Art. 9G. As commanditas por ar.r·.õe;; não S/l podcrm constituir com menus dn LO accioniiil.as. 'são-lhes applicayeis as
· · di~posiçõeil do varag·rapho unico do art. 73 c as ilos ar!.~. 7~.
77, !l9, 100, 101, 102, 103, 105. 106, 10'1, 108, :109, 110 c

117; no que não forenl contrarias ao que neste capitulo especialmente se determina.
-~

C.\Pl'J'ULO V
D.lr.t COMPAI>HIAS Oli

SUCIEIMD~S

Alo:Ulo:YMAS"

Ar L. !H. O capital das companhias ou sociedades ano:- ·
nymas ·divide-se em acções e a respoilsabi!idadc de todos
os socios limita-se ao valor inl.eg·ral cl'as acções que houverem
subscripto ou que lhes tiverem sido posteriormente transferidas.
· A sociedade auonyma não se pôde conslit.uir sem
o coricurse, pelo menos de 10 accionistas.· Não tem firma
.social, mas plldo qualificar-se pelo nome do seu fundadr:r
nu incorpnrador ou pur uma denominação particular ou aindtt
pela indicacão do seu uhjedo. No caso de adoptar o nome .
rln funrlarlor, esse nome deve sempre ser precedido· da palavr:1
cO.mqJanMa.
·
,\ri..· 98. Nenhuma 50r:;cdrucle anony.ma p6dP consliluir-sc.
sem a prévia publicação de prospecto, cm que se declarem os
nomes do .fundador ou fundadores, o objecto ou fim da
companhia, a séde, o capital c o numero de acções cm que
será dividido, os contractos em qun a sociedade se bcscar si
M ho\1\'l'l', e os qui' tiverrm sido feitos com incot•poradorc:;,
banqueiros, syndiealo;; c outras quuesqucr pessoas; as. sommas qw• se hão de desembolsar pot• compras, t:Ommisslíog,
JlOrcentagcns ou quaesquer outros 1mcarg-os: no ca~o de pre1r.nder levenLar emprcstimos por dcbe'ntu.1·cs, a som ma total
dr qutJ a socicrlade pt•ceisaní para 1:ompletar os sens sct·vieos
iln uhras 011 para a rxccnr.ão elo fim qu1J se procura,
.·
§ _:1." O prospecto será assig-nado ·por Lodos os i"umla-dot·e~ on incorporadores, .pelas pessoas que. préviamenlc se
us~ociam e por lodos aquellcs cujos nomes forem meneio-
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nados como devendo fazer parte da futura ad1ninitraçiio da·
s·ociedade, sendo todas as firmas reconhecidas .por ta~ellião.
§ 2." O original desse prospecto, acompanhado do pro.iecto dos estatutos e de 'todo~ os documentos a que o mesmo
prospecto se referir, será depositado no cscriptori'o d~f~n
·.dador ou no banco encarregado de receber. as. subscr1pçoes,
para ser examinado por quem o desejar.
· A subscripção j/) poderá iniciar-se oito dias depois . de
effectuado esse deposito•. ·
·
·
§ 3.0 Todas as pessoas que assignarem o pt•ospecto · respondem solidariamente para corri os subscriptores de acções
c .seus cessionarios pelas. declarações nelle contidas, além das
·penas criminaes em que possam ,incorrer.
·
Art. 99. E' igualmente essencial para . a constituição
·companhia que os estatutos sejam assignados por todos .os
subscriptores, com declaração das acções que subscrevem, . e
que se tenha realizado em din•heiro 10 o/o, ao meno3; do cápital
total subscri.pto. A prova deste segundo requisito far-se-ha
pelo deposito da referida importancia no Thesouro F'ederal
ou nas repal'tições arrecadadoras dos Estadoi. .
~ L" Quando houver q11otas de capital consistentes em
bens· ou direitos. o valor coin que estes concorrerem para o. ·
capital social não poderá exceder a quatro quintos do mesmo
capita:.
·
~ 2 • Si o contingente de algum socio consistir em iffil-'
moveis, observar-se-h a o d7sposto no n .. I do art. 41 e no § 1•
"lo a!'f. 5i.
·
·
~ :1.• O contingente em bens e direitos só póde consisti.r\
em ·Cousas presentes e disponíveis.
·
Art. 100. O original do prog,pect.o e dos documentos que
o instl'uirem acompanhados de um exemplv.r da folha em· quA
tiver ,;ido Jmblicado o prospecto, os estatutos com as· procuraçélr.s annexas e um certificado do deposito de 10 o/o do capital,
st)rão exhibidos na assembléa geral constituinte da sociedade,
que deverá ser conyocada pelos .fundador,es 'e. na qual se deliberará sobre a definitiva coristituicão da· companhia e se non·,em•flo os primeiros directores e fiscaes, sf não !.iverem "ido
mdic:~dos nos estatutos.
~ i." Si a assembléa entender que é necessario proceder
a al.gtlma formalidade. diligencia ou informacão sobre os
contractos antecipadamente feitos ou projectados, ou, ainda.
f:..zr.r avaliar, por peritos, os bens ou direitos cf\m que algum
socio houver contribuído para o capital, assim o ordenará
ntli::mdl• a constituicão definitiva da companhia. devendo a.
nova reunião ser convocada pelos fundadores, logo que es. le;iam satisfeitas as diligencias ordenadas. · .
~

2." .F'ir.nn\ ;em cl'fe il.o a org·nnizat;ão pro,ieel ada:

I, si entre a primeira: assembléa constituilite (l a con. \'t~r..ao1h da segurnda aue tenha de deliberar sobre a . conati~
tl.iç'in clofiniLiva, dçoorrorflm mais de tr('<l m~es;
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ll, .si a maio !'ia ·dOti socio~ presentes ou representados
.;e oppLlzer á constil.uiçâo definitiva ou ás altP.racõcs dos esta- ·
·
tt!los no ~aso previsto no § 3" d~te artigo.
~ 3.• A maioria da assembléa constituinte não .póde
modifica,r, alterar ou· derogar ctàus.ulas dos estatutos, salvo,
sendo a sociedade das que dependem de autorização do Gowrno, ]la,ra acceitar as alterações ordenada~~o por aste nos estatutos.
~ 't·" Não póde a maioria votar remunerações ou vantage:fl~ aos fundadores ou incorpora.dores
a quem guer que
.so,Ja. ~~ não const.arem do prospeclCJ a que se refere. g. art. 98.
. ~ 5,• A acta da· assembléa cm que fôr deliberada a constiluiçãc• da companhia deverá ser a.ssignada por todos 'os sO'cios
_1u·e~entes ou represe~tados e será lavraria em duplicata·.
A:'l.. 101. Na Junta Commercial do districto, em ciu11 a:
~ompanhia tiver a su.a séde, serão archiv&dos:
.
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original do prospecto
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i 'm exemplar da folha em que houver sido publicado o

r•rospect.o; •
. ·
··
··
· TJni ·exemplar dos e.statutos, assignado por todos os sub.;criptt-rcs com as firmifs' reconhecidas :por tabe!lião e as procurlliÇtÍt'R que tiverem servido;
.
·
O conhecimento original do depo~ito de iO 0/.. do capital:
r;rr exemplar da acta da installação da comp·anhia.
~ 1." O secretario da Junta, ou· quem suas vezes fizer,
examinará esses papeis e, achando que se acham em devida
f.orma e que foram satisfeitas tndas as e:~dgencias Je.g&.es, o
.CL·rtifi~ará.
·
..
§ 2.• O certificado •passado pelo secretario da Junta Comrnerciul, os estatutos e a acta da installaéão da companhia:..
. s~rã•J m.seridos na folha, que publicar o expediente da Junta,
erep!'1duzidos em dous jornaes do term 0 ;ou do lugar mais
:;roximo, si· não houver jornaes· na séde da socíeêade. Um
exemphir das folhas, em que se fizer a publicação, ·sorá archi\';;do l'(l registro de títulos e documentos da comarca, facu·ll.andn-·~e. a quem .quer que o deseje. _o direito de ler e obter
cerlidõe.s, pagando o respectivo custo.
Arl. 102 .. Fica sujeito á obrigação do deposito da decima
):,arf,e t.odo o augmcnlo de capital da sociedade .anonyma.
§ 1." Ficam sujeitas á publicacilo e archivamento, nos
termos do artip;o anteriol', as alteracões ou modificações dos.·
e~f.atutos, a •o·rorogação do prazo social e a dissolucão antecipada 80b pena de ·não valerem -contra tm·ceiros nem contra
'•'' so0ios que hotwerem recusado o seu consentimento.
§ 2.• Entende-se ler consentido o socio qué1 presente :'t
aosembléa 01.1 nella representado, não protestar contra a ,deliberaçãn da maioria ou que, não tendo r.omoarecido á asRem!'lléa. (leixar de protestar judicialmcn t.n dentro de .9Q dias.
.contado~ da publicação da act.a dn mesma a.qsE.\m!:>lén..
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A1.•t. :103, E' nulla a -companhia ·que se constiCuír-.scm a
o!Jservanci;t das .ctisposiçõeõ
dos arts. 97, '98. 99 e iOO •
.
~ :1 • Todos os actos que em seu nome se •praticarem e as
obrigações que se· cont.rahirem, correrão por" conta e responsabilidade solidaria c illimitada dos sens fundadores, incorporaflores e primeiros directores e íiscaes.
•
. ~ !!." A annullação pódc se!' requerida ,por terceiros pre.iudic~dos c pelos ,subscriptorcs de acções c seus cessionarios;
a accão de Ii.ullidadc pódc ser cumulada com a de 'r>erdas o
''tlll11]i:'!l ·c quacs(jucr out.ras, tendentes a tornar cffcctivãã:
l'L'Spon~ahilidadc dos fundadores o: incorpora:dores, primeiros
dircctaes e fiscaes, ou o cumprimento das obrigações contrah ida:; em nome da sociedade.
·
·
§ s.• A acção para annullar a éonstitui·cão da: companhia
pre~ :·reve em um anno, contado da da la da installação da
wmranbia.
Art. :10!1 .. Todos os 1lirccf:ores respondem'• solidariame'nf.e
c•.om a socierlade pelas obrigações cont.rahidas em nome desta.
emqnnnto não forem preenchidas as formalidades dos arts.101
e 102. Na mesma r~sponsabilidade incorrerão os fiscaes que
tiver:~m exercido o cargo antes de satisfeitas as referidas formalidades.
'
·
Ar!.. 105. Os peritos encarregados [leia assembléa geral
da. avaliação dos bens que alb'11ns socios trouxerem como
quob de capital, são responsaveis pelas perdas e damno re~ulta:ntes aos accionistas c a terceiros,, cm caso de fraude ou
simulr.ção.
-Ar!. 106. Os aocios que houverem contribuído com ben:J
para o capital da eompanhia não porlel'ão alienar nem empenhar as accões representativas desses bens, antes de decorrido um anuo, contado. da data cm que a sociedade comecou n.
fun,ccionar. Os títulos representativos dessas acções ficarão cm
cle!iosilo na caixá da sociedade. passando-se llU'•a cautclla no-·
min:ltiva com a declaração· de ina.licna:vel, a qual, findo o anuo;
sorti !.J•ocada pelas acções, si nenhuma reclamação· tiver sido.
n .lifknda á sociedade, relativamente á propriedade c livro
d!Bp(lnibilidndc dos bens conferidos pelo socio, ôu ao seu
v::.lor. Podem, porém, as acc;ões ser parf.ilhadas entre os herrlrirns dos socios ou penhol'adas por credores, ficando susp-;nga n entrega dos titulas ao herdeiro ou arrematante até
q:w tl('corra o prazo de que trata este artigo.
.
1\l'l. · 107. As acções das companhias são nominativas af,éJ
·.o set. integral ![lngamenlo. Si os estatutos pcrmittirem a:
r,;v:issão ele acções ao portador, o accionisf a que tiver realizado
l.orlo o valor da sua accüo terá o direito de exigir que esta se,ia
convertida em W.nlo ao !lO r! ado r .
•~ 1." A" ]Jropricdaclo elas ncc;õcs nominaLivns consW.uc~se
pela r·:llrega do Ululo com o nume du subscriptor c imcripçilo
J tti li ·r o do registro~ A cessão overa-se pelo termo à c transfc:·cncia lavmdo no livt'o ·competente c assignudó pelo ccdcu,.c
9 pe'o co~shliUU'io ou 1101~ .~cu legiLimo :procur·udor1 l'icumlo
;,
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~rchi v::do um traslado da procuração. Si a transferencia fOr
;rdonoda pelo juiz, expedir-so-á o rcspect.ivo alvará .
• _§ 2." O adqLJircni.P. dr· u~1)i.ies norr;inati,·as tem direito de
cxJg'!l' a avn~·bação da lrunsfercncia nos proprios (itulos, com
a data c assignat.um do ditcctor ela companhia ou do funccionarw cncarrcg&do .:lesse serviço.
_ § 3." Tambcm se avcl'barão no livro compelcnte as cauçoes e penhores de ací~3cs nomir.aLivas e quacsquer onus que
sohre ellcs pezcm, c emquanlo .se não fize1' tal twerbação a
sociedade não é obrigada a reconhecer o onus.
§ 4.' A sociedade não lem direito de negar aos interessados as certidões que p~úircm elos Lermos ele inscripcão · ·a
u·ansfcrcncJU.
.
§ 5." As tr11nsferencias de acções ao portador operam-se
pela simples tradição; o possuidor presume-se como r..os
termos dos arts. 315 ·c 327, cm quanto o contrario não fôr
provado.
§ G.' Da mesn;•a J'úrma qnc a cessão! o· pcnhoe das acções
ao portador opcJ·a-sc pela ent1·cga do tiLulo, guardadas as
disposições do art. 327.
··
§ 7.' As acçõc·s só podem sei· ncgocia.das depois de realiza·do um quinto do seu valor. São nullos os contractos que violarem esla disposição. e o.s cedentes conUnuam responsaveis
pelas quotas que J'alt.at'cm para integrar a acção. Podem, todavia, essas acções ser· paetilhadas cntr() h-erdeiros e arrema- ·
tadas em execução do credores ou vcr~clida·s cm leilão judicial.·
.
§ 8." O direito de preempção de que Lrala o art. 54, não
pó,de .set• exercielo pel.a companhia, nem ella póde aclquil•ir as
sr1as proprias acr;õcs, de modo a diminuie o capital. mas sómente poderá fazei-o por amortização das acções, 11m11 vez
que seja realb:arla com fundos elisponivcis c sem offensa do
capilal.
§ !J." E' vedado lls companhias o acceilarem em penhor
as suas proprias acções.
.
§ 10. Toda a acção 1\ incli\"isivcl cm rolnl)ão 1\ soci~daelo.
Quando Ulll desses l.itulos pcrlcnc.er a diversas pessoas, a socic·dade susp'cnelerú o cxorcicio dos . direitos ii~herentes á
acção, cmrjuanlo um sú indivirluo não for designado para,
junto dcll!t, figurar como accia.ni,sl!t.
§ 11. A .sncioclaclc p!Íd.e snspcnclcl' o ·cxorcicio dos direitos ela acção cm quanto não fo1·cm satisfei l,as as obrigações
inhorcntes no· lilulo.
§ 12. Os l.il.ulos rrprrscnlal ivn.s elas acções s.Cl'ão assignn.dos, pelo menos, pot· 11111 dit·oclor e deverão conter o numero de oPdmn, o va 1r1!' nominal rla acçfl.o, a denominaçfl.o, capilnl e s1lch da cnmpanhia, r a dala ela nsscmbléa g·eral cm
rtllc foi cnn:;Li 111 iria. 'J't•alanrln-'e de soeieclaclc qu() clc]}Cllcla ele
aulot·izar,fin elo C:rwol'lln para fnnceionm·, srl'itn l.amhrm mcncionarlo;; ') l'llllWJ'n r rlala do dect•rl.n qur conccelru a anl.orizn(~flo c appmvou os .cstnl.nl.oR. A~ cnll'a~lns succ?ssi~·as elo capil:ll scl'fio :morbuclus no verso clus ucr;uos nommnLivas.
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ANNAES DO SENADO

. Al'i,. 108. Não el'fectuanüo o acciuni~La as entradas de
cap] Lu! nu p1·aw marcauo, a sociel.lallu pol.lerá al.lop Lar um do ti
alVlU'll~ .Perm~LLldO:i pelo al'L. úU. ::ii os esLaLutos colu;Jgnare~ a llxclusao ao sociu, o cunu~so não poderá ser declarado
~mu o por m~w da senLr·w,:a. J ulgal.lo u comisso, púile a socie1 apr·opnar-se dll..':> cr:Lradll..':> renas, .'>1 não pruferir exercer
._.a;co
conLra o socw e seus ct'.sswnal'ios os Llireitos derivados da
responsabilidade delles.
. Art,. 109. A asserrililéa geral é o poder soLerauo Lla socwdade, resolve Lodos os negocias e nüi1'ica todos os actos
quu mL~r·cssam a compunlliu; modii'ica, alLe1·a e reforma os
cst.aLul.os, guardada a dil;pu~i~ão Llo arL. li2; nomeia e desLiLue
livremente oti direcLo1·ea e i'i.>caes, jJóLlC promgar o prazo
soc1al uu resolver a dissolução an1,ec1pada da sociedade.
§ L" ConsLitue-se a a5semllléa ger·al, abhando-se presenLe ou rep1·ese!!tado um Ler~o uu capital social.
Si esLe numero não til' l'L1Utw:, convocar-:;~-na nova reuniã() por meio de annuucios em jOJ'uacs, declarando-se nelles
que a asselllbléa deliberará. qualquer que seja a somma de
capital repJ·eseutado pelos accionistas que comparece1·cm.
§ 2." l'ara delibemr .ooliw a uol!liLil,uiyão definitiva da
~uoiedado, a reforma Lias usLaLuLos, augmenLu ou dmlinuiçã.o
de capltal, a pJ·orugaçLlú de pra~u, a dJssolut;ão antecipada, ll
a i'usáo com ouLra socJeduüc cun~~·c a assembJéa geral da presença de acciomsLas que rejJ're:;ctlLcm, nu mínimo, dous terços
do capital. Si a reforma dos estatutos imporl;ar mn muLlança
do objectivo prillliLivo da ~ociei.laLlo, dcvelll os accionisLas
presenLe:; representar, pelo monrJs, quaLro quintos ue capital.
Si nem nu ·primeira 1:em na segunda reunião comparecer o numero de accionisLu~ exig·ido nesLe paragt·apho, convocar-se-ha terceira reunião cun1 a declaração de que a assembléa deliberará com qualquct· numero.
Entre duas ruuuiües de assumbléa geral, convocadas partt
o me.>mo filll, deve mmliar, pelo menos, o espaço de oito dias.
§ 3. o Os estatuLos marcarão o Llia fixo da assembléa gera\
ordinaria, não podendo deixal' de el'Jectuar-so uma em c.ad:•
a1u:o, couvucadu com antecedeuciu üo quin~e dias, pum d.elibcrar sobl'o a appr·o\'tll;ão elo iuyoril.at·io, balali\'·O c contas da
(lirocLoria.
Esta assémLlúa podct·ú dcl iLel'ili.' sobre qualquer assumpLo para que uão su,ia exigida cons.Liluição especial (§ 2");
adiar a sua reunião put·a dia determinado e orclcno.t· quae·squor diligencias, exames e invcsi,igu•.~iícs que a ha!Jílit.cm a
conhecer do estado da sociedade, quer por mc~o dos dlr~cto
rcs e dos Ji~eaes, quct· pot• meiu de conlllltssoes 1.\S[lOClUCS.
Os {lil'ocloros e l'iscuc" nüu pouem ,·utur sobr·o appr9vação das conLas, invm:tar·io . l>altml;.us e pat·cccres, nc~1 tuo
}JOUCU L'I'Pi'C.SülllUl' 0111 COS aCC:IDI\isLas, meSil!O
por .meiO de
subslalJelecinwnLn que J':11;.am ria,; proe.ut·ar;ocs t·eeei>tda~ .
.·.
'l'amhem não poll8nJ vol.m·, nu111 eomo ll'netll'adorcK, n•:m
por ·meio dil ~u!J;;Lalioleeimenlu, u:; accionisl.as ]1at'a appt'll\'11J'Cm a.s u1·:t1i~wõrs dos &eu.~ quinl1ues uu quacol[ll.:r· ,·anlag·ens
csl.ipularla.s nu's· ••sl.atulos.
1,. o A UJlpl'O\'U\lfto du balan\:o u col!Lus, feita sem l'e:;cr:vas, importa a ratificação dos actos a operações a que llD ra~
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ferirem; poderá, porém, ser a approvar;ão annull[l.da em caso
de erro ou dólo,. sob proposta elo qualqu.er sorlio, apresenl,ada
á priuwüa assemlJiéa, orc!innr.'ia IJU extmordinar ia, que se
reunir depois do decorrido 11111 Ille~ uu publicação da acba da
assembléa que tiver approvn-:lo. l!s contas.
· ·
1'ambem poderá set• annullada a deliberação quando importar cm approvar;ão do auto contrai·ió á lei ou aos estatutos,
si a acr;iln for proposta pot· sacio aus·onte ou que, tendo est.aclo prcscn te tt asscmbl(>a, pr·otr~s[ar conl.m a deliberação.
§ 5.' ürn mez :.tdc,; tia d.aia tlu asticmbléa geral ordina;_
ria, annueciarão os directores da sociedade ficareir> á dispo.sir;ão dos socios na sédc da soeicdad:e ·a cópia dos balanr;os
uonJ.cndo a indicaç>iio dos valores, moveis c imrnoveis o em
synopsc as dividas actil·as c passirns por ela.sses, aegundo a
natureza dns Litulns, c· a J•clar;fto nominal dos aecionislas com
o numero de acções que possuir c o estado ele'' paganier:to
· della~.
•
·
Al.é á vespera da reunião da asscmbléa, os directores publicarão pela imprensa o .scr1 rclatoric c balanço, acompanhados ela con l,a pormr!norisada {los lucros c perdas e do parecer dos fiscaes.
·
Até quinze dias após a rc•mião d:i asscmhléa geral, · 1\
acla respectiva ser(t publiead;t pela imprensa.
§ G." A convocação ela assc_mbléa. geral . exLraordinaria
será sempre rnol.ivarla, c nella sú se poderá delil'erar sobre o
rr>otivo da convocação.
Podem convocal-11 o~ dir·cct_ot"cs,. !'S fis;.aes e urr. gr~po 1
de socios ou mesmo nm s6 soc1o qll-c. rep.·eser:te 'llil qumto ·
do capital .~ocial.
~ 7.• Si a direcl?ria não convo,car a. assemb!éa geral .o~
dinaria cm tempo util qualquer soc1o poderá requerer ao JUIZ
autorizarão para fazer a convocação, juntando prova da sua
qualidad'e e um e.'l:empfar dos estatutos ou cerLidão do artigo
dos estatutos que marca o dia ela reunião.
Deferindo o juiz, o sacio fm'á pela imprensa a convocação. mencionando · o al•vará que autorizou o SC\1 pro~
cedimento.
~ s.• 'A reunião da assembléa geral terá sempre Jogar,
salvá caso de J'orr:.a maior, devidamente comprovada, no .edificio da sédc social. Si, no caso de ter sido a convocação feita
pelos fisllnes ou por um ·ou mais socios, a directoria se oppuzer á reunião na sódc ou por qualquer. fórma a impedir, os
convncantcs rr.quererão a· intcrveileilo judicial .para. que a
reunião 5C effecl.nc na séde da sociedade ou cm outro qualquer lo )ia r préviamcnl o desig-nado e annunciado pela . imprensa. NesLcs casos a presidcncia da assembléa não podeJ.'á
ser rxcrcicla por nenhum membi·o da directoria, ainda ·que
os estatutos lhe attribuam a presidencia das . assembléas
gornes . .
~ .:· '
.·
~ o.• Mesmo sem rliroito de voto, por não possuir ·o numorá de ac~ücs rlcl.rrm innclo nos cslal.ul.os, ó permittido a tbcln n n·rr.innisln eompnrrccr ti reunião da nsscmbl6a geraFe
discul i f' o oh.i oc I. o suj oito á de! iberacfio. Na assemblt\a . oonsl.il.uint.c c nns cm que se deliberar n rrindancn do objecto. d!li.
~ociedado todo o accionista tem .o direitO: ~e :votnr.,
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i'C'. Nenhuma assembléa poderá funccionar com me~
nos 'ele tres socios capazes de constitui\-a, não se contando
nesse numero os dipectores e os fiscaes.
Art. 110. A assembléa geral nomeará annualmente um
ou mais fiscaes, socios ou não, c supplentes em igual numero, podendo o mandato ser renovado.
~ 1." Incumbe aos fiscacs apresentar ás assembléas geraes ·o ;pare:cer sobre os negocias- e operações sociaes do anno
seguinte ao da sua nomeação, tomando por base o inventario,
o balanço e as contas dos directores.
~ •2." .Os fiscaes téem o direito de, em qualquer tempo,
cxan'Íinar os livros, verificar o estado da caixa e da ·carteira,
e ex:igir informações sobre as operações sociaes.
·~ 3." No parecer que teem de apresentar á assembléa
geral ordinaria, além do juizo sobre os negocias e operacões.
de anno, devem os fiscaes denunciar os erros, faltas e quacsquer actos .que descobrirem, expôr a situacã•l e sugerir as
medidas e alvitres, que entenderem, a bem da sociedade.
~ 4." Os fiscacs não podem publicar o seu parecer ou
exame, bem como as informações que colherem, senão quando tiverem de apresentai-os á asscmbléa geral.
~ 5.• Será. nulla qualquer deliberação da assembléa geral
O:pprovando as contas e o balanço ou resolvendo o augmento
ou a diminuição do ,capital, si não fôr precedida do rela.
torio e parecer dos fiscaes.
. . § ü.• Si os fiscaes não apresentarem o seu p::r:•ecer em
tempo, será adiada. a. sessão da assembléa geral que tomará as providencias necessarias, podendo destituir· os físcacs c nomear outros.
.
·
· ~ 7.' Si não forem nomeados os fiscaes, si não acceitarcm o cargo ou si tornarem impedidos, compete ao presidente
da Ji.mta Commcrcial, c onde não hoU'vcr ,junta, ao juiz, nomear. a requedmento da dircetoria ou de qualquer accionista. pessoa idonca para excner a fiscalização até a. primeira reunião da assembléa geral.
~ 8.' Os fi'scaes respondem para. com a so,ciedade e para
com terceiros, civil c criminalmente,. pela negligencia, culpa
ou dolo no desempenho do seu mandato.
~ 9." A· responsabilidade dos fiscaes cessa com a approvucfín elas contas c actos da directoria pela assembléa, salvo
si tal operação for annullada n0s termos do § !;' do nrt. 109.,
Art. J 11. As companhias serão geridas por dous ou mais
directores, eleitos em asscmblóa geral na fórma dos esta~
lutos. Compele .{, usscmblóa fixar-lhes os vencimentos, si os
R,~l.a[ulns não clolerminarom que SC,Íll. gratuitO O mandato.
Trnl.anrln-so de Rocindadcs que clepemlam da auloridado do
Govrrnn ]lal'a lnnccinnnr, n~ vrncimenlos nt.t!'ihuiclos nos cli·
rocf.ores sol'iio fixados nos cslul.ulos.
O mandato dos rlit·cclorcs níio piÍdc durar muts do sei~
annns, salvo rono'va~fio.
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No silencio dos estatutos, observar-s.~q as seguintes disposicõl')s:
,
,
§ 1.• Quando, pelo estatutos ou por deliberacão da asqemliléa :geral fôr devida aos directores o~ a quaesquer empregados da sociedade uma porcentagem dos lucros, essa porP.entagem será tiraria dos lncros .liquidas depois de deduzida
a .quo~a destinada ao fundo de reserva.
·§ 2.• A nomeação '])ara director poderá recahir .om inrlividuo que não: seja sacio, mas este não poderá exercer n
r.argo sem prestar caução do numero de rucções que fôr doterminado pela assemblóa.
§ 3.• Os directores reputam-se investidos do poder de
praticar· todos os .actos de gestão relativos ao objecto c fim
da sociedade; de representar a sociedade em .juizo em todas
as accões por clla ou contra,clla intentadas; de nomear nror,uradores, advQgado~, agentes e empregados, fixando-)h'es
os vencimentos.
§ 4.• Os directores são solidarias pelos actos de · gestão
que praticarem, sal·vo si os estatutos discriminarem as funecões de cada um, caso em que responderá. cada um pelos
a'ctos que praticar ou cm cu,ia deliberação tomar parte.
O director dissidente póde eximir-se da responsabilidade da deliberação da maioria, consignando a sua divergencia na acta dos trabalhos c, não sendo isso passivei, por meio
de protesto judicial.
5.• Os directores, não podem transigir, renu~ciar direi tos, hypot.he.car, empenhar ou ai ienar bens socJacs, exr.epto si P.sse actos se incluirem nas operações que fazem
· objecto da sociedade.
~ a.• Em caso de vaga do lagar de director ou de impedimento, o outro ou os outros directores e os fiscaes designarão um substituto provisorio até cessar o impedimento
ou até á primeira reunião da assembléa geral.
Art. 112. Os directores não •contra h em obrigação pessoal nos contractos ou operações· que realizarem no cxercicio
de seu mandato, mas respondem:
A' sociedade pela negligencia, ctüpa ou dolo c-om que se
houv•Jrem no de~empcnho do mandato.
A' sociedade, aos· sacias e a terceiros prcjudioaclos, p·elo
excesso do mandato c pela violação ela lei c dos estatutos;
~ 1.• O accimyista tem sempre salva a acção competente
r.oara haver dos rln·cctorcs as perclas e ctamnos rr'sultantes rla
violação da lei ou elos üstatutos ou da falta ele execução das
resoluções da. asscmbléa 1geraJ.. ·
·
§ 2." :Para esse ·fim o accionista. que tiver reclamado em
assc!nbléa ,geral cont.m qua.lqu~r a•cto ela directoria ou clissont.Ido qa sua apprm·acão. poderá requerei' que, com sua
assistcncia pessoal ou do seu procurador, se cxhibam os livros, balanços e documentos da cscript.uraçüo da companhia
na parte referente ao assumpto ela divürgencia como prel i~
mi nu r ela ac~.ão que pretender propót•.
ConsLit.u~ revelação do segredo profissional a divulgucão
pelos peritos elQ yesnllado ~do seu cxnmr, anlcs ele ]lrol'el'Írla
a sentença do JUIZ na acçao.

*

Art. 113. · O director qpe Livcr interesse opposto ou divergente do da companhia cm qualquer operacão social, não
poderá Lpmar parte na deliberacão a esse respei Lo e deverá:
rlar o nccessario· aviso aos outros directores para qne deliberem cm commum com o fiStcal ou fiscaes ú maioria de votos.
A fnl.ia de avisÓ sujeita o director· a responder por perdas
n dnmnos e a delibemr,ão em que elle tomar part.() poderá ser
annullnda pela asscmbléa geral, pelos oul.ros direcLorr.s em
l'eunião com o fiscal ou fiscnes, ou pelo ,iuiz, a requerimentO'
de. qiJalrwer accionista.
Art. 114. Os directrlT'es que na falta de inventario, ou
não obstanl.e o inventario nu por meio de inventario fraudulento ou falso, repartirem dividendo~ não devidos, são pessoal'
e solidariament.e obrigados a resit.uir {I caixa social a somma
dos mcs~os dividendos. sem prejuízo das penas criminaes
em· que tJYercm incorrido.
Art. 115. Fallirlo a sociedade. os socios são obrigados
a rrpl\r os dividcndog e q.uaesqner valores que ha,iam recebido n. titulo de distrihuioüo ele lur.ros nfó nm anno antes da
declaracão da fallcncia, scmpr·c que se mostra.r que a distriblJiçiio se fez com prejuízo do capital. E' licito aos accioni~fns invocar neste caso o beneficio de ordem.
Art.. ·H fi. l\'o raso de rrdur.1fio ele sncio~ a numerp
menor de de~ n. sociedadr se enfender:'i dissolvida, se dentro
elo '[lrnzn rlc Ires mczcs ni'ío se preencher o numero legal. ,
Pelos act.os praJicnclo~ r. ohrigar,õcs r.ontractadn.~ em nome
da socirdnrk drnois desse prazo. responderão solidnriamen!J!'I
os rlirrctorcs c fiscnrs. mas n acervo da companhia cont.inúa
suje. ito :'iR mesmas nlJriga~ões.
No caso rlc perda da mcf.arlc rln capital. devem os dlrect.orrs consult.nr a asscmbl0n geral ~ohre a r,onvcniencia de
antecipar a dis~olução da sociedade.
Art.. 117. Niío sr distrihuir:l. dividendo algum a titulo
de lnrros sem· qm sr drrlnza prr1Yinment.c a qnotn. destinada
no fnndo rio rc~crya rlrl erminarla pelo~ cstnt.utos até o limite
fixado,
I
CAPITULO VI
DAS COOPJ!:RATIVAS

. Art. HS. A~· sociedadeR r,ooperaUvns' podem ~cr soli.dnrias, limitnrlns. rm cnmmandifa nn anonymns, ficr\ndo su.inif.ns ns rlisrn~ir,.ões qnr reR"rm a fórma rlc ~ocir.rlade CJUO
nrlnplnrrm, rnm ns alfrrn~íícs rio presr.nf.c r.apitnln. n n\lmero
rlc sorios r illimilnclo. mas nfin ~rr:1 inferior a dez.
~ t.• ~n~ inrlirnr,üe~ rir I r.rminarlns . pr.lo nrt.. Ml mcncionnrfio ns sor.iNinrles r.ooprrntivn~. nlnm rlr.~t.n. ~lln rspccic, so
,1 resrnnsnhilidarlr dos soeins P. limilnrb nn illimil.nda.
~ 2.' Os dirrcl.ores, sncios on não. sernn rcsponsO:vois
nos Jimit.cs dos mn.ndntos que receberem.
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§ 3.' A responsabilidarlr. tlos socios será ~olidaria ou dividida, limilncla á concurrcncia de certo valor nu limit,ada~
conforme se csf.i,pular nos estatutos.
· · '
~ ft ." Os que tomarem parte em um acto· ou operação
sn1~ittl em qne s~ omit.ta a declarar,.ão de que a sociedade é
coopera.f,ivn, responderão solidariamente pelos ompromi;ssos
r,nnlra'ctados pela sociedade.
·
§ 5.' O eapil.nl das cooperativas varia conforme o nunw:••J dr. sacias e o vftlor' das confri!:micõcs.
c fi." As ac0õr.s, quotas ou parl.es do capital Ida cooperaf,jya, não 'podem ser cedidas a. pessoas estranhas :í sociedade.
Art.. 1.19. Os rst.atut.os indicarão os socios fundadores,
rrg-ularão o modo rle formar,.ão do capital, a admissão, demissão c exclusão dns socios. ns conrlições da ret.iracla das
rmf.racl:t~ on par!~~- n tempo da dura cão ·dn sociedade, que
nftn porlrrá exceder rle 30 annos, n constituição do fund·o de
re~erva 11 tons as mais especificações nnvenientes (art. 42).

. ,,,.

Em caso de omissão dos estatutos:
§ 1.' A socied-ade durar!!. 1O annos:
§ 2,' Os lucros e perdas serã'o dividas annualmente,
metade por partes iA"Unes entre ns sacias e metade proporcio-

nalmentr, ;'i rrunt.n de cnda mn, dedl17.idos 10 o/o do total para
o fundo ne reserva;
§ 3." Cada sacio fem um voto na assemhléa geral qual~
qu11r que seja o numero de n·cç.ões ou quotas que -po~suir e
não poderá representar por procuração mais de um soc1o;
§ 4.' Os soei os solidarias,
Art. 120, As sociedades cooperativas deverão enviar semesf.t:nlmente :\ .Tunta Commercinl do districto, na época marcada pelos est.af.tll.ns, a list.a dos sr,ns sacias cnm as alleraç~es
que hnuverrm soffrião os estatutos.
Ar!. 121. Ag acções on t.it.ulos de quinhões são nominnrivos r niío pnderiio ~er de valor inferior :t 10$000.
~ 1,• A admissão dn soei o vrrificn-sc mediante a sua
n.ssig-natura no livro comnetent.e: a demissão faz-se por averbamento lançado no titulo, e. no livro, li margem rlo nome,
c nssig-nnrlo nrln dnmissionnrio e pelo rr.presenl.nnte da sociedade. Quandn esfn recusar averbar n demissfío. o soei o po~
der~ nrof rst.ar .inclieialmentc, c not.ifirado o prot.est.o á so~
cicdndc, r.onsirlrrnr-sc-á r.xonernrln n socio, se.m pre,iuizo do.s
rcspomnhilidrtdrs assumidas nté á clnfa rlo pedido,
~ 2.• .'\ cxclusiio n socio, cnnforme nutori7.nrem os esta~
fui os. ser~. fcifn por termo r.scrirtn no livt'O do reg-isl.ro pelo
rlircrlnr on i!rrrn1r., confennn todas ns circumstancins elo
fnr.fo. nvisnndn-sr prlo corrQio an socin excluído com c6pi01
anfhrnficn r!n t.crmn.
~ ~-" () sncin rlcm;ssinnario. on I'XChlirln. poclcr:'t retirar M hnvcrrs qnr tivrr. cnnfnrmc n nlt.imo halnnço dn. nnno
rln rlrmiss~n on cxrlmfío, n1ío Rl' compul.nndn no ca.p1tnl o
fundo de reserva,
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ANNAES DO SENADO

§ 1. • Os herdeiros do socio receberão da mesma fórma a

parle que pertencer ao fallecido, ficando subrogados nos direil.os deste, se de ·accürdo com os estatutos entrarem para a
.
sociedade.
§. <\." O sacio demissionario ou excl-ui do fica pessoalmente
rcsponsa\'el, nos limites das condições com que foi admiLLido,
o durante cinco annos contados ela data ela demissão ou exclusão, por lodos os compromissos conLrahidos antes do fim
do anno em que se realizou a sua r.elirada.
Ar L. 122. As sociedades cooperativas podem unir-se ou
1'oderar-se com o fim de admit.lir reciprocamente os socws de
orna o outra, que mudarem de residencia, ou organizar em
commum os seus serviços. Nesse caso, porém, não poderãD
abdicar a sua autonomia e sempre se entenderá reservada a
faculdade de se retirarem da federac{io, mediante aviso prévio
de tres mezes.
Arl. 123. As sociedades cooperativas, embora sejam solidaJ•ias, não teem firma social e devem qualificar-se por uma
denominação particular.
.
Art. 1211. Nenhum sacio poderá ter, em sociedade cooperath•a. interesso superior a cinco contos de réis. So em virtude de lucros ou juros a sua conta corrente demonstrar um
saldo excedente a essa quant.ia, ser-lhe-á entregue o excesso,
o emquanto não o fôr, não lhe serão contados novos ,juros nem
creditadas quaesquer quantias a titulo de lucros ou dividendos
Arl. 125. As sociedades cooperativas que se destinarem
sómente a emprestar dinheiro a seus sacias, a receber em deposito as suas. economias e a fornecer-lhes viveres, roupas o
mais objectos necessarios á economia domestica, serão isentas
do imposto d,, selo e de qualquer contribuição sobre os lucros
que realizarem.
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CAPITULO VII
D.\S MUTUALIDADES

Art. 12G. A mutualidade constitue-se pela rcumao da
primeira assembléa geral dos associ[l}dos, após a assignntura
dos esi ai u tos por to dos os associados, após a assignatura
dns estnlulos por t.orlos os fundadores. A• reunião da asse~
bléa gNal constituinte devem estar presentes, os representados, dous terços pelo menos dos subscriplores.
§ L' Qunrsqncr f]Ur ;:riam as clisposi~ões dos estatutos,
todos os socios tem o direito de votar ncsla asscmbléa.
~ Q ' A acta da asscmb!flrr constiluinlr scrrí lavrada cm
duplir.ain o assip-nacla por. l.orlos os socios pl'csenl.cs_ ou repr~
senlarlos, junlnnrlo-sc os mstrnmenlos rle P!'ocm•ar.ao,, qu.e bvcrcn' servido. an ex0mpla1· da acta our tera de ser nrch1vado
11n fMmn do quP cm srguida se dispõ'c.
~ 3.' I:Íil .Junta Commrrcial dn clislrictn enl que a socierlndc' l.ivcr a sna sr1lll' SCI'iin arr:hivnr.los n~ ·nslnLul.ns cnm n
firrna dos signalarios rcconhecilln pül' l.ubclliiio, um cxcm-
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plar da folha em que houverem sido publicados c um exemplar da acta de inslallação da sociedade com as procurações,
que houverem servido.
Reconhecendo o secretario da Junta que os papeis estú1,
em devida fórma e que foram salisfeilas as formalidades
legaes (:ll'ts. 41 e 42), o certificarú e o certificado sert\ publi··
caáo com os estatutos e a acta ele installação na folh:l quG
publicar o expediente da Junta e reproduzido em um jornal
do termo em que a sociedade tiver a sua séde. Um exemplar
da fol.ha sorti archiv~do no registro de titulas e documentos
da comarca onde qualquer pessoa o pocler(t Wr c deli e extra hh•
certidões.
Estas mesmas formalidades se observarão no caso de
modificação ou alteração de estatutos, prorogação ele prazo
social ou dissolução antecipada da sociedade, sob penn. de
não valerem tacs actos contra terceiros nem contra os sacias
dissidentes.
Art. 127. Não póde ser concedida aos directores remuneração consistindo em porcentagem ele lucros brutos ela socieclacle,, obserl'acla a disposição do art. 131 e applicada a
disposição final elo art. 132.
Art. 128. São extensivas ás mutualidades as disposições
dos §§ 2", 3" e 5" do art. 100, as dos arts. 103, 109, 110,
1 H, 112 c 113 eles te Corli~o com as modificações nccessarias,
de accôrclo com o presente capitulo, applicando-se aos mutuarios o que se refere aos accionisLas. Os estatutos determinarão o numero ele socios ncccssarios para que a asscmblén
gci·al po~sa deliberar c dos que podem requerer a sua convocacão.
·
ArL 129. As mutualírluclcs formam o seu capiial com a
importancia da subscripeúo aberta entre os sotJíos fundadores.
Esse capilnl é rleslinadn a cobrir as despezas etc installar;ão e
administração approvadas pela asscmbléa c a caucão legal,
nos casos em que é exigida. E' licito estabelecei· em favor dos
soei os '3ubscriptorcs · do capílal inicial uma vantagem destinada url servic;o dos juros c amortização, mas nenhum pagamento serii devido do)Jois ele 30 armas ..
Art. 130. Os funrlos ele pe.nsürs r! c indemnização por sinistros c outros, formar-se-hão com as entradas ou,pag-amcnlos
effcctuaclos. pelos mutuarias na proporção determinada nos
estatutos e com a renda ordinaria.
Art. '13'1. A, porcentagem destinada ao fundo de reserva
retirnr-se-ha rio cxccrlenlc da receita sobre a clespeza, incluinM-se nesta o pagamento elas pt:nsücs c auxilias ele qualquer cspccio e as indemníznçü,cs por sinistr·os. Ao saldo que
f.icar clar-se-hu u, :wv!icação or·denada pelos estatutos.
Al·l. 132. No caso de terem os fundadores ou subscriptorcs dín•il.o a rnmlcnreJ• vanl.ag·cm pt~cuniaria a titulo de recompensa pm· sr•rvir,os prcsl.nclos na organizat~ão da socicélaclr.
a impor! nncin rio pngamcnlo sti- poclcrú :;a h ir dos lucro~ liquidas, rlepois c!P dr.clur.irlas as quotas di•slinaclu~ ás rcsrrY!t.~
c gmanlias cJ·radas pelos eslalulos.
Arl. t33. O:; ,;or.ios não sito obrigmltls si não tí conlríbuir,ão c!l'tl't'JilirHH!a na tahella qup lhr>s ftll' applicavrl on
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:'1S (jll~ fMem impnsl,n~ pt'lll, f'~inlnln~,. O l'm MRO a1gonm re!i'[10llcllf'rn para com trrceirn" nl1 1m no vnlnr ~om que !'r. obrífml'nm. n conf.ribnir.
ArL. 13'r·. D:eixn, rlcsrlr logo. rlr. fazer parte ~a sncicrlade
o socin que pcrden a cmmt pela CJllal sei assoCJó.ra ou flUe
perdeu o interesse que na meoma sociedade tinha, salvo si o
renovar.
ArL 135. A t.rn.nsfrrencia rlo interesse que o mutuaria
tinhn na sociqdnrlc deverá 'CI' notificada :'t sociedade, a qu!!-1
dcvrrt\ inrlicar nM eslnl.,·,to' o meio c a prova do consentJmrnt.o do t.ransfercnlc. No sil~mio rlos cst.at.utos servirá qualquer prova· admitf.irln neste Corligo.
A socirrlnrlr ponrrá scrsrrvar-se nos esl.al.tJ l.ns o direifo de
só reconhr.ccr como re!'pnnsnvcl Jlr.rnnt.e ella, pela rxccu0fln do
r,ontr'acto, o snbscripto1· primit.ivo.
Art. 13li. E' licito :ís mnt.ualídarl()s liquidar n;; seus contractos com os socios e acccital-os como penhor para a garantia ele emprestimos.
Art. 1·3'7. O comissn cm fJUP tiver incorrido algum mul.n:wio, pnr fnltn rlr. ]1ngamrnl.o ne prestar,õlcs a qun se obri. p-:írn. Tifín pôrlr ~er rxcculnrlo pela ~ocicàaàr sinão rle'[1ois de
decorrido um prazo dr lolrrancin. fir:mrlo nos estatutos, mas
qnr em raso alr!'llm ser:\ inferior n ~o dias.
Vrrificarln o cnmisso. prrfrncrrd. á sncicrlude a imporlancia ri'ls enfrnrlns anfrrinrmrnfr rralizaclas r>P.!n •ocin, salvo
si nnf.ra cot1sa fDr estipnlnrla nos contl'actos.
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SJl(1tlRO D1l VIDA

Art.. 13R. M socirrlnrlrs l'fl10 f.ivr.rrm por oh,ird.o realizar,
soh qunll'll1P1' fórmn on svslri11n, 0prraçõcs r cnnf.rncfns cu.ios
rffrit~• rlrprnrlnm •ln virla bnmnnn n11 rln integorirlnrlr nhysica
elo homem,, s6 si nor1r1·iín ronsf.ilnir romn !'orinrlnrlr~ annnymas ou: rnmo mnh1nlirlnclr~. J;]m ambos os casos necessitam
para fnncr.i,nnar. rln nulnri~ne'írJ rlo CiovNno Frrlrrnl.
Ar!.. 139. E' li rito :ís socirrlnrlrs rlll scgmo rln vida
operar cm srg-mM rlr ~nn:Tqnrr r.S'[1rci~. comfanto que tenham
funrlns c esinhr.Jec.nm rr.s!'l'vns cm srpnrarlo para cnrla ramo
à e scg·urns.
·
Ar!..' Hn. As socicclarlcs rlr scgomo rle virla são sujeitas
a !nrlns a~ rlisnnsiçõrs nur rrp-rm n~ socir.rlnrlr.~ nnr tenham
n fi'írma nor rlln~ nrlonlnrlns. nll'm rlns ~tw rsprcialmcnfci se
rrlirtnm nrsf r rnpif.ulo.
Ar!. H!. As ;;nrirrlnrlrs rmr r'tnlni'UI'om o soQ'111'0 rlr virla
rlrvrrãn. nnlrs rmr lhrs srin r'tnr>rlirln n rnrtn nntr.nlr.. p1•rsfnr
nmn g-nrnnfia iniri~l rn1 rlin'hriro nn cm nnnlirr;; rln rlivirla
'[1nhlira nnrionnl. rffrl'lnnnrln n rlrnnsito nn 'T'hrsonro Frrlcral.
Rosn ::mrnnlirt sr!':\ rll' :10 % rln rnnifnl ~llhRr.riplo (jnando
a Rorirrlnrlr fl\p nnonvmn r rlr !íO a ::1001 contos rlo róis, 11ara
as mnf.unliilades, conforme a importancia das suns opernc~es.
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, § 1." A garantia p1·r•slarlu pela;: ;:orirdadcs anonyma;; rlP;-'
vel':l ser augmcni.;Jcla annrralrnrnlr com 10 % dos Jucr·ns ollLJclns pela soeierlarlre nl.r\ qur a WIH.:fín ul,l.in,ia no v:ilol' qne
de1·cm tPr as r·espr·vas ennl'nrme o inrlirar o ]Jalanr:.o elo anno.
A l'nll.n. de r·nm]wimrnln dr•sl.a obt•i,mr;~o rlarú. Jogar :í. suspensão rla caria pal.cnl.c alr'! qne o deposito seja realizaria.
§ 2.' J~ g-amnf.ia inicial prr'siarla pelas sociedades rle s.eg-trro rlc viria csttí snjcila :ís rlcspezas enm n pa:;amenl.n das
mulf.as imposlus pelos reg-ulnrncnlm arlministrntivos, :í inclcmnizncãn rlns sinisl.rns .indicialmenlc nrdrnnrla, c an pa:;amonl.n rins oulrns credores rlrpnis rle saf.isfeilos os credores
por sinistros. Srrá snsppnsa n r;:u·ln pat.onl.e rln socicrlarlr. cu.ia
cn.neilo cslc.ia rlc,fnlcnrla '' qur a não inlcgrar n0 prazo que.
lhe frir clcterminnclo.
·
Art. H2. As sncirdarlcs r! c seguro rlc vida cnnsf.itnirão
reservas mnlhcmnlir.as i.t:llnAs (J rliffcrenr,.n. enlre os vaiare~
das rcspomahilidarlcs ns~nmidns ror cllns c pelos !'CJlS scg"Urnrlos. Rrgundn ns tnhcllns c f.nhnns de mort.nlidade npprovadas
pelo GnYcrno c revisfns ele cinco rm cinco annns.
Arl .. H::!. Os dircciMr~ rias snr.irrlndrs rlr scgmos rle vida
irJ·iín vrnrinwnlns fixos rir. I crminarlns nos eslatut.M, niín nnclcncln receber porcentagem nl;mmn clns lucros anfcriclos pela
soci~"<rlade on rins suas r!),Critns.
Ari.. 1H. Os cstn f.nf.M rlr.t.rrminnriio o morlo de const.itui~ãn do fnnrln rlo garantia drst.innrlo a preencher o valor das
resrrvns mrlf.hcmnticns. •i pm· rpmlcruer motivo os outros ha- ·
veres rlns soricrlnrlcs niio forem sliJ'ficicntrs p~.rn cabril-a.
Nr.nhum rlivklrncln sr fàr:í rntrr socio~. sinãn depois de dedu. zicla n quota rlc.,l.inncla n este fundo, nem com prejuizo das
reservas.
Art. H5. Os cstatufns determinarão n pra7.o df f.olerancia
~em nu,io rlccurso niio se pncler;í dcrlnrnr caduco nenhum cont.rncf.o rlr srgm•o rir vida. Esse prnzo cm caso nlrrum será in'frrinr n. 30 clins.
'
Art.. H fi. ()s ro:::nlnmrntns administrnt.ivns ricferminnrão
o mndo de fiscalir.nr,ão cJ,,qfas socieànrJcs c as conrlições cm crue
deve ser concrdirln. snspimsa, ou rctirr.dn, a carta patente,
respeitados os principias Jeg·aes.
·,

CAPITULO JX
DAS SOCTF:DADF.S Dll CAP!'l'ALISAÇi\0

.<\rt.. 147. As sncicrl~rlr.o qui' sr rlrsfinnrcm ~ rnpif.nlisndío
ife r·rqnnnns rrnnnmirs pnrn n fnrrnnr,iin rir per11liM r fnnrlos
r!c pcnsiin nn rrnr1n vilnlirin. mrrlinnfr rntrnrlns nn png-amcnf.ns rlc nmn sr'i vrz. nn nrrinrlirns. rlirrrtns 011 inrlirrcfns. ricv~
J·itn nssnmir n. fr'ir111a rln mnf11nlirlnrlr. rrn-nlnnrln-sr nrln cnnlf.nln VTT. mns firnnrln fnml1rm s11irifns no cnnif.nl0"VTTT rin prcs~nfn fi lu lo. F.sln.• sncirrlnrlrs nrto se porlcr~n orgnniznr Rem
autoriznçüo do Governo.
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A.rt. 148. Nenhuma quantia será recebida dos sacias a
tllulo de joia, mas a: sociedade formará o seu capital social
com o produ cto da .subscripção entre os soei os fundadores.
Esse cupital poderá ser augmentado por deliberação da assembléa geral approvada pelo Governo, facultando..se a todos os
mutuarias contribuir p-ura a subscripção. O capital deverá ser
amortizavel em 20 annos no maximo.
Ar L 149. As sociedades de que trata este capitulo, antes
de começarem a funccionar, depositarão no Thesouro Fe~eral,
nma caução em apolices da divida publica nacional no valor de
dez a tresentos contos de réis, conforme a importancia do capital e das operações sociaes. Essa cauç-ão será augmentada
na proporção do augmento das operções sociaes, conforme determinarem os regulamentos administrativos,
Art. 150. Formarão lambem as sociedades as reservas de
garantia e as reservas mathematicas relativas aos compromissos que assumirem e á importancia dos contractos dos
mutuarias.
Art. 151. Os estatutos, além das menções necessarias indicad~.s no art. 147, declararão:
I, as condições em que poderão· ser concedidas as pensões, ou entregue o peculio e o prazo de toleruncio. concedido
aos mutuarias em atrazo. Esse prazo nunca poder~. ser inferior a trinta dias;
Ir, a quota maxima de que, em caso ele caducidade, a sociedade se poderá apropriar das entradas feitas pelo mutuaria,
t.endo-se cm vista a importuncia dos sacrifícios feitos pelo mutuaria e o tempo decorrido. Em caso algum o mutuaria poderá 'ser privado {]C mais de metade das entradas effectuadas,
8i o cont.ra·cto tiver estado em vigor por mais de tres anuas:
III, a limitação das quantias que poderão ser deduzidas
das entradas do mutuaria pura as de::.pezas de administração;
IV, o compromisso de não exigir dos mutuarias taxa alguma supplemcntar ou addicion:il por occnsião ele trãnsfere,nc;ia do cant.racl.o cm virtude de successão de conjuge ou dos
<lr.sccndentes ou ascendentes;
IV, a imporlnnci.a fixa dos honorarios dos directores com
a. reserva. _expressa que não receberão quanl.in. alguma de por~rntagcm ele lucros qur. a sociedade auferir;
Vi, a duração maxima para a capil.alizaçãfl para aR uiversaR categ-orias rle contractos, que não poderá r.xcedcr "
50 annos, contados da pl'imcira entrada 'Offcctuada peln
socio;
VII, sei haver:í reembolso anl.ecipadn por via rlc sor!.nio,
n as conr.lii;l>es de publicidnrle em que terá ele ser !'cjl.n 1\SSl'
~cl'viro. Nrs~e caso a cu pilai izaçfw não podct•tí exceder
do
I. ri nta c trr.s annos;
·
VIII, n emprego que se darú ú~ so111mas rccclliclas rl•)~
111ill,lHll'iOS.

.
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Ar L. J 52. As combinacües adoptadas pela sociedade para

o reembolso anlcci pado, por meio de sorteio, conterão as

ta~

bellas préviamenle su,ieilns á approvacão do Governo, devendo
r.ssas tahollas computar para todos os contractos da mesma
scrie o reembolso das quantias iguaes ou que augmentcm cnrn
"" sorteios suceessivos que se fizerem, sem que a imporlancia
do ultimo renmhul~o possa exceder ao dobro do anterior.
AJ•I. 153. Nns Litulos ele contractos expetliclos pelas so~
cieclaclcs ele qne trata este capitulo deverão ser impressa~ as
talJcllus de amortização cjuc lhes disserem respeito.
Arf.. · 15'.. A socicrJacle apresentará annualmenle (L rapar~
Ucãr, fiscalizadora, com a cópia rio balanQo e do relaturio d:.
rlil·ectoriü; o quadro comparativo do rendimento pi'Oduzitlo
pelo emnrcgo elos capil.acs a seu cargo e da 1.axa adoptada
para o calculo das rose1·vas mathcrnalicas c as suas diversas
Lahel\as. Si esse C[llarlro comparativo demonstrar desvio ou
dcspropQrção repelida c not.awl, o Govemo poderá ordenar
de eincn nm oinco anuos a rectificação das bases das reservas
rnathcrnaticas c das tabellas.

CAPITULO X
MS SOClllDADES DE CREDITO REAL

•

ArL J 55. As sociedaclcs r! c credito real podem rcvr,sl ir a
forma anonvma nu a mutua. Em qualquer CUSil dependem
para funccionar ria nntorizaçfio do Governo Ferlcl'al, quando
op-cmrcm na Capilal da Republica :~u nos t.erritorios nacionacs .
.Ar!. .. 156. Além das rcgl'as a que ~stão sn.ieitas aii sociedades cu ia fôrma rcv~sl irmn, as sociedades de credii.o real
observarão 'as disposiçües do presente ·capit.ulo.
Ar!.. 157, As sociedarlcs rlc credito real só poJlcm operar
mhre hypol.lwcas em circumscrlpçüo rlot.crmJnarln. porJonclo
0adu circnmscripçãn abranger t.odo o l.nrrilnrio do Disi.J•ictn
F'edoral. do Bstado ou do lcrritorio federal . ."Os seus. est.aLutos
dcvmn determinar:

T. as opcrar;õr.s a qnr a sociorlacl~ ·se propõe, alf'm clog
omtll'm:l.imos a lonA·n prazn. garantirias pnr hypol..heca, qno
cnnsl.ilu~m o sen oh,iccl.n ('Spccial c caracLcl'islicn;
TI. n modo rir anliaçüo rias propriedades que hão de serl'ir r! c gan\nt.ia aos cmprcslimos;
III, as labr.llas da am.ll'lizatão c porccnlagcm da adminisi.J•acão;
IV, ·o moLin c condir;õcs dos pag-amcnl.ns antcciparlo~;
V, o inl.orvallo r:mb·c o pagamt'nlo dils annuidadcs c dos
juros c.las lclii'aS hypnlhocarias;
vr, a const.il.nição rio fnnclo rlc reserva;
VIT. n modo de emissão c umorl.izacão tias lclras hypol.hccul'ias;

ANNAilS DO SENADO

ue

· ·· VII( o modo
annullaoão das leLLr'as remidas;
·' .. IX,· quaesque1· c'nndições licitas r. que fiquem su.Jeilo~ os
lillll Lu ar i os.
· As sociedades clt; crcdilo real poueJ•ão fazer quae~qJJúl'
outrQs oporaouc~ d1versas do seu fim princiral, mas .ror carl.cira:; dJSLinctas.
·
Art. 158. O eapilal desUnado :1 carteira hypolhccaria,
assim como as lelt·a:; hypoLhccarias on a sua transferenci\l;
srto Isentas do sello proporcwnal.
· ··
.<\.ri.. JrJ(l. Os empl'csllmos feitos pela carteira hypol.hcca\'Ía não se porle111 celebrar sinão solJrc pr1mcira h~1l(>tliccn;
légil.irnarncntc consLiLuida, cedida ou subrogada.
·
§ 1." Nenhum emprcsLirno hypolhccario pode exceder a
metade do valor dos innnoveis ruracs c tres quartos dos im~
moveis urbanos.
·
·
§ 2." Os empresLimos serão realizados em dinheiro ' ou
letras hypothecarias ao par .
•
§ 3." No acto do empreslimo. a sociedade poderá J•cceber
do mntna1·io ou rlcclnzir do capital a annuidade respectiva ao
tempo que deve decorrer desde o contraclo até o fim do semestre cm que o contracto se fizer.
·
§ IJ." Os emprcsl.imos são pagaveis por annuidades ou por
anleci par,'f'o.
·
As annuidades scriLO calculadas de modo qtie a amorll~
zação se vcrifique•110 p1·azo maximo de 50 annos.
· A annuicladc cornprel!ende o ;juro estipulado, a qnota de!
amortização, c a llOI'CCnl agem da arlminbt.ração. ·
.
§ 5." O rnnl.uario Lcm direito de pagar a annJJidadc com
letras hypoLhcenrins rla sncicdarlc credora pelo valor nomi:Jul
com a1J:1IimenLo ele 2 %.
·
Si o empresl.imo tiver sicln fciLo cm letras, pelo mesrn<:'
meio 1rodcr·á o llJ1111Jill'io rcsgalal-o anleeipaclamcnte, pagando
por(,nr a ci~mmi.c;siin dclerrninado nos cslatul.os e ·que não po~
clCi':Í C>XCf!llCr a 5 o/o.
§ fi." Os cmpJ·csLimos l'eilo,; pela sociedade i1ãn podCJ'Ül)
exeerler o dcwpln do sr~r1 capital cl'fccl.ivamcntc rcaliznrlo.
Arl. ·lGO. Não convindo (J sonicrlnclc a cxcnssiio rio· in1~
rnovcl h~·pol.lJcr.arlo, poclct·:'t J•cqncrer simplesmente o scqucsl.ro elo illll\111\'1'1. IJII<' sr• l'nnsrrvarú P,\11 rlcpo!'!ln 11n pnrlCJ' dn
devcclnr, nlrr·ig·ando-.~r r.•sl". l'nmn (]P,pnsilnr·io .inrlic.ial. a cnfJ·rgar :'t socinrlnrle os l'rlll'ln' " rcnrlimenlns da consn. rl<~rln
zir:lns n,; drspnzns r·nnfr'•l'll'li' l'nJ·r•m ajrrslarlns: •ni a aJrlil'hJ•mH!.
inve;~l.inriO-SP, n soeicrlar!r: na rossr~ rln irnmo\'f•l para n :lllminislrar JH>I' :·d 1111 [>nl' m!lrrrn. nl.r' n pagnmenln ria anrlllirlarlri,
,illl'llS I' d"·'PCZaS da ndminiSii'UQÍlO,
.·
,
DemnnsiJ'nnrlo-se qnc a J11!0Jll'icrlndr• nfin prnrlnz rnnda
Si\ l'l'ieicnl e pi\l'a I'SSI\ pagamento, a sodcdarJr porJnr:'t I'C(JilCT'Cl'
a Yr:nrla ,jiJ(Ji<'ial do irnmn\·r:l para se paga1· 1'om n Pl'nrllil'l.n
rln aJT<~lllal :u:fin, ol!srrvatlo Jll'sl r. raso o rlispn~il.ivo rln ar I i~·o
1. H!í.
~

1." l'r•J'ifit::llln n anl.iclli'f'"''· 11~11 porl~1·:'L n rlr\'rrlnl'
por nenhum oul.ro credor, qualquer que seja a

~xeculurlo
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Lureza tlu seu LiLulo, salvo, 'no caso .de fallencia, as prefcrencias esLa!Jdecidas uu cupiLulu 1V do LlLulo II do llVl'O V dcsLe
uoeligo.
·
NenllUlll cw!Jargo, ~eque~Lro, ac(ião ou execUl,;ãu pendcnle, il!q.Jetlirú que a SUCHldade de C!'CdiLo real ~e lllViSLa !ll\
]Joose uus l.Jeus llypulilecados ·mcdianLe anLiclJ!·ese, pelo Lcmvu
e para os effeiLos uesLe artigo.
~ 2.' A anLiclÚese dovidawenlc julgada não podei in valiual'-se, a não ser medianLe 3enlença oDL1da elll accúu ~·cs
cisol'ia prvJJOoLu p1::lo deveuor llypothecario, uu quando a ;;uciellade deíuun:;Lral· qLte us lJcns não produzem renda st.ül'lcienLe para u pagalUC!lL!i da annuidmle, jUl'O> e dospezas ~
§ 3." A :;uciedade poder;í. requerer a unL!cnre,;e dcp,,i~ dB
iniciada
a ac~ão ou a execução e a qualquer tempo.
. .

'

'

·'
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CAPITULO XI
...,,~.j.
DAS SOCIEDADES DE

.._~L

CnED!~'O

AOf\lCOLA

. l
. l

Art. Hll. As sociedades anonymas c as muLuub que obLi. verem autorlZlil,flD do Governo Federal ou dos Estados, conforme a cu·cltllJSfJl'Í)JOãu, poderão i'uzcr operacões d~ ~rediLo
agrwola, empresLanuo a bt•evtJ Lermo á lavoura ou as mdusLrias a1mcxrts, 8ujeiLando-se, além das regras ,proprtas das
sociedaues CllJU forma a:lsumirem, às prcscripções do prcsent.c
capitulo.
Art. i62. As operações das sociedades consistirão prinl]ipalmente em:
·
.
·
:
~linístrar quantias em dinheiro sobre penhor agrícola ao
dono ou arrendatario do solo, . ao colono ou simplesmente a
pessoas autorizadas para o cu! Li vo por concessão prévia dos
proprielarios; fornecer-lhes instrumentos e utensílios arat"o. rios, animaes vivos ou outros pertences de lavoura, estimados
por avaliacão, ou estipulados entre o mutuaria e ·o mutuante
.
e recebidos por aquelle como depositaria; ·
Emprestar sobre penhor do productos agrícolas ou extractivas depositados em armazens geraes ou estacões publicas.
Quaesquer ·outras operações que fizerem estas sociedades
correrão por carteira especial c distincta.
Ar L. 163. Os cmprestimos a que se refere o artigo anterior não se farão por ~;omma inferior a um conto de réis,
nem por prazo maior de tres annos, prorogavel por mais dous,
se o rnutuario Livcr amortizado pelo menos 25% do capilul
mutuado; os emprestimos não poderão exceder a dez contos
de réís. ·
ArL. 10!,. As sociedades const.ituidas na i"órma deste capitulo poclerfio cmiUJr lcLtrns de penhor, observadas as disposieõcs elos art.s. '157 a 150, npplicando-se ao penhor o que
~c J•cforo d. hypothoca com as alterações nocessarias.

.I

.
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'
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CAPITULO XII
DOS SYNDICATOS PROF!SS!ONAES

ArL. 165. E' permiLlído aos que exercerem profissões similares ou connexas, inclusive as profissões liberaes, organizarem entre si syndicatos, tendo por fim o estudo, a defesa..
e o desenvolvimento dos interesses gcraes da profissão e dos
interesses profissionaes dos seus membros .
São considerados como continuando a pertencer a profissão, embora não pertençam mais ,os proíissionaes que a tiverem exercido durante cinco annos e que a não Lenham
abandonado desde mais de dez annos, con.tanto que não exerçam outra profissão c residam no paiz por mais de trcs annos.
Art. 166. E' illicilo o syndicato, cartel ou t1·u.st de industriacs ou negociantes, destinado a produzir directa ou indi'i'()ctumentc a baixa ou a alta do. preço de gemeras ali menticios ou de produclos da Índusti'ia nacional, favorecidos pela
imposição dos similares estrangeiros, ou de gcncros de im!JOrtaoão estrangeira beneficiados com isenção ou diminuicão
de direi los de consumo.
Art. 167. Os syndicatos profissionacs depositarão na seCI·etaria da Junta Commercial do districto, em que tiverem a
sua sédc, um cxcmplat• dos cslatuf.os assignados por· todos os
socios fundadores o com as firrr,as reconhecidas por tabcllião,
uma das vias da acta da asscmhléa gl)ral da installa~.ão, :;, lista
nominativa dos membros da dircclor;ia, do conselho c de qualquer corpo encarregado da direcção rla sociedade on da gestão dos seus bens, com indicação da nacionalidade, idade, rcsidencia e profissão.
·
§ 1.' Verificando que foram suti~fcitas as formalidades
legues, o secretario ela .i unta o certificará.
§ 2.' Essa certidão aoornpanhada de extracto dos cst.atulos, da acta da insl.a\lação, c ela lista dos dircclot·cs, scr:'i.
publicada pela imprema o um nxemplar da Jolha em que for
feita a publicação archivado no registro de titulas e documentos ela comat•ca em que a sociedade t.ivcr-a süu-sédc.
~ 3.' A falta do cumprimL•nto destas fMmalidaclcs induz
a nu II idade elo synclicato, ficando pessoal c sol idarinmenlll
rcsponsavois por lodos os act.os que pralicarcm c obrignçucs
assumidas cm nome do synclicnlo, os &cus promotores, fundadoras c incorpornclort>s.
§ lt.' Qualquer uHcraçãn lias csl.aluLos c da 1\~ra elos diroclorcs ou pessoas. que Jtlrmnm o corpo rlil'igcnt:c, ãcvct•ú
ser archivnrla c Jl1tblicnrJa na fôt•ma r!rsfr.· arl.igo snb pana de
não valr.r conLra lct·coirns r. dr nfto sct·cm hÚvidos ns ditos
clircc(.ot·os como rrpresrnlnnfrs da sncicrluclc.
AI'!, Hi8. A nsscmbl1\a geral, nu f!Utll Icem o rlirrilo d(l
v o! n Lollo.o os soei os, decide os ncgncius da sociedade, resolvo
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todas as questões, nomca n destit.ue 1ivrcment.e os di rccl.ores
o mais reprcsont.antes, póde prorogar n prazo da socierlarle ou
r!i~solvcl-a antecipadamente.
§ L"A assen1bléa deliberar:i por nmioria e eoru o nmnm·n
de votos det.erminado nos esl.al.utos, mas a mudança do objecto social c a dissnlncão anLeciJHHla, s.ó podem ser rcsnlvir,las
om reunião a que compareçam, pelo menos, rndaúe rlns ·sacias
que se acharem quites com a sociedade. Se esse numero não
se reunir convocar-oê-ha segunda c lcr·ceira assembléa, e na
terceira poder-se-h a de! ibcrar com qualquer numero de . soei os present.es .
.§ 2." A assernbléa or\ pórle validumenl c funccionar na
"érle social, salvo caso ric forc;a rnaior·. Se por qualquer motivo a rcunifw da a:,,;embléa fpr impndida, rtüalquer sncio
póde recorrei' ao juiz competente, cnnfc.>mw ~e rlisoõr no § s•
do art. iO!l.
§ 3." E' i:;ualrnent.e applicavel ao~ syndicaloo profissionaes, com as diffcrcnças neccssarias. o disposto nos paragr·nphos 3', :,•, 5'· c 7" do arL. ·J 09.
Ar i.. 11l!l. O soei o~ não conl.ralwm outra responsabilidade para corn a sociedade 011 para cnm terceiros ahim da
que decorrer· das olwir;a~õcs estipl.!ladas expressamente no
contracto.
A1·t. 1.70. As J'crlcrar;.õr~s. uniões ou syndical.os centraes,
terão per·somilidarlc jnridica disl.incla dos syndicat.os aggregados, sendo nhr·igados pqra adquiril-a a cnmpriJ'. o rlisposlo
no art. 167.
Art.. i 71. E' nu lia li obrigr.ção impo8t.a a qualqum·. prol'bsinnal TIOS eslalulns nu contracto do ;;yndicato, de pagar
fJunlquer quantia a f.itulo de pena convencional ou inilnnmizar;ão. I'! o casn du se. rr.l.irar ria s.ocieilade a qualquer tempo.
Ao socio que! su relil'Ul' poderão
esl.atnfos cnminnr sornenl.e
a perda da~ cntizaçõcs realizadas, rlircii,I'IS, concessões, e vantagens inhorenles an syndical.o.
:
Se. porém. o syndicato hom·e1' cr·eadn inst.ituioão dislincl.a de Jnulualidadr.. prcvidrmcia, rrf'flito nu assisl.cncin. o sacio quP se retirar elo syndical.o nãn pr•rrlcr·tl por isso u;; eol.izac.;õcs o outras vantagens. salvo :;c os estatnl.ns fixaJ'Oill o pag-amrnl.n dr IHI1a inrlmnniznc.:ii.o c•or·rr,:pnnrlrnlc i\" O()(lt.rihnir:rícs pagas .
A1•t. n~. Os p,;lnl.nl.ns del.crminarãn n. rlc~Unn a ;lar-se
ao ncrJ·vo ,;ncinl 1'111 caso de rlissoluefio da snciC'darlr. Sr o niín
fizl'l' cahr <i ns;;r.mhlr.a grml resolver o assumpt.o.
A1·L. 1.73. A' dr.nominaeãn adoptada ,. qtw rlrsilfnrH':': a
r·lassr nu prnfis~ãn riM sP-ns mrmhrns, nccrcscrnlar-sr-hn,. f'lll
l.odos os annuncins e rlr•C111l1Cnf:ns rln socirrlarlr. n. J)Ulavm

ns

S11ndicato.

A1'1.. 171,, E' JlPI'lllil.licln. nn synrlic·alo pJ•ofissinnaL qnr.
h(nJvr•J' sali;;I'Pilo as fnr·maliclades dn arl.. Hl7. conlraclnr rli]'C'eiamPnlt• a l(>eat:ão rlr. Hrrvir:r•;; rim; nrwrnrins nssnr~iado;; nn
synrlic'arl11s ernn Pmpr·rza rlrlrrn·:inn•ia nn com vnl'ins emprczn;; cln llJrsmn l'illllrt r!P inrlnsiJ•in. snlvn MS rlil.ns opt>r·nr·ins a·
fncnldnuo ele neg-a I' n scn nsscnt.imr.n!o an contracto.
S.- Vol. Vil
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CAPITULO XICI

I .

DOS HY:>IliC.\'l'OS .\(lllJCOLoiS

.\t•l. !~li. 0::< ;;yndir·at"" u:;ricula,:, 011 associu~õc,; formadai' rnlre pt·ufi;;~iotiUI':< di' a:;l'ieulll\l'a P induRfl·ias t'llf'ac~ d~
qn'nlqnrJ· gi'IIPJ'O pat·a a rlef,•m dn~ intPI'f!SSe·g c.ommnns. lerão
nmn drnomínaeão pul'l íenl:n· a f!IIP. r~et•t•eseent.urão nm l.nclqs
0.' nnnunei,~,,. ,, dn!'llll'li'l\1"" ilfl ,;ocwuarle as palavl'a:; R'J/IH/1.caiu 1'1{/'I'ÍC·Ola.
~\rt
j')(\ o~ syr.di.~.:\i,)5 :tp·ÍC(t:a~ n.i]Í)[Itru·ão u f6rmn rio
mJJt.úalídade ;:rnllo-!111•;: applicevris lcdas as di:-po,.;íclic,; do
c.apilulo vn drsll~ t1'1.nln.
. .. -·
.
Ar!. J /7. Qna1QlH'r all.eru.~üo llll ) í5l.a doi' soclos, ON!Oi"I'ída dlll'llllill 11 anno. ~PI'á at.·chivada m ••Tnnf.a CttlllHlt~I·cial 110
uiH[J'iCtu f.')l) (jl!C a ;;ocietJadll Li.YC!' ;:ÍJl\ ;;édl', Tl<'l lllCZ dC ja,
neíJ·o do amio sr::m in Ie.
A1·l. J iR. O mmwro do~ ;,;ncíos .],·, >Y1Vli11:\lo a:;rír.•t\a nií·:•
pl'tdcdt ser .i.;li'eJ·ioJ· a dez. A ~na rlís;:olueão .•t\ podonltcr lo·
-;:!;1\l' por clPl ilH·I·a~fJn unanime ,:n;; ~oei•.>!: ou quanllr. <• numri'r>
dcsll•s fie ar J·ednzido rt n1enos rlt) dez.
·
·
Arl. Jifi. E' avplietwel a rslft r.;;peelll 1k ;;odedade a di5·
poslo noB nris.- H\8, HiD, 170 r li~ c~Ele IJ!)Ili.~;r·.

: ., ·l\ti'-e:t•J
. ,. ".. ..

.ti..

CAPITULO XIV
0.\:; Cil:\'f.IS llE P.\RT!Ci!'..IÇ:Í.it

.-\1'1. ISO. Podl:'rn formar ~neic(l:ll.ll' rm ~nntn rle' j)ar·tinipnt;iítJ qurtr'clll<~l' pr.~!'na;;, n:tt11raps nn ,iul'irliea~. p:ll'U üt'tlll 011
mais r:pr:l'a<:i'ic~ ,rlP enrnmrrri•.> nu indmlria, conlanln f~lc ~
nfto fa~a rnmlar· a t.crec•iro;; ;o. rxH•:nr.ia de sncírrlad(} Pnll'''
QS t'r•parlií'ipanr.r",
:'\a ~r.eicdade em ~~onta d~ pnrt.icipar,itÓ Mi lcrceJros nftco
1'nzrn1 nler t,lir~ilo~ n~n. SI~ r:·hrignm síniio pa:rn com a pr.s~on, Mlnrnl ou .in<>irlien, rorn qnem contraclam.
At•t. IR1. Se f>s snr.io,.; JH'::tl.ícnrcm qnnlqlll'l' nclo d<!InQll>r.rnlivo rl~ rxí~lcn1'ia da ~ocil'r.hdP rnt·t. 4G drst~ cntligo). nn
.:lt: qunlqnrr f(ll'nm nprl'nT't'lll r·m ~nrl·)tladn, incorr'r.t·iio r.rn rr.
·~)lon;;a\Ji\irlade pcssnnl r snlirlnl'ía TIO!' !.nelas as·obl'i:;a~ile~ cnntl'llh idns l'm nome ou pnr ron In da rnc ícrlad0.
, Ari , 1fl:?. O;; rliVI'l';;n~ a~sociadr.t;; l,ndrm fnzel' 1.J•ansat~l.:fi<'~
por Cl)lltn ela sociellar\c; s~ n iSSC' .-.~ rmtoriznr o r.ont.ractn,
<'l'tndan(o qnf! o f:11;am em nomi1 indivirlunl nn r.m 11nnw. da
:pPs:on jtnidicn. mrmhro ria soclednrl•.~ em cnnfn (],~ pa!'l iciltn(:-ao.
. . :\r!. J8:l. () ~·>cio n~IL'n;;ivn nn P:f'J'01!t.r fal'ú a \iqni<.lac.fio
!los Jlllt•!'r:<s,•s "nc!nf's J1ns IPt'n;ns do confr·nclo. ott á lerminn~iln rln snriNinrll'. 1lnnrin flnl"filhn nn" nnlro~ sncin~. J.'nll,~
<:cndo, fnllínckl ou lnr·nando-s~ di' q•JnlqnN mr•rin incapnz u
1

~
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·socio Ostensivo ou dissolvcndo.;;e a ~ociednde que Jür mem~
l'll'o ostrnsivn, a obrigação de llqnirlar ~ partilhar incumbr;
nos herdei I'O:", succossorc.~, 1iqu idnnte.;; c J'Cfll'C'nntant es legn~~
do soei o ostensivo ou gerente.
Al't.. -181. E' licito aos crrdot·cs no socin ostensivo c:wcuLar quac.sqncl' IH!ns postos cm nome r.lr!~l••. ainda que s•!
most1·n que pcrlcncem a socios participantes. l'\n easo (ie fullcncia r.Jr, llli!Slllll sncir.• usl.ensh·o rf tamhcm Ii cito ao terceiro,
com qncm l10uvcr tmctaclo, Ralrlar t.odns as r:nnl.as f]Ue com
rllc l.iver. pnslo qnr abnfas clebaixry dn rlisl.ii!cl.as designa.
cries, eon1 n;; l'nndr.'s [JPI'I.r.ncenl.cs a quaesqnrl' da;; mesmrt;;
conl.a~. ainda t!UO o~ nutros socios mostrem qn·~ e~;:;r.~ fttnclo~
Ihl's pertcn~rm. n mr.nc" qur prnvrm que n rhto Lt'J'ceirn tinha
conlJrcimenLn, anles ria rallrni'in. r]P rxi~fii· a snr.icrlnr1•• .
.\!'t. 18G. O:; pnl'lieipantr•;; niin lc·r'm direi ln algum dr,
propJ·i•'tladr~ na;; r•onsas que rnlrarcm nnrn a as~ocincüo, aimln
que minisil•arlas r• or r•lh·s. Pnrlem, porl;m. PSI.ipulnr qnc nas
l'Piaeür!s PUI re soei os. a;; enusa~ forneci elas pnr...carln um dnllP~
,o;,~jam rr!sl.ituirlas na mem:n r.:.peciP, r.. nãn ~rndn i;;;;o possi~
\'I' L ha,jn lng·ar a inrl•'mniza~iío rlú prr.inizo,
A1·1 .. 1Ril. Xo ~ilrmcio dr. cnnf.r·arto rr;:ulandn ns:direito~
e olwigar.;rir;; r•nt rr os ;;ncio~. Pnf.rnrlrr-sr-hà qur n rlirP-ifo dos
pnr!ieipantro;; lirnila-sr• a rxii!iT' r•rrstaeão rle contas das opl'- .
rac.ors t.la ;.ociedade c r;s sa!rlM que ll•r:s pr!rl.encr.rem.
§ L" s~ a parliciria~ão n'ão. fôr SLli\IC!lt c do lucros, I);;
participantes são obriga:dr.g a. mtr:rr. n., praz,, r•~lipuladn, Mm
a_ imporlancia qur lhes·.· l.ot~ar no l'UIJOio dns prP,inizo~ verificado . . nas nrwrn(:õPs. ~~_)~qnr~.
~ 2.• :'\ão lPndo Rirln rf'fipulado o pr·az11, a 11hr·i~.:ar;ão 1.nrna!·-~r-ha nffrcf iYa· rlrnt1·o ri•• dPz dia>. confadns t.la aprcsun.
la~ãn t.las cnnlns Si• não honvcriJm sido impugnada;.;,
§ 3." S:P Hão ;.;p ro;<f ipnlar Pxprcs;;:unr>ilfe quP a r•arl.icipatán ser;i snmrn I~ nn~ lncros àn neg;oc in. en !cnclrr-se-ha qun
n pal'l.icipanle rp;;pnnrlrr(l pelas perdas soffridas.
~ ·L" Em fall.n dr.o r;;l.ipulal;ão, n quola tios lucros r perdax
ePI'<i p!'OJlOl'eional <i r:onlr·ada rJn rada um. P sr. algum soeio nii() ·
tiw1' r•ntrat111 cnrn dinhrirn nu heu;;, terá rlireilo a um qui~

!
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nliiir. ign:tl m:. do s~;cio rl~ m~nor ~nl.rndn.
Al'f, 187. A pal'lir•ipnr;ãn r•'•rlP Jll'll\'al'-'r. por' imdr·umcnln, Jlll!' earfas missiva;;, IPirgmrnmas nti lant·amcnf.os on,
HYI'Oii dr cstwiplunu;ão. A rrrr•va lr;;lrmtinlml Rrí pnrlr srr·
Hlfrll it.l.ida pam rnnoborar· a Jll'Ova miei ada por cscriplo.
A parLicipa(;ão dispensa ns fornwl.idar:les rio nrt. 4:1·. r\a
RUa economia interna ree:e-;;t~ v0Jn contacto " em fnlta.de es~
t.ipulac:io pelas regTas deste lif.\Jio que lhe fr•J~·m-·rrpplicavr.i~.
· Ad. JSS. (h synr.lieal.os o ns sneierladcs provisorias rJll
momentaneas, formados cornó prr.pa ;:a lo rios de r)rganlzar;õP;;
ou r!lllj)I'e~as l'uluJ':l' ou pam consccw;iio r[c um nliJcc~ivo f!lll'
~nll :l'ürma rP::;nlar Lle socierlado se ·ha dt' explorai' mms l.arrlr·.
Hcrãn consir.lr;i•arln;; como !'Ocierlacles cm ronta tle jJa·roficipacãr,,
~e nfiu :;o ruvelar·em !!01110 ;ocicdaclcs r.os l.crcci!'llii com quem
cnn!raet:u•r'Jil: nn ensn contrario ficartt0 sujeita~ ás regr:ts gr.~
nw.'l rins :ll'i". 30 r .\0 rio prc~cnte c0digc• •.
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AJSNAES DO S!INAI)(l

CAPITULO XV
4( ;
. Al'l.

OU~'IlAS ESPllClAES DE ASSOC!AÇÕE8

•
189. As associações que se· dest.lnar·í:m a promover

e uefender os intcreses indusLriaes ou eommerciaes de cleternnnada circum;;cripção ou de detcrmi.naoo ramo ele comm•lrciO c industria: a agenciar, st'.perint~nder, c fiscalizar bolças
ue commcrcio; as camaras syndicaes ele co~rectorcs, leiloeiros
e· quaesquer mcdiadcírcs. as corporacões de assi~t.encia, auxiliO e beneficencia dos e'mpregados de commcrcio ou de oper·arios induslriues, adquirirão personalidade ,inridica. archivando o contracto social ou estatutos na junf.a commcrcial do
districto em que tiverem a sua séde.
§ l .• Os estatutos deverão ser assignados por todo R os
soCJos fundadores e conter as declarações mencionadas no1
numeras T a X do art. 42 no que Jh(ls forem applicavels.
§ 2." Os estatutos declararão expressamente se os mem.
!Jl'OS da associação respondem ·ou nlto subsidiariamente pela~
obrigações que os representantes dn mesma contrahírem em
nome della.
§ 3.• Antes do archivamento, os estatutos serão publ!ca•.
dos integralmente peJa imprensa. ou por extracto que tenham
as Mguintes declara()!!es:

!. ;

I

A denominação. fim c sédc do mst.ituto;
O modo pelo qual a associnçi\.r; serâ ·administrada e representada, actrva e passivament,e, em juizo c em· gernl nas
snas relações com terceiros;
So a respon~abilidactl! dos sGcios e nmítada ou illirnit,ada
r subsidiaria e cm qu!) ·consiste.
O secretario da .Junta examinara os estatutos antes (lo
archivamenl.o c se achar que estilo em d~vida fOrma asetm o
rertificará.
1
A certidão srmí. publicada pela Imprensa.
§ 11.' Tod.as as allora~.ões que soffrerem os .~statnlos deverão ser pnbllcaclas e nrr.hivntlas como RP dispõr. Mste artigo.

Art. 1!10. Salvo disposir,ãt cm contrario doR estatutos:
~ 1." O~ dimclorrs repntam-sc mvestido~ de todos os dil'f'!il Os para pratica!' Indo.< os actOR r]!\ ge.~tãn concernentes
nn fi~ ~ ~h.i~ctn ria. nssocia<:iw, rr.a~ não podem transigir. t•enunrmr rln'Pt!os. alwnar, liypothecat' ou etttpPnltat• lwns cln
m~Rmn

.

a:;soeiat)ão, c são obrigados :'1 preslaçiio annual das

ronla;; 'ln sna administração. ·
.
§ 2.0 Todos os associados teew u uirAi lo de. votar na assrmhlt'a :;(era! e as reso\uçõeR serão Iornarias por maioria de

voto.• ,dos memhro~ presr>ntes.
,
A aesembléa eonslitue-se eom um nttmero nunca inferior
a um tcrçn do;; socíns,. em pt•imeira convncu~íio, n com qualqum· numero, ·cm segunda convocação.
Para mudança do

,,,
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ob,jocl.o social, prorogação da sociedade e dissolução anLecipada, assim como •para a alienação dos bens sociaes, uma
terecira corwnrar;iio ;:rr·;l lll'~r·~sal'ia. ,;i na segunda rrmnião
convocada não e~tiver· prr.;;nnl.~ u Lr~l'l)n elos ag~o6ado~•.
Art. i!H. E' Yet.ht~o ás associar,,õe,; conLraelar.· cotll os
sen~ tliredore-; ou rrlnrn•:••lradeot•t•s, nmbora elles tenham deixado tcmporarian:nnle o exercício rio cargo r alr'• ,;ni,; mezo,;
dr.•IH)is de fíndn o seu u:andat.n.
·
Al'l.. l!l2. 0,1 cfn·r~::lnrr,; :;erão solidariamente responsaveis
para com a associação n os t.ercciros, prejudi·cados pelas infracções da lei .ou dns rstatutos nu por exc-esso de. mandato.
Ar I.. 193. A assemblr.a geral dP.ve rounir•-sc ao menos ·
uma vez cada anno c a qualquer dos membros cabe o direilo
de I'equerer a sua convocação extl'aordinariai apresentando
motivo ;pJ.ausivel. E' applicavrl a estas as~ociar,,ões o disposto
no § 8' do art. 109.
Art. 194. As associações que l.iverom fins J'r~!igiosos, mQrae's, scientificos. de assist.enein on de simples rncreio, não
por;lerão emiLtit· tit.ulos, ou papeis ao porta;dor de qualquer
especie, nem sacar, endossar, ou acceitar letras de cambio ou
subscrever nota promissoria, nem contrahir emprestimo sobre
hy:po!Jheca, penhor ou a;ntichrese. nem esl.a:belecer l·ojas deposito ou armazcns em que ,;e .:xponham mcJ'ca.:i 'l'i:l:i á "f•nda.
ainda qne para algum fim accessorio ou accidental, sem que
tenhaltn préviament:e archiyaclo na .Tunta Commercial os seus
estatutos. contracto social ou eompromisso, de conformidade
com o dis.post.n nn m·t. 18!1. E' applicavel a 1'.<-<n·, a,;,;."·i:H;i•f's
o disposto nos arts. 1·90 a !93 riestr. capitulo.
Art.. 195. Pelos actos praticados cm nome da associação,
anLes dn cumprimento das form3Jlidades le,gaes, respondem
soiidariament.11 o~ funrtndnre~. direc!{)res, adminlstraclore~ ou
gerentes.
ArL. 196. Si Laes associações assumtren1 qual'quet· da,;
J'órmas de sociedade indicadas no presente t.il:ulo. fi<~arã·o "u,ieit.a8 a todas as di~osir,·.õr,; qnP r•rg11n1 ~- <no'il' la,h·, t'll,i•t
fórma adopl.arl'm.
·
0:\ l'TTUT/l XV!
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Art.. t Oi. As snciedades qu.~ sP fot·marmn pat·a qna!qiirr·
l'im 1111 Pll1J)reza rnmmr.reial n11 industrial. sem r.onl.rnc.l.ll
~JSt:l'ipt.n, n11 es·latuiM. enm as pt•nsm·ipçõrs dos nrt.;; ..\1 r• !,~,
flt: niio n,; nJ•chi\'at·cm peln frlrma det.r.rminuda nn :ll'l. 1:1
rlesl.e eudil-(n, o as >nrirdad!!s q1w rnsultar~m de simples eommnnhiu• nr·r·idt•nlal. nii11 lrríín. rrr1 r•rlnr.~ii" a \nr•t·•·rr'"', inrliYidu:t Iidoe! r~ jnl'irl il'n ri iwrsa da pr,sson do:; socios.
,\J't.. l\!8. :'ir.nlttJmn r,onv~ll\lão verbal on csct•ipta poderá
impodil' a liquidar;iln rlrt eomnnmhão 80rial·purn. sn n.purn.rnm
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a;; [(lild.a;; ilt• capil ai r Incro~ prrl'rmrnlr' a cada tin·i dM
Hlf'tnbroR dn · ;;ociPdade il·,·r~p;u\ru·. Qualqill'l' do~ ;;or.ios lrm, a
Indo lrmpo, o'rlirei·lo dr~ l'r.qnrl'm' a liqnirlaçfto.
AI'! .. Hl\l. Na fali a d<' acci'rl'fln elll.t·e o;; ;;ocio,;, ;;r1·ú 1'11ral'l'ng·ado da liqnidu~ão o qnP IIOtl\'~r ,frito mni01; sacrifieio
pr•tuninl'in r r.m euso rle ip,imldarll' tlr quinhtre;;, o •([\Ir ilom·r'l'
dado nui\H) ;i l'il'Jna ou o gPI'rnt r. r! .l'inalnwnlr! :t pr;;sna nr:r!llf'ada pr>lo juiz.
,\ri .. ~o o. Os Iitero~ r· a~ pr.rcln;; ~rr:ão rommu1'" a todos
''" i ttl.m'eô;;adn;; na cmnmunhão nn ~nrir.rladr, na [ll'rlpOl'~fto
r.lo eapil.a\ c·nm qnr hon\'erem concorrido para o nep,ocin;
. ,;i as qnnt.a;; do capit.al t'Ol'Cnt i~uaes 011 não rsl..iY·P.l'I'J\1 i.liserilllinndn,;. ou alg-um socio não t.iw.r nnlrado enm tlinhrit·n nu
}rl'n;., 1rs lHer·ns ·~· pi'J'lla,; sr•J•ão !'f'P11I'·Iidos t'l11 prm;ões Yi1·is.
AJ'L .:!01. S:t,·~ applicaYPi~ ús ::'oeiNialit.~':" lrl'f\Hdlí.l!'f•" os
nl'l:i. ,;J\1..H!,.\\, ~í.i. fJI, G3 e GG.
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"\ri., ~02, ,\;; pessoas que t.omarcr1.1 pm•lc cm sociedades
il'J'egnlarcs J'cspondcm pessoal e solidariamente pelos actos P
eontractos feitos ·orr\ nome da mesma sociedade, por qualqum·
elos socios c ainda mesmo sem ·O cmprejlo .da firnta social,

desde que se mostre que a obrig·ação foi conlra'hida em nome
r em provr~ilo da sociedade nos limi~es dos poderes de um

j
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D,\ llii'lSOJ.L'Ç.\:0 DA SOCIEDADE

Arf. :?03, Dis~;o!ve-so

a sociNiade:

I." Expirando n prazo rl11 sua duração •
.2.<• Pelo consr.n;;o de• todo~ os ;;oeio;;; p1~la von>tnde de
qnal•qii·Pl' del!Ps, ;;j fivm• rr;;rrvacln f'S'I' dil'rito no crrntJ·acfn:
on por deliberar,1ão da maioria nas ~nr.irdadcs Pll1 qnr nfin
•lHlUWl' Sfll'ios ur' l'f~SJHll18t~hilirlallf' illimiladu c solidtnia.
:1:• P1.•ln fnllencia da Hneirtladf'.
'r." Pr•la fall"lwia rir• qnalqur1· rio;; ,:oein;; 1\r. t•c,;pnn;;ahilidnde ~nl i daria nn en.in nnnw fi~ut·r na l'i1·ma sneird.
ií," Pr.•ln inLP!'(]irf;iiu, inllahilil.aç,fío 1111 mo1'IP rir• qtHll(!\11'1'
fin, '"111in;; dr.~ rr•spon,;ahilidarif' solidaria 011 eujn non11• l'io;nll·e
na l'irma, ;;nlvr1 r;;Lipnla~lãn rm crrn!.J•ario nn r.nnlnwl.o 'OI'inl,
.rh,;r•t•vada,; a ..; rlispusi1;i.ír'~ dn ~ri •. 1\i.
11," Pr•la. fnsüo rom Oitfrn snt'iNhVlr'.
7." Dt·.~nppal'f't'rltrln qllnlqtlf'l' riPrnrnfo lrg·:\1 r'UI'ar·.fr•t·i.;;1it•n ria ~nriednrlf'.
§ 1." Ilt•roniclrl rr JWazn snrinl, a ,;ncil'dadL! r•nn;;itll't'il-~'·'
lt·g·:ünJr•nle ili.,.snh·irJn, niio poriPndo SOl' faeilnmcnlr• p!'11I'ogarla .
.\ ;;un r·nnlinnn~1ín. ;;rlll :1' f'ormalirlnrlr.•" \r'g·ar;;, nl'at•r•rla a

•
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prssoal r• ~olidaria dr. fod·J~ os soeio,:, .pl'la~
1
1 t::-:;:.;a
dula t''tn th~atl!l', ~~m :wtnt~ du.
.•oci;;chldt', r·rsalraclos n.~ easoo;; IJm que ·~·q[e Codig·o re;;lt'in,je
e xpr·c~sa n1nnte aos rli reei o1·e~ t! fi ,;ca,~;; aqt.wl\a 1'1'~ JllHJa hi I i~
dada.
:;;; algnm tln .<ncios qiTizcr oxirnil'~.oe da r:espon.,a!Jilidader
Tlll (•a;;o ,:Je niio eoncor•rlaJ· eum a eonl.ínnação da ,;ociedadf',
de,·crú tnl'nar pnhlica .-illa dissidnncia f/Ol' Jn1'io d1• protesto
judicial devictamr,nte puh!ir,al1o.
§ ~." :'lo ea;;•• t.ll' dis,;u\n~fw anlecipacla. JlOr' d•!liiJPJ'a(·iio
do~ sorios ou po1· vont:HI•: dt> aig'lllll Slll'ÍIJ <Jiil! r;·•isl• de,;se r\irl'ii.O JWI•• ennlrnrto, os cf.frito;; ria dis;;olu~5o tomr!~am dad.,ta rjl} aJ'c•1dra1Jl()l.l'.o do 'distraclo H a .Juuh Cc'llliYil!t'l:ia'i, i;l!~
gu ido immcrlinlamrnte clu publ ica1:ão,
~ :J." Si, JlOl' divcrgenchi enlre o; socios, JJilo lür' l)O.ssivcl
.formular o dJstracf.o social, ou si a dissolução rla socieLlacle
l'esultat· de fallencia, interdicçãu, inhabi!ilat;ão ou lll(ll'te d~·
t>lgum dclle;:, ou ainda rro caso do at·L. 205, serYirtt de instl·u~
mento de distraclo a sentença judicial que declara dissolvida
a sociedade, por occorre~ algum dos casos deste artigo ou drJ
arL 205.
§ ~~.o Quando se rno\ltrar evidentemente ter cessairo a'
objecto ~mico ou l)~pecinl para que se formou u sociedatle,
qualqucJ· dos socios, si os .outros se opJ.msereni ao d bit meto
podel'á l'equcrer ao juiz que declare dissolvida a soei~c!atl,; cm
fac o da IH'O\'U documental off orcei da.
1·egponsabilidade

oh!'h~Ttt'l'lt~!:l enntt·a!ttd~~·

j

ll
I
I

Da mcsnra fórma poderá. qua\•qucr socio proccduJ', JlO
ta;;o de ficar reduzido a mcnc.s de 10 o numero Llos n.:~::nnis
tas lia companhia, das commandilàs por ac~ões, ou uo.; soeios elas coopet•ali\'a;;, ou [l•atundo-s~ de tlissolueão Llc soricllaúe irregular, ou cm conta de parlídpa1;ão, oit ainda ela
('Xclusiío ou dcmiss1ío de algum soeiu no;; lemto> da lQi cu do
1!1.1)] tnu:tu .
§ 3." :\ 1!xdu~ão, Ut!llliôsiio ou rdi!'ada de um Bocio não
pi'r"tuz. vut• :;i ôl\, a di;;:;o!u~iio 1.la sociedade, ·,;a!l·o ,;i n Si!U
HOIIIU Ji;;Ltt·ar· 11:t l'imm aoeial ou ,;t a tli:;sr:lu~iío lil'er ~ido esl.it•ulada no eonl.radu.
s !5," O :;udo l'Xclnidr\ ou '}uc se il•'milt ,, üU J'cl.i m, fil'a
ol.t,ir;illl :í,.; JH!I'cla,; e tem dircilr1 aus h.tCl'O$ al.1! au di:t da Ha~
hirln, ma:; tiÜO .póill' ('Xi,;it· a liquidw;fi<) doi! suu; ha\'rre~ ,.;inflo
d1: '~'ml'ot•tnidarll! <'nm iJ qlle e;d i\'1'1" paeluado /IIJ enlllt·acln
" 1111 (•pnra ncllt: rleleJ·miunda,
~

.

'

7, Si. ao f.nn11w da snhit.la, hOil\'eJ' Lran~net;~k~~ rhmil0rllr•;:, n !'f!l',.,·jdn ~ucio · suppot·lm•:'t 1.1.• t'l'stilladu~ r niío
pndr1•:í t•ri Íl'lll' a ;;na quoln sotial ••mquanl." niío e:d ivrri'Jtl
11

liqnii.lnrla,; lar-. OJWI'arüns. salvu ~r lir.·i~nl' q·uol.n cnl'l'l'.~!l~m
'J.:nl'' :í :'1/rt l''~;;pnn;;ahilitlailo rwnl.ual, d>'• :lt!elil'rlu r·nm r1.~
r]rl)]ni.• '<lll'in.<, .;;t•m fll'l',iuizo t!M dit•eiln.< rh• lrl't:f'ÍI'OS.
$ R," (J ~nl'io PX•·.Inido (l\l qHfl ~~~ l'Pf.ít•a ~1 1 TH li f'O\\O:.:nn ...
línwnln

,J,,

::<Q~iNlni!".

nult'•L•, ,. ;;pm

qlH 1 lli.IJ' P:o~,-:;t~

fnr•/n

,;;;1•

di..;;~oJ\':l

n.

nií11 Irrn rlírrít n n uma ]'l:rrll' iln;; h''n' ;.;1winrs rm
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' :'j

espccic, mas f.ão sún1cnle ü snnnna rie dinheiro corrcspontklll.r ao Y!l. ln1' do seu qu in hflO; o fiiJ!'IIlunrcr obrigado,
]l:ir·a t•om lCi't;('iJ·ns, pnt· lncla3 as opri'<H.:<1o,; l'eilas pr•la Bncir.dadl', nil'! o dia c•m qur a ;;na rrl.iracla nu nxcluBüo fôr
pnhlieada,

··;

A!'I., 201,. As soeicrladrs pndr.m ser dissolvidas .indicialmrnlr. rm virlurlr rir. acção de qun.lqucr rins socins:
·1." Moslrandn-so quo

,1

impnssivrl

preenchei' o intuito

o fim soeial, como nos casos dr prrcla inlril'a do enpifal

ou

drstr. sr!' nnl.<l!'iamcn tr. insu l'fieien!.e;
~." Pnr ahuso, prcvarica~ãn, yiolar;ão ou falia de cumJl.I'imrnln ela,; ohriga(;õrs sociacs:
:(" Por fuga ou ausoncia dr alguns dos soeios, de modo
a imprdil-o dr l.omar pai·I.e nos l.rahulhns. ou exercer as
fmwr:t•rs qur lhe foram cspodalmcntc al.t.ribuidas no con' 11·arl o, Em v r•?. dn dissolueãn, o ,juiz prídc pronunciar sómrnlc a rxcJu;:ão do sncio que l'ur;iu o.u se anscnf.ou, A
cil·cnmsfancia de ser· a :wscn('.ia mol.ivada por srrvico puhlien não impedirá a exclusão do sacio ou a clissolncão da
sociedade, ]ll'ovanclo-sc que a auscncia do socio faz pezn.r
sOili'O ns nnt.ro~ maior nnus elo que foi r.st.i'p'lllarlo.
Ari .. 205, As sut:icdades que promoverem fins illicitos,
ou que se ~Prvircm de meios illieilos I)U immoraes, serão
di,;solvidns vor scnl.cnr;a, mcrlianl.e ncr:ão do ministerío pu- ·
hlien. Os f·unccionarios da Junta Commercial, que, não
obsl.anl.c o fim illicil.o da sociedade, houverem admillido a
at·chivumenlo o conl.raeln nu e•tallliM, serão pela mesma
sontonca quo decretar a clissolur;ão, eondemnados à indemt:~i
znr:ão elas perdas e damnos que o Ul'chivament.o tiver causado, sem prc,iuim das penas regulamentares em que os ditos
funecionarios incorrerem.
ArL 2013. Quando fôr requerida a dissolu~.ão dn. 'socied:Hle pelo ercdor de um soei o, no caso elo ~ 1." do art.. -i7,
· c n~ outros soeins, para ovil.al-a, desinteressarem o excquonte, r~sos eol!ins poderão requerer que no mesmo procr.~~.n rla nxoJ:·u·r;iin, o ,juiz clr.CJ'I'f c a exclusão do soei o
cxcculrtrlo, conlinnnnlln n sneinrladr r.nLrc os demais,
i\I'L 207. O dist.rirdn ela sociedade, ou a scntenca que o
suppriJ-, rlcwd sr.r arl'hivadn ntt Junl.a Commerr.ial elo disll•irlo em CJtlr a ~ociodaclü livrr a sua st'!dc e puhlicada, em
J•csumn, pela imprensa com n referencia :'t data do archiYamr.nt O ;.oqJ pena di! suhsisf ir a i·cspnnsabi!idaclo de l.odOS OS
~rr:ios a J'Csprit.o dr. quac~qUCI' obrigações que ulf:(UJ)1
dcllrs
possn r•ontrnl!ir 1!11111 LPI'~Cil'n~ rm nome ela sncicrladc,
Arl.. ~OR. Depois da disso]il·çún ela sncieclactc nenhum
snr.in, qui\ núo l!sl.c,ia t•ncaJ'I'rgndo rln liquiclar;ão, pôde pô1·
a fÍJ'll1a socii<l em nbrirrnçfío alguma, pnsl.n qur. est.a fosso
eoniJ•ahirla anlr.s dn p01'iorlo tla rlissnlur,iio nu applicada a
pa!'nnwnln tio rliviela,; sneiars .
.\ri.. ~0\1. Puhlieada a tlissolnr:fín da sncil'dndo e fu·wndo-sc constar n nome dií cncUI'I'C!illdo rla liqu.iclacíio, o
q<'f'ihn passado pnsl.r.J•ifll'i1lCnLe. por qualquer sncio n5o liqui~

,,_
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dunl e, não desonéra o dcvc.d"l'. Mas si o soei o .que passou
o reeiho podia, na consl.ancia rla sncicdado, assignar a firma
e não ~c rmrtiri [lOU ao~ devedores por meio de carta, tolo~
granuna ou ci['()ular, ou por uuli'O qualquer meio, a dissoJuoão da sociedade, inclieando-se o nome do liq~:~idante, o devedor qi.Jc pagar an dito socio ficar{t exonerado, salvo si
o:; interessarias provarr.m que cllo conhecia a circumstancia
da dissolur;ão e quem era o liquidante.
MI. ::I o. Si. ao dislractar~sc a sociedade, um sacio tomar ~oh1·r Ri recebei' os c.rcditos e pagar as dividas passivas,
·dando aos outros socins resalva contra toda responsabilidade
futura,· csla rcsalva não prejudica a terceiros, si nisso não
convir.r·cm tacila nu expressamente, fazendo com aquelle algl.lima no\'ação nu lran~acç;fio relativa aos seus creditas.
TodaYia si o socio que passou · a resalva continuar no
giro·. do nngocio, objecto da :Sociedade extincta, debaixo da
mesma ou de nova firma. os socios que sahirem ficarão
cxnnPrarlos inlrii'Ummlf.r., si o crcrlnr celebrar com o sacio
succo~so1· transar:çrirJs subscqur.nl.cs inclicat.ivas de que confia
no seu r edito,
.
Art. 21'1. A dissolução das saciedades em conla de par.
ticipae,ão, não havendo accôrclo nnLrc socios; e as questões referentes a essas sociedades, serão processadas . fln ~tcoãJo ml.cnl.ada por· qualquer das partes, seguindo-~e a cxecucão da
sentença como nella se determinar.
Art. 212. As questões rcJ'crcnlcs á cxist.encio. das sociedades irrng·ulan~s serão rl•:cidida;; em ac~1ão competente, seguindrJ-se ã liquidai;üO -como nas sociedades solidarias regu. la1•mente constituida.s.
CAPITULO XVIII
DA l'USÃO

i\ ri.. 213. A fusão de .dunR nu mais -;;ocicdndc;, deve ser
pnlas ~~~ciNlades que proiPndrm fundr-se, obedec11nclo :ls normas il•ar;aclas no Cndi:;o para earla especie. ll imporl.n a dissf1lur:üo elas sociedncles qne SP, fnndrm, eanRti Lu.in··
do-se uoYa snricdaàe.
··
Torlavia, ~i nenhuma da~ sncirdncles qur pretendem fun.
dir·-sc estava sujeita a formalidadrs hnbilit.nnt.os, cstabelc, ciclns pnr ]Pi postorior tí ~un r:nnstituiçlin, a nova sociedade
rr.•sulln 11 tn ria i'uHiin niin fira snj cita a t.ucs formal idndrs.
A I' i.. 2·1 lt. :\ fnsiin srí produzir;i offr,if,o em rclacão a Ler~
cnif'ns LJ'PZ mr.z•rs clepnis dn. clnla da puhlir.a~o do inslt·umonlo
consl i 111 t ivn nn ela ar ln rins l'rs'pr.r.t.ivns n~srmt:l!Pas g·erars .
. Duranl r essP praw pr'ldc qualquer ercdnr da socicclarlc
Oi•P•)r-sP {I l'usiin n qunl l'icnl'il smpnnsn at.rl ,que a nova so('!cdad~ pnguc nu drpo~il~ n imporlancia ela dividn rccla~
ro~olvida

mnrla.
;\ri. 2Hi. A socioclnde l'OSUII.anlc da rusãn ;meceder;í l'.tn

!.11dos os

dirnilo~

e obrig·nçõcs elas sociedades dissolvidas.

mn~
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nfin. .[1oàr.r·ü adurtl.ar a t'irnm ou rlcnr•mina~iio de ·11ualqurr del•
la~. ~r·m mndit'i!'a·r:iin nu arlditamrnlr, qur! inrliCJUP a f'Xi;;trncia
da no\'a ;.nekrlarlP.
Arl .. ::!IG. lXl-"'·' inc•ll'l)OJ':l!:ün ih.' uma ;:n('if'rlarlf' •.'111 mrlt·a,
qnandn a irwnr·pornnlt• ariquirl' l'll! glnbil o arrrvn da nnlr·a,
que ~r di;;snlvc, pagando ao~ sorios desta a irnpo!'i.anein da~
. sua~ quotas social·~. conl'nrmr• o aeeôl'Cin qrlf' i'izrrcm. E~RI:'·
· \Hl~anll.'nlo vl>dc :wr· •qwr·nrlo enm quinhõP:.; ~ncine~. quota,;. n\lJ
hrnrl'icin5 .••u:ía•.'s ela inrnl·twrantc.
.
.
.
§ 1." .\ soPiNlarlc inr:orpo!'anlf' conlinna n mrsma ressoa
jnridíca anl•.'r·irll', o ~ur•eNlr rm l.or:los ns dir·r.ilns e nbl·igacõeil
e()nir·nhil:ln,; pl'!u ,;rwiN.lar.lr ilreorpnrarln.
~ :!." Si a snriPdarle. ineot·pnr·adn ftir· df' naim•rza. mutnn P I ivrr n mc:<mn uh,irdn nt) i'irn •.la irwnl'jlOranl e, bn.;;Lar:.í:
qtw a inr,n!'pot·nciin St'.ia autorí1.atla [.11:ln llllnwro dr> mutiun·Jn~
:;UITieirmle para r·,•snlvrr ;;nbn• a linuir.hwiio da :;ocirYdar.lf•. O;;
nmlmu·in~ qur não aeerd!arnm a incrn·p•)i•a(;ãn i!!I'iir rlirríln dn
pedir a liquída•.;ãn dos seu~ conlraclos nos ter·mn;: r~s!abei''eirios
nos p;:!alutos ou nas labella:' adoptadas pela soci.cdnde.
CA PITUl ,O XIX
DA

T.!Qt'rDt\!).4.0 o.\,; SOCIEDADES

Art. :H7. Dissolvida a sociedade, scsuir-se-h!lo a sua 11~
quidação c partilha, de ''onformiclacl~ com o que e&tiYcr e~ta
brleeidn no con trac! o soei al. ·e~tnl.ut ns ou comprom i;;so.
•
ArL. 218. Si o conl.rarto não houver drl.crminadn o modo
dr~ liqnirlu!:ãn e tlar·tilha, obsel'\'nl'-~e-ha
q flUI'! n·soiVL'l'. a
maio!'ia dn~ snf'ins rm reuni5o on ass•:mhl•;a tlUra i;;HO cspccía:m~nt.e convocaria, lavrando-~r. rtn resultado da delíbcraçãt!,
nma ada quQ sm·ü arehivndn no registo elo commercio e devi.:!amr.nl.e puhlicada,.A assPmblüa que eslal.uir sohr·e a clissolu\!ÜO d~ sociedade poderá eleger !Qg<J o liquidanln Oll liquí-

dant.cs.

.

§ !.'' Qualquer ;:rwio nu inl..~rossa~lo púcle pJ·ornOYOl' !1.
r•cuniã11 ria. a~s~>mhl•;a, rr•qtrer·cncln ao jui~ qnc aul.ol'iw a convoea•Jão, ca~o não a lenham eunv•>earlr n,; g·nrrnlu., ou rlíre-

t:torcs, n1r não .l.rmdn ns ,ocios. em reunião que 11ol1Vf~Si!Cm
dl'of'tnarío, ('t•or.cdido .~ ern·,\'fto '<•l" 'lf1Uf:!anir.s ~ di!lib•:r·ado
sohrf' :t PXI••ns:io rios Jllhir•r·ps •los liqurt.lnnle>', t!e o\ln l'cmurlemeão, pr·a~o r rnnt.lo de lif]uirltll;iln.
§ :!.' Xiio ;;r, porlrndo, p:•r qualqU(·!' motivo, apuJ·tlr• a mrllot·ia H(l a~sr•rnblrl!t ou no í.'3~" dr HPT'•'rn tlPCIHlS dt>U:J PS sodos ,.,
niio ''' al,Cord<Jl'1'11l, 1111 ;;('nrln nmi""'·'' o cunl.r•at\.•) e o di~l.t•uctn,
nhservnr-sr-hiiCl a;; ,;r)luinlrs ri'!\!'U!l~

I, eul11~ au
~ r·nfr•t•idn JHll':t

.irriz :t nrn>WHCÜ•• do
n rar·gn n S'll'.iu •JUI)

liquirl:wl•'. •r.lev,!ndn
t!H\Íill'

capital nu

ser

irr!ur··~~:il!

1iver· 11a sor~il't.!arli; uu o ,;eu hm·ilPir•n on I'I'PI'N;ont.anlt' si J'(•G
illonr.•t'l. O juiz fH)Iirr·ú, I'Cl!lt'orrnr• a impor•tanei:t do alW.I'\'0, no-

~
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1nrar mai$ t:ln um Jiquidanle, niiiJ rleYcndo exceder o nUHlf!l'<)

i'os

~crent.cs

ou rlircctorcs da sodccladr;

IJ, mnqunnlo não Wr cmpos.~arJo n liquidante, os ;;crente~
O\õ c!Irecf.ores da sociedade itãn I'CIYiadeiros clcpo~itai'i<.>~ · do:1
J;rns.. drvenrlo provrr snhl'r. o" negocw~ un:••ntes;
fii, o liquütantr. J'arú archivar na Junta Commerrial uml
:'erliclão elo tri·ruo de accciln~üo <.io CaT'A'o e amna!ci'RI'!Í a sua
itnmcaçiin pnla ÍI.l'IJll'fmsa dt.•clarantlo a. 1;ua H o numero da casl\
~m que,;!' hiif• rlc !!'alar os negocio~~ da lirtuidação.
§ 3." .\o liqui!lanfr r·.ompotr.:
l,

l'rpi'I~senlar

(

a socicfla;le r>rn juiz0 c 1'6ra clrllc;

rr, promovP.r a co!JT":tnrn das rli\'irlas activas dD snriotlao:lu
png•at· n pasi'il'o;
III, \'I'JHier n5 bens llJOI'ei~. nll'8lllO Plll glnbn. Mnpcnhal-os
.•:om obrigação de o~ rr.sgalar ante> rln icrminacla v liqni{la~üo,
~líenar os immoveis com prévia autorizaoüo do ,juiz, ouvillos
o~ .socios, nu lwrcleii·os, quando fi'•t' indisr,.en;;avel a venda des;:es bens para a so-lução do passivo, Qualquer soei o. ou her~
dairo de sooio, poder6 evitar a venda dos bens sociaes, forne~ondo os meios •ne·cessnrios para pagamento dos credore~. caso
r.m que ficará subrogndo nQ8 dii•eilos deste~. Si mais de um.
r,ocio quiz~r usar desta faculdade, far-se-ha, entre clles, um
1ateio, nll. proporção cli:ls seus interesses nn sociedade;
IV, pactuat• com os devedores ou credores, em ujizo Olt
i'6ra. delle, sobre o modo de pagamento das divida~ activas ott
passivas. podenclo para isso saca!', endossar c acceitar lctr•as
de cambio ou notas promissorias, enm(anto qne c;;~es titulos
não ~r,iam JHH'sado~ nn p0rf.a-dor; ·
Y, '~'iillir r> I PJ'TllilHH' as oprl'n,;õ,i~ rrferentrs :l liqnidacão;
Yr, foJ'mulm· o pln•no fia pul'l ilhn.
§ .i,• O liquidante clrwr!'6 ht.~r o invr>nt a rio r. halnnc.o fi,,
:wrr·vn >oeial. n•1 pmzn rle :lO diM. pondn-n lot:o nr. conhMimen!o do todos o> socio~ ':1 dt:veril communicar 'mensa\menl~
0

i

1

1. curlu .;.;ocio o estado da liqúiilnção. O pra~n pm•a n npresenllt,_rHl rl<i halanr;o poilnJ'Ú Sl!l' prorng·l\drt pcln ,iui~. havendo mot.iV<1

:'::rn issn, não uxr·PdPnrln

I

'

·'

~·.

'

r' I

I~\

,,..

'

dP II'ü~ 11\~Ze~.

§ :i." :'-Ião ba;;landn " f:,f.adn d:t ~~ab:a para par~ar as .divi~las
l'í'llL'Í·da8, u liquidanlt• •!xigid ,.Í<h' i'I.H~in~ ns fundos ncccRsarios,
quando elh~s fnrellJ nln·i;;-adus a l'I'I~sl.al-os, e no caso ele (i~ 1'(),,\!snJ·r:m ou de tríío LL'l'(!Jl1 dn·iga~~o (ÍC tlli'Ilüllilt' laes nmdos,
J'NIUl!l't't;:i ao jui~ a nbl)l'i.tu·a da J'alleneia da ~oeiNlndc, si ll.iin
1'<'•1' po~~ivel acudir· úe ]'IJ'nmptn n fn<~o pa~nrnr•nlns com a alll~
nn!:ãO dos lH~Il~ 8neiar.s.
~ G." O tiquiclani<J •:h!ilo pt~lu,; ~ot~ios ou 1JOJJJL'i\<1n \<<'lo j~li:1.
núde ôCI' Hill' este rle;;lii.uido, a J•oqu<~rimeutn dl' r!nalqncr mÍcJ·e~sadn.' no;, ea:;ns dt• nmis~fl.o, J~et;li·g'<.'llcia ou fl'Uurlc, -fieamlo
p!'Í\'Jldu de ítlJU]qUI'I' I'CllllliiC!'li~Jill pdo Si!U f.l'UbUI!Jo, .'<CJn pl'~
;:ni~O rias il<!!la:; eriminar..~ em que tr.nlnt incorridc:. A substJtuil:fio dLl I iqu idunl e ilt•st i I u idn Jn I'-st•-lta pelo Jlle;·mo mwlo tla
nonwacfin.

'

'

.

'

l

·I
I

.. ·,,
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§ 7. ~ Si não tiver sido necessaria a venda dos bens so01aes

pn.J.•a a solução do.passivo, o liquidante, ao apresentar o plano
(la partilha, consu !tará M sor.ios e demais interessados sobre 0
eles tino e ap])lícaçll.o que deverá dar a taes bens. Não se chegando a accólrdo sobre o assumpto, serão os bens vendidos en1
leilão para se partilhar o seu producto, salvo Sl o destino
desses bens estiver determinado pela lei ou pelo· contracto social ou estatutos.
.
· ·
•. § R." O liquidante cuJas contas forem approvadas terá dlretto a uma commissfio pelo seu trabalho que, si não estiver
tiStipulada no contracto, no liístracto ou em deliber-ação dos soolos, será arbitrada pelo. juiz, attendcndo á .ímportancia do
acervo, á diligencia empregada pelo liquidante e á maior Oll
menor diffic.uldade d.a lic(uk!acão, não podcmdo a commiRsão
exceder de 5 o/r at.P. 100 contos, r! c 3 o/c ~obre o excedente até
200 contos, de 2 % sobre o cxcPdentc até 500 contos, de 1 o/o
af.ó 1 :000 con!{ls, e 114 o/o sobre o que exceder a essa quantia,.
A porcentagem será ealculad:t sobre a somma effectivamonto aput•ada afinal, dedur.idas as despezas de Iiquidacão. A
commíssão ó devida ao liquidante, ainfla no caso de i·nsolvabilidado da sociedade liquidanda.
Si o liquidanf.c f.iv~r :;(do socio solid~rio, ou socio gel ento da sociedade limil.i11Ia. niío !.erá direito n com missão alguma polr. ~en t mbalho.
Arf.. :?1!1. O liquidante quÓ, com seus recursos proprío8,
houver pago os dobit.os da sociedade, não pódc exercer contra
li~ socios direitos maiores do qu~ os resultantes dos sacrifi.oios pecuniarios por elle feitos; terá, porém, t!lrcito tt cobrar
~ .luro~ de n %:sobre as ~Qmmas ndcanf.adas, si outro nlto ·houver sido pact,uado.
Ar!.. 220. Os credores da sociedade exercem contra o Ii qui.
rlamte as acções drriva:da~ dos seus creditos vencidos c exigiveis, até á concunencia dos bens sociaes, !linda indivisos: o
rontra os socios e scus herdeiro~ ou successores, a aceito p~R
soal pelas quotas nlío pn::rns, ou pela nsponsabilidndo solidaria
ftll illimifarla, srgundo rnsnltar da lei ou do contrc·c{o. Os crO··
·dores não .são obrigados n aguardar o f.ermu da liquidniJiiO pal'll
o uso nas smts af~cões.
ArL 221. A líquidnc!io niio liber·n os socios nem obsta (I
dec.tnrncão nu fnllcnoin, ~ah·o si. t.i"Pr hnvido durnnle ella nlgr.m aecôrd('l ohrigat.nrín p!lr:t todn~ o~ eredorrs. tendnnt.e a
· :wif.nr a fnll~nc.in.
.
Art. 222. Pa,Sias as ·dividas passiYns ou rlcpr.sit.adas as
quanUns nrcrssnrias para o sou inl.cirn pagamr.nl.o proc()dP-1'-.
~c~hn ii pari ilha do;; hrn~ ou valorr.s rest.nnlcs. m. P.roporf;rto
devida a nadu um doR ~nr.in~ e ~~ p~\11. nntnrr:za ria >O<lledadc. o
Iiquic\o não fôlr dr partilhar, dnr-so-lhe-hüo. n destino e a ap;•lfcnçi'in rln Ir! i nn do oont.rncto.
·
:\1·1.. 22:1. A pnrWh!l rio~ va!m·eR liquidados não se nemornr(! prJn r.ircum~tnnc!n de p~ndorm~ dçma'l1dr,r, ou rcclnrnncõe." rln cJ•rrlot'es llontcsl.n•dns pelo hqmdnntc: resnrvnnrlD-
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se, porém, a quota necossarin no Pll.b"alllento dos mesmos credoree no caso de serem, afinal, julgadas procedentes as re-

clamações.
·
Art. 224. São applicaveis á!i partilhas entre os sacies as
ret!I'as geraes das partilhas entra coherdeiros.
Art. 225. O sacio que não approvar a liquidação ou a partilha deverá 1·eclamar dentro de 1O dias depois desta lhe ser
communioada, sob pena de não ser mais admittida qualquer
reclamação ou impugnação, ;;alvo se provar que foi mduzidil
em erro por fraude do liquidante ou de qualquer dos outros
sooios. Interrompida a prescripcão pelo resuer1mento ·ou protesto judicial, e não se accordando o,; interessados sobre a reclamação, o reclamante deverá iniciar a accão no prazo de dous ·
mezes, sob pena de perempcão.
·
Atr. 226. Nenhum sooio póde exigir que se lhe entregue
o seu dividendo emquanto o passivo· da sociedade não se achar
pago, ou depositada a quantia sufficiente para o pagamento,
mas poderá requerer o deposito das quantias que se forem
apurando.
Esta disposição não comprehende os socios que forem
credores da sociedade os quaes devem ser pagos de seus
creditas pela mesma fórma que quaesquer outros credores.
Art. 227. Terminada a liquidação e feita a partilha,
quando for caso della, os livros da escripturacão e os documentos pertencentes á sociedade serão ·dep011itados em casa
do socio, para isso escolhido pela sociedade.
O sacio escolhido será obrigado a ter em boa guarda,
durante o prazo de dez annos, os livros e documentos ou
emquanto não prescreverem as acções que a elles se refiram.
Os socios tccm •) tlii'·Jii.o ,w •!Xaminuc· '!-'ú!' i;Ho; ~
documentos emquanto durar a obrigaoão do socio depositaria.
Si o socio escolhido para. guardar os livros se recusar
a recebei-os n nüo haYendo .. tút'ot ;; ;eio. •III<! '•; ·:tl'l't!T'eça para
guardai-os, serão recolhidos ao deposito publico ..
Art. 228. O juiz nã-J poderá intervir na lil{uidaoão da!
sociedades. siniio nos casos especialmente determmados neste
Codigo ou para julgar as questões que surgirem entre oe.
socios ou entre estes e os liquidantes. Não havendo divergencia entre os socios ou interessados, a liquidaolio se fará
sempre por aocôrdo das partes, ainda mesmo sendo nella
interessados menores ou interdictos, :os quaes serão representados por seus tutores ou curadores, assistid·os por um
curador especial, nomeado pelo juiz que exercei' a juris.
di cofio orphanologiea.
Todos oa actos que com os ditos tutores e curadores se
praticarem serão validos e irrovogaveis, sem que contra ellea
om tempo algum so possa allogar beneficio de restituição,
salvo aos menores e interdictos o direito de haverem do seus
representantes e do curador especial· os d'amnos que da sua
negligencia, culpavel, dólo ou fraude lhes resultarem.
· Art. 22l\. Annullada judicialmente uma sociedade ou
dissolvida nos casos do art. 205, ordenará o juiz na ;me~m~
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Mnleuça. que se proceda á sua liquidacão, nomeandQ um ou
mais liquittnnlú's.. idoncos. Ap.p\icat·~;;c~ão, neste caso, ''"
disposit:ões do;,; artigos imLeriol'e~ confomJC a. especic da socie-

dac~e

umlllllnda
A11f,, 2:lo.

pela~

dissolvida.·
A~ Obl'ignções do liquidaoJe são reguladas
t.t~rtusit;í)e' desl t) Uodign, relativa~ a~ mandato,
lltl

CAl'I'J'U LU XX

A1·l .• 2:H. Ji'allnc•;nd" 011 fali indo urn soei:1 li e soeiedad,~
limilai.la Lfllt! nli•:o il'nha " lllll!W na fimm social. 011 um eontmandilal·io de eonunaruiJia ~imples, a· a)llll'U~ão dos havere~
Llo soei,! IH'Plll:!t'lot un J'niUrh fa1·-~rHÍ. pelo balnnc;n que s,•
tiv~1' PffrcllHttlu Cliltl ''
as;;eutimenl.l.l alt:~ trc~ Jilczeltl antes
da mot·le ou da tled:u~a(:fl'.' tln l'iiliÓncia, 'Jil qnc 5e pffect.uarú
logo apú,,, cciu1 appl'OVa(:iio d'l:l inlt!l'essados, :;e oulra c~usa
não e>'li\'t!l' l•slir•ulada HO eonlt•Rclo :'Oeilll, e rcJspeiladas Uô
disposi\:Gr)s do;, mü. C8 •) ;,o d~sle Uocligo.
.
No :;iltmcit• rl:.t r•ont,·aeln, a impart.ancia de,;ses haveres,
assiru tlel.c!l'minada, tlevr.·d~ se1· rnlt,m ao;; herdeiros do socio
premorl.•) no Jll'<lW llr: .,f'i·< mrzc,; ecmlado~ Jla data do ralleeimcnl.u. U ;;alflo Yt~l'ifil:nch u J'a1'•w rJn;; herdeiró.; pt'üsume~
se lliviúa liqnidt\ e ceJ·ta, ;,:,~ rlfit! l't'lt' impuguado por qualquer
dos soci0~ dt:nli'<) dn rl•.•z l'iÜt~. cnnlaclo~ 1lll lermina~â(• do

'"li

I

I..

balu111;••. l.'ll da eXII·act;â•> da conta.

· :E:sl.,l rli~l)[)Sit;;it'l cí npplit•avt!l (t liquida~ãu t~;m~tHla IlOl'
int(!f'(]iec;ão on lllt'll'l•• rins suc·io:; ~olidariu;; ou cujo
nome Tigm·e Jlll J'iJ•ma socinl, SPHiJ•'''' I[Ue c;m virL11do d::> contrtwlo ,;,ocial a 'nCieriarlr! livr·:· dt• c:lliLinuur en!J•e os onLros
StJCios oa cr•m w; henh•;J·o,; dl! :;ocio prr!mort8.
·
;\1'1. :::-:::. I'al'a a elt.oi~fu• tlo,; ::•Jnitluntes tias sucietlatles
annr,~·,úa; nu e:Hnmand!l:ts 1;m· aeçõt·~. hcm como para a sua
~ubsLit.nic;fi'l por rnnl'lro, fnllt!ne;:t, intet•dic~ão, renuncia ou r.lcRtitniçiio, ú lh!\Ji;s~ar"w lJIIt.l a trs:>••ltlbl;)u. gerril esteja con~lituicla
rwl:t J'6rma. oxlgiclr• no arl.. JO!) § 2", para poder. deliberar,
~ohJ'II a db;:o!u\:fiO antr:eipatla.
A1·(.. :.!:1:.1. Sas ;.o~i•:dade:: mutua~. nus coopcrati\'a~. ,:yn•.liealos pJ•:tfi,,;:ionar:; t! n::~,; assnciacõc;; de que trata o capi-.
t.ulo XV <.1<•,;1:~ 'I'ilulo. ;,c~ JUII.Ia t!ispuzel'cm·a es,;e ,respeito o;;
uslat.u!.o~. a ~lcic;i\o ,;t.' ful';i Pl.'la maioria de votu.~ presentes :i.'
aiRt•.mhlt;a r:·,~ral inülilil.ada para resolwr :;obi'C a diH~oluçãn
.da st.H~iPdat.lt~. ~i na a,;somlllt'a c·.m\•oeada pela terceira vez
não cum]mrrc•~;· :. llliiiWI'O i'll~H!!'i:H• a cinco Hocius, sem cont.ar
n~ dil't'('.l.n!H~.; ~~ u:-; :1'1:-'l::.w.~ . :1 r;nl\'it~tq;ãn do liquidante sei\tl. feilu
Jli:•l;) ,i1Jiz a J·c•q,lf'l'ill'lenl;) de quttlqucr ·interessado.
,
..,\1'1. ~;J.'J. 0,; iiquidanl'~" 1las :-iuC.iL~dades anonyma,- u· eOIIIrnawlila-; flül' li.Ct;tw.<, a'lim t'Orno ela,; mulnalidad•!s c cuopet•iiCi\·a~. dat•:\~' c0111.n~i de . H~i~ etn seis nwzes ii asst~nthl(~a geral
do <!;,I aelo :.lu. 1icp.1 id:ll:flo n t.\;H cr, usas <JllC a Lenham nmiÍal'a-:'.:ado IIII t:c•(ill'r.i:trlu, ;\ i'.>H.•J:'IÍdc;a OOdl'l'iÍ tH'Ue!lal' ljl!e ~e 'fU~am

'

·:rall•~ncia,

dividendo~.

ainda

ante.~ dtl

I

I
'

I
I

lf·'
''I

.I

I

ullimacla u lírJuicluciio, se estiv"t'

I

..J

.

}iii

S!e:'ISXó. B~( .5 !Jl~ XO\'ll:lllll\0 DE

pUg'il tocltJ i;i pa:;SiVCl SOCial OU dcpOSÍ[Ut](l,

CCô>iltl'Ía pUI'il. esse~

1023

a:

.207

impoplailcia.

ne-

pagurncni·;:J,
.
~ 1." O plano 1la partilha r: as conLa:i da liquidação serão
aeonlpanhadu~ 1.1-! um t•c!aturio e, com u purecet· do8 J'is'cae:o,
serão
a[H.'l'ROHlacios :i a'sembléu g·cral para a sua dcliberaoão.
.
§ 2." A appr::JYar;ão da assembléa p8cle set· anHullalla em
aceãL; JH'upo,;l.a J!Dt' um Otl rnai:i socios clissidcnles, súmentt:1
.cJJl c:w1 Llc Yiolat•iio da .Jei ou dos estatutos, on cm caso de
·fraude.
~ ~l." As :>t:tlliliiUS uiio rr.clamailas pelos soci::ls sel'iio dcpo:'iil~t,Ja~; no 'fhe;;::tmo .Fetlet•al ou uu dos Bsl.ados.
•
"\t·l.. 2~!5. ,\. '"sembl<~a g<~ml d:L· sociedade em liquidaçã<l
póde anlorir.at· os liquiclantcA a ccl0brnr acc6rrlos com os portnr!ores de dcllcntnres emitl.idas na conl'ormidado das diSJlii·
Hit•õc.;; desf c Codigo, para o pagamento dessas obrigações, determinancln a ass('mbléu a~ condições cm que deve ser feito
.o aecürclo.
·
~ 1." Stb rcquj,;ilu.;. esscnciaes para a Ya!idade do- ac-

.

-

...

.

c<jrdo: ·
I, que a assemltl1)a g·eral qtie o uulm·izaJ• :>c conslitua COJil
numero dn aeeinnislas 011 socios exigido para delibm·at•
's,,bt·P a !iquidut'fto ela ~cicdadc;
·
1
· n. CJIH.' o acc(l!'ljo seja conson/.ido. pot• ma i~ <lo dons ter~o~
tlt•,; PC•rindllres r!1• ohrig·a1;õos. Se as debcnturcs houverem sido
c'ntil.lidas pot· ,,;rÍI!S, esta exig·enciu Li r~lal.,i\'a a cada úrua das
~·!rie;;, !'f!SfJOi /.ando-;;c a prelaçiio das hypothecas, penh.ores fJ
anLichre.'C·' que g·at·anlil'em nspl'cialmenlt! rleter·Jninadu .~<íJ·i~
ele ohriga(:Ü<'o.
·
_.A pJ·ova dt•slé• l'NJaisi/n l'nr-~e-lia pelo cert.il'icauo do .<ect·e/at·io da .lnnla Cunumwdul. de. se acfmt·em d1•posit.u.dos 1111
sec.J'.e'laf·ia. ai•~ {1, \'CSJH!ra da celúhra~iío do accôrdo, tilulo~ P.lll
llllll)PJ'<J suf!'ieipn/e pam Jlt'el'azrr·' ma i ::'I de dou~ fct·~os das
uhriga1;üe.s em.iU idas pela socit!dmle, com a dr.clara~ão l'SCJ•iJila pPio:< pn!'larlot'<'S de C[ll<' 11 dPposilo l<'!ll JIUI' fim nmuiJ'f•sÜl!' lll'([liÍPSe<'neia ao :tecôr•Jio JH'Opuslo.
.
Es/n erl'ldl'irado. set·:'L lJ·anst•t.•ip/.n nn iltslt·umi'•ntn ri<' acc<lt·dn 1.• n nl'ig·inal ficaJ'Ú at·chivallo no l'.:tt'lot•io do . .f.abelliiio
!'lol.i stta gmn·rla e t•nsponBahil idade, ou no escript.oric.t tla S•Jc i<•da<lt•. snl.t a J'CSJ.HI!liiUb i l idad1! du; I i <lU irlanl C' S. si o acc<IJ'{fo
SIJ l'ir.c•r· pm· insfr·unwnlo' pat'IJicnlaJ'.
JIJ, ([li<' o ac,•t\t·tlo não eunlenlta dau:iida r·ontt·al·ia :i lei
ou violadora dos rlil'eitü> do terc6ir).
~ ::>." O a•~ei\t-do, lnl'llailn tlr•f'inil.ivo pelü iui'l·rumrnlo assigmwlo pelos l'i![Jl'i'~i!lll.anlrs da :illt'il'rlarll' ,, Jll'lll. dBII~grtdu
il<.J., dt•hl'nlut·istn,;. "''l':í ,;ujr~ilo :i !Jomolog:H;iio do .iuir..
tCom o pedido dr hO!Itologaçãu ol'l'i•t·r•ei'J'ÍÍo o~ litli!'I'I!S·
sarlos:

··o

'
f;'rt•al dcvidamr.nlc
TlUIJ!icada, da
qual <'ons/P ll't' sido o ncc,\rdo autoriza•do nos· tct•mo;; deste
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II, prova da nom:eacão dos liquidante~. que cxeettLaram a
delibl:lração da ·~ssembléa;
III, o instrumento do acctkdo em. que tenha ~ido. tt'allscripta a certidão da Junta Commrrc.wl a que se reler·!~ •)
n. 2 do .par.J.grapho anterior;
IV, o ultimo balanco e o ultimo relat.ol'io da dire~ti;lía
.ta ;;lll':f'lli.H)C, com as modificações Qlle hi:lnver snfft•j.],, O
ptlili!ivo deio(o;s de. iniciada a liquidaçlio;
·
Y, a J'C.i<wão de i.odos os eredorcs ~ociacs, mencinnando-:
se u domicilio dr cada um. a nat.meza e importancia dos creditas e a~ garantias estJeciaes que tiwl'am. Quanto a'bs títulos ao portador e á~ letras de cambio e mais títulos ti ordem,
bastará declarar a natureza. numero c importancia dos t.itu·
los emittidos ou acceilos e as rP.Sf.)onsabilidades assumida!
por endosso ou abono .
§ 3.• O juiz mandará publicar pela imprensa editaes convidan:do todos os interessados a apresentar as reclamações
que tiverem contra o accôrdo, no prazo de 10 dias, que serão
assignados em audiencia.
§ !t.• Qualquer socio ou credor da socie'dade poderá eri1bargar o accôrdo, no prazo assignado, por nnllidade, fraude
ou erro. Si forem varias os embargantes, deduzirão ·todos os
~ens emb~t·~o,; nc• Jli'nzo de 10 dias ... e o p1•ocesso será !·onjuncto e julgado pela mesma sentença.
§ 5.• Não tendo sido embargado o accôrdo, ou havendo
sido degprezados os embargos e passando ern julgado a sentenoa que homologar o accórdo, torna ..se este obrigatorio
para todos_ps accionistas e credores da sociedade.
§ ü.• Poderá, todavia, qu.a)quer credor ou socio, que não
tenha acceito expressamente o accórdo, e que não o tenha
embargado, pedir por acção. corripetent.e a annullação do accôrdo homologado, por n_ullidade, fraude ou erro capaz de
viciar o consentimento da maioria legl!,l, desde que inicie a
sua acção dentro de seis mez·es, contadns da data da pnblieaciio da sentença homologadora.
·
A annullação do accôrdo neste liUso só aproveita aús autores e seus n:ssist.entes, subsi9tindo o mesmo accórdo, em
todos os seus effeitos, parn os que tacita ou expressamentG o
acceitaram.
§ 7.• Si a sociedade fôr das que não ·podem funccionar
sem autorizacão do Gnvcrno, sm•á ouvido sobre o accôndo o
syndico nomeado para acompanhar a liquidação, o qual poderá embargar a homologação, r.. como os demais embargantes, recorrer dn ~:~entenoa.
Arl. 236. As sociedades do credito real ~ :L~ de cJ·cdito
lli)Tic;ala poderão celebrar COm 08 portadores elas SUÍl.S !c~ras
hY·POthecarins ou de pen,hor o accõrdo a que se Jlcfere o artigo anterior, observando-se, quanto :10.g dil.os portadores, o
que se acha disposto pam r•., dcbenturistas.
Sendo a sociedade mutnn o accOrclo deverá ser· auLol'izaclo pela nssembléu dos mnl.uurios. const.ituirln na fórma
ctetci•mina•rln pelos estai u to~ pn1·n qnrí a assemhlóa possa de-
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liberar, com tanto que à tcrccirà convocação compareçam
'Pelo menos cinco soei os com direito de voto.
Art. 237. O accOrdo do art. 235 é permJttido tamibem á:s
associações de que trata o art. 1U4 c que tiverem archivado
os cslatutos na Junta Uommcrcial antes da emissão dos titulas.
Mt. 23:8. Na liquidação das sociedades cooperativas,
observar-se-hão as regras· referentes á espccie de sotliedade,
cuja fórma tenham, sem prejuizo das seguintes disposições
particulares.
§ 1." O sacio dcmissionario ou excluido, c cm caso de
morle, . fallencia ou intcrdiccão úo soei o, os seus herdeiros,
credores ou curadores, não poderão requerer a liquidação da
sociedade, mas tão sómcntc executai-a pela importancia dos
lucros ou donativos verificados pelo u!Limo balanço e pela
conta corrente do sacio.
§ 2.' Em caso algum se levará em conta do capital do
sacio demissionario excluido, morto, interdictCl ou fallido,
qualquer parte do fundo do reserva.
Art. 239. A liquidação das sociedades que depende,rem
da autorização do G-overno para funccionar far-se-ha· com a
assistcncia do um syndicl.l" nomeado pela repartição fiscalizadora, ou por onde correu a concessão. Os liquidantes não poderão, sem expressa acquiescencia do synciico:
I, fazer pagamentos a crl!dores da sociedade, mss t.ão
só mente pagar as despezas da liquidação;
II, empenhar ou vender bens, não comprf!hendida nesta
prohibioão a venda cor!'ente dos el'feitos do negoci.o ou empreza, segundo se fazia antes da liquidação;
III, fazer accÕJ'c!o com os devedores para abatimento ou
reduc,ção de dividas;
'
IV, formular o plano da parlilha.
O syndico responde' como DS liquidaatc·,, c; no.s t'ermos
do art. 230, pelos acto~, em que toma1· parte, cc.mral'ios à lei
ou contracto social ou lesivos dos direitos elo:; socios c doo
credores.
A1•l. 21,0, Independente ela proposta dos liquidantes e
;·r.esmo Elem o accOrdo dest.es, poclem as sociedades anonymas
e as mutualidades ceder o negocio a outras socicclndcs existente~ uu que_ venham a formar-se, com tanto qtte a deliber~c1.ão sc,ia tomaria por nsscmbl(J~ co~stituic~u pela fôrma exlgH a pum o acct\rclo elo al't. .2.~ln. SJ a soCJedade pertencer 'l
clas>to elas que necessitam antol'izat;ão do Governo para funccionaJ•, n lt':ll\8fcrcnc1a sô se lol'nará definitiva depois de
approvn•cla pelo Governo.
Mt. 2r. I. A liquirla~.rro elas sociedades ele credito real não
alle]'[l o vcneirncnto elas lc!.ras hypnthncarias, nem os prazos
o prcstnçücs doEJ contrnetos hypollll'carios.
·
llrl. 2112. A's socirdaclcs ele scg·mos de viela c ús elo capilaliznc:ftO t\ licito, quando em liquiclat;ão, celebrar com os
S, -·V o!. VIl
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mutuarias c contrnctnnws rcprcsr!ntando mais de· deus
rcsponsabilidndcs ·assumida;; pBia sociedade, acctkrlo para o· res;;aiJe c liquill:u}rro de seus conLt·aclos, loenan,.,, nbt·igatot·io esse uceul'llo paea todog os In\tllllll'IO~ c. c,on! t·atantcs, desde que seja homologado por senLença JUdJCtal.
~ ·i." Os mutuarias c contraotantes dissidentes poderão,
" pi·azo ele 10 dias que lhes serão assi:;naclos cm audiencia.
,.mhurgar o accDrdo, c no prazo ele seis mezes, contados da
rlat.a da publicaç[io da senlcnp qtte n homulog~r. pro]Jõr ~
ac()ão competente para o annullar, no caso de V!Olaoao da le1
ou dos estatutos, e de erro ou fraude,
§ 2.' Com o pedido de homologar;ão, offerecerão os liquidantes em juizo:
.
,úlli'

tr 1·r,os da~

I, a duplicata da acta da assembléa geral, devidamente
publicada, que tenha autorizado o accõrdo;
. II, prova da nomeação dos liquidantes que tenham executado a deliberação;
III, prova documental da acceitação do acCOrdo pelos
cc.nLractantes em numero superior a dous terços, no caso de
~·ão serem socios;i bastando para a prova do assentimento
destes, em numero ·maior de deus terços, que se tenha veri1icado a sua presença na assembléa.que resolveu o accõ.rdado
e que não tenham protestado contra a deliberação da. maioria;
IV, o ultimo balanço c o ultimo relataria da directoria
da sociedade;
V, a rela~ão nominal de todos os mutuarias c contractantes, com declaração do seu domicilio e a da importancia
das partes qtte tiverem na sociedade ou dos seus contractos,
§ 3.' Recebendo a pet.ição e Oil documentos, o juiz mandar:í ouvir o synrlico do Governo. si o parecer desta .iú não
constar dos documentos apt·escntados, e ordenará a publicacão
ele edil.aes convidando os interessados a apresentarem as suas
reclamações no prazo de 10 dias, findos os quaes decidirá,
como for de direito, concedcnclo ou denegando a homologação.
' 243. Os liquidantes das sociedades de seguros de
Art.
vida e de capitalizar::ão não podem levanl ar a caução depo,..
sil.ada no Tllesouro para garantia dos conl.racl.os, sem provar
que se acham liquirlurlas todas as responsabilidades assumidas
pela sociedade pam com os seus muLuar·ios, scgourados e cont.racl.anf cs elo pensões, salvo com auLorizaei'io do ,iuiz, ouvido
o syndico e mostrando-se (]no a entrega da cauçtlo é indispensavel para terminar a liquidação elas. referidas responsabili-·
rlades.
O saldo rla flaução. depois de solvidos todos os contractos
a qnc clla serviu de garantia, poderá ser applicado ao pagarnenf o dos crer! ores sociacs ou o divirlenrlo enLre os assocmdos,
quando exl.inclo o passivo.
API. 2.\ol. A liquidaç~o elas :mcicdndcs concessionarias de
s~rvi~os puhlicos nfío inLc!'l'ompcd esses servir.os c a consfrnceao das ohrns neccssarias consl antes elos l'rspccl.ivos conLracLos. Ri, eniJ•rfnnlo, a parte r! as obras cm eonsl.rucr.~o ou
por emH;fl'llil' niio pJ·r.,iurlicnt' o scrvir'.o l'eA'nlar na parte já
construicla ou cm trai'cg"o, os liquiclantcs poderüo com auto-
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r1zação da maioria dos socios e da. autoridade concedente
suspender laes ~bras.
Al'l.. 2'•5. A liquidação de:;sas sociedades far-se-ha coni o
Ryndico · norneallo pela autoridade concedente, o qual será
ouvido sobre loLios os actos Lia liquidacão relativos aos serviços
ou obras, inelusiw so!Jre a remuneração do pessoal teclmico,
Ot'ganiza~ilo dos serviços c o!Jras, c poderá examinar os livros·
c papeis, escripturação e contas da. emprcza c requerer o que
l'ôr a JJcrii dos interesses a seu carg·o, mclusivc a abertura da
Jallencia Lili sucierJallc conccsswnar1a.
·
Os serviços a cargo da sociedade liquidanda c as concessões .que possuir, não podem ser transferidos a tei-ceiros.
sem a autorizaçilo da autoridade concedente.
,\ri.. ~-íü. Sempre que o juiz,· decidindo os embargos
oppostus aos accurdos de que trawrn os arts. 235, 23li, 237 e
~-i;;, enlomlct· denegar a iwnwlogação, deverá pela mesma sentcnca declarar nl1erta a Jallencia da sociedade.
.
TlTULO iU

Das emprezas

.

Art. 247. Para os effeitos deste Codigo consideram-se
emprezas, ainda que perlençam a pessoa singular, as que
se propuzcrem:
I, transformar por mci& ele fabricas ou manufacturas,
maLerias primas, empregando para .. .isso ou só operarias, ou
Gpet•at·ios e machinas;
· .. .
·
II, executar qualquer servico ou 'fornecimento publico
mediante contracto com o Governo da União; dos Estados ou
dos Municipios;
UI, agenciar quacsqucr ncgociOs por conla de outrem,
em escriplorio aberlo ao publico c mediante salario ou commi~sllo; vender em leililo ou almoéda qualquer especio de
bens;
IV, cxplorat• ospectaculos publicas de qualquer natureza;
V, imprimir, editar, publicat· ou vender jornacs e re~
vistas, obras scicnLii'icus, lit.terut•ias ou urListicas;
VI, explorar serviços de publicidade por meio de annuncios c reclamos;
VII, edificar ou construir casas para outrem com mal.criacs forneci dos pelo empreiteiro;
VIII,· comprar terrenos 'urbanos ou ruracs para os re.vcnder rlepois de divididos, arruados ou prepat·ados; fornoc'er, nm (!pocas clclcrminadas ou cliJ'J'crcntcs, gcnet•os de
qualqur.t· cspecic, l.anlo a pai·tieularcs como á administração
p ubliua, nwdianl c preço convencionado;
I X, lransporlnr, regular e permancnlcmenlc, pessoas, ani~
maes ou mercadorias de outrem;
·
11 I ' ~
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X, cncm'rcgar-sc da cxpodiDão. d~ mercadot·ias, da sua
guarda ou deposito por conta do tercc1ro;
.
XI, encarregar-se de serviços funerarios;
. XII, empreitar serviços referentes á locação, preparo c
construcçiio de estradas de ferro c bondes, portos, docas ou
ouLros semelhantes, illumina~ão, esgotos c abastecimento
dn agua;
XIII, empreitar os serviços de estiva dos navios e
qnacsqucr outros l'ClaLivos ao commercio marítimo, fluvial ou
lacustre;
XIV, emprestar clinllCiro a juros, com ou sem penhor on
hypotllcca, ou antichresc, descontar títulos de Cl'eclilo em
cscriplorio aberto ao publico;
XV,
fazm· operações de banco.
'
'
s 1.' Nüo se haverá como comp1•ehendido no numero
1", <i' proprielal'io ou explorador rural que apenas fabricar
ou manufacturar, cm seu nome individual, os productos du
terreno que agl'iculta, accessoriamente á sua exploração agl'icola; nem o artista, industrial, mestre ou official de ofl'icio
rnecaníco, que cxerr.c directamente a sua arte, industria ou
officio.
§ 2." Nilo se lwverá como comprehcndido nos ns. 4 c 5 o
actor, eanlor· ou ari is La que se 0xhibe, por sua· conta sem íntl3l'venção rle cmprczario, nem o autor que edita, pul:ilica ou
vende as suas obras.
§ 3." Não Bc comprchende no n. 8 o proprietario ou explorador rural que cm seu nome individual fornecer o~ prollüctos da respectiva propriedade.
.
Arl. 248. Na liquidação das empre1.as singulares qu;~ tiverem contracto com a administração publica federal, c;;l.adual ou municipal para a execução de qt..aesqucr serviços ou
fornr.cimentos publicas, os cl·cdorcs ela cmprcza terão prcfer~ncia sobre os bens que constituírem a·emprcza ou for•em espcc•ialmenlc affer.los ao scrvi'.'o contraclado ou concedido, ;;6
poclcnclo os oul.ros crcrlorcs do cmprczario executar esses
bens, clopois dr. sal.isfci!as l.oclas as obriga~.ões conLrahidas
pnlo mesmo em prezar io, ou em virtude do set·viço contracl!ldo.
Xn liqnidação olism·Ynr-se-hi!- o CJ'llC se acl1a disposto
nr;;le cndigo ]lal'U a das snc icdades conccssionaríns de nllras
ou srrriçns publico,;.
A1'f. ~!;D. O L~l11Jll'l.'Zarío sínp;nlnl' qu0 inlcr·c;;sar os seu:>
caixníras, rrnprc:;ad<JS c D)Wl'Ul'ins Plll uma quól.a ele lucJ·os
dn Reu enmnwrcill ou indus!J•ia, rlcvci'IÍ I'UZI!l' archivar, na
'
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.JunLa Commcrcial rio fli.,lricln l'lll Que a Plllfll'l~za I iWI' a
sua ,,,..,,,. 011 filial, uma declara1;tw dalada e n,;signada pelo
cmpJ•cmrio, eonlcudo:

T, n nnllll'r•:a c CSJH'CÍI' do commcr·cio nu industrin. que
consl ilu:r o ,,~!Jjec!o da ''lllPI'Pza:
H, ~ cUJlilnl que o l'lllPI'I~~.ai'Í<l Jll'nlenc!e empregai' na emJll'CZtt:

IlT,, a firma sob que• 'ha de B'il'Ur;
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l!V, a ·quóta de lucros que pt•cLencle dar aos seus caixeiros, empregados e operarias, o tempo c o modo ele pagamento.
§ 1.• 0 emprczario que não fií.Cr cm Lent])O ulil essa declaração responderá para com os seus caixeiros, empregados
c opr.rarios, c por quacsqucr bens que tenha· fóra da cm preza,
si por força de . perclas ou prejuiz.ns soffriclos os bens da empreza não chegarem para o pagamento das quólas elo interessfl promettidos c vencidos no unno anterior á verificação
rios pre,iuizos.
·'
§ 2.• Em ..falta de archivamcnl.o da declaração ele que
trata este artigo,, presume-52• que todos os ganhos auferidos
pelo emprczario, mesmo em opor.açõcs e-xLranhas á cmpreza,
estão sujeito:" é percentagem devida aos caixeiros, empregados c operar10s. da em preza.
§ 3.• Os referidos caixeiros, empregados c opcrarins
g-ozam sobre os bens que cnnstituircm a cmprcza, ou afJ'cctos
uo seu serviço, ela prefcrcncia mencionada no art. 248. ·
TITULO IV

Dos auxiliares
CAPITULO I
DOS GrlREN'l'ES E REPRESENTAN•rES

Art.. 250. E' gerente de commcrcio ou industria aquelle
que, sob qualquer denominacão, ó preposto ao commercio ou
.ir.dustria de outrem, no logar onrle este' o exerce ou em outro
qualquer.
§ 1• O mandato vePbal conferido ao gerente e o cscriplo,
cmquanto não archivaclo na Junta Commcrcial e devidamente
publicado. presume-se geral c comprchensivo de -todos os
actos pertinente~ c nccessarios ao exercício do commercio
para que tenha sido dado, sem que o preponente possa oppôr
a terceiros limitação alguma dos respectivos poderes, ,,alvo
provando que cssses terceiros tinham conhecimento r~dla ao
tempo em que contrataram.
§ 2.• O gerente trata o negocio em nome c por conta do
preponente c eleve declarar a sua qualidade ou que agiu por
procmuçüo, nos documentos que aosignar.
Sendo mais ele nm o g·crentc, cacln. um dellr.s deve pllr a
sua assignat.ura pe>soal abaixo da firma do preponente e
declarar 11oí• pJ•ocuJ•açtio.
'
~ 3.• As obJ•igar,-ücs conlrahidas pelo g·erenlr, rle confnrmirlarlr com n disposto neste arlig·o. rccahrm sobre os
prcponenl.cs; mas >r o gPrcnle neg-ociar cm seu nome fica
obrig-ado pcssnalnwnlc; lnrlaYia n prsPon. com q::em este
conlmctar, podrr:í pl-m'aJ' qm n llrgnciacfio se fez por conla
rio prrponrnl.r r ncssr raso podeJ':'t nplnr pela l'L'S]lonsabilidaclo ele qualquer dcllcs.

!
I
t

.,

214

ANNAE:S DO SENADO

~ t• O· r--ercnf.c nfín nnrlrr(J. ncA"ncinr pnr Gnnf.n proprin
Mm (nmnr in(Prr~sr rlrhaixo rln sru nome nu alheio. em
ncf!'nniar~iio dn ml'~mn ,C'rnern ou rsnrrifl rlc l'lllf> ~c nr.hrt inr.limhirln. salvo ·cnm rxprcssn anfnriznr.fin rio Tlrrnnncnf.r.. sob
pena rlc srr nhrirrnrio n indrmnicm n r<tr ns pcrrlns c riamnos
que lhe !.ivcr cnusarln, pndcnrln n preponrnt.r reclamar para
si, como em seu nom~. n rc~prcf.ivn opern.Gão.
~ 5.• O p-rrcnfr nlirlr nrrinnnr em nnmr rln prPnnnf'nt~
·c ser nccio'flaào c,nmo rrprcsen1:mfe ncs!.e. TIClns ohri.C'açõcs
rcsuHantcs dn commnrcin nu inrln.•frin (!tle lhe fl\r confiada.
~ ll." A .<nhstif.uir,fin rln f!'rrrnt.r nrw srr nuhlinnrln prln
imprrnsn. e si n insfrnmrnf.n rin mandnfo tivrr sirlo nnhivndo na .Tuntn Commercinl. rlcvfl srr rcqnerida a esf.a a anotnGão. soh pcnn de nfio poder .o0r a rcvn.C'nçfio opposta a terceiros.
Arf.. 2!í1. As dispnsir,[Jes nn nrf.i~o n.nfcrinr ~nn npplicaveis nos r~prrsrnfnnt.rs (jnr nprr~rrm hnhitnrlmrnl" rm
nomr r pnr conta nc nutrem, fóra ela ~érlc ilo flstabclccimenl.n
ntl snns filin.es.
,
Ar!.. 2n2. Ounnrln nl.c:nrm rnvinr a lnc:nr rlivcrsn rln ma
rrsii'!Pnrin 011 rln .ofori" rln ~1':1 rslnhl'lrnimrntn,. 11m l'mnrrr.nrlo
:mf.nri~nnrlo-n nnr rnrln. avi.on. rirrnl~r nn nnfrno rlncnmcnfno.
a 1r~lar nn ~nnr.h1ir mlnlrJ11"1' nr~nrin. firr rrsnnn<nv,,l nrln~
nhri!!'~r.íi'rs rln rliln rmprl'!!nrln rnnlrnhirln< 1lcntrn dn.~ limit.rs rln rnnnr.c:n r rnm ns l'rof.rirrõr~ ~'"i:prr,.onmcnfr rlrclnrnrlns nn rlnr11mrntn rir nnlnri~nr,ãn. 1".' applicnvcl n. r'<cs
rni"'rirM vin.innfr;; n rliopnsfn no.~ ~~ ~·. ::J• r h" rln nrL 250,
mas O CrtÍXrirn 11~0 p/írir ao.OÍ!!ljnf :l. firma r]n prepnnrnfc nor
procnrnr,fín, snlvo si n ison rsfivcr cxprcs,nmenl.r nnforiznrln.

•

CAPITULO TI
no~

GUAThDJI-f,lVROS, CATXElROA E MATS EMPREGADOS
o~

assentos lnncnrlns nos livros cln ·Um csf.ninP.tifnlo pelos .C'll:lrrln-livros, sccrctnrios ou
por seus n.iur1nn1.rs. ~oh n rlirocçiio rlollcs, prndmcm o~ mesmos 0ff~itns romo se fno.orm r..scripf.r~rndo.s pelo.~ proprios
donos dos livros.
Os rcfrrirlo~ ;::nnrrln-livrns r• ~ocrotarins sün possoalmcnt.c rrsponmvcis pnrn rnrn o~ pprpnnont.rs, pelos rrros r.
vicins rln rserinln o nan r.nm 1rrr.rirns, ~olirlnrinmrnlo com
os rmlrõrs. 11rln nr~·li::;rnr·in. r.nlpa n11 rrnnrlr enm que so
hnnwrrm no rxrn.irin rins snns fnnrr,riro, nlr:m dns rrn~s
criminnc' rm ntw pnssnm inrnrrl'r.
A1•!. ?;'i.'t, ();; rnixrit·ns rmanr~nrlns rln vonrl:t rm frl'OSSO
nn n rrlnlhn nn rlr nnnrs~nrr fnrnr~imrnl.ns 011 srrvirns m1;
ln.ia nhrl'f.n, rsrJ·iplnrin nn nrrnnzrm. 1'1']111 f.nn•-~" anf.nriznrlns
n cnhrnl' n prnrlnrln~ rlas vrnrlns nnr fn'(rm :: rlinhriro r ns
sons rrrihn.o sfin vnl irlns, .srnilo pnss:,rlM rrn nnmo rlos pre.poncntrs.
Qnnnrln. pnr0n'. n rnhrnncn fór rffrrtnnrln fôrn do mnmonlo rln rnfrrr-·n rln zrnrrn on prnrrrlrr rlc vrnrlns 011 ne~n
cia~õc~ r serviços fril os n pru~o. os recibo~ clcvcrfto ser nsAr!.. 2!13.
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signados pelo proponente, pelo gerente on por caixeiro ou rcllresenfante especialmente anforizado.
Ar L. 255. S~mpre que alguem encarregar um caixeiro, ou
·qualquer· cmpre:::aclo sou, elo recehimrnlo elo fazendas com,IJrndas on que por qualquer onLro tiLulo devam entrar cm seu
'])Odor c o empregado receber sem objecção ou protesto, a entrega será lida por bôa c firme, salvo nos casos em que este
ICQdigo fixa ou concede prazo para a reclamação.
'·~·

CAPITULO

m

r· .

·i

I

DISPOSTÇÕllS COMMUNS A EMP!1EOADOS E OPERAI\109

J
~·I
l

j

Art.. 255. As molestias e accidentes imprevistos e inculpados. f111C impedirem nns empregados e operarias o exercício
do trahnlho, nüo interromperão o vencimento dn seu salario.
eomtnnLo que a inhnbilit.ação nüo r.;x·ceda a tres mczes conlinnns r,. que ó cmpr~gado on operaria já o8teju ao ~r.rvír,.n do
pnl.rii.o hrt outro tanto tempo.
Ari.. 257. Se n(l sorvi~o rln patrão acontecer ao cmj)regado
·ou opcrarío algnm damno exlraorrlinario, o patrão s~ró obrigaclo a indemnizai-o a juízo rle arhíf.rnclorcs.
Art. 2!\8. E' lir.it.o no nnJ.rão cobrir a sua rcsponsabilidarlr.. scgnranrln n emprcgnclo on operaria r,rmtra o risc0 dr.
damnn r.xt.rnnrclinnrio. mn~ 'sr. o sr.gnrarlor demorar nor mais
dn trr.s mrzcs o pagamento rla inrlcmnizar,.ãn.~on fallir. o pat.rfin 1\ nlwi.((arlo a pngnl-a, ficanrlo snhrognclo no direito contra o scgnrndnr.
Art. 2:i!1. Não ~r arhnnrlo arrArrlnrln o prnzo dn a.insf.e
entre o patrfio e o rmnrr.gnrln. onalqncr elos ronl.rnctantrs poderá ànl-o por nr.nhnrlo, nvisnnrlo ao 0utro dn sua rcsoh1\:fío
com nm mrz de nntccipnciio.
Trntrmdo-sr rlc operaria a ,iornal. ol1servnr-s0-á n qne fAr
de ro~lnmr rio lngar r.m inrlnst.rins rln me>ma nnhJJ"rza . .
Art.. 2nn. Hâwnrln tr.1'1110 r-.st innlndo, nctJhnma rias pari rs
poder(• rlrsligar-·sr rln ron"rnr,ilo. nrhit.1•ariamrn!r. solJ prna r\n
ser nhrip;nrln a inrlrmniznr a ontra rlns prcjnizos crnc nnr rstr
facto lhe rrsnllnrrm. a jnizo rlr. arl1it.raclnrcs. senão ~st.ivr.rcm
apurn.rlns no cnn!Tacto.
.
Ar!. 2GI ..rnli!nr-sr-:'i nrhitra.rin a innhsrrvnnria rln cnnvrnriin rlr flnnlqnnr rlns pnrtM, srmprc rnw se niin fnnrlarrm
cm offr.n~a frita nnr 11111n á honra. rlic-nirlnrlr. 011 int.rrrssr. da
nntrn. ral1rnrln no .inim f11H\lificm· prll(lr.nl.rmcntr o fnd.n.
f.cnrln rm rnnsirlrrnr1in o rnrnrl.nr rlns rrlo.çiJPS ontro ns mesmas
pnrfcs.
. Para esse cffritn s1in consirlrrnrlns como orrensivas:
1•. Com rcsprita nos intrrcssr.s rln patrão:

Onnl11nrr fPnJHlr. nlmso rlc Mnfianea 011 CT'rn graYr rir
offirin. nrnlirnrln nrln P111nr•rgnrlo r fl1lnlrp101' nrfn rir 11<'C"11c.inriin írifn pol' r'lll' 11n1' r·nntn nropria on rir lf'T'reírn. ~~·n1
conlwcímcntfl c liecnQa elo patrfio;
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Qualquer· fl'audo, abuso de. confiança ou erro grave de
officio, praticado pelo opernrw em qualquer scrv1ço da
natmeza do cmJLraclado, feito pelo operaria a terceiro ou
por. sua propria conla, sem li.ccnça do patrão ~ cm tempo que
dcvnt ser consagrado no serv1ço deste;
A au~encia do empregado ou opera)'io sern licença ou jusl.ificaçiio e a reeusa de prestar os serv1ços conlractados ou se
estes não forem necessarios, outros da mesma natureza c
especie na espbera das suas habilitações;
,
As fali as rle r.omnarcr.imr.nlo repelidas ao scrvico. sem
jmtificação de molestia. Considera-se ;justificada a falfa do
'cmnregar.\o ou opcrul'io, além elo caso do molcstia propl'ia,
quando for devida ao seu ca~amento ou a nojo por morte de
seu pae on mãe, conjngc ou filho. n1io excedendo ele tl'cs dias;
ou a molcstia grave rle pessoa de s1m família que não possa
dispensar a sua a~~istcnr.ia; ou ú for~. a maior, Lendo-se por
tal a A"révc nn parede geral rios· operarios rlo mesmo ofl'icio ou
úa mesma em preza.
2." Com respeito ao empregado ou operado, a falta de
ponl.ualidncle no pa!l;amcnl.o r.lo salari'l, o não cumpri1~1cnto r.le
qualquer clnusu la do contracto P-stipnlndn cm favor do emprcA'UClo ou oneraria e os mitos tralamcnLos: a írnposicão de se
fornecer rlr. gencros ncr.essar·ios ú sullsislcncia, ~m armazcns,
loin~ ou r.Irnn~ilos mant.irlo~ pelo patrão ou por r.lle clol.erminados. Con~idera-sc im]lonl.nnl o pagamento elo salario do
operaria feito, total on parcialmente, em generos.
Arf. 262. Slín extensivas ao
grrcnLcs. gnarcla-livros,
cnixcirns. rmnrrg-ados n operarias, aR clisposi(;ões deste codigo
~ohre mnnrlntn f! locação ele serviços, 11a parle cm que lhe~
forem applicaveis.
Arf.. 2üil. A palavra !'1111J1'c(fado comprehende os gerentes
e rnm·eRcnlanl.es de r.ommcrcio, guarda-livros. caixeiros de
qual qn er r.alc~wrin r:n•snrrie. sccr€'1 arios. feitores e quncsquer
preposLos ao sP-rviço pern1ancnl.e elo patrão,
Arl. 2M. As disposições deste capitulo não são applicavcis aos empreifril·os. cmprczal'ios. larofciros, merliaclores r.
a!l;cnlrs de lll~A'oeio, que não estiverem snh a dcpcnclenc:a
immceliala ela pessoa que se ntilisa dos sons serviços.

r

CAPITULO IV
DOS MEDJ,\nORES E AOENTES DE NEGOCIO

:~rt. 2(Hí. A pr.s~oa qnc trata dr nmn oncrnção elo commero! o nor· cnn I n clf\ oul.rom. prr~l nnrlr. o '·811 n rrici n no i nlai'~S~~ dr, n~,fer·~r uma r·rnltllle;nrfio cm frl1•n1a r! c vnnl agem
on cnmP''~"ao úxu on nrrmnrr1nnal no vnlor dn nca·ncio, r\
J•esnon,nvcl n<'ln \·rwdnd~ rla nll imn a~si~nnl.nl'a rios rlncnmrnl.ns onr nn""n 1'C111 nor· suas miws c qnc rlis:;crcm l'cspril.n an
nrgorio !rntnclo.
Ar!., 2(iii. 0 111r.r!jnrJnJ•, COl'l'QC(Ill' n\1 lll':f'Jli.P f'llCUI'l'PP':li]O
tlr. ''"'n onr.PnPiío. não fir.a nnr r<.sc fnrln anlo,•i?.n!ln a l'f'''f'lWI'
ou fazer pag·nmcntos sem auLoriznçito ospecinl po.r ec;ct·ip!n';
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mas, quando inf.erYim· em negociação de letras rlc cambio ou
quae~qucr títulos (L nrtlen1 ott ao puJ•I.aclor c apoliecs da divida
publica, devorá havfll-os do rcdc!ll c c cnl.regal-os ao tomador
o entregar o Jl!'Ct;o,
.\r'L. 2G7. O nwcliador, cnrrc!or ou agenlc, qttr. não nulnifcsta a um rlos cnnlrahcntcs o nome do outro, constitue-se
rcsponsavel pda cxccu(:ãO elo contracto c, quando o rxecul.a,
fica subPogado nos clircitos contra o nutr·o conlruhenLc.
Arl. 268. O mcrliudor não tem direito á 1·emuncraçiio
pactuada ou rlc uso na nraea se o ncgoeifJ de que se (lncarregou
nrto liYCl' siri o c:onclnirlo. Si, nort)m, depois ri c fechado o negocio, uma claB pnrf'cg so arrepender on roensar cumprir a
olwigacilo, o inlcrmcdiario tem clireilo á sua coinmissüo .
.\r· I.. 2G0. O mcrliarlot• não. pódc recusar aos contrahenlrs
a ex h ihkiín c cxanw rlns se1tS livros de assento. notas n
escriplmação c dos documentos com que •houver informado a
operu'ião, sempre que ·?c levantar alguma duyida ou contcsl.açao sobre o negoc1o cffcctuado pOl' sr.u mtcrmcdto, soh
pena rle ser obrigado a rest.il.uir, cm trcsdnbro. o que houvc1'
recebido a lilulo de enmmiRsfio, remuneração 011 vantagem c
ele responder pelos prcjuizos, perdas e damnos occasionaclos
pela recusa on pela insufficicncia da proYa. se os livros se
acharen1 escriptmudos rle modo a não met·ecercm fé.
Art. 270. Fica sujei lo ás mesmas eorninar;ões do nrl.. 2139
o mediador que. intimado, a rcqncrirnenlo das partes eontratanl ~.'i, nara rlepõr como l.m;Lcmunha sobre a opcrat;iio púr
ollc tratada. r·ccnsar n seu clel)oimcnt.o. fall.ur (t hora marcada na intimacfio, ou depuzer ele morto incompleto, obscuro
ou equivoco; c bem assim aqucllc qnc se esconder uu ausentar para não depõr.
·
Art. 271. Salvo oslipulação cm contrario, as comrnissücs
e corret.ngens ~errto pagas por ambas as partes, se o mediador
for um só e pela part.e que tiver eludo o encargo se cada uma
do lias tiver o seu intermediaria.
Em falt.a ele est.ipulaç.ão, a commissão ou corretagem será
a que estiver adoptada pelo uso da praça·.
.
A1·L. 272. As colaciícs nfficiaos da Bolsa do fundos publ icos ou ele mr~rcadorias serão regidas pelas disnosíçücs dos
rcgulamcnl.ns cspcciaes. nos quacs se esnc.cificarão as condições qnc rlcYom ser salisfeil.as pelos mediadores encarregados
dessas ennLaGiícs c pelas associur,ücs c camaras syndicncs que
se organizarem.
·
Art.. 2.73. Os regulamentos cspcciacs dctc'rminarfio igualmcnl.r as rrmcli~õrs a que se rlcvem sujeitar os a:;:cnl.cs que,
inrlivirlualmrnl r nu cn1 socirrlaclc. forem encarrcr.wlns ele
vcnrlrr r.m lr.il~n qnalqner cspccie de bens. cm virtude de
ordr~m ou anlorizacãn judicial.
Al'l.. ~7!,. A r,nmrnissfin do ag-ente de lcilüos, quando
nfir. nilclunrl:t nu niín rlr..trrminarla cm rogulamcnl.o, scr(t a que
estiver· cm tJsn na lll'ncn.
:\1'1. ~I !'i. As rrlnr,iírs rios merliurlorrs c ngrrules com
sr11s enmillrnlrs c rom t.erccil'Os s~o s~u.icitas :Is normas cln
mnnrlnln .r rla lnrnr,fio tl<' set•vir;os, conforme umas nu outra'
J'ol'crn ele applicar.
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ANNA~s no Sl!NAno

UVROD
Das pessôas
TITULO I
Dos bens om geral

CAPITTJJ. . O I
D!SPOSTÇÕI!:S COMMUNS

. Ar!.. 27ô. F.nfrc oq l1~ns one podem ser objecto dr- f.ransaccfi.o rommcrcin I comprehcndcm-se:
·
Os immovcis. inclnsivn ns minns c n~1ns mincrnes. ~stP
:iam 011 .não cm uso e nprovcif.amcnf.o; e os direitos a elles inh~
rcntr.s;
Os direitos autorncs; aR obras scirmtificM, litte.-urias c
art i st.i cas;
As invenções inrlu~frines:
As marcas rln fnhrkn c ·de commcrcio;
O nome commnrcinl:
Os tilnlM dr. crPdifo. in~lu.~ivn os rln rlivirln. nnhlicn fndern.l. nsfnrlnnl 011 m1micin~T: ns T~frns hynnfl1ccnrins ou rlr.
prnhnr. ns r/f'llrntu·rr.~. os l>i111rfr::: rln m~rnnrlnrins: m; nlv·nnPs.
con11Pcim,.nfos rlr rlrnnsito, hill1cfcs de lotcrin. rl~ rspccfnwlo
p11hlirn. rlc passagens:
p !linheiro. mocdns. moines cm bnrra ou llm ohrn: podrnR
prcr.1nsn~. nnrolns:
.
As nrllllirrs rlr ~e~nro: os risr.os:
.~~ ncGõrs rlns ~nr.iPrlnrlrs annnymns r. ns rlns cnmmanrlitns.
ns crnnf as socinrs cessivPis:
As l!nins rlr ~nnrros rl11Sfinnr1n~ :1 CXJ1Minrfín:
lts fnrfurns r orrlrns rln l'nlrr~n de mnrcnrlnrins Vf'nrlirln~
em A'1'nssn. a rlinllrirn 011 n prnzn:
As rmharcnoiícs: ns n~ronnvrs rln qunlrruer cspccil! on

sysf.~mn:

Os frucf.os pl'nfirnfr..~: o lncro esperado e ns cousns fuf.nrns:
() mnf~rinl fi:;n. rr.rlnnfr r rlr frnr.rfio !las r~trnrlns rlr frrrn
P. l1nnrlrs: ns insfnllnrí'ír~ rlns rmnrrms r srrviros rlr fnrnrr.irnrnfn rlr rnrr~ri~ rlrrfrirn r rlr· i1111minnrfír. nor qnnlrmrr svstemn: rlr nhnslrriml'nln rl'n!!'nn r rln srrvirns rlc rs~oto: ·
As n~uns rlr rins n r.nrhnrirn~ nnl'fir.nlnrrs. rnm n fin: rln
uf ili~nr-sn n fnrrn rm Sl'rvirn inrlnsfrinl:
As rnnrrssõrs r nrivikr.:ins rnnfcridos pcln GI'VCrno F'rdr.rnl rsfnrl,ml 011 mnr.ir.ipn1:
As n.rrí'írs r rxnrnriirs rnmmrrcinf's:
F,m f!rrnl fnrlns ns prnrlnrfns nnfnrnrs 011 inrlnsfrinrs rlr~
fi!lnrlns nn rnnsnmn r nR insfrumr.nfos rlcsfinarlos n fahricnr on
bencficinr os prorlnctos.
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immovci s são ob,jcclos de transacção. com.

A.rlquirirlos com o fim rle ns revender, por inteiro ou Mr
partes, crl ifi cnd o~ ou nu o;
·
Adqniridos com 'o inl.uito rlr. mlaplnl-os a qualquer fim
commcrcinl· on indnslrial. ninrln como acc~~snrios rio ne!::ocin:.
Dado~ cm ~arantia de emprestimos cm rlinheiro ou de
qualquer ohrig-aolio commcrcial;
.
Entreg-ues :'t sociRdarlc como qnot.a de capital;
Alu~arios ou nrr~ndarlos para estabelecimento commercinl
on industrial:
Exr.r.1)tarlos por obrigações sujeitas ás disposições do presente Cod1go.
ArL 278. Quanrlo o Corlia:o, o aclo ou r.ont.rn.r.fo emprrg-n
ns expre~sõcs - l>cns mm>cig, cou.~n.~ m.mll~i.~. 011 cxprcs~ão
cqnivalenl.r, r.nfnnrlem-~c !orlas as consns mnJerincs on immnt.erinrs. rruc porlcm sc·;:o oh.inr.lns rlr rnnlrnclo. cxcrpl.nnrlnR os
imm<:Y~i~ rnr nnfnrrza, por incornm·arfi.n ou ]101' riesfinn.
~ 1. o Pela pcl:wra mm•ri.~. cmnrr!:!'n•ln. i~nlnrinmenf~. ~rm
oufrn nrlifnmcnl.n nu rlr~ig-nn~fio. nnr csle <;nrli:rn 011 nrlo arfn
011 ennlrnrln. rnlrnrleni-sr n mnhilin. f1•ns!rs. nlfni:l~. e mni~
oh.ireln~ rlr~finnrlos nn nsn r ornnfo rlns casaR rlr hnhilnçfin. nfir
comnrchr.nrlrnrlo o rlinl1rirn. ns ]1Nlrn~ Jll'rrinsns. ns rlivírias
acl.ivns. lívrns. mrrlall1ns. inslrnmenlos srirnl.ifiros. arf.isfi~ns
·on nrofissionnr~, n ronpn. rlr. 11sn, os an imnc~; carros. armas,
viveres c p:enrrns de eommcrr.in.
!\ 2. • 011nnrlo o GnrJi!l:o rmnrrr.o:n. a palavra nn.?.•·in ent.nnclrse n. rml1nrcnriTn rlcsfinnrl:t :'t inrl11slrin rla mtvr(!'açfio, no~ frr-·
mos rln nrf. 1 .1Mi.
§ ::l. o A nalavt·a cmlJnnnciío rxf.cnrlr-sc a forla a cnn~frn
cção rlesfinndn n correr sohre ns nf!'llns. r.onduzinrlo pessoas
ou cousas.
Arf.. 27(1. Trafnnrln-sc de lo.ins, nrmn.7.rns. fnhrir.ns. rseript.orios. ~st.nriírs. nfficinns. ricpn~il.o~. hnfci~. rsfnlnr:-:rns .. rnsns
de pnsf n. rnr11cirn~. P:~1·n~:r.n~. f.hr>nfrns r1 cinr1maf o!l:rnnhM ..
comnrrhrnrlrm-~r nns movei~ as rlh·i~i'if1., ·,~ nrmnri'iM fi'l:ns 011
volnnfrs. os hnki'ír.s. mnr.hini;;mns. 11frn;;il.ins. nrnnJns. nlncns.
t.al1olrfns. nnnnn~. srrn~1·ios. r mnis nrrrssnrifiR rln nrr.nr.in on
rln fnhrirn .. 'Enlrr os mnvr.i~ rln~ rn.~ns rlr1 hn;;nrrlr.;; cnmnrr.hcnr\rm-~r. a ronnn rir rnmn r rlr mrsn. rlrsfinnrln. no ~rrvi~fl
dos hn~porlr~.
.
:\ri., ?.RO. r.nnsirlrrnm-sr mrrrnrlorinR. nn ;;rnf.irlo rr;;f.rHn
o;; g-cnr,•o;; r fa~rnrlns mH' nfío f.rn7rm rm •i mr;;mns n rrnrr·Rcnl.~:rfín rln sr11 valn1• o nnr ;;fin m•rlinnrinmrnlr nhjrrfn rlr r.flf11prn r vrnrin nn merendo.
'Em srnl.írln lnfn sfio mnl'rnrlnrin$ ou frt7.cndn.;; as rm1;;ns
mov~.i;; rrur s5n nl'.ircf o rlr r.ontrnrfo.
Art. ~R1. Onnnrlo f\ r.nrlig-n rmnrr!!n n r'>nrr;;sfin rn11sn
fnnr('h•rl. rrfrrr-sr :í ronsn f!llr •r p<'>rll'. rnmpcnsnr m1 snhsUhlir nnr nnfrn rln mr;;mn roprr,ic.
A cm1sa fnnr.h·rl rvlrlr lnrnar-sr nfín fnn[!iwl pnr cfr~ifn
do ront.rncl o nn rlns r.il'rum;;fnnrhs.
:\rf.. 2R?. () vnlnl' rlnR hrn~. Df'\ silrnrin rin rnnfrnr.fn. fo n
cln. rsf.imnr,fín rmr lrnl1:1m nn p1•nrn om mw sr rlcYc Cllmnrh· n
obrigacão ou realizar n. consignaçi:ío, ou onde se cosf.nmnm
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comnrar o vender na época fio acto ou contracto. O valor da
purlicular só p6clc ser considerado quanrlo a lei o
uutot•iza.
Os immoveis só serão avaliados pela sua renda no caso
de rlesupropri11c;ão; o avaliador deve ter cm vista nfto stl o
valot· do Jmmovel, segundo o preeo que goralmonLc alcança
no Jogar, como as probabilidades de sua valorização cm futuro
r.roximo, cm virtude de projectos de abertu'ra de vias de com.
municaçlio, c: rlc outros elementos.
.-~ri.. 28.'3. O valor elos fundos publicas, das acções e debenl!ues das sociorladcs c ria moeda mef.allica. si o conl.raclo
o nfio especificar, rc)l'ula-sc pela cotação do dia do contracfo
ou da transfcrcncia, segundo se vcJ·ificar na bolsa, rle cont'or:
midurlc cC>m os regulamentos r.spcciacs.
Arl. 28ft, 0.~ pesos c medidas regular-se-hão pelo SYS·•
tema mclrico decimal. Tratando-se de mercadoria~ de pt·o\·eniencias de paiz, cm que seja outro o syslcma de pesos c medidaR, serão estes reduzidos ao systemà metrico decimal para
o calculo da operação cffcctuada.
.
Ar!.. 285. Salvo estipulação em contrario, na cousn, que
é obJectÇ~ do acto ou do contracto, comprchenrlem-sc os s~us
accessorws.
Art. 286, São accessorios:
Os procluctos orgauicos do sólo:
Os mincracs contidos no sub-s61o;
Quaesquer obras feitas acima ou abaixo da superficie,
adherentee de modo p(Imanente;
As bemfeil.orias;
Os frtJclos c productos;
Os juros a vencer c os vencidos e não cobrados;
Os aluguClis correntes e a vencer;
c•s fretes, aind;l não pagos, do navio em viagem; os aprcst,.;s, apparclhos, cor<lame, velame, chalupas ou cscaleres do navio, os viveres, o combustível e os lubrificantes e sobresalent.çs t'xislcnl.cs a bordo; todos os objectos fixos ou soltos, necessarifJS ao scrvico, manobra o navegação, ainda que temporari amrmtc .separa:c!os do navi o;
os fretes a cobrar, as passagens ainda não recebidas das
estradas de ferro. bondes c quacsqucr vchiculos de transporte;
as subvenções e gàrant.ias de juros concedidas pelos governos
federal, cstadoal ou municipal;
as cauções, penhores c hypothccas que garantirem :lS
debenLurcs c mais titulas ao portador, em rolaoão a esses
titulas;
ab caixas, caixões, suecos e quaeHqncr envoltorios cm que
se aconclicioncm ou entreguem mercadorias;
o malcrial rodanlo e de tracção elas estradas do ferro o
ltomles,
Al'i.. 287. Não são cansidcrados accessorios:
' a pinl.nra cm relação á Léla;
a csculptnra em relaçfto á mal.cria 'prima:
.
a cscripl.ura c quncsqncl' Lral.mlhos gmpllicos cm rclac}ÜO
nn pnpfd, pl'rg·nminho, panno, ]lcclra madeira ou metal r•n1
que se achat·crn fixaclos.
'
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Art. 288. Não se comideram bemfeilorias os melhoramentos sobrevindos á cousa sem a intervenção do proprictario
ou detentor.
Art. 280. Pertence M empreiteiro, oJ'ficial ou artifice a
obra feita com os matcriaes fornecidos por ellc, por encommehda de. Óulrem, ainda que tenha recebido o preço, si a ·~bra
não estiver entregue. Mas si a obra fôr construída em terreno ou casa alheia. pertencerá ao dano elo immovel c o cm-·
proiteiro ou operarfo não p:.Jderá rotei-a sob fundamento ele
não eslar pago, mas sómentc J·eclamar o pagamento por acção
competente, depois de entregar a obra, salvo si outra cousa
houver sido estipulada n:.J contracto.
Art. 290. Quando os materaos são em parte do empreiteiro ou operaria o em parte de quem cncommendou a obra,
pertence a obra âquclle, si não fór possível reduzir a materia
prima a sua fórma anterior, ficando, porém, sujeib a indemnizar os materiaes alheios a juizo de arbitradores. Mas
si os materiaes fornecidos peb empreiteiro ou operaria forem insignificantes ou de s:nnenos val:lr em relação aos fornecidos por quem deu a cncommenda, pertencerá a este a obra,
indemnizando os matcriacs e o trabalho alheios.
Art. 291. Si o material tiver sido todo fornecido por
aquelle que encommendou ·a ·.1bra, pertence-lhe a obra no
estado cm que se achar, salvo o direito do empreiteiro ou
operaria ao pagamento ajustado, ou que, em falta de a,iuste,
fôr arbitrado, sem prejuízo ela responsabilidade determinada
nos arts. 881 e 882.
O direil~ de retenção d::l empreiteiro ou operaria soffre
a limitúção da 2" parte do art. 289.
Art.. 292. Ouando a cousa movei é commum a dous ou
ma ís proprictnrlos as quotas· respcolivas podem ser dntcrminadas ou consistir cm partes Ideacs, conforme resultar do
titulo originari:l ela commnnhüo; mas, tratando-se de mercadorias, de navio ou de csLabelccimento industrial, entehderse-á que cada comparte tem uma quota icleal proporcionada
ao seu interesse na cousa.
Não se considera commum a cousa que pertence á sociedade organizada de c~nformicladc com a lei, salvo depois
de dissolvicla a sociedade.
Art. 293. O eo-propl'ielario tem direito aos accessorios ela
eonsa na proporção ela sua parle ideal, e na mesma propor~ãCl é rcsponsavol pelas clespczas de ce~nscrvaç.ão e pelas de
melhoramentos rcsult.antcs ele obras c hcmJ'eitorias.
Art. !WL Nenhum conclomino se pócle oppor t't divisão da
c::msa commum, requerida pelo outro; mas si a divisão det.e-J•iorat· n eslubclecimcnto inclustrial ou causar prc,iuizo consi.cleravcl, o co-pt•oprietario do esl.abclccimenl.o, que o csLivc1'
aclminisl.rnndo ou que nelle tiver maior porção, poderá requcl'nJ' a avalint•ão da cousa e png·m· n pal'tü coreespond0nto ao
cli.J·cil.1 rio COJH.iomino que pedir a divisão. Em caso de dnvida
;;ol.rc o f]llc deva l.cl' prcf'ereneia para ficar com o cslabclccimcrJio, olJscrvar-sc-ú J disposto no finnl r.lo urt. 302.
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ANNAES DO SENADO

Art.. 2g5. Cl condomino que contrahir alguma divida em
prll\ ei Lu Ja cúll\lnunhão, e durauLe ella, fica ob1·igado inte;;ralmeni:J para com o credor, mas tem accão regressiva contra
o.> ouLrJ:> Cl•Udominos na razão do interesse de cada um.
Art, !::!Jô. Gada cundornmo responde pura com os outros
pelo,; fnwlu& que Liver percebido da cousa commum e pelo
danuw que ibc Liver cau,;udo.
ArL. ~v;. (Jucm administra a cousa c::Jmmum sem opposição dos outros condominos é reputado mandataria destes •.
Art, ;WtL Competu á maioria dos condominos nomear e
Je,;LiLLlÍl' o allminblrad~l' tla cou::>a commum, mas não poderá
::>et• nomeada pessoa eslranllu sem accórdo unanime dos con.dominos.
,l,rL. 2U9. Quando não ::;e pude . apurar a maioria, ou,
U·l caso do en1paLe, uu não querendo nenhum dos condominos
assumir u encargo da adminislra~ão c nã::J concordando todos
na nornca~;ão de pessoa estranha, o juiz confiará a cousa a um
depooilanJ al~ true ~~ proceda á sua divisão ou venda.
/
Art. :100. o admiui5trador e o depositaria terão direito a
uma commissã~ pt!lo seu Lraballlo e resp::Jnsabilidade que, em
falla de accôrdo, sera arbitrada pelo juiz, segundo o estabelecido no art. 522.
Arl. :.001. Se· a cotJsa eomrnum fizer parte de eslabelecimenlo industrial uu a ell·~ se achar de tal sorte ligada que se
não po,;;ill- separar ;;e1u damno do estabeleciment::J ou da cou~a. caberá a:J de>no dn el'i[:belecimenlo o administrai-a até que
se Pl'Oce:;S:l a rneurnpção, no; Lermos dos arls. 294 e 302.
Ar L. 302. O wmlomino prefere, em cgualdade de condições a qualquel· estranho, no aluguel, arrendamento, fretamento ou venda da cou;:u, Pl'eforirá o que nella tiver maior,
interesse, c no cus;~ Lle duvida dur-5e-á a licitacão.
Al't. 303. Na ccmunu!lhão a maior·ia será calculada pelo
valor dac; ouolas, uir.da que uma só pessoa venha a representar a maiui·ia.
·
As deliberações não tcem forca obrigaLoria si não forem
tomadas por maioria absoluta, isto é, excedente á metade do
valor tola!. Havendo empaLe decidirá ·J juiz, a requerimento
de qualquer condomino, ouvidos os oulros, se não preferil'em
todJ;; sujL'ilac a questi~,, ;i dt•cisão arbitral.
Art. 304. A maioria não póde resolver· que a cousa commurr·. tleix•: de iunc;:ionar ou fique parada e inactiva, desde
que a minoria cutcuda pocler aproveitai-a n::Js usos e applicaçõe,; coLlfomw' ;i natureza tla cousa, tlo modo a que produza
. n~n.l:t. N~,;Le caso a nomeação tlo utlminisLrador pcl'Lcnccm
ao condom iW! !Jtlll1üad J pciu minoria.
Art. 8ll5. O u>nl'l'IH'luario do Li Lulas tlc divida tem o di~oilo d13 c:obrar a dtvidn. c de empregar a imporlancia cobrada
cm cousa que lho aprouver, mus cessandG o usufrue lo, o· proprielariu pt!de uxigir o dinheiro em cspccie cm Jogar du cou~a
em que foi empregado.
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Art. 308. Quaudú o usofructo recae em apolices da divida publica federal, esLadoal ou municipal, acções e debcnlilres de sociedades ou lclia~ hypothecaria:;, o usufrucluario não
pódu alienal' os litull •.; wm accOrdo com :l proprietario. Mas o
u,;u f!·uclario de accões, dcbentures c leLras llypoLhecaria~.
a,;:;·lm como o de quaesquer tiLulos de crediLo, poderá acceiLar
an·tit·Jos o concordatas, autorizadas por esLe üodigo, para o·
rulJaLc, remissrw, resgate ou conversao dos tiLulos.
ArL. ~07. llecalJJndo (, mt.:fruclo em tiLulos ao porLad:n·, o
propl'ieLUl'io póde exigir que o usuJruclarl:l os deposite em um
uaaco que se eucarreg·ue da cobmnca dos juros e dividendos.
su1u !Jl'CJ u iw ua Jat:tH\IllJu euulenua au UoUll'UcLuano ua su,':;lillt.la pal'le du arligo auLcrior.
AJ'l. :JO::l, As cousas fungiv~::is cabem immediaLamcuLe un
Llol!liaiu du ustll'ructarw, mas e:;Le J'ica ~JIJJ·igado a 1·e::;L1LuH·,
Jindu u u:;uirucLo, quanLttlade igual uo mesmo gcncro e LJUUlJdaJe, uu o seu v:.tltlt' pelu jJJ'eço cuJ'l'Cl!Le ao Letupu ela t·csLi-
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ArL. 30U. 0 usuú·uduàt•iu fai ti8Ll3 OB Jruolo::: t:aturuu..;
penrleuLc:; au lcmpu em que cunJe~a o nsul'l'ucLu, sem obrigação de pa·gm· despc~a:; de vr·udueçãu, :;alvo t.lü·cil.u adqtürtdo por LcJ·ceiru. Os l'J•ttelos pel!uc1llcs ao lcmpu em que t:esBc•
0 usuJ!'Ltclu JJel'Lencom ao prOJH'ielar·io, igualmente sem ~:utn
vcnsacão da:; despczas.
ArL. 3·10. l'·erlcnccm au u::iuinwluario a:> c!'ias 'ilo:; :mirnaes, clccluzinuo o numero ncccssario para courpleLar o qurJ
:mha o :;ado quando comer;ou o mufJ'LICto.
Al'l.. 311. O usul'ructuariu uc acwGes de suciedaJc,; e •lu
I i lulu:; senwlhanLes n[io ú ubrigadu a" re:;LiuLir, Jindu ·o usul'J-uclo, us uugmcnLos, bonus, rateios e ·dcsdobt·anwnl.u::, <'H:
rliulwit·o ou cm l.ilulos, que recebctl nu pruporr;ão das acções
e tilulos elo usuirucLo, coml.anLo que: nüo se,ium di::Ll'il.Juid<JS
Llllll '!Jl'e.i11izo do capital dus clil.os "LiLulo:: ou diminuiçiíu do
vnlor qttD t.inham na data cnt que comcçott o usulructo .
.I •·I. · :J I::. Quuudu enl.re os bens •,1o uslfl'ruclo existirem
:tr:t;üns uu dcl1catur'D:i nfio inte;;r·al izadas, u ustt'l't•ucl.unrio púdu
l'i'<'ffUCl'CI' a sua Ycncla mn leilão, ficanrJu o usui'J•ucLo su~Jt·o
>•ndo no flJ'C":·n C[ttc alcuuç:ll'crn, c nrs~o cnso podet't\. n usu:ft·uci.II:Jl'io empregar·, :'t ~ua eonvcnicncia, a somrna pt•orluzitlu,
;·p,;nlv:mrlo " rlit·riln 'iln JH'npr·iel.arin, de cnnforrnidadc com •)
dispost.o no nrt. 305,
:\rt.. :Jt:3. Si crn vez de rcquet•c0, a venda rlos l.itulos n~l}
idr:nulizadns, n uSJifl'llCI.nnrio praft~rir realizar ns cnl rnrl<t:'·
:]rvirh~. fi Tii'O[Wief.nrin sem n]trig-nclo, finr]n O ll~lll'l'liCIJ•, :t
:Ja~:n· a .,-]it'.frrPnen rln valot· rins t.itnlos, r.nnformc a r-o!.ncfin
flltn fil'<l1'0!1l an lf'mpn rlt~ t.crminnr n nsnJrnct.n; mas si n;:
I iLnln~ r~Uvrt•rm rleprccinrlns no pnnln rlc snr a colar;flo lnJ'r•riol' t:l impOi'l.nncin nnminnl rlns cnLrarlas fcilas na tlpoca em
rtttro eomrcnn o usnft'lHitn, n proprialurio nada lerá CJIIC t'c~1 i Lu i,.,

Al-I. :111. ns .i11ros r onlt·ns ft'lllns rt\'1'<, inclnsii'C n.'
mcnr:innnrlos nn ar!.. ~li, vencidos 011 ,itl prorlnzidos na rlal.a
mr1 que começa o usufrncLo pcrlonccm ao propriclario, o o.~
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Vfl\lC.hlos ou produzidos na data, cm que cessa o usufructo,

an usufruclual"iq.

Arl. 315. O usnfrucluario 1\ obrigado a segurar, contra
riscos ela navcgw,üo ou do fogo, as cousas elo usuJructr,
que possam esLar sujeitas a Laos riscos. O direito elo usu··
j'ruduurio, em caso ele sinistro, .fica subrogado na indemniza~ão do seguro.
Al't. 31G. Fica igualmente subrogaclo o direito •do usu··
f1·ucLn~rio na indcmmzação, paga cm virtude de dcsaproJ•riaQãO ela cousa, ou de a.ngaria elo navio, ou devida por
1f!rceiro cm eonscqucneia de pcrll::t ou deLeriora1;iio causadil
por culpa ou dolo.
Art. 317. A dissolução da sociedade não extingue o usuJruclo consliluido cm l'UI'Ot' dellu, ou por ella adquirido.
Art. 318. Sendo a sociedade de natureza perpetua, exlinguir-se-hn o usufruclo elos bens moveis, consLiLuido em
sr~u favor, ou por clla arlquit'ido, no fim de 30 aunos, a conta I' cb cinta da insLilui·crto do usufruclo.
"\ri.. :llü. São cxlcm.ívas ao uso as ·Liis·posir.ões relativa~
ao u<mJ'rucLo. no que lhe forem applícavcis.
Art. 320. Sal\· o nos casos e;;;pccialmenle rlcLcrnünados
Jlelo Codigo, c naquellcs cm que a proprir•daclc ele outrem se
patcntêa da propria cousa, ninguem é obr·i:;ado a upresenL:u
titulo de acquisição ele cousa move! que lenha em seu poder;
o possuidor presume-se dono cmquanlo nüo se provar o contrario.
Esta d isposie,fto não comprchcnclc os propostos, crn\l)regaclos, operarias c domc,Licos, nem as pessoas que habiLum ou
irabalham na casa 0\1 estabelecimento, cm relação tiS cousas
alli cxistenl.r•s e que se presumirão pcrlcnccJ· ao dono da cusf>.
nu esLa,belceimoulo; salvo si as cousas cst.ivercm guardada~
<'111 cof1·cs, malas, t\l'll1t\l'los ou gavetas de propriedade ou
uso cxcltl~ivo ·do clolcntor, não se mostrando que foram fur,
tadas ou desviadas.
ArL. 321. Presumem-se do hoteleiro ou esta\U:jaclciro
·os moveis c as roupas de cama existentes no quar·t.o l1abiLar!r•
pelo hospede, e presumem-se elo hospedo as malas, livros,
roupas ele nso pe;;soal, jnias, dinheiro, medalhas, inst.rumentns scienlit'1cos, a!'i.isticns c proJis~<ionaes enr:onlraclo no mer, ..
mo quarto.
ArL. 322. A prnpJ•icdarlc c a co-propriecluctc rios navioi:
~fio l'l~r;uladns pelas rlisposiçüe~ dos cnpit.ulos I elo LiLulo I
c II do ULulo II elo liv1·o lV clcsln Codig·o. sem prc,jLJizo da;;
diS\pOSJções communs que lhos forem applicuveis.
o~

CAP'rULO ][
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ria pl'Ofll'il'llnilr• rias cni!Sas mocaso.;; cspe~ialnwni.IJ l'f'g'lllacln~
ncslu Corliso, npe!'tH'0 pelo inslt'llmenLo lll!blieo nu pal'Li~
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~~ular,

l'ir·rnado pelas parle~ conlractanLes, ou sú pelo vcn~
dcdot· ou <.:cliente.
:\. inserip~Üil no rcgisl,ro pu!Jl ico, dn confcrnüdacln cnlll
a,; di;;pnsi•.;ií.es tJp;;Lr• Cocligo, suppi'C a l.r·neli~ãu da eou;;a du
poder do l.ransmittc•nto rnu·a u poder tlu aelquirenle.
Ar!.. 3:?'1-. E' ncccssaria a c;;cr•JpLLII'tt. p1rhl icR paw a lr·ans~
t't!l'f'llcia ·Lia Jli'O!Jriecladc elo;; immovcis cnmmun,; rio eu:;al, utr.
pi'OJll'ios tla nmlhct·, bem como par·a a consliluiuüo de hypu~
thecu ou anl.ielll'csc sollrc os mesmos bens.
,\ri.. 32G. A I l'n.nsfcrr.ueiu · das crmecs;;ües :rcitas peiu.
acliüiuislraçüo pn!Jliea l'r:r~sc~ha por Lcnnn lavrado cm livro
ria J·eiJar·!.i•c·f-·n cnmpr.lr•nLQ, sendo :nclispensavcl o conscnl.i·mcnlo ela rtul.oJ·iducle · aclmini,;trlll.iva que fer. u concr.ssü.o.
- Si a tr·ansl'crcnciu for fcil:a por· itllLro mnelo, Rem prer\t~LlUJ' licon~n ela :wlcn.:ladc eumveLonLc, cntewJCt'~Sc-1.1a qLL'..l
1; i,J·an,;l'crcncia ó sn,icila a condição suspensiva. Si a a.utori~
dadc conccr!cnl.e enlrat• em rclaçües directas eom o cassio·
nrtl'IO sobrr o rwgneio que' ror objecto rla concessão, ou tratar.
1•0m o ccssiouario ou succcssor, como si fosse o contractantc
primitivo, enl.cndcr~sc-ha q11c coqscnl.itl ·na transfcrencia o
osta proclm:irú, dcsc.!c .. log-o, tallns os seus el'Jeilos. ·
Ar L. 32G. A propriedaelc elas mercadorias compradas sem
c.ontraclo c~cl'ipto l.ansferc~sc pela lradi·çiio das mesmas mer~
,mdorias ílo puder elo wn::lcdor pal'U o do comprador.
Art. 32i. Consirloru~se fcila a LmcJicüo, salvo prova em
cmlLrado, no caso de erro ou l't·uucle:
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I. Quando se enlt·cgrun as chaves. do armamm, lo.ia, de~
positu ou caix~t crn que se ~chl\r a m~rcac!oria.
II. Quando o comtJradot· püc a sua marca na morcttclorirt
,:ompraela em prcscnua. du veuciodut· uu de seu pt·cposto, ULL
coJI1J o ocu conscnUmunlo.
·
III. Quando o vendedor romeLLc ao comtll'Uilot· a factum
un a ordem: de entt·eg·a ]lO!' cllu ussig-nadu, on o conhccimenlrJ
ele transporte, e o compmdor u'úo ~c oppüo clcnL r o de· ;2!; horas.
IV. Quanclo se tfa~ a avcrllaçüo ela Lransl'crenciu crn liVl'Oô
rlu roparliçüo publica ou de associação.
· ·
V. Qmu1clo o eunLiceimonLo de transporLc, on o conhu~
c:imenlo de dcposi to do t\1'11/l!Zenti g·craes fui cnclo:;sado cm
tn•anco ou sern reserva. ·
A·'~· 3:28. Quum eu!nfl.t'a :;;cnct·o:, ou mct•cadut·i~:; em lo:iu.
ll!'lllltZeln, nwt'e:tcln 011 cseriptorio, alÚJ!'lo au publico, c clll
lJil) ""'a~· et•L"'as :;r! costumam cumprat• c vender, não püdr}
~"'' inquic•IFdD na llll:'i:'if! do;; nb,icclos n~sim aclquil'idos. s:tlVtt
v ov,lf•du-,,~ qup o eon1pmclo1' sabia CJLW ,;e l.r~lnva "" ubjr•clo~
Ltrlaclos, t'tHJbaclos ou perdidos.
Tnt.laviu n r.lonr. do objecto furlntlo. rouhudo C.il p•;rdido
poderá l't:lral'ul~o t.leui.J'O ele um annu, do cOlllJH'ttdnr· do 'l111a.
f,·, pag:tndo )Jl'uvinmcnlc O .[l!'Cí;O !LlOI: Cjllt: o ~·Oll'Ill!'l\d:•;· U
nclquir ;11.
S, - VoJ, VIl .
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Não é ncccssaria a tradição quando se trata de
social.
ML iJ3o·:··A •p•ropricdadc dos titulas ao portador transfe:-e-se pela simples cni.J·cga delles ao adquirente,. e o portador
se cor1.siclera clono emquanl.o o contrario não for provado.
Esla prova não póde ser produzida contra o . terceiro
adqu ir·enf.e de boa fé, excepto nos ca.sos restrict.os de per,da ou
furto, r·egulados no capitulo XILI do titulo II deste livro.
Arl. 331. A propriedade dos litulos de credito nomina-.
tivos, tragam ou não <1 clau.sula tí ordem, transfere-se pelo endosso cm preto ou em branco, .salvo ao endossador, no caso
rle enllosso em branco,. o direi lo de provar que não transferiu
a propriedade, guardada, quanto aos tcr·ceiros de boa fé, a
restr ict;ão final do art. 330. ·
.
O endossatario póde encher o endosso em branco com a
;;eu nome ou com 0 de qualquer outra pessoa, reendossat· ern
branco ·o Li tu lo ou l.ransferil-.o ;;cm endosso.
Al't .. 332. Para a vai idade do endosso em br·anco é suJ'l'icienU~ a assignatura do dono ou portador Jegit.imo, ou de :;eu
procmador bastante, no verso do titulo.
A! I, 333. O u!Úri!o endossatario é considerado Jlorl.ador
legitimo do titulo endossado em preLo, si o primeiro endosso
e.slivet· assignado pelo tomador on primeiro beneficiaria on
credor, e os on·tros endossos pelo endossatario immediatamente anterior.
Ar L. 3311. Segu illldo-sc ao endosso er:n branco outro en•ilosso presume-se haver o endossador deste adquirido por
a(juellr endosso a propriedade çlo titulo.
A11 . 335. Havendo plural!dudc de tomadores, beneficiari-os ou endossatarios, aquellc den!.rc elles que J'ot· possuidor
do tit.\.,Jo é considerado -dono, em relac;ão .ao devedor c a
i.erceiros, resalvada a obrigação de responder para com os seus
co-e redores .,p,ela parte que lhes pertencer.
Ar!. 33G. Si a venda não .for a credito, a tr~adição não
t!'Un~l'•'rc a propriedade sinfto depois ele pago o preço, ma.s o
vendedor que eonscn!.iu na l.rudiç,ãu. ou qne não resalvou a
propt·ierladc no insLrttntenl.o não pM!e oppôr o seu diréito a
lt-rcci:·o adquirente de boa fé.
Al't . 329.

conferir

quo~a

TITULO
Dos bens intellectuaes
CAPITULO I
DO Dtllm'l'O ,\UTORAL

.\ri. 3~7. Ao aut.or rlr. obra Jit.l.eraria, scicntifica on art.is1i r. a ~)r•rt once o c1 ircito rlc roproduzil-a.
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0:; herdeiros e successores do aut.or gozarão desse di-

i

l'eiio :~elo tempo de 30 annos, a contar da data do fallecimento
t:ln ml·~rno autor. Findo c.stc p1·azo, a obra pó de ser reprodu-

'
I'
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l

zida por qualquer pesso11. ·
MI.. 338. Goza do direito autoral o editor de obra cornposl.a de artigos ou Lt·echos de autoi'es diversos, formando
nrn. fN.lo, corno jornaes, revistas, diccionarios, encyclopedia•
c sclecl as; rria.s cada autor dos diversos trechos de que se
cornpiie a- obra conservará o dit•eilo de reproduzir em separado a sua producção. ·
·
·
.
'\1'1.. 339. O direito autoral lÍ extensivo ·t't Lraducção ria
ubra, mas existindo algum Litulat· do direito autoral, quanto
aiJ original, a traducção não poder(t ser publicada sem o seu
cnnsPn I imcnt.o. O traductor não pó de impedir outra traducção,
que r.ão seja méra reproducção da sua, salvo se lhe tiver aido
c:mc~rlido o direito exclusivo de traduccão.
' Ar!. 3'10. ·Quando uma obra feita por collaboracão não
for susecpl.ivcl de divisão, nem estiver comprehendi.cta na disposir;üo <lo art,. 338, os collabortidorcs gozarão, não havendo ccmvcnçãl' em contrario, de direitos ig·uaes, não podendo qualquer
delle~. sem o consentimelito dos outros, reproduzil-a, nem au~
loriza:' a sua reproducç.ão, salvo quando feit.a na colleccão de
suas obras .
.F'ullecendo um dos collaboradorcs da onra indivisível sem
IJerdeit·os ou successores, o seu direito accresce. aos sobrevi-.
vcnt~.'l.
·
A,.,. 3H. No caso do artigo anterior, havendo desaccôr-.
d·;:~ entre os collaboradores, decidirá a maioria numeriya e, em
~"!ti La. desta, o juiz, a requerimento de qualquer delles.
§ 1." O collaborador dissidente póde recusar contribuir
para· às ·t.lespezas da reproducção. Póde igualmente prohibir
que r:en nol)1e figure na obra.
~ :!." Cada collabot·ador póde, entretanto,. individualmente
·e sem assentimento dos outros, fazer valer seus direttos contra terceiros que não sejam legitimas i'epresentantes dos
outros.
·
ArL. 342. O au•tor' -de composicão musical, feita sobre
texlo pootico pódo executai-a, publicai-a ou Lransmittir o seu
rlireiLü, independente de autorização do e.scriptor; este, pol'(m, <leve ser· indemnizado equitativamente e con.serva o dil't:ito de reproducção do texto sem musica.
A1·t. 31t3. · Aquelle que, legalmente autorizado, repi'Oduzir
unm ohra de arle, pot· processo artístico differ·entc ou pelo
mesmo processo, havendo novidade na composicão, será cons iderr.c'o autor em rela cão á cópia.
.\'PI. 3H. Quando uma nbm theaLval ou musical é publil'ada ,.. r.xpn;;l.a fi venrla. r.nlr.nde-se qne o autor· con~entc na
sua representação ou execução cm ql)alquer Jogar onde não
t;e exJgir pagamentn pela .sua audioão ou• exhibiç.ão.
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,\r·l. 31tí •. O direil.o aul.oi•al sobre composit.:ões mlJSicaes
a. l'aculdade Llc fazei' combinacões e VHiapiics
~ubre moi ivos da OD!'U original. O autor de tacs combhla,:lies
e \'UI'i~1r;ões gozaní. das mesma~ garanLitts Llo autor -da o!Jl'a
•·r·i~·inai, quando feila~ t!oru o cunscnlimenlo desl.c .
.-\r·l. :JHi . .-\ ce~~iío -dus diJ-'eitos do ~utlut· 1nãu l.rllllóinille
" dir1•ilu di.! l\Llll.lific.al' a ubm. :Esll'. direito porlm•á sc1· .exeJ·'~idn pelo aul.•n· cnt cada nova edi•;ãu, utiscl'\'ltlld'' a dis•posi~ãu
tlu ai' I.. J • o:n.
.
.
:~1'1. :1'1í. :'\Íil,!;UI~Ill p{Hil' l'Cj)I'OI.Iii~Íl' (jLLllJC]UI)L' OIJI'll So!J
l•t·dc:do lill annolal-a. comiuenl.al~a UJI• nwlhurul-u,. sem per-·
1nissiío dn aulut· uu do;; CJIII! lltc succeucrem no diJ.'eil.o aotu:·al .. As annol t·~ões ou commcnlal'ios pudem entretanto se L'
p·.rhl il~::ulu,; em St!IHH'adu, J'ut·mandu obJ•a indepcndcnltl.
:\1' 1• ::.ítl. A pcrmü;siiu elo autor on de .seus hcrdciroti ou
3ueee ::;ot·cs é l.ambem neccssat'ht para o rc~umo ou eompc<ndit>
de• o!J:·n. e d:í, a quem o Ji~er, o dirciLo conferido áqucllc re.lal.iYm:,cnl.e á obra original.
Ar·l. :H!l. ]~' iguulmonl.c neccssario, o pt'oduz o.;; mesmos
·~u·,.ilns r.la permissão de qlle lrala o artigo anf.cccrlente, a lit:Pru;a dn autor ria Q]lJ·a primiliva para al:;ncm !.irar do J'Untancr: nnm Jll'~:t lhcal.ral ou pôr em verso a obra escri,p'lal
·~m trt'o,,a e vicc-versa, un exLmhir da ob1·a o asslllnpf.o, o
·1llaJtrJ ;:inral '' " de~envulvimenlo !.los CJJioodios, ;;alvo pum
Jtli'lll:.tl' ]mroclia.
eompr~hcndc

i
'
.

ti

,\1'1. 330. ~ão ~e con5idem úl'-fcnsa uo di1'cil". aulMal:

r. ll: I'CjJ1'1lllUC(;ão de passagens OU f.I'CCi10S de OlJI'US ;j(L
pnhltrarlus, •~ a iJBt>1'1)fln. mesmo integral, lie peancnas compn-.
c'Íf.:tÍI'S nn l'III'Jlil d1• uili'll maiol', coml.anl.o f.Jllü esta lcnlta Cl\·.l'[tl'.I.!I' seienliJico, 011 ~l'.ja compilat;ão i'eil.n pum fim liUiwaeit;,
rr:IJgitX•u uu didul.ieo, indicando-se a obr:r de tmt.lu o.\ cxlrallit.la u passagt.'llt 1! o llllllltJ rln autor;
·
·
.rr, a l'l.;p,·odlic~ãu 1!111 diarios on }lt!J'iotlicus dn noticias t'. ·
Hl·lig;>J;; .~0111 caracl.e.J' l ill.t!t'Ul'Í'J ULL scienl.it'ico, CJ1W Lenham sido
]lt.:blhHius 1'111. nulros diurios ou pnrioLlicos, devendo ser indit'adn~ o nnnw !lu :llll.ot· I! u ,iol'llal 011 pCL'ÍCH.Iico de lJULIC Jui
f,Jila .t il'anscl'ipt;fw:
IH. a l't'PI'ut.lu.ei:flo., t'lll diat•ios 1• pUI'itlllicus. dn ,·li~cur
"''i ;:o~•1 11llllt:iat.lo~ t'nl L''.',I.IIIÍÜL'S plihlieas, I.!UalqUel' tjliC St'ja ll
~1.1a

t· :dr, l'j~·;,n;

IV, a I'I'Jli'Udltt.'t.;:iu dt.' l11tlns 11s ael.os [lliblieos tJ t.!ocllBLCI1I.ü,; \.:·illÍal•s t..la l'11ifín. dus Esludus oiJ dos 111\.LIIÍCittius;
Y. 11. eil.ar::w l'ILJ liVI''-"· jOJ'IlitL'S 'JU l'nvislas do tmssagens
dt:. t•u:,J, 1trl'l' ol,l'tt cu1n ini.1Jilu dn t:ril.ica uu polelllica;
Vi. a cúpin, r,)Jla a ntrJO, di\ U11llt o!Jm tjLJnlrp.li'l', t'.ullll~tnln IJII•~ nfttY se rlesl.in~~

tk

:·, venda;

'i I r, a l't:PI'tHiuc,;iio; no ~ot'IJO de um e;;ct·iplo, de o!Jm~
!'i;Ul'tt\iVa, Cl'fili,IJ!iO ljl.\l; l' ~S(•riplo ~eja O tJI'incipal

til'il:

l

ti

J
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c ao fi:;UI:ao si~·yam. sii!lpl•;~m~:ntc pum t•xplica~:fío do texto,
8Cndo obrJgat.m·m a •nchcacao elo nome rio au Lo r ou ela fonte
q111J foi utili~ndn;
VllT, n nlili~aoão rio um t.rnha\ho elo ar lo fignml iva,
pura. ohleJ-sc alguma t:Jimt nova:
IX, a rr[JroriiH'Çiio de ohrns ele arl.c existente~ na~ Puas c
J)l'uen::;

- ..)''

I
.·

.·~

·

~-. a rrpt'IHiitc~:ão rir J'ctratos ou !Justos dtJ encummoncla
!'ílrlieulur, quando Jeila pelo ·[H'OlH'icl.ario dos oJJ.iecl.os encomn •enclat:los.
A pl·~snn rcproscnl.ada o sen con,jnge c lwrdciros púdem
nppt••·-.·:rJ ti. rnp•·udue!:ão ou publ icu cxpnsiriío dn J'Cll'alo ou

busto.

·
.'\1'1:. 3tíl. E' cessivcl o dirrilo do atltnr de lig:n.I' o se11
11nmt~ u [jila!qne!' prodneln rle s11a inlrlligl'ncia.
Arl. Bi>:}. Dnr:i lu.;.a!' i\ inrlr.mnizaeiío y,n1· pcl·rlas e í'lamnn:; a usm·par.:ão dn non1r. elo aulm· rn1 a wa snbsLil.u irl\tJ
pot• oni.J•n, não llavcnclo cnnven1;i'io que a legitime.
O anlln' da usu1·pacão on subsLilttiçiin sot'tL Lambem obrigado a inseri I' ·na obra.· o nome do verdadeiro autor.
Art. 3G~J. Não g·osa dr g;amnl.ia legal a uul.oria ele quacs!JUCt' escriplos, imagens 011 figura;:_.prohilJ.irlas por lei ou .qLLC .
por sr.ntença forem manrlndas rcl.irnr· da cil'Culaçi'LO,
Art. :l5ft.. Quem pnblicar obra intlclil.ll. ou rO[ll'Oduzir ·
obra cm via de pnblica~ão ou jtL publicada, pcrlencente a outrem, sem autorização ou consent.imcnl.o dc~tc nn de seu representante, perderá cm beneficio do aul.or 011 •propt~ielario
f.odos os exemplares rJa reprodn~ão fraudulenta que forem
apprehenr.liclos, c pagará. além d1sso, o valor de l.oda a cdiçi'tO,
menos os dilas exemplares, pelo preço pm· que forem avaliados os exemplares lrgacs, ou por quú csliyercm ú venda.

>J
·.·;',1

·· ..
'

··"'I
',,

·;;

.,.

Pm:agrapho único. Niío ~Pnllo cnnhecirln o nnmcro riJ
excmplareH J'J•at!llul en Iamcn Lc impressos c d isl.ribLi idos, pagará o LJ•unsgt•cssor o Yalot• de mil exemplares, não se computando nrsse numero· os apprchcnrlir.los:
·
Arl.. 3[)5. Quem vcnrlcr ou cxpnzer tl ycnda ou á ·leiIura [ll!blirm e· .L·cmuncrada qual·qucr obra impressa com
.. fraudr será responsavcl solidariamente com o editor, nos torrnos rlcclal'[ldos no arl.igo pt•cccdcnLc; c si ·a obm for impressa
TIO
asl.rangcil'n, sct'<'l o vcnrlcclot' ou ox·posiLot• responsuvcl
como se Jtirrt rei iLor. ·
Ari .. 3::íG. O autor ou pt•opriclar.io da obt'll fmudulcnl.amcnl.c t'êproclt:r.tria porlcrú, Jogo que l.cnha conhccinw.nlo elo
faei.r;, pcriiJ' a r, pprdtr.nsã<) do·s r.xemplaros reproduzidos, sem
f•I'I:,it~izn rir: r. i:·r·il.o rlf.' indemnização Jllll' perrlns I' damnos,
runrla qnr• nenhum I'XPlllfllnt· ~rja enenn!.J•ncln.
Art. 3i>7. Par:! gosat· rio tlii'nil.n autoral o nulo!' ou 'Pl'l~
pt•ir.lal'in rlc qualquí'l' n!H'rt J'llJll'tHiuzirla pela l.ypogl'ilJll!la, 11t.hog·J·apltin, g1•avura, moldagem 011 por qunlquet• oui.J'O modo,
c\l'vel':í. drposi lnt·, tlai'a o rcspccLivo rcg'isl.r·o, dom excmplu-

:,

l
'"i:'

,

l

'
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r·es na Bih/iol.heca Nneinnal, nu TnsLituLo d1! Musica nu na EBe.oln Nacional de Bulias At·i.P.s da Capil.al J•'ederul, conl'ot•tnc u
natureza da prorlucefto. · .,
·
A certidão do rogisl.r·o faz ·rresmnir· a propriodarlo da
obra ai é P!'OVa em. cn'ntrario,
·
Arf.. 358. As disposições dcsl.c capiLulo, com excepção
ela cto arl .. 357, são applicavcis a obras scienl.ificas, liLterarias c arlisticas cdil.adas 1!111 pizzes estrangeiros, si os seus
autores pertencerem a nação com quem o Brasil tenha tratado
nu convr.nio, que assei;Ul'e a reciprocidade do tratamento ás
obras de autores brasileiros. ])ar·a gosar a prof.ec·ção concedida por este Corligo, basta ao aut.or da obra estrangeira provar que prcenc·heu ns formnliclaclcs exigidas •para a garantia
dns direitos aul.oraes pela ·legislação do paiz c.m que a obra
pela primeira vez foi nnblicarlu. O antor da n!Jora pnblir.acla
no estrangeiro não poderá gosar da dita protecr.ão por maior
prr.zo do qur lhe eqneeile a !ri do seu paiz.
CAPI'rDLO II

'

''

!
I

f
.1.

:11'1 •. ~r;n. COll~l.i/ttem invenção ou r!ostiubcrla para os
nl'l'r!il.o~ dl's:,, Godif.l'ri:

I. .a invrn0ão elo novo~ ·rrnrlnct.os indust.r·ia,'s;
II.' a invenção rlr riovos mrios ou a applicação nova de
ntoio~. eonhccirlo~ para ohtor·. um producto 011 resultado industrial:
HT, O melhoramento da Íll\'Cnção ,ÍÚ privilcgiacla, Si tornar mais facil o fahrico do prorlucto ou uso rio invento privilllf!'iado ou augmenlar-l'he a ulilidarlc.
·
..
. Entemlom-sr; por novos os productos. meios, applicações
c melhoramentos inrlnstriacs fJilC até ao pedido da patente·
nfín liverrm sicln, dentro ou fóra do Brásil, empregados ou
11sndns, on não Be acharem clcSCl'.ipt.os ou publicados r.le modo
qnr possam sor cmprcg·ados ou us~clos.
·
•
Art. :lGO. Não pôrlem sm· objecto elo patente as inv~n-ç,jr.~ eonl.rnrins (L lei. :í 'moral,· :í scguran~.a publica, ou nocivas
:í. sauclc publica.
Ar/. :l,G·I. :\ palcnt.r conhecida pelo Govr.mo Federal assegura por ·Ir. annos ao :mtfll' da invenção on dcseobcrla n
liSo exnlnsivo rlrlla, saJYn dc,np:·orriaç.fio por 11r;cr.ssidadc Ol'
ul.ilirlarlr. publica. O privilc;;·io rln melhoramento concedido
ao al!lm· rla invrn(;fín. lcrminar:í ao mesmo l.cmpo qnr. a pnlrntr p:·incipn.
·
.\ri.. ~ii2, Os invcnl.nros pl'ivilcg·iarlos 1)111 nutras nações
Jlnrlrt·~n nhi.r)l' o :wnnhr.r~inwnln rlns sons rlir·eil.os no Brasil.
•.'llnl !mias as ,·anlan•ns rlns palcnfr.s nar·ion:u•s, rlcsrle qnP
pr·rrnrham ns formal idades e conrlk,ir.s rlrl.crminarlns nrs:u
Gnrlig·o r nos rr>g·nlnnwnl os arlminisl.rativos,

I

'

!
'

• i
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Art. 3G3. A prioriLiadu LI o direito do inventor que,
tendo requerido •patente em nação estrangeira fizer igual pedido ao Governo do Brasil dentro de sete mezes, não será in\'3.1 idada. por 1'acl os que occnrl'am durante esse prriodo, como
.>cjam outro igual pedido, a puhlicação ela invenr;ão e o seu
. t•So ou rmnrcg·o.
· Ar!.. 36!1. Ao inventor que, antes de .obter patente, pl'elendrr exporimcnl.ar· cn1 publico a sua invennão, expcdir-se-ha
um titulo de garantia proviHoria pelo praz~ maximo de tres
unnos.
Art, 365. Durante o ·primeiro. anno do privilegio só o
inventor ou. seus legitimas succcssores poderão obter o privilegio do melhoramento na propria invenção.· Será, comtudo,
permittido a terceiros apresentarem os seus pedidos no dito
prazo para firmar direitos de ·prioridade.
.
O im·entor cto mcl'horamento i1ão poderá usar da industria .melhorada emquanLo durar o privilegio da invenção prineípal sem autorização do seu autor, nem este empregar o melhoramento sem accôrdo com aquelle .
.Art.. 36ô. Si duas ou mais. pessoas requererem ao mes.mrr tempo privil.egio para idenlica invenção, o Governo, salva
a hypothese do· urt. 363,. mandará que liquidem préviamente a
·tn'i<•l'idadc, mediante accôt•do ou por acção judicial.
Art. 367. A patente será expedida sem pNvio exame, sal~
vo si parecer qne a maferia da invenoão envolve infracção de
lei ou da moral ou si o invento tiver por objecto productos
ali montares, chimicos ou pharmaceuticos . ·
A concessão da patente não prejudica direitos de terceiros, nem envolve a responsabilidade do Governo quanto á
novidade e· utilidade da invenção.
·"r L. 368. A transferencia ou ces<são da patente, e qual·
quer transacção relat.iva a . c!la, não produzirão .eifeito em~
qnanto nãn fór avel'bada na repart.ição publica competent~ .
. Mt. 3G9. A patente ficará sem effeito por nullidade ou
c·.aducidadc.
· ·
§ 1." Será unnul!arla a patente quando concedida contra
as. dispo~i~ões deste .cncl!g-o, quando o concessionaria não tiver
f.ido n priol'idade ela invenção. on houver empregado a simula(:fto on a l'ranrlc para obtel-a.

'',

~ 2: Cnclncaní a putrnte por decreto do Poder Executivo:
"I
I
•
"

T, não fazendo o conc;;ssicinm•io nso- da invenção dentro
do tres annos. contados da data da patente;
n. não paganrln r, cnnccs,~ionario a ,annuidade nos prazO$
J'l'g·nlament.ares;.
TTT, expirando <:l prazo rln privilegio ..
§ 3." :\ neefin Pill'Jl annnllar a patente podm·á ser ,promo,·idtl peln pt•oeut·:Hirn· cln llepubl ica nn por •.'[llalquer interes-.
sarJo, enm nssisl enc ia dn dito procural1o1·.

'\

: '
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~

..

f.:i n· ncl·iin .fô1' inlcni.:Hln pelo procurnrlcir dri TI.cpn]llir,e;
Jir·n!'ü n i>nl.r!nl.r' sJlS!Wnsn .nltí rlocisfio rln cama.
1\lin ,,.,,fio a pntrnlr' nnnullacla, o concessionaria será reI'! itrlirln nn g-Mn l']plln I'Oilt a inl.rgPirlnrlr rio pmzo do privi1! 1 f.::'

i(! .

s

.r,'· A nullirlarlr ria Jial.rnl.o por.lr•r:'t ser OJ1JlOsl.n pcln. dcJir·nill'nlr· Ni1 qnalqnr•t· aer,ão p.t·oposl.n pelo concessionaria ou
~r~r r

:-:1 1cerssor.

··

·

A ri, :J/0. Os prorlucl.os obl.irlos Oll cxpo~os ;\ vm1.da com
inl'.t·uer:iio "" priYiieg·io ria pal.en[t) serão acljurlicados no conI'P.'sinnnrin rlr!ll~: pr•Ja rnr•sm11. scnlrn(ia que comlcmnar os aulrJJ't1,.:; du ·inl'i':H'(.'fín.

·

rn,:,.,,,.nrlr•nlr• do ]wr.cosso criminal a que dét'. Jogar a
Yitel;11.:~" "" pt·i\'ilrg·i,.•. r.6:lr o cnncrssionario pedir por acçfin /
,.,.lll!l''l•·l•lr a ind,'tnnizat.:iio rio ,-]amnn enn~adn ]lrla.. rrl'rrirla.
\'it.;Jacfio.

,\t·l. :17:1. f"Pnrlo a prürnlc r~nncrclirln. a clous on mais co ..
011 lnrnamlo-;.r cMnnmm por qualqürr l.il.nlo de rlíl'Pilo. l'nda 11111 ·;it:s cn-pJ•npt·ir•l.aJ·ios pnrler:í usar rlella livrf'nwnl.r. :".i, pnn'•nt, ü. ennct~ssional'in filr uma socirdarlo, nrnlitllll tlt:s '"cios potlc•rú fazer uso da paJ.enlr sinão na conj'oJ'Illili<Hie tln;; clausulas dn conlrnc:Lo social.
invrnltii'P~.

C.\PT'l'ULO
lHR ::Vf.ARCAS

lll~

m:

I'AU111CA ll ng COMMDI\CTO

:. hl.. :Ji2. ,\~ marcas r~om que os fabricantes, commerdnnlPs 011 qtlaesquct• inrlnsiJ·incs assig-nalam os productos do
s11.n in:lii,;J.I·ia 1111 ns il'f'lli'J'OS dt.• sc•u commm•cio, po•:lem consislü·
•mt signat•;;, fig'lll'as, t•mblt:mas, cifms, letras, ilomes ou palavras q11u l't:vislam Ir'l!'ma tlistindivn, -rio moela a diffcrençar
üS tlilos g·enPr·os e Jll'oriucl.os de nutrnB da mesma nal.uro~u ou
cspecie, de. OJ•ig·em ou pr·ovonicncüt divMsa.
ArL :n:J. Não podem constit11ir marcas do industria .ou
co.mmrrcin:

..

l, o !amanho, o

~nm

n as cur·cs por si Ró;

H. n rlcsrn Iro fnrmaclr. por simples lmhns gcomctricaR
·sem caT·nclrl·isl.icn o.~]'H~cinl, quando osso desenho 1\ propri o ao
Jll'nrluclo nu faz pa!'l.r das snns qualiclnclcs;
UI, as m·mas, h1·azõPs, 011 tlisLinclivos pi.1blicos ou ofJ'ieiaPS, nar~innaPs ou PSII.'an:::rdJ•o.-., salvo quando para o sc·.t
uso Irnlra h avi rio aul.orizar;ão compL11.cnte;
,
1\', nnm~ patronímico nu J'irmu ()C quo lcp;il.imamonl.r~
11iio possa 11sa1' o rlono rln marca;
·
V, inrlil!ar:ãn dr' paiz. localirlarle ou osl.abclccimcnto qnr
11iro st•,ia n da prncPrlcneia do ohjeclo, quer ú 'indicnefio Si'
juni.P 11111 nonw allreio, fJIII'l' não;
.
\'1, ·pnlnvt·n". inmg·ens 1111 rrprcscnlaeõcs que envolvam
fiJ'i'l'llSI\ indiYidital nu ao i)Pr~nro Jlllhlirn;

..;...,..-----..-.....---.....,-·-,""!
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.
VTT, rrprorlncçü.n rir nntra marca ,i{i. rcgiRI.rnrla pnrn produeto da musma cspecic; imilar;ão total ou parcial de marca
.i~ rcgislrarla para prorJucto rla-mcRJlla especie, qun possa inrlnzrr Pm I'J'J'O o enm]YI'Urlm·.
,
-Considemr-se-lia vrril'icada a possibilirlarle do erro ouconfusão scmpJ•n quo as_ rJiffcrcnças das duas marcas u·ão
pns~am ser reconhecidas som exame, attent.o on confront.ação;
VIU, mr.r.lnlhaR rlo fantasia que se possam cnnfnndir com
n·s concnclirlus em L'Xpnsi1;õcs inclustriaes;
. IX. rnvoiJWJ'ns ou recipicnl.cs. snh'o si tiverem fúrma typica on caraci.Nistiea ·c f,JJ'Cll1 objecto ele rml.cnto do inven~i:n nu dococoherlu.
Art.: :n-1. ·Para qrw sc,ia garantido o uso exclusivo da
mal'ea sii.n indispcnsaveis n ocu regisLro. deposito c publiciLiar:lr•. JWs lnJ'!i10S dc;:te cocligo e dos regulamentos cspeciacs.
() ·.l'Pgl:~f.rí) :SH·ú ci"f'c~Lt1adn nn. ·Junta Con.:r.ocreial da sédn
rlo e,:[alwlecinrerJto cu rln prjneipal qr1anrlo mais de um da
mc~ma 0S!Wein pm·l.8neüJ' n lJm só dono. i\'a JuntD. Commcrcial da c~..f,ii ai rl:t Rcpuhlica cffcctuar-sc-lli:ío o rcffist.ro rins
m:u·cail fôlran:;cjras c o deposito das registradas em outr·as
· junlas.
~ 1.• Kiin se r.ffccl.nnr{t o registro de marcas de preparados
pharmnemrlicr.s SP.l'!'l dcciaraç:to do nome do fabricante, do prorluc~.o c .:Jo !ogar rl:i. :nr·occr.lcncia. nem de productos fabri~
nacjnnaes em Ung"na r~írangeirt\ sem os nomes do fabricant.c,
da fabrica c d:l. lnealidadr! .clcst.a. ou declaração ~industria
nacjonal:> cm carucí.cres bem visíveis.
§ 2." Dcnf.rn de 30 dias fará o inteT·essado publicar no
D'im•io Offü,ial, e, nos Eslaclos, nu jnrnal que inserir o e:Xp~
rlicnl.e do g-ovemo cslndnal, a ced.iclão do registro, contcndn
a ex))'lieaçfío ril1s característicos da marca, a dcciaracão do
g·encro do industria ou de commcrcio a que se destinar; a
profissão do requerente e o seu domicilio.
·
§ 3." A precedcnci::t, cm dia c hora, ela apresentação da
marca c,:;laheloee ·prcfcrcncia para o registro; em caso de
duvicla niío admittir:1 n junta o registro de nenhuma das mar-·
rns apre~entadas, sem· que <JS intcre~sados a modifiquem, sal\'n o direi! o rlc qualqncr dos mesmos interessados de liquidar
a queslãn em juizo compelcnté. · .
·
§ 1." Si ma~cas irl0nticas ou scmelhantns forem· rcgistra·r1as em innl.ns divm·sns prevalr.ccrú a de data anterior. e no
enso dr ',:imn!l.nnridarlr. dccirlir:i o .,iuiz qual deva prevalecor.
f.rnrln •'n1 n11 rneiio a anfi)Cedcn.cia do uso. Não sendo passivei
:qn:::H qn:;l rln~ prrl.rntlc;n~c,s usou primeiro dn, marca, .ser:'L
nt'g-ntln c1 l'~!gi:·d l'O u mnhos n~ .requcr·cntcs.
AJ'L. :175. Silo comprl.rntcs para recorrer elo despacho de
jnnl.n qnP e(lncerlm· o rrg·isl.ro c para pc(Jir cm Juizo n annullal.:~nrlcsl!':

T, quem

rrg-1 sl.rnrl n:

·

f!l!CJ'

·

qur. se ,iulg-m· preJudicado cm mnrca já'

H, rplnlqncr inLrrcRsndo.

llOS

J' pnrlr, VII r VIII elo aJ•t,, 3i3;

cnsos dos ns, IV,

v, vr,

'

''

·~
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;\:\:-!.licS J)U SilNAilO

. !li, o procurador ela RcpÜblica nos casos dos ns. IIi,
V, VI, 2" paJ·Le, do mesmo ar.tigo,
O direito do ;.ocorrer r.lo élcspacho ela junta que conceder
o. 'reg·ist.ro prescrevo no pmzo do 30 dias, .e a accão · para
nnnullar o registro no prazo de seis mezes, ·contados ambos
o~ prazos da publicação. do registro.
API.. 37ü. As circumsl.ancias monílionadas nos ns. I, II. e
,IX do arL. 373 portem ser oppostas cm defesa nas acções intentadas pelo dono da rnarea rr.gistm.da, com fundamento na
Yiolar,:ão da sua marca.
, Arl. .. 377. Si o ,iuiz, peranl,c quem corr.er a acção, v·eriJ1car que a marca do autor foi registada contra a prohibição
dos ns. III e VI, 2" pa1·Lc .do ar! .. 373, jnlgar·á o autor careccrlnr da acção. .
·
. Art. 378. O registo a~segura a propriedade ria marca por
J5 annos,. l'ir.·dos os quacs poderá ser 11enovadn e assim por
dountr..
.
·
.
Arl. 37!1. A marca s6mcnt.e pôd-e ser transferida com o
g'()rJero d~ i,ndusl.ri.a, ou commercio para o qual t.enha sido
nrJopl.aúa, ou para o me:smo gencrn de indnstT•ia, fazcndn-s~ r.o
reg'isl.o a competente annotação.
Igual annotação fàr-se-ha si, alteradas as firmas sociaes,
Sl!b,rs!ir a marca. Em amhos os casos é necessaria a publi-·
eicla;le.
Ar i.. ;j80. Tndependcnt,e da~ penas criminaes em que prJssa
inrr1nc!' quem violar. a propriedade rla marca ele fabrica ou
de' cr>Jnmr.rciq, responderá. pelos prc.iuiw.s, perdas r. damr.os
qnc causar no dono da marca registrada.
Cnmo preliminar da acção, n pre,indicado poderá requerer
n:l juiz busca ou vistoria para verificar a existencia de marcú~ privilegiadas nu imitadas, ou de mercadorias o productos
que as contenham e que serão aipprehendidos, Os objectos
nr,ll'I'Chendidos servirão para garanl.ir a cffect.ividadn da indr•mnizaçfi.o, para o que serão vr:mdidos no correr da acção·
si facilme·nfe se drlerlornrrm, on , na. rxecueãn. cxce.ptua,dns
n~ Jl!'Orluctos nocivos á sande publica. que serão destruidos.
§ 1." Nã.o se ordm~ad a husca c apprchcnsão a rcqu crimenta da parle sem que esta assig·ne termo de rcsponsabi1idade cm que tome o compromisso de pagar a~ perdas c
rlamnns que can~nr• com a busca, si o rcsulf.adn .1'01' ncg-at,ivo
•J a parLe eonl.i·ar·ia provai' qur._o requerrml.e agiu de má fé.
Em casos de maior· ri~co ou gravidade. o ,iuiz pndor·(L exigir,
qrH.', a115m r.la assig·nal.nra rJr,s~e 'lel'mn, n l'Pquercnl.c preste
r·arl\'fi.o. !]IJC ar·hitJ·artí.
§ 2." Si a accão 'compctPnl.c nü~. for pr·oposl.a clcnl. ro de
:10 d tas cnntatlos ·da da ln tl.a a.ppr•ehensão, ficar:\. os ta sem
rfl'ri I. o.
,\ri.. :38·1 , Os ompr·cgnclos ach.ianekos e mais funccior..arios
l'i.senns appr'l'lr·rndcr•fio o;; ob,il'r•.lns pncon.J.mdos eom ns marr·as cnnl.t•nl'eilas r111 falsificarias, nn neto da confcroncia das
ml'!'eadorias mr qrrandn visitar·rm algum csl.ahelGcimenlo in.dusl.rinl.
.
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Art. :382. As dispo~ir.:õcs desl.c capitulo são applicavcis
brasilei'ros ou estrangeiros, cujos estabelecimentos estive-,
rem fúril .dn l.erl'il.m•io nacional, cm~·enrreü(io. a;; seguinl,es condições:

tt

1', que ent.r·e o .Brasil c a nação, !lm cujo l.e·rritorio exisl.am os rcl'er·idcis est.abelecimrmlos hajtt conven1:ão diplomatica
assegurando reciprocida.lie de gat·anlia pa!'a as marcas brasileiras;
2", que as marcas tenham sido registradas de conformidade com a lcgisla\:fio local;
3", que tenham sido deposit.udos na .Tunl.a Commercial
da Capital Federal o respccl ivo modelo e a certidão do regis~:
·
· 4", que a. cerl.illão. e a explicac.ão. da marca ten'ham sido
·
publicadas no Dün·io Of{ic'ial.
· Gosarão das mesmas garael.ias asseguradâs· por este co. digo, os estrangei,rns que, em vez de depos.itarem oertidfio do
··registo í'eil.o em seu respectivo p'aiz, rcque,re!'om d~recta. menl·c o registo de sua marca no Bras,il.
.
-Ar i.. 383. As exigcncias do arl:. 382, não se applicam ás
marcas in lernacionaes. a eu,io respei.to se observará o que
estiver disposl.o 11as convenções c Lralados.
· MI.. 38.1. O uso, mesmo gcncr:1liiado. de qualquer marca
n.nt.es do r,~querimento pu.ra o registo, não obst.a o registo por
aquelle que primeiro rr.quct·er, salvo no caso do simultar.cida.cle, nem autoriza a acção para U!nnullal-n, mas o desapropriado poclor(t intentar a acc,:úo de · pürdas e d;unnos contra
quem n l.il'et· pre,judicudo.

'·

•

l

CAPFI'lfLO IV
DO NOMI~ r:m!llllll\CJAJ, .OU. INO!JR'I'IUAV

Ar I.. :JS5. :\ propric.dade do nome commercial ou induslrinl, · dístico, emblema ou dmtominaç:ão adopLada, indcpcndcn temente de q·ualqucr J'órma distir.ctiva, para designar
um esl.abelecimcnto indurstr•inl ou commerci·al · ou uma cmbnrc.ação, erms!.il,ue~sn pelo simples uso publico. c continuo .
.
Art. :J8ü. E' .. prohibido usar· de nome commercial . ou
industrial j;í adoptado pot•. nttlr·cm na mesma pra~a, faça ou
nãn parl.c .do maa·ca rcg·isLuaa, qtH'I' it J'rpr·ocluct;ãn seja in~
I.Pgr·ai, qrwr com accn~seenlumr.nl:os. omi••sties e · all.craçõe.s.
de:;dc que lwja possibilidade de m•t•o 'ou eonJ'usão.
Al'l.. :l8i. lr!dependenlr.. da acc;üo penal .pelo uso indcbil.o
dn nome, o commcr·cinnl.e ou industrial, qne tiver a preceolt•rwia da adO[H)ilO do (li~l.ico, emblema ou donomlnat;.ão, púdc
t'Xigir· ql!t' o coiwm·r·cnle deixr. de usai-o uu all.orc de modo
a c•Yilar qualquer· wnl'rrsãt: do ~·m t!SlabolocimtJnlo nu e.mhu:t'l'a~ão con,· o do que l.em a pi't!POcioncirl, u n indL'mnize
dus JH'e.i Lt izos, [JtJrdus e llamw1~ q u" lho t.enhn cu.usullo.
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PaPa aulrH'izat• a oxif::encia do ab:n:dono ou da a!Lcrndo nome, lmsl a que o autor juRI ifique a possibilidadn do
.confusão, ~wm que ~cja n~Jcossario, provar a cff·ccUvidadc
do JH'r!juizo.
A.rl. :lSS .. Ct•dido nu transferido o rsl.ahelecimcnLo 01.1 a
Pmhareaçà!l. cnltmde-sc lambem l.ran.sJ'r.rido o norno ou dcsil-(rlnt,'ão que tenha, sn!yn si o conl.r·ario for nccot.·dndo.
A!'i . :ISO. A Jll'O'pl'i t!tladc r! o n"ome cornmorc ia\ nn indnsll'ial Pxling·llc•-se com a coss;~ção .do liso JlOL' mais d() Reis
mezes snl\·o, quanlo ~111 navio, o disposll) no art. :1.. H7.
í~ilo

.

.

TITULO III
Dos titulos de credito
C:\ Pl'I'PLO

I

DISPOSIÇÕES COMM.UNS AOS 'J'ITUJ.OS DE

CREDI~'O

Ar i.. 300. O til.nlo de credito, revestido das formalidades a qt.H) este Codig·o. sujeil.a ca.da espucie de Lilulos, incor]JOr·a o rlit·eil.n :í rrr·cstacrw ncllc rlclerminada.
A1·l.. :J!l.l. Quem so obriga a ]lUgar 011 a mandar pagar
a ouli'CI11 cel'la somma cln dinheiro nu CCQ'la quanl.icladc do
mci·cadnr:ias, obriga-s~: a sal.isl'azer a pt•estação á pcsso:1 que
o cpc•dor designar, ainda qnt! n l.il.nlo 'não contenha a clausula
<I c :rrag·amcnlu ou cnlreg·a ú ordem do crerlnr.
Arl.. 302. Quando n t.ilulo conl.i'ml clausula alternativa,
aul.orüanclo o pag·amenl.o a pessoa c.ltl!m·minada on ao pOI'ütrlDI', nos cn;.;ns em que o Codigo o pm·mill.i!, o clcvl'dor 011
cmill.•~dc rJn l.il.u!n. !iili'J'l\-SC pagando ao portador·, mas pMin
cxig·jp que PSI·t' fm·nrí'U JH'ova da StH1 lrgit.imidaodP.
Ar! .. :J.\l3. Havrnclo difrcr·r~nt.~U cntrr o valor lançado por•
algarisrnns " o qui' SI' achar :JlOI' cxl.cnsn no cm·pn do I. i l.uln,
JH'I'Valeccr:'t r~sle. Ri a indicação da qnanlia se achar feita
mais de uma \'I!Y. pnr cxl.rmso e hnuver difl'r.r•cnca entre as
~iiwt·sas indicar,,íiPi', pi'ryall'cer:'t a que se uchat· laní~adu pm·
quanlia infrrior.
A1·L. :JilY,, A clansula por Tll'ncm·nção lan~ada no inrlossn
de um li l.ulo de Ci'Niil.n indica n manda lo cnm t.odns os po~
ilrres, .salvo rcslricr,{tn rxp1·rssa no mesmo indnsso.
Al'i, :Hl5, Prtl'll; a v:didadt~ da fiança ou aval em gamnl.ia
<ln Lil:uln de Ci'rdil.o rlt: \'l'lll~inwnlo ctJI'i.n, quo mcncirrnr a
quanl.ia licpiirln a ]Jagut• rm .dinheiro, t': snfficicnt.c a !}SSi~lU
tul'a dn Pt'lllll'in punho dn l'iaclot· ou avalista, nu rle seu mandal:ll'in r,;pt'cinl, nppnsl.n abaixo ria assig11aLura rio nl'ianr;ado.
n.. fintlnr· nu ai.JOnadoi' é solirlal'iamonlo ohrigarlo com o
(]i> vcriO!.' principal,
ArL. :1%. Salvo nos t:asos rlos nrls. 1,2!, ~ 2". ;,ss n onlr·o,; rtlt'lll'ionnt.]tiS twslc: endi~-tn, o crr.•c.lo!'. nfio {: 0]1t'il)'arlo a rc~
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cebcr
o pagamento antes do 'l"cncimenlo do titulo a prazn.
certo. Si o devedor pagar antes do vencimento, fiicará rcsponsavel pela validade. desse pagamento.
ArL 3!l7. O iJossuidor do titulo, ou portador deli c, é
oiJl'igado a .recciJer n pa;samento parcial ao tempo elo. venci!llento, rosalvando, por meio de. protesto, quaesquer dit'eilos
t]ue tenha contra todos us co-obrig·aclos pela divida restante.
Art. 3!l8. Aquelle a quem é pago integralmente o titulo
,, obrigado a cnl.rcgul-o ao pagador com a respectiva qui tacão.
:\rt. 3fl!l. No casri de pagamento parcial, além do recibo
cm separado, o credor clever·á annotar no proprio titulo o pagamento feito. A i'all.a de tal annot.ação Jaz presumir má i'é
de quem recebeu o pagamento e obriga a incleml}ização de
perdas c damnos.
·
Arl. 400. Presume-se exonerado aquelle . que, sem opposição, paga no vencimento o titulo de crediLo .a quem
ncllo figura como dono, ou ao IJOrtador do tiLulo indossado cm branco.
Art. 40:1. Designando-se moeda estrangeira para a solução da divida o pagamento poderá ser cfl'cctuado cm moeda nacional a;) ·cambio ú vista do dia do vencimento do ti·1.ulo e dn Jogar elo pau;amcnto, salvo si tiver sido estipulada
a clausula de pagamento cffcctivo' em moeda estmngcira.
Não havendo no Jogar curso de cah1bio, ·rar-se-ha o calculo
lH!lo da· praca mais fll'Oxinut. Observar-~e-ha, todavia, o que
oslh'er estipulado sobre a taxa cambial.
Arl. 402. Si o pagamento do um til.ulo de crédito nã.o
fôr exigido no vencimento, o devedor pódc, depois de .expirado o prazo para o protesto por falta de pagamento. clepn. sil.ar o valor da divida por conta c risco elo credor, independente· do qualquer citação. ·
Art. 403. A falta ou recusa; total ou parcial, do paga-.
monlo de um titulo de credito com prazo certo ,.provase. polú. protesto.
Art. ·í04. Par'a o protesto devo o titulo ser cnt.roguo ao ·
official competente clentro dos dous · primeiros dias utois
que :;e scguiren\ ao dia do vencimento.
Si o 1.it.ulo sei dever ser pago no dia seguinte ao do vencimento, por ser esl.c domingo ou dia feriado por lei, devcr'<Í
sct· apt·eseiüatlo ao protesto no mesmo pmzo iwima. indicado •
. \l'l ..\05. O prote;;l.u deve sor tirado dentro de dons dias
uleis I! no logar do domicilio rio devedor; tratando-se rlrJ
letra de cambin, 1111 domieilio Llo saccado 011 ela IJCSsoa que
lem rle pa:;at· a .Julra ou elo accoiLantc por intervenção.
,\1'1 ..H! li. O instnuncnlo de pro lesto {leve conter:
I, a clala;
II, a l.l'anscJ•ip,;ii<l Jil.oral rio titulo e de quncsqnct• clec.la·
t•açt(i,),; nl'ile i1,1scrta~ pela ordem cm <tuc esl.ivercn1;
.
.
Iri, a eer-lidiio ela intimar:ão elo dcvcdo1' o si fôt• letra de
cnmbjo, dQ. aeceilaJJtc ou elo· sa1:nclo ou pescloa nqrncadu na
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letra para a:cceitar. e pagar, a· resposta dada á intimação ou
a declaração de falta de resposta. A intimação é dispensada
no caso do sacado uu aceeila.nte firmar na letra a declaração
ela recusa do acceite ou do prugamenlo, e na hypothese· de ·
protesto por causa ele 1'allencia do acceitante;
IV, a eerl.idão ele não haver sido encontrada· ou de ser
desconhecida a pessoa indicada pura acceitar ou para pagar
a letra rlc cambio. Nesta· bypothcse o official affixará a
int ima~ão nos Jogares do estylo, e si possível, a publica. rí1 pela imprensa,;
V, a indicação dos .intervenientes voluntarios e das firmas por elles honradas;
·
YI. a acquiesccncia do portador ao acceite por honra;
VII, a as;;ignat.ura do official do protesto.
~ 1." T<:st.e instrumento, depois de registrado no livro de
protestos, deverá ser entregue ao portador do titulo ou
óquellr. cru r. houver effectuado o pagamento.
·
. .~ ·2.'• O podador ou pagador é obrigado a dar aviso do
protesto ao uHimo indossado.r dentro de deus dias, contados
da rlala ·elo instrumento do protesto; e cada indossatario,
dentro rlc rlous dias enntados do recebimento do aviso, deve
lmnsm ii f ii-o ao scn inclossador. sob pena de responder por
pnrrlas ~~ damnns. observado quanto á letra. de cambio o que .
estiver disposto no art. 423.
··
Art. 4'8•7. O credor por titulo de credito que não tira em
tempo ui ii c l'órma regular o seu protesto, perde o direito· de
exigir o pagamento dos fiadores, abonadores · ou avalistas,
resalvadas. as disposições especiaes sobre· letras de cambio e notas promissorias.
Art. ;,os. São sujeitos :ís dispo~ições deste codigo sobre
títulos de credito. com as modificacões necessarias, conforme
a natureza de cada nma especie; ·
Os cheques; ·
o~ conhrcimPnl.o~ do deposito de mercadorias em docas
o :11•mazr.ns gcracs (warrants);
Os conhe·cimentos de transporte;
Os bilhetes· de loteria;
Os bilhetes de cspect.aculos publicas:
Os bilhetes de passagens cmittidos sem 'declaração do
nome ria pessoa:
As npnlices <le seguros ao portador ou que contiverem
a dcelat•açiio r! e pagamentn á ordem (art 1. 048).
CAPTTUW II
DA T.ll1'ftA DE CAMBIO

...
:\1'1.

cnnlmrtr':

'100. A lcl.t·a rlc cambie, deve

enunciar

no

ACU

T. ~. rlcnnm inn(:ão lntrn. r]() camhio nu nut.ra nqn,ivn.lente
m. I i nr.,-ua ern rme fl\r pa~sarln.;
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II, o mandato puro e simples de pagar somma determinada de dinheiro;
.
III, o nome de quem deve pagai-a; ·
IV,. a indicacão do vencimento, salvo si fôr á vista;
V, o Jogar em que o pagamento deve effectuar-se; .
VI, o nome da pessoa a quem deve ser paga ou a clau:mla de pagamento ao portador; .
·
·
VII, o Jogar e a data do dia, mez e anno em que
foi · passada;
·
VIII, a assignatura do sacador.
Faltando algum destes. requisitos, o titulo não será considerado letra de cambio. São todavia suppri:veis, pela ma.
neira seguinte, os requisitos sob ns. JJV, V e VJI:
Considera-se á vi'sta a letra sem iudieacão de vencimento; é pagave! no domicilio do sacado a le~ra que não menciona log~r de pagamento, desde que o referido domicilio es..:
.• eja expressamente indicado ou possa ser determmado. pelas
enunciações da letra; dadas estas rnesruus condiçõe, pres~
me-se ser .Jogar do saque o do domicilio do sacador.
A letra de cambio póde ser sacada de uma praca sobre
outra ou sobre a mesma praça em que se fez o saque.
Art. 410. A letra de cambio póde ser emittída á ordem
do pr·opric, sacador; pó de mesmo se1· sacada contra o !sacador, mas neste caso . não póde ser passada ·á ordem do mesmo sacador nem com a •clausula de pagamento ao . portador.
~ 1.' A letra pó de ser emittida por conta de terceiro.
.
§ :?.' O sacado!' póde prohibir a transmissão da letra inserindo no seu conteúdo as palavra·;; -· não á ordem - ou,
- u<ir· negociavel -· ou outra exp.ressão equivalente. Em l.al
caso a letra só póde ser transferida pela fórma ,e com os eifeitos' do~ arts. 798 e seguintes do capitulo III do titulo 2• do
lino UI deste Codigo.
§ 3.' A letra: póde ser sacada contra uma pessoa para
. sor paga no domicilio de· outra, ou em qualquer outro Jogar.
!Jód'J 1arnbcm indicar pessoa que acceite a letra ou effectue
o pu.~a:nento cm !.'alta do sacado ou acceitan.te.
~ 4.• Na letra de cambio :i vista ou a tempo certo de vista
é lieilo estipular que a sua importancia vença· juros; em falta
de indir.acão a taxa dos juros é de 5 % ao anno, .a contar da
data da· letra. Nus demais letras de cambio a clausula de juros rflputa-se não escripta.
Art. 411. O sacador da letra de cambio é obrigado, ainda
que eslipule o cojltrario, a assegurar o :l'Cceite e o pagamento
dl'llu. Pôde todavia o s:xcador eximir-se :i respor,sabilidadc
pelas despezas a que a falta: de acceit.c ou pagamento dê Jogar, desde que o declaro expressamente no contexto.
§ 1.' Havendo nà lr.tra assig-nat.ura. de pessoa inca"Paz ~L\
obrigar-se, nenhuma influencia terá esse facto sobre a va!Jclade da obri[(a~ão a:sSUfl'!ida pelos outros signatarios.
'
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§ 2." Quem q.uet• que ass·ig·nc· lclra elo cambi'o. nrt qualldadc Lic rcprcscntuntc de outrem, sem poderes para isso Oll
cxccclcnclo a seus poderes, fica pessoalmente obrigado.
Ml. -1'12. O indosso deve ser hmçado sobre apropria lol.t·:·, C•U em folha de papel a clla collacla e que consli tua o seu
lô!'Oion:,;amenlo, ou ainda na cópia ou duplicata da let.rn:.
. ~ I." A lelra póde ser inclo,;sada ao saceaclo ou aceeila.nl.c,
a 11111 indossaclut• prceedenlc, ao sawatlor nu aos resped.J\'OS ·
avalistas que a 1Jodcrão por sua vez indossar .
~ ~." O indoss~iclor póclc indicar pessoa que pague a lol't·a
cm eniHl de falla ou recusa elo n:ccoilanlc.
~ :'J." O inclosso da lcl.t·n: ao portador vale sómenle como
al'nl ria assignalum elo saccador.
§ -1." E' vedado o indosso pa:rcial da letra, bem com.:. o
indu~~u eumlicional.
~ fi." O inclos.>o Lransmil.to ao portador os di1·eilos decorrenl,•s da.lelra. c •.1briga o inrJoSSiHlor a responder pr!lo acceitc
c pa;.:nmcnlo clcllu, salvo clausula cm contrario; todavia se o·
inrio,;,;nrlot' J','Jl•.o proprio saccador não.púde eslipulm··a iscn,;ão
a seu favo:•.
~ G." O inrlussador tem o direito de prohibir cinc a lclr!l
clr.1 c:>m!Jio sc,ia inrlossacla ele novo, c, nesse caso, núo responciL'l'tL twlo pugamcnlo para eom os inrJossata·rios posteriores.
l'·)dr tambcm o inclossaclor e.>lipular que não se responsaiJili~al'iÍ poJas 1lcspesas.
'
As clausulas lançadas no indosso só proclu~cm cl'J'cilo cm
rclar;i'io ao indos~ador que itS inseriu.
·
§ 7.' Contendo o cnclos8o a claumla po1· p1•ocw·a(!lÍO ou
onlt'à indica!.iva ele mu:nllafo, o prn·taclor. pócle cxct'Cl'l' tor.Jo,;
o;; clil:eil.os dacorranl.es da le!.t•a, mns só pódc indo~sal-a eon;o
mamlal.m·i{J; os' r.bri;,:·adt,,o; sr.\ podem op.por ao pnrl.ulior as ·,,xcep,;õe ..; que Lenham conl.t•a o indossarlor manunnLc..
·
§ 8.'' O inclos;;o da lcl.t·a do cambio, el'l'cclun:do depois elo
prol.esl.o pot· Jall.a d1! ]lUf!ill1lento I)U depois do findo o praw
pat·a o nwsmo pt•oleslo, ]iroduz sómenLc os ofl'cilos rla cessão
rlc crcclilo. st•gnndp o capitulo Jli do Lil.ulo 2" elo livro Ilf
destü Coclig;o.
At·L !d :l. A~ pe;.;;,r,i:S obri;.;mlll:~ pela loira do cambio não
pm.IPIII upplir ao porl.ador ~cnão us ••xccp~üt~~ e del't~~as qu,,
con'.t·a clle li\'Prr,m. on uue se fundarem na sua incavacirbclu
Jli'OJ'll'in, ll<.l lel\r da IC'Ir~ ou cm clisposiçGcs dcsl.o Cocligo,
salv11 ~:,;lant!o o dilo J:r,rlarlor do má fr\, caso cm que !lw
podl'l'iiu set• opposlns as ext•epr~ües c defesas que os o!Jrig'Ulloti
t.iwl't~lll L'uJJltoa o pol'lnliot• J.ll'ecÍ:clcnle.
A1·1 ...\1ft. Ül1ilt'lnclnr on qualqnel' rldmlf.oJ.• tlu lilulo p\11.le
aprr,;rml m· a il.!lt•n r! e enmhlt' ao snecudo p.a·t·a que a aeceile,
crnquanLo nãu e,;Liv•~r. '"'~r>larl'.l o pt•aw para o VLineimenLo.
A apJ'i!,;cnl.a<.::1n tluvc ser fetl:t r,n1 diit uLil no domicilio do
suceatlu, L1Jildu~~e JlOI' .tal ü h•g<u· inclieudo uu lado ou ulJL\lXQ

do ::;..:u no.me,
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Art. ~J5. E' licito estipular a obrigatoriedade da· apresenl.rl!;ão da lclt·a no ;1t·ec·i lc dentro de certo prazo; nrste caso,
send0 o u!Limo dia do p•.·azo lm·iado por lei, a apresenta:~.ão
póde ainda L"Jl' Jogar no l;.nrncdJ·c, dia uLil que se segnir.
§ L" E' tambom pi:t'l'.nttiJ(\é• e~tipular que a aprpsentacil·J
niio ;;~ pod_orá la:wr nnl es ~I c uma· data certa, mas é nulla a
clausula prohibitiva de uprc•sentação ao acceite, tratando~se
de letras riomictliarias ou a ::crto tempo de vista.
~ 2.0 O indossador póde inserir no indosso clausula
obrigando o pOJ'Iador a tiJ:•resentar a letra ao acceite, mas não
pódc declarar aüo ar~w!avr~l ::11 letra anteriormente suscepLiVEol
de ace.Jit.e.
·
·
·
Art. H6. A; l:!lrns·de cambio a tempo certo de vista
devem .ser apro;;cntarla; pcrn '' r.cc.eite dentro do prazo de
seis mczes contados d.a data, podendo este prazo ser diminuído
pel1.1 :;:accador ou por qualquer indobsador, ou augmentado por
mui:; seis mczes pel•J sn,~t·ador fômente.
Se a pi·orogacãl' assim estipulada exceder ele seis m~7es.
o praz0 :ola! para a apresentação Pcará reduzido a um anno.
§ 1." O uccrile elevo ser escripto na: propria letra, sendo
expresso pela rntuvr:o acceito, ou acceitamos, ou outra equivuknlc, seguida: da ussignatura do ;;;acudo. A simples assignatura rlo dUcado no :tiWcrso da letra equivale a ucceite.
~ 2.'• Nãr. é nl·r·e'>o drd~:r o acccite, salvo tralandn-~~ rj.e
letra a tempo certo dr. vi~tu (\l', que tenha prazo detcrmina~o
para a su:J. 1Pt'uscnlat;iin por l'r•r(;a ele clausula especiai.
lin!itad·) quanlo á somma. Qualquer modificação ou condir,\ín
posl a aó l.f'o\r da letra pó de ser considerada pelo portado!'
como :·~cusu do ucccite, sem .prejuízo da obrigar..ão do acceitanl.c, nos 101'•.10~ do ucreite.
§ 1." Inclit•ancl(l-o'C nu letra: !og·ar ele pagamento diverso
do domicilio do succado, sem clcsignnção da pessoa que deva
oug~r, o Gl'••eilan!c incll<'ar;í no acccite qu'cm terá ele effeÕI.mu· o pnga'Jnento. ~r·h ];ena c! r• ficar· obrigado a pagar ell:3
proprio a leLt•a no lagar elo pagaríH!nlo.
§ · 5" O· saccado a quem a letra é apresentada para: o
a;~ceitc c].;yc dar a ~uu resposta n,, primeiro dia util que iltl
segui!· no cln. sua aprn~entação, sem que, todavia, o 1:ortarior
seja obl'igutlo a deixar cm suas mãos o titulo durante esse
tempo.·
•
§ G." Pelo accoil.c o succndo obriga-se a pntmr a !ctl'a no ·
voneimcnLo :m ;~orlaclor lcr;ilimo, ou ao saccador.
~ i." 'rendo o saca elo communieado por cscripl.o a alg-um
dos inlr.rcssuclos na lel.rn (JUO a acccilou, ou cntrogué' a letra
com o seu nccci I. e, niío poderá mais riscar ou retratar o
n~cei!.e.
~ 8."
cn~:ld0 n

Al1í111 dn caso da roeus:t rxprossa, pt•csume-sc reaet't'ile quando Psl.c não for claclo cm tempo proprio,
nuanrln l't'n• Piscado :rnl.es de eommunicac!'o o acccite, ou quando clufi•• rnn• ~llcm~íio elas cnuncinçvcs da letra.
S. - Vol, VIl

..~-:--- ·-------

16

ANNAES DO SENADO

ArL. ld7 .. FeiLo o protesto por falta de acceite, ou re~
· cusauo o nccL•ile qmmclo u: lc"Lra'tcm a clausula de r·etomo sern
tl,:sj"•e;i.w, u ainda cm ca~o de fallencia, pódc a letra ser acceita
por Lcf'l!eiro que intervenha pelo succn:dor, por algum dos en~
dossadm·es ou outro qualquer obrigado. Qualquer de~tes e o
proprio saccado póde acceitar por intervenção.
~ ·1." 'l'endo o saccador indicado pessoa residente no Jogar
do-pàgamento para acccitar a· letra em falta do sacca.do, o
JJortudür deve aprescnl:1r a letra a essa pessoa para obter
o ur:ceitr .p.or intervenção ~- protcstal~a, no caso de recusa.
sob pena de perder o p•orlador o direito regressivo para haver
o pagamento antes do vencimento.
·
Ern Lodos os outros casos o portador tem o direito tle
Ttão consentir ,no acccite por intervei1ç~o.
§: 2." O interveniente deve fa1er na letra a declaracão
assignada da sua qualidade e mencionar o nome da pessoa
:vela qual intervem; em falta desta menção, presume~se que
o faz pelo sacador.
O interveniente dentro de dons dias utcis dará aviso á
pe~soa por quem faz a intcrvenoão, cxpcclindo~lhe carla re~
gistrada. Recebendo o aviso, a pessoa favorecida pela inter~
vcnr;ão é obrigada a leval~o, dentro do mesmo prazo e pelo
mesmo meio, ao conhecimento do ·indossador que o tiver precedido immediatamente e assim successivamente até ao õa~
cador.
§ 3." O interveniente fica obrigado, p'ara com os indossadorcs posteriores áquelle por quem deu a intervenção, da
mesma fúrma que este, extin;;uindo~se a sua. obrigação se lhe
não for apresentada a letra não paga pelo sacado, ou se não
fôr protestada ul[, o ultimo, dia admittido para extrahir o
protesto por falta de pagamento.
O portador que admitte a intervenção não tem direito
reg·ressivo, antes do vencimento, contra os outros obrigados á
letra.
Apczur do aeceite por intervenção, a pessoa favorecida
por este c os indossantes anterio~es podem exigir do ·porta~
dor, mediante o p'agamcnto da:> somrr:as indicadas no art. 424.
a cn trega da letra c do instrumento do protesto por falta de
accciLc. O que rGccbe dessa fórma a letra póclc usar logo do
ri irciLo regressivo contra os obrigndos anteriores.
.
Ar!.. 418. O aval de que truta o art. 3\l5 deste Codigo
póde .sei' dado por pessoa que já seJa obrigada pela letra de
cam~10, coml.anlo que por csoc facto se augmentcm as ga~
ranf.1as do portador.
O. n.va! da letra ele cambio .dcyc i!J-dicar o nome da pes~
i'oa nfmnl)ada: cm f11lla dessa mdJCaçao prcsume~se ter sido
dudn cm favor do sacador.
.·
. O ayuJisf.a fir·a obrigado pelo aval, mesmo no caso da nu!~
l1dadc rla assif(mli.m·a do ul'iannado, salvo se tal nulliclade re~
sulf.ar·. rlq vieio de (órma rln t.iltilo. Pnganclo a letra, o avalista
tem dn·e1ln ~·c:.t:resslvo conl.ra o ~eu afianc-ado c contra os obri~
gados anterwrcs a este.
ArL. IdO. A letra póclc ser sacada:
a dia J'ixo;
a tempo certo da data;
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á vista·I
•
a tempo ccrLo da VIsta.
.
J~' nulla a letra qu~ contiver vemilucnLos successivos.
Art. -120. A letra de cambio á vista é exigível no dia da
apresenta~ão ao sacado. A apresentação deve ser feita dentro de se1s mezcs, a contar da dU'La. Ap'pl1ca-se neste caso o
dispositivo do art. 41ü, principio.
§ L" O prazo da vista corre da data do acceile QU da·.
data .do protesto por falta de acceil~ quando a letra não fór
acceila ou o acceitc não i'ôr datD~du, caso e&Le em que o por~
tador póüc Lambem protestar para fixar o inicio do prazo da.
vista. Na falta de protesto, o prazo começa a corr·&r do ultimo
dia do prazu da a:,)J•esentação da letra para o acceite, nos termos do art.. 4:1.6, principio.
§ 2." Os prazos de vista ou de da ia se1·ão computados se.gundo as regras do art. üG4.
§ 3." Si o calendario do lagar do saque differir do calcnr.lat·iu do lagar do pagamento da letra, a data do vencimento
a di:t fixo ~erá calculada pelo calendario· do lagar do pagamento, salvo se do lcor do titulo resultar ·que as pa. tes tiveram intenuão contrariu. Na letra a tempo certo da data o
inicio do pruw é determinado pelo calendario do lagar da
omissão, c na letra a tempo certo da vista pelo calendario do
lagar em que se fez a sua apresentação, computando-se da
mesma fór111a u prazo para a apresentação, salvo, em todos os
casos, clausula cm contrario.
Art. 421. A letra deve SCJ' ap'l•csentada ao sacado ou ao
acceitante para o pagamento ·no lagar designado e no dia do
vencimento ou, sendo este dia domingo ou feriado por lei, no.
primeiro dia util immediato.
.
§ 1." O portador não póde recusar o pagamento parcial
que·· lhe for ofí'erecido, e o solvente tem o direito de exigir, na
i'órma do art. 399, além do recibo em separli.do, .que o portador annole na letra o pagamento operado.
§ 2." O portador não póde :,er obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra, e o sacado ou acceitante
que a pagar antes do venciment,o é respopsavel p'ela validade
desse pagamento.
_.,
.
§ 3." O sacado ou acceitanle que paga a letra no vencimento deve verii'icar, para liberar-se, a regularidade dos inüossos não riscados, mas não é obrigado a verificar a assignatura dos indossadores.
Art. 422. A letra deve ser ·protestada por falta de acceite
o_u por falta de pagamento total ou parcial no prazo do arttgo 404.

1

PD~t~agraplw unico. A clausula de retorno Úm despezas,
inscrta na letra pelo sacador, tom sómento por effeito dis-.
pensar o portador do p'I'oleslo para o e1'1'eito do exercicio. dO'
dit•cilo regressivo contra Lodos os obrigados :i letra, não
obstante eslipular.~ão em contrm·io fcilá por algum indossador.
Si, apezat• ela exislcncia da clausula de 1'Clorno sem despezas;
o port\1dor tirar o protesto, não poderá reclamar dos obrigados, contra quem exercer o direito regressivo, as despor.as do·
protesto .

•

~
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Si a clausula de 1·ctorno.'sem rlespezas fur inserida no
indosso c, não obstante, o portador protcstm· o titulo, terá direito de reclamar us dcspc~as do protesto de todos os obrigados tí Ietra.
Art. 423. O portador dará aviso da falta de acccite ou
de p•agamenlo ao indos~ado!· precedente, ou ao. sacador ~a
letra !lO portador dentro dos Clous d1as utms segumtes ao d1a
do protesto, ou ao da apresentação no caso de . r~torno s_em
despezas. Cada indossador é obrigado a transmJoltn• o av1so,
por copia, dentro de igual prazo, ao indossador precedente até
ao sacador.
§ L' Não sendo a leu·a passada ao portador, além do
aviso ao indossadoJ• precedente, o portador da letra nüo accelta ou não paga é obrigado a dar aviso directo ao sacador dentro de quatro dias uteis, salvo se este tiver sido intimado pelo
ufficial elo protesto de letras.
§ 2.' Os avisos, a que se refe,J'e este artigo, serão feito~
por carta registrada, posta no Correio dentro elo p'razo marcado para cumprir a J'ormaliclade do aviso, ou por carta directamente enviada ao interessado, provada a remess~ pelo
recibo do destinatario ,,
.
§ 3.' Sendo desconhecida a mor:lidia elo inclossalario, o
ariso üeve ser remeltido ao inclossaclor precedente.
§ ·í.' A falla de aviso não impol'la na perda do direito
regressivo. mas oujcila qnem a commel.lPn á inclcmnizaeão da,;
perdas c clamnos que tiwt· cansado por sua negHgencia.
~\.rt. .\:?!,. Todos o;; qu.r a;;,;ignam, accnHam ou inclossam
leLm ele cnmhiu são solidariamente garantes elo seu pagamento paJ•a com o portacloJ·, o qual l.i~m n direito ele exigir o
P,àgamcnt.o, inrliviclual ou collcclivamcnte elo sacador, indossaaor c mais signatarios da lcl!·a, sem ficar adstrictu a obser~
var a ordl!lll cm que sr; obrigaram.
'
O rnc;;mo direito assi:;Lc ao sig·nataJ·in que pagar a letra,
contra to elos os mais o!Jrigados.
O cxcrcicio dn direito conLm um elos nbrigaclos não irnficdc a ac1~ãD do pol'ludor ou. solvente ele letra contra os outros
oh.l'igurlns, lliC:illlo pllstnriorl's ao que l'oi p1·inwiro llematl·

claclo.

~ 1." O porlaclol' lrm rlirPilo u exigir nãn sr'r a impo;•!ancia
ria ltolrn não HPI'r•il a nu n~n rra:;:a. romn as <[l)sprza,; dn TH'ni.csl.n
u nvisns o nuLJ•as, as do rccan1hio, se resacm·, c mais a com-

missão de um sexto por cento,,
~ 2.' Srnr.lo o rlil'ril.n tln prwl.ador rla lell'U exercido unles
do w•ncimenln, · dcduzit·-se-ha da illlLJOI'iuneia da lPit·a a somnm l'IIITI!'Jifllldl'nl i' no dPSI'Ollin .;oglmdn a taxa Wl'l'l'lli~> na
j'll'a~a dn dnrnieilio rln pOi'latlol'; sr a ldJ•n "'' Í\'1'1' l'f'lleida
a~lieinnai'-Nf'_-:'t ri Rim inqrn1·tm1cia o jlll'n dr ii .'1<. a cnnla1· do
illU dn 1"1'1\CIIIWIIIO,
·
§ ~:." O indnssadni' q111~ pa~·:u· n ll'il'a p(rdn r·,•cltl111al' d11;;
~1'11:< ~~·.r~lllll'i!-(ai[n,; a in,pni'Lnnl'ín q11n h1rll\'f'l' """~nlLHr!1iadn,

l'.unl n. . . ,Jill.'O:'i rir 5 ~.j), dn . . de n dia dn nagnn1en!o. as dc~~pc~~a~
ri!' I'I'C'<IIIilrllr 1~ oul.t•as c n C'llill111i,;''iio elo um SI~XIo JlUl' CL'lltu

a que

~c refer~

o§ 1".
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§ 4'. O nhrign.do (]11e llll!'n. a letra pócle exigir que r.lla
lhe seja entregue com o instrumento do protesto e n conta clns
clcspr)zas cnm a qltitação.
§ 5." O indos~ador (]110 pa~ttl' a letra pódc riscar o seu
indos:;o c os ctoB inclossal.arios seguinte: .
§ o: o obrigado que paga
parte ela letra, não satisfeita pelo acccilanl.c. púde exigir que. o portador mencione
na letra a impàrlancia rlo pagamento parcial por ellc .cff~
ct.uado, passando-lho ainda qui tacão ela divida. O portador
deve entregar-lhe o instnnnento llo protesto Umdo nos lermos do art. -I Ou.
§ 7.0 A i'a!lencia rio acceitanle autoriza o uso do direitó
regressivo, como no caso de recusa elo acoei!.c, desde que o
portador tire o seu protesto de falla de pagamento.
~ s.• A fa!lcnc:ia elo sacador, :'lesmo no caso de falta de
acceite. não autoriza u :wn.fio regressiva contra os indossadore~
untos do Yencirnento.
·
Al'l. 425. A pessoa CO·n1 direito reg·t·cssiyo cm virtude 1Ja
letra do cambi·~ póclc. salyo clausula mmressa em contrario.
haver o embolso da somma devida, pelo resaque de nova
let.ra de cambio, tí visla, ~obre qualquer dos obrigados antcJ•iores. O recambio compl'chende, além elas sommns mencionadas no art . .\2.'J. ~§ 1", 2• e 3•, a corretag-em paga para a
negociação r! e nova letra c o se !lo desta.
·
Sendo o recambio feito pelo portador, a sua imporl.ancia
é dctormiuarla pelo Cll!'~n rln cambio á vi~ta do Jogar do pagnrncnt.o sobre o Jogar do eloi11icilio do sacado, e se fôr feito
prliCJ indos~ador ou avalisl.a, peL do Jogar do domicilio deste
sobre o elo domicilio elo sacado.
Ar L .\2ü. O portador que não apresenta. no prazo legal a
letra de cambio á vista ou a tempo certo ele vista, ou não tira
o seu protesto em tempo u ti I. ~alvo o caso do art. 422, paragraphu unicn, pürde o direito rc~ressivo conl.ra o sacador,
indossadores o mai~ signaf.arios rlu titulo, com exccpr.ão do
ucceitante c do avalista deste.
·
§ 1.• Scrn em!Jm·go da exoneração da responsa!Jilidude
cambial, o sacador fica obrigado a restituir ao portador ou
solvente da letra, com os ,juros legues, a sommu com que so
locupletou ú custa r.!ellc.
§ 2.• Quando a letra tem do ser paga por outrem que não
o acceit.ante, o portador, embora nllo se,ia obrigado a protestar contra este, devo dnr-lhe aviso de falta de pagamento
no~ termos do art. 423,
§ s.• O portador que conceder ao acceitante pro!'ogacllo
do vencimento, sem ter t.!rado o ~eu prol esta em tempo, perde
o direi Lo regressivo conlra todos os outros obrigados.
Art. lt27. Nn r11~0 do arl. 538. o portador da letra de
cambio deve apresentai-a a pagamento e tirar o seu protesto,
quando se.ia caso disso, denlro do mez que se seguir ú expiruçi"to do ]ll'azo ,d.a suspensão.
·
~ ·!." Si n ~n;;pcnsiin rxccclel' ele um mcr cnnlniln dn. vencirnrnlo t!n lel1'n, o pol'Lnclol' p6de, logo que lermilltll~ O§SI:l

a
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mez, exercer o seu direito contra os obrigados. anterio~es, se
estes não estiverem cobertos pela resalva de força ma1or, de
conformidade com o art. 538.
§ 2.' Nas letrus de cambio :i vista ou a tempo certo
de vist.a, o nwz a qt1c se r~l't~J'C o pai'Uflrapho anLeccrlenLe
eonta-sr. do dia em que tcrmmar o prazo legal para a apt·esentação da letra.
ArL -12B. A letra de cambio, depois do protesto por
falta de pagamento. ou, não havendo protesto por ser letra
de retorno i;em dcspczas, depois de sua apresentação ao
pagamcnt.o, póde ser paga por um interveniente cm favor
do sacador, indossador ou qu11-lquer outro obrigado.
§ 1'. Esta disposição é applicavel ao caso em que o portador póde exercer o seu direito regressivo antes diJ vcn-

. cimento.

.

§ 2'. O pagamento por lntervenção póde ser effectuarlo

por qnalqncr das pessoas indicadas no art; 417. observada
a disposição do § ·1' do mesmo artigo, e deve realizar-se até
n nltimo dia do prazo mareado para se tirar o protesto e, no
·caso do § 1' do presente arli:;o, antes do vencimento.
Art.. 420. O pagament.o por intervenção deve eom'prehcnrler toeln~ as qnantias qt1c teria ele pagar o favorecido pela
mesma ;ntervenoão, ~ o portador tem o direito ele rcctJSUl' o
pagamento parcial.
·
§ 1.' Recn~ando o portador o pagamento total, ficam
~xonnrnrloR os que tiverem de ficar desobrigados pelo pag-a.meT)to feito pelo interveniente.
~ 2.• rlecnRando pngar a pessoa para isso designada na
letra ern falta elo ar:ccitanl c. ou a qnc acccitou por int.cJ•vcncão. o portador deve !.irar o seu protesto, cm tempo nt.il. sob
pena rio perda do rlireito regressivo contra os indossarlorcs
post.criorcs ao que indicon pessoa para pagar ou ao quo foi
favorecido pela intervencão.
§ 3.' o pagamento por intervencão deve constar da letra
rorri indicação da pessoa favorecida pelo intervoni cnt.e, o. na·
falta dessa indicnci'i.o, presume-se ter sido feita em favor elo
sacador.
·
§ 4'. Havendo varios intervenientes, prefere-se o que
liberar maior numero de obrigados.
.
~ 5'. A letra, acompanhada do instrumento de protoRto,
dovc ser cnt.reguc ao interveniente que a pagar.
Art. lt30. O ~ar.ador é ohrir.tndo n dar ao tomador da
Iet.rn M cxnmplnrns que cst~ pedir. correndo as despezns por
conf.n do t.omnrlnr. o~ ~xemplares da let.rn devem flel' irlrmt.lco~ n cnrin 11111 deve ser 1111mcrndo no nroprlo texto do tit.ulo,
~oh pena de ser havido r.arla exemplar como uma lctm
r!fstlncfn.
·
Art. t,31. O port.arlor pórlc r.xl~lr rlo seu immedinto inrlossnrlnr o m1mcrn do cxr.mnlarcs de letra qne entnnrler nreos~nrfos, o o lndosRnrlor 11 nhriA'ndo n omprognr torln n rll\1s·encin pnra com o endossador precedente, até o snco.d.or, afim
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ele sa!.isl'nzcr a eXÍ[:r0l'ICia do jlili'Lador c ú cusfa desf.e. Os di~
versos indoo;;;tdi)J'r:.s tiO\'Cill repdir llü~ novo.~ oxernplurcs o seu
indosso.
ArL !,32. O pugamcnl~o feilo sollre um cxcmpJ.ar é li!Jo~
ralorio, ficando sem valor os exemplares não acceiLos, ainda
que isso niio const.c elo lom· da lelra.
§ 1." O direito rc:::rt>ssivo não póde ser exercido conlra
o indossaclor que transferiu os dil'fcrentcs excmplart)S · da
letra (L m8sma pessoa, senão mediante a remessa de Lodos os
exemplares, salvo se o portador prcsf.ar· caução para gara11tia
rio direito regressivo rio indossador.
§ 2." •rendo sido rcrncl.liclo u rn exemplar ela leLra para
o acccit.c, a ressoa que o remei.Leu deve dcelarar nos onl.ros
exemplares o nome rla pessoa cm cu,io poder se aeha, c esta
é ohr·1:.:arJa a entreg-ar· o ~xr!rnrlar acceilo ao pnrt.adnr ln;:ti~
timo do ont.ro exemplar. Em caso de recusa tirará o portador
o seu protesto, fazendo consl.ar que o exemplar enviado para
o •acccit.c não lhe foi cntr·cgnc n que lhe f·oi negado o acceite
om outro exemplar ou o pagamento ela letra.
§ 3. • O exemplar remellido para o acccitc, na fórma
do § z· deve ser cruzado, ele fórma a indicar que não é
transfc.rivol poc inrJosso.
ArL. 433. Tüd·O o porlaclor de letra do cambio é auto.
rízarlo a fazer copias rcpr'Oflminrlo rxactamentr. o original
com os indossos e toclas ns mrris menções que nclla figuram
e declarando onde termina a copia.
A cópiO:. assim 'feita poderá ser end·ossaida do mesm'l
modo c com os mesmos effcilos elo original. cujo detentor
será mencionado na cóp.ia. Se o clctcnlor recusar entregar o
original ao portador lcgi Limo rla cópia, este não poderá exercer a oua ·acção conl.ra a~ pessoas qno h:1i'am mdossado a
copia, ·antes do tcT· feito r;Pt-tir!car prln prot~sto ·qu~ n origi~
na! lhe não foi cnlrcgne, sem prejnizn ,]o clirr:ilrl de indemnização de perdas c damnos contra o rcfé'l'id•) clotcnl.ot·.
O ncccit.e posto na cópia não >n,ieita n ac~eitanlc · nos
effcitos cambiacs.
Art. '•3.\. A falsit'icaeão Je ',J'.l'llqncl' :t,;,;ig·nab.tr·a não·
iiJflnr, sol-.re a ohrigaçiio decorrente tias assignaturas verclaclcil'l\E postas nt\ letra de t'nmhio.
Art. 435. Em caso clr. altemoão do texto da letra, ~s
que dão a sua assignatura depois rla •a!l.crar.ão ficnm ·obri!ra~
<los ele conformiclarJc com o Loxlo :tll.crado: c os· anl.crio'i·e~
de conformidade oorn o texto originaria.

CAPITULO III
DA NOTA PROMISSDRIA

Art. 430. A nota promissoria eleve conter os
requisitos lançados por exl.onso no seu contexto:

seguinte~

I, a clonominnçiio elo nota prornissoriu ou tormo corroa.
pondcnle no. lingu.n cm que f'Or omitt.ida; ·

----:-----~·c·~·-----------
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Ir, n somma de dinheiro a pug·ar;
I
.
IIf, O nome da pessoa a quem cinVC SCL' paga;
IV, a assignaturu do proprio. punho do mnillcnl.c ou elo

mandataria especial;
·
V, a data do Jogar, mcz o anno da emissão, podendo sot·
lançada cm algarismos. ·
§ 1." l'oã·o se considerará nota promissoria o escriplo ao
qual fallar qualquer elos requisitos acima enumerados.
§ 2." Será pagavel {t vista a nota promissoria que nãn
indicar a época do vencimento. Será pagavcl no clomicilio dJ
emittcnte •a nota que nã-o indicar o Jogar do pagamento. Hnvendo indicação allernaliva do Jogar do pagamcnl.o, o portador tern o direito ele opção.
Art. 437. A nota pr·omissoria pó ele ser passada:

r,

á yista.;
II, a c! i a c_?rto;
III, a tempo certo ela data ou da vista.

A época elo ·pagamento deve ser precisa e unica para toda·
a somma mencionada.
.
.
Art. 438. São applicaveis á nola promissoriu as disposicões relativas ú letra de cambio, com ns excepções seguinte~:
'
T, o subscriptor ela nota é obrigado como ·acceilanlc
da
letm de cambio;
·
·
II, o subscr·iptor c 'seu aval is la não ficam exonerados ela
ollrigação por falta ele protesto ou neg·Iigcneia elo portador;
IIT. ·a nota promissoria não pódo ser passada cm mais ele
um exemplar;
IV, é nulla a nota promissor/ia passada á ordem dil
subscriptor ou emissor ou ao portador;
V, na nota pagavel a tempo certo ele vista; o prazo comcçll
a correr ela ela ta elo - visto - posto pelo subscriplor. Re.
cusando-;;e a pôr o - visto -, o portador deve !.irar o sen
prntcsto para servir de ponto de partida part~ o prazo dr~
vista,

· CAPITULO IV
DOS BII,I-IETEB DE :MERCADORIAS

Art, 439. Gosem ele !·odas ns garantias das letras d~
cnmbio os bilhetes pagnveis em mercadorias, e stto-llleil
t5ppllcnvois as disposicões do capitulo II deste titulo com ns
modificncües do presente co.pitulo,
Ar!. 440. O bilhete de mercadoria deve conter:
I, a dntn;
IT. a denominação de bilhol e ele mercadoria, ou a corresponclonte na lingua em que fôr emilliclo;

..,-----·-1'
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III, a qualidade das mercadorias consignadas;
IV, o nome da pessoa a ·quem se rlcve fazer a corrsig·nação;
V, a ópoca cm que esta ha do fazer-se;
VI, o vv.lor como nas letras do cambio.
Os bilhetes que não contiverem estas declat~a~õcs serão
considerados mór as obrigaçõ,os.
Art. 4H. Vencido o prazo, incumbe ao pot·lador o-:ecui.ar a obriga~'ão, cxpccl indo a· mcl'Cadoria, ou fazendo-a
transportar para algum armazom geral, trapiche ou entreP·Dsto. Pódc, porém, o porl.aclo;· consei'\'UI' a mcrcactoria pot·.
sua co11ta c risco no armazcm onde se achar durante prazo
maior que o estipulado no bi>Jhete, quando os usos locaos o
autorizarem,
§ 1." Si a mercadoria se aclui.r cm armazem geral ou cm
• trapichc sujeito á fiscaliznoão Muaneirv,, bastará a simples averbaç.íio no nome fla pesnoa a quem eleva sct· feita a
entrega.
§ 2.• Em caso de não cumprimento cm tempo da obri··
gação imposla ao portador, perder:i elle o direito regressivo
contra o sacador e os indossadores, mas conservará a acçf..CI
c0n tra o accei tante.
:\rt. ~42. A estin1nçi.o da mercadoria não consignada regula-se, quanto á indemnização c ao reembolso, pela fórma
do arl. :?82, compuiando-se a ·diffcrcn~~a entre o .momento da
requisição e a data do vencimento do bilhete.
Art. 443. Salvo convenção especial ou uso local, as r.lesp<ius da consignação ou. as que se fizerem especialmente com
a medição, prova ou peso dr. mercadoria, incumbem a qucrú
tiver de fazer a consignar.ão, e as do recebimento a quem
tiver de recebei-as.
·
CAPI'.IlULO V
DAS DllllBNTURJ;S

Art. 444. As debenlures ao portador. emittidas pelas sociedades anonymas, commandilas por acções, sociedades limi·
tedus .. ou pelas socjedadas de que trate o art. 194, deverão
enunciar;

r, n denomlnac!io, objecto e séde da sociedade e. se

fôt•

commnndi! n ilor ur.cões ou sociedndu llmitada a firma, o capltnl social ou fundo patrimonial;
.

n, n datn da publicn~ão nn folha officinl dos oslntutos ou
contrneto social e dns alternr,ões por que tiverem pnssado e
do requerimento nn Junta Commercial;
IIT, a claf.n dn publicar,.üo officinl da neta da nssmnbl~fi
g-eral ou reuniã·o dos socios que rcsolvcú a emissão e lh~
fixou ns rond icõcs, prccisando-so jornaes em que tal publi··
cucão se fez;
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tv, a imporLancia dos cmprcslimos de igual natureza qu(i

já tiver feito a sociedade c as hypot.bccas, anticrcses e pil·

nhores que onerarem quacsquer bens da sociedade;
V, o numero, val·or nominal e serie das obrigações da
emissüo actual, com o juro correspondente a cada um; a.
época e as condições da amortização 1m do resgate c do pagamento dos juros;
VI, o numero de ordem de cada ~ebenture e o numerv
;:lo talão ou matriz de que fõr extrabido, c a clausula de pagamento ao portador:
VII, a d.a:ta da inscripção da hY'potheca em garantia da
obri>;:1ção, declarando-s~ o loi)'ar da inscripção, se os titulas
· gosar0m d3 tal· garantia especial;
VIII, a data da emissão;
IX, a assignalu :·a de proprio' punho de um dos directora•
ou gerentes da sociedado que tiverem competencia para isso
na conformidade dos r.st:J.tut;os, ou da firma social, tratando-se·
rlc cnmmandita por ac.çõcs ou de sóciedade limitada;
X, o acti·m e passivo actual da 'sociedade.
A cada titulo Yirão annexos ·OS coupons de juros.
§ l .' O typo das debentmcs será unifo'rme em cada séri!l.
§ 2.' Não sc~á ccn.~iderada debenture a obrigação que
não contiver rsscs r~quisitos, mas o portad·or póde exigir o
seu nngnmenf.o
vencida.
. immerliat.o como
. ohrigação
.
Art. 445. Se a sociedade emissora quizer abrir subscripção puhlica de dehenturcs devc~.á puhlicar um manifesto con .•
•.enrlo as declarações do artigo anterior, menos as de ns. VI,
VIII ~ TX.
A falta de cum:p•rimcnt,o desta o'hri:;ação e! a inexactidãc
rio manifesto produzem a nuiJidade ·da emissão em favor do·~
ohrig·acionisf.~s qm o requererem e sujeita os di~ectores da
soci!ldadc á responsabilidade por perdas e damnos.
Arf.. Hli. Os titulos pt'ovisorios ou cautellas, dados ao~.
mutuantes para sua garantia, serüo equiparados ád ebenf.ures
para todos os effeitos desde que estejam revestidos dos requiRi!.og cxi~idos para cslas, menos ·os coup·ons de juros.
Arf.. 447·. No caso de liquida~ão ci·u f::LIJencia da sociedade-.
as dehr.nture:; ar. portador, por ella emittidas na confo~midai!P.
deste CD.pitulo, se·rão pag-as antes de quaesquer outros credore6,
sem prc.iu izd, porilm, dos que tiverem hypothecas ou anticre...
ses, regularmente inscript.os ou penhores validam ente contra·
ctados. ~alvo se aq 'debentures forem especialmente garant.idao
JIOl' h:vpolhecas ou penhores, cnso em que a preferencia se
rcg-ulnrá pela ordem da inscripção; sempre som prejujzo' rlns
p~efercnci.as estatuidas no art. 1. 508.
ArL H8. A5 debentures podrrüo sor espocialment.c garantid'as por hypo.thrr.a dos bons dn sociedadt\ ou de terceiroA,
inscripln em livro ospeolnl no reg!Riro da situnçi'id dos ben~.
Se a sorietiade o:xplorn~ oiltrndns do fnrro, obsorvnr-se-11, quanto á inscr!•pçllo dn hypothecn, o d!~posto no art. 1.130.
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§ L • A prio'ridadc enl:!•e as sÇrícs de obrigações emiLlidas

vor nma socíeclnde firma-se pela ordem da inscripção.

§ 2. • Aberta a subsc~ipção de um emprestimo cm debentures ao portador com garantia llypo/.hecaria, os directores da
sociedade requererão immcdialamen/.e a inscripcão eventual
dos bens offereddos em hypoLheca .. a beneficio dos fuCu~os
portadores desses t.i/.ulos, sob pena de responderem por perda~
c damno·s para com os prejudicados pela demora.
A hypot.heca decorrerá da da/.a desta insc~ipção, a qual
~e tornart1 dcfin!Liva se, no prazo de seis mezes, fõr averbada
á margr.m n sua effr.ctividade. Não se fazendo a averbação no
alludido prazo, ficart\ t>erempta a insc~i'pção provisoria, e os
dírcclorcs da sociedade fornar-se-ão solidariamente responsavcis pelas quanLius J'e!Jcbidas dos mutuantes ou subscript·ores.
§ 3. • Qualquer inte~es~ado pdpcrá promover a inscripção
'rla hypoLheca e sanar as lacunas ·c irregularidades da inscr'- '
pção feita pelos directores.
§ Lo Se a emissãn fõr cont~actada cm globo oom alguma
r•cssôa, a mse,ri-pção da hypot.hec:a será promdvida pelo credor
nos termos dos paragraphos 2' e 3', cessando a responsabilidade elos directores por quaesque~. faltas nellas commet.tidas.
Nesf.e raso n inscripQãd feita regt1larment.e se considerará des-de logo definitiva.
§ 5. • Os effeif.oq rias h~"J)Olhecas feitas em garantia de
debent.mes ao portador. são os regulados para o contracto de
h)"J)othryca;; pelas disposições do capitulo XXIV do' titulo TI d\J
~ivro TII eles te Corlig·o.
§ 6. • Qu31qucr por-t.arlor de ·clehentures poderâ requerer'· ''
fallr.ncin da gocied.nrle cmis,qo:·n por falta de pagamento de
. ,iur·os on ele nmorf.iznl)ão, com prévio protesto, como se dispõr;.
:no livro V deste Codlgo.
Art _ ·H9. As clebcnl,Jres a0 portador são reembolsaveis, ·
confo'nne se estipular:

I. pelo valor da emissão ou po~ preço superior ao d&
emissão;
rr. ·de umn só vez u prtwo fixo ou por aino'rti:r.acão
g-radual;
ITI, por imputaç11o em todos os tif.ulos ou mediante
eortiliO; .
·
IV, po·r annuidndes variaveis 011 que se mantenham igua.ea
em toda a duração do oontraoto.
§ 1. • A soeJedade emissora tr.m em qualquer caso o direito do re~g-atar o·s sou~ tif.u!o~; por compra no mercado, ma~
não p6de obr].frar os port.ador€'s a receberem o pagamento o.nf.colpnda em condiç~es diversas do que so estabeleceu no' cont.ruet.o ele omiss11o, salvo em r. aso r! e falloncia.
§ ::.' As debenf.ure~ sorteadas 'P'arn pagamento cessam
dcsdii !t'B'O no vBncor .Juros, salvo so a sociedade, tendo' annun·
c! ado o pagamento, fór morosa em effectual·o.
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§ 3,' E' .nnnullavol a c~ssão nu a vcnida da debenLurc sor-toacla J1Ur:t a amol'l,ização 011 pagamento. 'quando a circun).
stancia elo sorteio é ignorada de .qualqurr das parles contractan!es.
·
.\!'! . .'t50. Terminada a emissão de cada sél'ie de drbcn·tu:•r.>, os tnlües c mal;rizes, de que houveren~ sido eXtrahtdos oa
1.ilnlos, serão dcpositaclcis na secretaria da Junta Commerciul,
onde podm·ão s~J· exurninudos pa.r qnuesqum· inl,ercssados, e
{]el!es tirar-se ccl'l i.dfto, ele cmJfot•midade ·;COm o rcgulumcntn
da .T!.tntu.
Art. lv5l .. Não ga;;;um das garantias mencionadas no pre.
sente capitulo as oll"ig•açõcs ou ·dc.benl.m·.cs nominativas. A
hy.poLhr:r,a~ em g·:uanLia de taes Ul.ulôs sô Jlrlldc ser Iran&fcrirlh
ou cer.lida nos le:·mo~ t!o arl. 1 .l2J c seguintes dcslc Cmligo.

r

I

CAPITULO VI
Das letras hypothecarias

r

Mt. 45.2. A~. cedulas ou JeL!'as hyp,oLhecu.rias bmiLLida~
pelas sociedades do ~r·clliLo real deverão sm· garantidas 'fJOi'
']}rimcim ll;!Pot.heca do predioc< urbanos ou rura(<!; .perten.
centt-.~ a devedores da socieclaàc, cujos em•ptrestimos
repree~nlum e dcvidamentrJ inscripla. ,\s letras hypolhecurias serão passadas ao portaclm·.

t'

'

Al't. 453. As lrl.r~.~ mrmciona·rão, além das declaraçõe>

'.l~ada~

em obríg·ações · scmellmntc.s:

I, a dcnuminaçãd rla sociedade, se anonyma ou mutua, es-a qualidade de sociedade de credito real e a data
do dcerelD que ihc a·[iprovou os csLaLutos;
IT. a uala da publi0ação na folha offi.cial dos cslaluto's o
das aHcraçõcs por que 110uve~cm :passado;
UI, o numc,ro de ordem relativo ao annà da emissão e o
num~ro da sé!' i c;
IV, declaração do vnl·or da lcbra, juros, prazo, temlpo e
mo do do pagnment.o; o valor da Joka não será ínferiOI' u
'

pecil'icandt~

1

100~000;

· Y, a clausula do p'ag~rnento ao portador;
''I, a asslgnatnra dos directores em numero sufflcionte

para compromatter a respomnbllid·ade da sociedade;
VII, a nss!gnatura do fiscal do Governo;
VI1I os .c.ou•p:ons tia jures.
1

Art, 45ft, As cal1l.eln8 provisorias representativas dils
letras l1ypothec~rias deverão cont·er os mesmos requisito,;
destas, mas serãd nominativas, com a declarncão de não ne'B'ociaveis.
Se lnes cautelas foram rmi!lirlas an porladot', ou não
cimtivr.rem a rloc1arução 11110 neuocitl'L'eis, obl'ig·am a socieclucle,
comr; lellms del'inilivn,.;, pam eont 11\!Ue;tqur>.l' JlOrludores.

/
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Arl.. 455. O portador da letra hypolhocaria só Lem acção
contra a socieclaclc emissora e poderá rerc]uereJ• a sua fallencia
por falta de· pagamento de. juros ou da amorUzar•ão, com· pro~
testo prévio.. ·
·
•
· Art. 45·6. O credilo elo portador prefere aos ele quaes quer
creclores sobre a importancia dos creclitos hypothecarios e
sobre os immoveis adjudicados a ;;o0ie.dade nas execucões hy~
'pothecarias, salvo quantq a esses immoveis as prelacões incli~
cadas no art. 1. 50!:l.
·
Art. 4.57. As letras hypothecarias não lêm éJJoca i'ixa de
pagamento. Serão resgatadas por compra no marcado, ou
pol" via rle sorteio, com a quota ele annuiclade. ·destinada á
amortização do emprestimo reito ao mutuaria da sociedade.
A impontualidade deste, porém, não isenta a sociedade emis~
sora da obrigação de sortear e resgatar as letras cm tempo
habil, sob pena de poder ser declarada a b1la Jallencia.
Ar L. 4r5rS. A sociedade que Li ver recebido do seu muluario
algum pagamento· antecipado em dinheiro é obrigada a res~
·galar com essa importancia o numero de letras hypothecarias
correspondente á· somma pag·a.
Art. 459. As sociedades de credito real que cmitlirem
le.lras hypothecarias cun}llrirão o dispo;,to no art'. 450.
Art. 460. As 1etras de penhor cmittidas pelas soeiedacles
de credito agrícola conterão os requisitos do art. 453, sendo
di&-pensavel o ele n: VIII.
CAPITULO VII
DO CHEQUE

··~

Art. !;Gi. O cheque póclc s~.r sacado sobre c!'inhciro dis~
ponivel em puder de outrem, ou sobre credito aberto em conta
·
corrente.
,,

Art. 462. O cheque deverá ,:nl?ncionar:

I, a pa.lavra cheque ou termo eq1.1ivalcnte .na lingua cm
que for cmHticlo;
II, o logar c data da emissão, com o dia o o mez es~
criptas por extenso;
nr. o nome c o domicilio elo sacado, ou elo estabeleci~
menta em que se achar o dinheiro ou creclilo;
. IV, o nome ela pessoa a quem eleve ser pago, se não. fàt•
·an prll'l.arlnt•, cnlcnclenclo~so que· ó pagavel ao portador o che~
qun rln in!licaç:1n all.rn·nal.iva; póclc lambem ser passado em
J'ai'DI' rln JWOJll'io sacador;
Y, a •quantia a pagnr o.~ct·ipl.a cm algat·ismos c por cslcnsn 011 sü ]JOJ' extenso;
Yf, a a::;signaluJ•a do pas:mclor ou clr! seu PI'OenJ·ndor ilns~
lanle.

-·
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:Faltando algum clesses re.quisilos, o inslrumen~o hão será
considerado cl1eque, mas simples recommendaoão ·ou convite
para el'fcclunr um pagamento.
Ar L 463. O cheque só póde 5'~r sacado 6. vis ln c dc.ve ser
aprc~cnlado no sacado dentro de cinco dias, quando passado na
praca cm que fõr estabelecido o sacado, e de oito dias, quando passado ern outra .prnr:a. Não se conta no prazo o dia da
data.
Ar!.. ltGL O portador q)le não npresen~nr o cheque no
prazo legal, ou dexnr de prol estal-o por falta de pagamento,
perderá o direito contra os inclosssadores. e avalistas . .Mostrando-se que, duya!lte o prazo cm que. o cheque devia ser apresentado c pago, o sacado eslava habilitado a pagai-o, e depois
ficon impossibilitado de eJ'fect.unr o pagamento por cicumstancia estranha á vontade. do sacador, perderá tambem o portador o direito contra e.ste. ·
Arr.. !;65. A pessoa 1quc cmiltit· um cheque sem estar para
isso habilitada nas condioõ·es do nrL 461, ficará sujeHa a indemnizar no portador ou nos inclossatarios successivos as
perdas c dnmnos, além da p()na criminal ()tn que possa incorrer.
·ArL 1Gli. O visto, cnrimbo ou marca do sacado prová
que. esle Linha fundos do sacador sul'flcicntcs para o pagamento do cheque. Se depois de visar ou marcar um cheque, o sacado pagar outro elo mesmo saeaclor, apresentado em data posterior, c por esse motivo não ficar com fundos sufficient.cs
para pagar o primeiro· che.qu(), responde para com o parlado~
d()SL() pelos prejuízos que lhe causar.
Art. 467. Se o portador consentir, sem tirar· em tempo
ulil o seu proLc;oto, que o sacado acceile ou marque ·O che.qu()
para certo dia, perderá o direito a reclamar o pagamento do
sacador, indossalnrio ou avalistas, se por quaiquer motivo o
eh ()que não fõr pago pelo sacado.
Art. 168. O portador do cheque. não t,em acoão contr.a o
sacado, salvo de perdas c damnos, no caso do nr.L. 4&6. Se,
porém, o cheque for acceil.o para certo prazo com o consentimento do portador, dará acção a este contra o sacado, como
qualquer tilulo de obrigação.
Art. l,G9. O sacado pocler1í exigir explicacõe.s () garantia3
para pagar o cheque mutilado ou partido ou que contiver borJ'ões, emendas ou da las suspeitas.
.
·
Art. 470. O pagamento S() realiza pela simples entrega do
chf.'.quc e a cxislencia d()ste em poder do sacadp faz presumir
pag-amento, salvo prova em contrario.
Art. !~7,1. S6 póclc ser pago a um banco o cheque cruzado,
Isto é, atravessado por duns linhas parnllolas. Se o sacador ou
qmüqucr portador lançar ()Jl~re as linhas do cruzamento o seu
nome ou o nome rle qualquer pessoa, só a clle ou a esta poderá
ser pago o cheque.
AI't. ,i:i2. O sacador ou qualquer portador do cheque pódc.
inserindo entre as linhas do cruzam_ento as palavras -:- Só POll

....
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compensação - prohibir' que o cheque. seja pago em dinheirt"•.
Neste caso o sacado ;·ó pódc liquidar· o cheque por compen~a~
cão, a .CJilal valerá por· pagamento.
Art. _473. O cheque nominativo o paga vo! í'óra do Ioga;
da emrssao podcriá ser passado em va;·ios exemplares, nurnc,.
r·ados, declarando cada cxelllplar o numero dos ex~tnplarcs
emittrdo5'.
rO sacado que pagai· mais de um exemplar do mesmo
ciJCque não podeJ•á repetir o pagamento ao terceiro cl•~ boa í'é.
Se mais do um exemplar do cheque tiver sido indós~ado a
pessoas diversas, os indossadorcs dos exemplares não pag0s
responderão cambialmente, se o cheque não for pago pelo
sacado.
A.rt. 47 4. E' vedado o Jndosso parcial do cheque: se <!,:te
l'ôr paosarlo a J'avor do roais do umà pessoa, o sacado liber·a-sc
pagando a qualquer dellas.
·
Ar L. 475. A entrega do che.que a uma camara de compensação (clc1·ino house) em que o sacado esteja representado,
equivale á apresentação ao proprio sacado.
Art. 47li. As camaras de compensação operarão di ar ia;:. ~.nte a liquidação pelo encontro de cheques. As differenca'!
;u:·ão pagas em moeda corrente, se outro meio não tiv,er sido
cnnvencionado.
A.rt. !•71. Só pódem ser revogados os cheques quando á
ordem cto proprio sacador, ou quando forem por elle indossado~ cum de.éláração ·expre~sa de que o portador é seu mandataria, salvo o caso de perda, furto ou roubo denunciado ante.s
do pagamento.
Art.. 1,73. São extensivas aos cheques as disposicões sobre
letra de cambio, em tudo que lhes for applicavel e não coa'trariar o disposto neste Capitulo.
CAPITULO

~i'III

DnS CONI!ECIMEN'l'OS DE DEPOSITO

Al'l. 1,70. O· ennhccimenlo de deposito de mercadorias,

feil.o cm dôcas c armazens gcracs. devc11á conter, além da sua
closi;inaçl\o especial:
J, o nome ou dcsignar.fio da cmprcza emissora;

TI. o nome. Jll'Ofissfio c domicilio do .d!lpositanlr. ou rln
pnr clle inrlicaclo. si o lleposilo não fôr fcif.rj com a
clausula ao portador;
JIJ, o togar o o prazo do doposito;
TV. :t nalureza r. qunntirlnrlc do mm·Mdoring, rln.,igrmrln.~
pr.la clonnminnç5o mais usnrla no c~m~1ct·c2o. scul'fú~o, o o~
t:~.rlo dos cnvoll.orlos, ns marcas c mdJCnçocs
rn·opr!Us paul
cstabr.lreor n sua idenLirladc: o, !.raLando-se de gencro, a qua~
lidado segundo a classificacão adoptada na praça;
l~:rcciJ'O

i
<56

A~N.IES

DO SENADO

. V, o nome do segurador ela mercadoria c o valor elo seguro;

VI, a eleclaração dos fmposl.os, encargos c despczos a que
esteja sujcila a mercadoria e do dia cm que começou a corI'Cl' a t\rmazenagem;
v.n. a data da emissão c a assignatura do emissor ou do
seu· preposto;
Vlll, o numero do talão de que tiver sido extrahido e o
numero de ordem do conhecimento.
O escrip Lo a que faltar alguns desses requisitos nãa.
gosará das ·vantagens e garantias deste capitulo, mas obrigará o depositaria como tal.
• Art. 1,80. Ao conhecimento de deposito, cmittirlo ele conformirlaclc com o arli[lo anteccdr.ntc, poderá ser anncxado.
uma ccclula ele pcn:hor, em que serão transcripLas t.oclas as mdicaçõcs contidas no referido documento.
:Art. 481. A cmprcza emissora é rcsponsavcl pelas irregulat·iclaclcs c incxucticlões encontradas no cunhccmwnto de
deposito o na ceclulo. anncxa, relativamente á quantidade, na-.
tureza, qualiclacla o peso ela mercaeloria.
Ar'L. ft82. O endosso elo conhecimento c da cedulo. nom in:llivos conl'erc ao .cnclossatario o direito de livr·r! disposição
ela mercadoria; o endosso elo conhecimento de deposilo, separado ela cedula ele penhor, transfere o direito de dispor da
mct'carJoria, sujc>itanclo-sc o cndossatario ao onus pignm·al.icio, c o endosso ela ccdula, sómcnte, transfere o credito .pignoral.icio. A simples tradição O[lero. el'l'cilos idcnticos quanclo o conhecimento o u ccclula forem passados ao portador.'
Al'L. -183. O primeiro cnrlosso ela ccdula de· penhor, scpar·n:da elo conhecimento de deposito, declarará a impo•rtancia
do crcdit.o r! c penhor, a taxa rJos juros c a clal•a elo Yenci- ·
monto. Essas clc~laraçõcs serão Lranscriptas no conhecimento
de deposito " rubricadas pelo prinwiro cndossat.ario ela ~e
rlnln. Os endossadores pos~criorcs podem ser plenos ou em
branco.
Art. ~JS L O cndossrtt.ario do conhecimento unicln · ú t·cchll::\ tem o dil•eiLo rle pedir a divisão rla mct•cacloria cm tanto;; lcd.cs quanlos lhe convenham, o a rnlrcga elos lil.nlos CtJI'J·c~ponr!cniN :\' eurla um rios loLcs.
srnrlo rcslilnirln;; c fi ..
Crtnrl11 annullados os titulas nntr•riormenlc cmilticlos.
Outrnsim, (• ]Wt·nJi\lirln ao porlnclnr dos rlous li!JJ!:·,; pc•rliJ' J!líi'IIS lilulc::; :\ Rltt•. nt·rlr•m ou ele Lerrrit·o C]ttr• ind;ear mt
no pnriadtll' rtn :.;u!J,;I.il.tti,,;i'ío dn;: ]Wimri,ros, f!lH! ô''l'ftu J'l'::.l.it::iclns" l11111Ullndos.
!) t''!I1JI!'PZt\l'ill (j!JI' r\fllllnlPI.il'!' O C.J'\'0 I]C Cli'tilli!' 111'1\'1>,; lii.n[n<, s<•:o J't•l'nl!JI'J' n a111mll:11' ns pri11Jil.ivns, J't'.'l"Hirii'I':J pni'
!.mil_>,; c·nll\'.l sr• ent•t·r•,;ponrlr•ssrm a rlcpnsilns rlii'!'I~J'I~J\1:•.,,
.\t·l ..·,p,;;, Emill.il!m; ·os enllhccimrnlns de cl:•r,.-il" nos
lt't'llli\;-; do ii!'! ...':.'J!l, a~ liH't'et!dnt'ins rept'P5('111nda::;
pnt· Pilt\"i
t~tnlnHr:;n. penhora. srqnos!J•n n11 qnalquet•
t.J\IIt'll t'r(dln.l'nen q11t~ pt•c,jutlicllH~ n sua li\'t'(~ n lllt.lllU. fli:~pn

nilll i"'"''l':.in ;;n l'i't'l!l'
si~~n,

sulvo

no~

el\:;os de vcrcla, '1\n·lo ou rou1Jo

elo mesmo

I
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conhecimento ou da codula do penhor, devidamente notificado á cmpreza emissora.
·
\
.
.
Ad. 486. A mercadoria depositada será retirada do arrnazem conlr•a a en l.reg·rr do conhecimento de deposito acorn.panhacla da ccdula de penhor.
Art. 48i. O porla·dor do conhccim~Lo ele deposito ou
da codula elo penhor não é sujeito ús excepções que poderiam
ser oppostas ao cedente.
ArL. .\88. Ainda que não vencido o penhor, ao portador·
do conhecimento de deposito é pcrmittido pagar a divida com
os juros· até ao dia do vcncimenLo, c, no caso de não ser
conhecido o credor, estar ausento ou recusar o pagamento,
poderá efFectuar o deposito cm pagamento nos cofres da cm'
preza ermssora.
A somma cloposilada será entregue ao credor mediante
a restil.uição da cedula de penhor endossàda cm seu nome,
endossada cm branco ou ao portador, si a cedula contiver
as ta clausula.
Ar L. .iSO. O portador da ce:rlula de penhor, protestada
por fa!La do pagamento, lem, 10 dias depois de publicado o
PJ'olcslo pela imprensa, o direito de :faZe!' venrlct· o penhor
.em loilílo, incleponrlontc de fJUacsqucr formaliclads .i ucliciacs.
§ 1." Igual direito compele ao enclossalario do conhecimonto de deposito, que pagar ao credor pignoraticio, e aos
endossadores da coduloa que a houverem pag·o ao ultimo portador em virtude do direito regressivo deste. Não é ncccssaria para a venda a inlerpe!lação judicial dos co-obrigados, ·
§ 2. o Em vez elo ·fazer vender o penhor, o portador da
ccdula. pódo exigir do qualquer dos endossadores anteriores o
pagamento da divida. •Si tiver preferido a venda pcrdc~·á o
direito regressivo contra os co-obr•ig·u.dos.
§ 3. o A venda, por falta de pagamento, não se suspendo
mesmo nos casos do op·posição po,r perda, furto ou ~·oubo cja
cedula (art'. !!85) •
§ L" O direito do portador ela ccdula se exerce lambem
sob1·o a indemnização elo seguro da mercadoria.
Ar L. 490. Só preferem ú divida representada pela ceduln
os direitos fiscaes, as taxas elas cloc•as e dos arn1azens geracs
c as dcspqzas da venda, consc~vação c salvampnto da mercadoria.
,__Art.. Hll. Paga a divida elo pcnho•r c a~ clcspezas a que
se rcl'erc o artigo anl.cccclonl.c, o saldo elo produclo ela mCI·cadOJ.•ia ficm'á :í clisllOsição elo porluclor do con:hoccitncnlo do
deposito.
c\rl.. ~02. São applicavciB ao conhccimanl.o rle clepnsil.o e
:'t ccrlula rle penhor ao poJ•I.arlcll' ou cnclossadm· as disposi(!ÜeR r.lns nl'ls . .'d2, .\ !3, !dS. !,;?3, -121,, 43'• c J.3ti, r.om as mo~
clil'ica~;.ües ncccssnrias. e exceptllaclas as quo forem !llcompal.iveis eom as dcsto capitulo.
S. - Vol, VIl
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CAPITULO IX
DOS CONUECI:MEN'I'OS

-Dl~

1'1\ANSPO!I'I'E

A1·l. .\Gil. O conlleeimcnlo du transporto pol' Lcrr'a ou por

agua devo

~er·

daLad6 o declarar:

I, o nomo ou dcuominavão da emp!'cza de transporte;
II, o nome do navio, Lralando-se diÍ LransporLo. por a;;LIU,
podendo l'acullar-se u subsLil:uição do navio com a menr;ão
por qualque1' ?w.viu, conJornw ;o accoJ·dar; a natureza do

vehiculo, Lrutnnrlo-sc tlo Lt·ansporte por Lena;
•lH, a qualidade o a quunlidudo dos objectos Lia carga,
sua:; marea:s e Immcros annoLados á m'ikgom;
l'V, o loga.r tla ]lttrLida o do destino, c sendo o Lmn:;porLé
por agua, a declai'at;úo das escalas, havendo-as;
V, os :fretes cstipuiados c a fórma de pagamento;
YI, a assignat ura do r·epresenlanle da empreza;
VIl, o numero ele vias expedidas e a nurneraç.ão de catla
via .
.\t'L. ltDL O eunhr.cimonl.o pndertt declal'Ur o nome do carr!~gadot· uu ser L•ttt•>ado ao portador. Declarando o nome, é
ira11sJ'c•J.'ivel por indossn com eJ'l'eiLos determinados nos artigos 3CJ1 alt' 335.
Ar L. 1,95. O conhecimento deve ser emittido em dua-s
· vias, 11elu mcn.ns. Não ~c poderão expedir mais de quatro
vias do conbr.cimN11o; salvo ,iusLil'ica9ão de perda, furto ou
rou:llo. Os clivcrsos exemplares ser fio cm lurlo iguaos, dli'l'erenciando-sc apenas pelo numero ele ordem de cada um.
Art. ~96. Havendo conLcstação ou duvida entre douo ou
n1ais poi•Ludores do conltecimento, a empreza de transporte
libera-se da responsabilidade fawndo depositar judicialmente
a carga pol' cnnLa de quc·m JlCI'LenccJ'. Os clircitos ~ pt'Cferencms dos divr.t·sos portadores serão decididos pel·o juiz, confol'me as rcgi·a.s I \\g·acs, c a mercadoria, ou dinheiro em· que
tiver sido subrogarla, ser:i entregue u quem competir recebei-o.
Art. 1,97. O conhecimento provu o embarque das mercadoJ•ias nelle declaradas c ohri::;a a emprcza a cntrep;al-as nas
condit,:õcs 0slipulaclus, salvo no caso de contestação por p~rda,
furlo ou roubo ou no caso do art. HJG. O portador do conhecimonlo ào tt·anspürLe tem a livro disponibilidade das mercadorias, e :·cru ln-;;o clono de lias cm quanto o contrario nr~o fOr
l)l'fl\'iltl". Todavia, <I ~onli.,~imr:tll n nominal i vo púrlu set• indossnclo com a dcolar•anfto de que a Lrunsl'ercncia é fcit:t tfto sómonll' a liLulo r!e J1tandalo ou do penhor. E' facultnclo Jazer
idcnLica clcclat·at;flO no conlJct:imenLo ao portador, o qual i'icar:'t. pu!' •)."e J'nclo, u·a nsJ'onnndo cm nominativo.
Ar L. HJS. Terceiro nlio portador de alguma via de conhecimento nüo pódo impedir a entrega da mercadoria n

·----"

•

..·'
'•'

SESSÃO EH 5 DE NOVEMBRO DE f923

259

quem se apresenta como portado!' rlo con!JecimenLo, salvo r.os
casos de cmbarg·o uu penhora dcerelacto por juiz competcnLe·
contra o coiJ~Jg·nal.ado da mercacloriw ou o portador dd conhe~
tiJncrllo nominativo ou illdo,;saLat•io delle.
Ar L .\90. Silo .Lpplicaveis ao conhecimento dr·· transporte
as dJ;;posi1;ües dns at•ls. id2, 41::!, 418, 423, 424, 434 ,e 435,
feitas as · morlifü. 1çõcs neoossari&.; e no que não forem con~
trarias ás rli~oDs.~óes dc,;Le capi!.u'o e á natur'"ta do conhe~
cimeuto.
·
CAPITUi.O X
lJOS

DILHJ1'1'~~

.

.

··•
,'"

•'

.,,.,

DE LOTERIA

ArL i:iOO. O billtnl,, 'nl'lrnrlo rm'nmn loteria autorizada
deverá ser pago pelo tlw:;oureiro a quem o apresentar, salvo
·proviu ,:J,JtlL!n(~ia de. p~rda, furto ou roubo.
.
. Art. 501. Si liver' sido Ôm'ttido mais de ~m biLheto do
mesmo numero e u5te fOr premiado, o thesoureiro ou concessionario da loter·ia será obrigado a pagar _todos que lhe
füi'Cm apresentados. Quando saiam brancos os numcros de
CJLie se tiver emittido mais de um bilhete, o thesoureiro ou
. concessionaria pagará .ao portador uma quantia cinco vezes
maior, do que o menor premio, por bilheLe que lhe for apresentado.
~··:
_:r-1
,.,I
ArL. .502. Si a;ppo.rccerem na roda mais premias do que
os que devem. e> LU!', s~r:í. o thesoureiro obrigado ·a pagar
aos portador~,; dos nurnnros respectivos todos os premias qüe
tiverem sahido da rodu.
ArL. i.í03. Si, conclui da a extru'cção, se reconhecer a J':~Ita
do um .ou mai;; t:uwcros, o tllcsoureiro pag·ará ao portador ou
por·l.adoros de bilhete ou bilh•etes desse numero· que nã.o tiverem sahiclo da rorla, um premio igual a cinco vezes o valor
do menor premio.
·
ArL. fiO L Os bilhetes de. loteria deverão conter. a indi-cação do capital da mesma, a de•claração da autoridade que
a conccrJ,:u. il lei nLt occreto que a autorizou e o nome da
· insU.Luição beneficiaria.
Al'L 50;). As disposições dos arts. 501 e 502 são extensivas aus sorL~ios J'cHos [JCla.s ·sociedades que emittirem debentm·os. letras llypoLhoca!'ias ou de penhor c ao:; particulares
autori~ados !JUra r.•mittircm ti Lu los de qu:üquer · especie, pa~
gaveis ou re.sgaLaveis por meio do sorLeio. A's mesmas pessoas L! Lambem applicavol o disposto uo art. 503, mas, tt·a~
tanclo-se do sociedades anonymas ou mutuas, o· pagamento
será de duas vews o valor do menor premio.
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CAPITULO XI

og llSPJ>r.•rACULOS
Ad. fJOli. A posso do bilhete de cspcctaculo publ icn dá
direito a um lagar correspondente á calegot•ia do bllhelc•, ou
ao lagar nolle designado, e ao espectuculo unnunciado.
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O portador 'do ·bÚhete não póde p.edir a execução de
qualquer canto, peça· d'e musica, recitação ou exhibição que
não faça parle do programma.
Art. 507. Havendo mudança do prcigramma ou tran~for- ·
mação do espectaculo ou substituição de art.istas que nelle
devam tomar parte, o portador do llilhele, i.l'dqnirido ante~ do
unnuncio da muclanc;u, tem o direito de cx·igir que a compra
fique annulluda, rcstiiuinlio-lhe o empr·czurw o pr·cço elo biJhet.e.
·
Si, pot·ém, a mudtm~n sobrevier depois ele cume~aclo o
'cspectaculo e por cau~a de forc;a maior, a juizo ela auLoridadl.l.
competente, o portador não tem direito á restituição do preço.
Art. 508. O emprezar'io tem o direito de negar a •entrada
na casa cm que se tiver ele dar o' cspeclaculo :.~ qualquer pessoa, ainda que munida de bilhete, desde que tt repute inconve.niente, restituindo n. importancia que tiver recebido. Si o .
bilhete fOr de -favor, a pessoa que o apresentar não terá direito a indemnização alguma.
.
Arl. 500. Si o bilhete aprc~enlado houver sido vendido
a intermediaria ou cambista por preço inferior ao annuOOHldO,
a c:mpreza, na hypothesa da primeira parte do artigo ante:cedl'nto, é obriga.da a restituir ao portador o preço mareado nas
suas tabellas, sem o desconto feito ao intermei:liario ou cam- ·
bis ta,.
. A mesma obrigí'LÇão lhe é imposta na bypothese de ::nudança o'u alteração de espectaculo ou substituição de artista
d~pois da acquisicão do bühete.

CAPITULO XII
OOS !11L'HETES OR l?ASSAGENS.

Art. 510. As emprezas de caminho da ferro, omnibus ou
bondes, barcas 011 quaesq11er vehiculos, que cmittirem bilhetes
.rlo passagem ao pQr.tador, não podem recusar-se a fornec~r a
quem os apresentar os meios de transporte promettidos, salvo
si da presença do apresentante puder resultar damno, risco
011 incommoclo gt•nve paPa os outros passageiros. ou si o apresentante não se achar vestido decentemente, de accõrdo com
c~ avisos affixados pela emprcza·.
Art. 511. Os emprezaríos de transporte teem o direito de
examinar a legitimidade do modo de 'ncqnisiçuo· elos bilh~tés
de passag'ens fóra do tempo c elo Jogar determinado para ·a
venda.
·
Art. 512. Podem Lambem os omprozarios de Lt•tmsporto
fixar o tempo para a substituição deis bilhetes emillidos,
quando lhes qncil'[l!\1 mudar a fórma, sob a clausula do fic:urcm sem cffcito os que não forem utilizados no prazo nclles
marcado.
Art. 513. Si 80 bilhete elo passagem estiver ligada a fo'Jm·ancia ele clclnrminaclo pczo on volume ele bagagem, · entendc .. ee que c.slc lJenel'icic é concedido a cada pasas·eiro, niio
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sen:do permitido a este justificar o excesso · de bagagem ·
apresentándo bilhete pertencente· a outro passage"iro, salvo
tra tando·-sc à c pessoa da família.
)

.......

:
·,

CAPITULO XIII

,

I

DA PERDA, l'UR'rO OU ROUJlO DOS T!TULOS DE CREDITO

A1·1. 511 . .Jus i ificanrlo a Jlropricrlarlc e w pcrrla, furto ou
J'nn!Jn (rio um li. tu lo riA crrdiln nominativo, doscripto cnin ela~~ c precisão; •O propriclnrio pode requerer ao .iuiz do .Jogar
. do pagamento a intimação do sacado, acceitante ou devedor e
dos co-obrigados, para não pagarem o alludido titulo, e a cif.acão edital do detentor para apr.esentar o titulo em juizo
dentro do prazo de tres mozes,. que começarti a correr da data
do vencimento da divida, ou, si estiver vencida, da data da
publicação do edital.
§ 1:• Durante o curso desse prazo, munido da certidão do
requerimento e do despacho favoravel do juiz, fica o reclamante autorizado a praticar todos os actos necessarios á garantia c conservação dos direitos creditorios, podendo, vencida a divida, exigir q\le o devedor. deposite cm juizo a lm.. port.ancia deli a.
·
·

§ 2.• Decorrido o prazo sem se apresentar portador legitimo nos termos deste Codigo, o .iuiz decretará a nullidade do
titulo. perdido, furtado ou roubado, c autorizará o reclamante
a exercer todos os direitos e· acções inherentes ao credito, ou
orrlenará o levantamento em seu favor da quantia depositada,
si t.iver havido deposito.
§ 3." Aprcsr.nf.anrln-se algum portador legitimo o juiz .iulgarú prejudicado o pedido do reclamante e rilmetterá as partes
I.
·
paro a acção competente.
§ 4." O reélamante habilitado com sentença ·do ;!ui~ nos
termos do § 2•, fica equiparado ao portador e obrigado a fazer
aos ·co-obrigados os avisos e notificações ordenadas para os
casos de recusa do acceite ou do pagamento à o titulo.
§ 5/ Apresentando-se n portador legitimo decorrido o
prazo de tres mezes de que trata este artigo, não se achando
ainrla paga a divida ou levantado o deposito, poderá obstar
que· n pag·amenl.o se faça ao primeiro reclamante, procedendo
na fôrma determinada para este, e· o juiz, ouvido o primeiro
reclamanl.e, decidirá como fór de direito ou remetterá as
partes 11ara. a aceito competente, se precisar de mais alta indagação. Si a divida .iú estiver paga ou o deposito lovanl.aêlo,
o portador conserva apenas acçfto contra o que recebeu indcvidamenl.c a imporlancia do credito.
Arl. 515. O propriclario de til.ulos ao portador perdidos,
furtados on roubados poderá o!JI er novos til.ulos e impedir·
que a outrem sejam pagos o capital c os rendimentos.
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Art. 51(i. Ao jui1. do domicilio do emissor o proprietario recll).mantc exporá as circumstancias em que foi desApossado, declarando a quantidade, naLurcza, valor nominal c numeração dos litulos, c a série, si houver, c, quando passive!,
a época e Jogar em que os adqniriu, c pedirá a inUmação:
elo emissor para que niio pP.f':tlc ll r.upital,. .imos e dividendos "
do fitulo; elo. presidente da cnmara ou camaras de corref.ores,
onde houver, para não ndmittir á ne~ociaçíio os titulas denunciados; c edital mente do dei enio;· dos W.ulos para allegar o
que lhe r.onvier. dentro elo prazo de seis mezes que começarão a correr da data dn publicação do edital.
§ 1.• Decorrido nsse_]ll'aZO sem que se apresente o detentor, o .iüi?: porlerá autorizar o rcclamnnl,e .a receber llS
,iuros c· rlivirlcnrlos que se vencerem c as prestações rlo capital que se tomarem exigíveis, mediante r.aução.
~ 2.• O. rcclaman!.o pócle exigir que o emissor deposito
em ,iuizo as quantias rlcviclns por ,imos, dividendos o cnpifal,
mesmo anl.o.~ rle vencido o semestre.
~. :J.• DQcm·rido 11m anno ria publicação do edital de
int.imnr,iio, não se aprr.senf.andn o rlet.cnf.or, o .iui?. clcclnrar:i
annullarlns os W.ulns prrrliclos. fnrfarlos ou roubados, e ordenará qno o emissor pMsc duplicatas dos tilulos ao propricf.ario
rrclnm:mf.n, sob pena rlc rcsponrler por perdas e damnos.
Tnrlcpnnrlr.nlc ria cmissno rlns rh1plicatas. n rcclamnnl.c fica
pela scnlenr.a do .iui~ hahilifaclo para o exercício rlc todos:
os direitos c acções inhcrrntcs no tifulo e poclerá levantar as
quanf.ins qne houverem sirlo rlcposit.adas pelo emissor.
p 4.' Apresenl.nnrlo-sn o rlclcnfllr no prazo assi~rnado nu·
rlcntro rln anno. o i11iz .inlgar:i p.rc.iu(licado o pedido do reclamante c remnfl cr:í as parLes rmra a aceiTo compctentn. As
nuanlias recchirlas pelo roclamnnfe serão por este on por seu
fiador rnsW.uidas no porf.:ulor no caso de obt cr este rlcc.isão
favoravcl na referi ela acção.
~ ri.' Si o rlcfcnfor npparcccr depois rle clecorl'iclo o anM
contado da ,pnhlicnçno rio rrlifnl de cit.nção, não se achando
ainrln paga toda n rlivirla nu lcvanl.ado n rlcposif.o. porlcrá
ohsfar CJlle o pa~·nmcnfn se fn.rn no reclamante; proccrlenclo na ·
fórmn drdcrminnrln pnl'tl cs/ "· n o Juiz. ouvido o primeiro
rnclamnnfr. dncirlid como ft1r cln jnsti0n qu remel.tcrá as
narfrs nnrn n ar.r.fín r.nmndrnlc. sr prceisar rlc mnii:; alta
inrlnr::·nr,ITo. Rí n divida .i:í f's/.ivcr paJ:(n ou o deposito levant.arlo, O porfnrfnr rnnSPl'Ynr:Í :l]1Cnns arriío confrn n l"[lJC l'CCCbCU
inrlrvirlnnicnle a impor! nncin do crcrlito. ·
~ fi.' Silo applicavP.is. ao caso rlc perda. furto ou roubo
elo~ t.ifnlos ao portador as disposições dos §§ 1" c 4" do
art.. 51ft.
Arf.. n17. Os p:wnmonlos feilos d~ conformidade com
os nrf.irros nntccerlontcs imnn,·l~m qnifnQiio no deverlor, c os
f.eref'íPns. que se ,iniJ:~"nrem pt·u.iu•li .. nrlos, só f.er.m ncção contra
aqnt:>lln qnr indchif.amcn Ic rrrchcn n f)agamenf.o.
:lt•l. r, IR. 'P nnlln n. nrgor.iM~o dns 1il11lo, rir r.rcdilo
prrrlirlo~. fnrlnrlns nn rnnhnrln~. fcil.n. rlrpois ria nnhlicnoiio elo
cdil.al qnc clc]1unciar a reclama~ão do propriel.ario.
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LIVRO III
Das obrigações e contractos
..
TITULO I
Das obrigações

CAPITULO I
DAS vBRJGAÇÕES EM GERAL

ArL 519. Para a validade da obrigacão é indispensavel a
capacidade legal da pessoa que se obriga e que o objecto da
obrigação não seja contrario á lei ou aos bons costumes. A capacidade das partes presume-se em lodos os actos jurídicos.
§ 1.' A incapacidade de uma das pratos não póde ser allcgarla
pela outra cm proYeito proprio, salvo si fôr indivisível o objecto do direito ou da olmgação commum.
.
· § 2.' Ninguem póde reclamar o que pagou a um incapaz·
em virlune de uma obrigação annullada, si não provar que a
imporfancia paga reYerlcu cm prove ilo do mesmo .. incapaz.
Esta rlisposiçiio nfío comprchendc a~ obrigações assumidas em
nome de uma sociedade constituída illegalmente e pelas quae~
respondem as pessoas indicadas nos arls. -í4, 103, 101L, 131,
194 0 outros.
S 3. • O menor entre 16 e 21 annos não póde invocar a sua
idadÕ para annullnr obrigação Que contrahiu, si na occasião de
se obriA"ar deu-se por maior c a outra parte ignorava a sua menoridade.
. ·
Art. 520. Quando este Codigo exige fórma de~erminarlt:l
par:~. li acto,· a obrigação. assumida por outra fórma não confrre
no credor ar-çilo para exigir o seu cumprimento, mas póde se:·
oppost.a· como excepção, si o pagamunl.o cffe~t.undo f'1r judicialmcnl.c repetido.
.
·
O eredor rln ohrigar,ão feiln se:m a fórma Jegíll tem o direito ele ser pago dqs ndianl.amcnl.os d rlospczas que em bôa fé
hot]veT' r.ffcrlnarlo. com os juros ela móra; ele reter a cousa que
houver rrcr.lliclo al.rl ser intcgmlmento reembolsado, c de exigir
a inr:1ernnizaçfio nas pcrrlns c rlnmnos, si o devedor promellcu
. dar ao acto a fórma legal c recusar-se a fazei-o.
'Arl.. 521. Nas clr.clm·rt"~õc~ rla vontade eleve nl.l.ender-se
·mais á inl:encfio de quem ns faz. do qne nos ·lermos que emprega. A denominação rlnda pelas parl.es •não affccfa a esscncin
da obrigação.
·
Art. 522. 'l'oda a ohrigacão que tem por ob,iecl.o u prestação de um serviço ou indusf.ria, on rle uma nl.ilidacle. prcsumc~e oneras:::. Na auscncia ele lei. rcg-ulnmenl.o ou conl.racto, a remunr.J'n~ii.o ou con f.ra- p1·esl a cfio scr:í m·hi ITnda pelo .i ui~ com
infnJ·mnr:fln rlc pcrilns, lrnrlo em nl.lrnr,:iin as eil•eJ.lmsUwcms rio
caso e os uso;; r eosl.11111es rlo lo~a1· r.m qnr n oh!'l~acao sG flll'mou. ·Em i'a!ln do rslipulncfio os ,iuros serfto ele 5 o/o ao
anuo.
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ÁrL. 523. Nüo se considera fórmarla a obrigação quan.-Jo a
parte que S() obrig·ou commcU.cu erro csseneial sobre a nalt.:re~a da obrigação ou sobre o objecto 'rlella.
·
TamÍ1cm não se. fór·mn a obrigação:
·1, quando uma elas parles cnledia fazer cóntracl.o diversa
daqucllc que declarou;
n, quando tinlH.t cm vista cousa diversa da que se !.ornou
objncl.o da obrigação;
·
.
TIT, q\mnrlo Unha cm vista obrigar-se com pessoa deLermi-·
nada c não para com a pessoa que figurou;
TV, quando Ünha cm vista obrig-ar-s11 com pessoa diversa
da qur. por •mgano foi mencionada. .
. § ..1.' A tmnsmissã.) erronca da vont:llfe por· intormedio rJe
alguem ou ele algum instrumcnl.o pódc ser annuallada nos mesmos casos rcfcrenl.cs t't declaração clirecla. : ·
§ 2.. O erro na inclicnoiio da pessoa ou ela cous:i não viciará
c acto quando pelo cor.texlo do mesmo acto, ou pelas circumsstancias, fôr· possível v!lrificar a identidade dr. possoa ou da
0

cousa.

§ 3 .''A parl.e que invoea o erro para sublrahir-se aos ef~
feilos da obrigação deve componí ouLra parLe o damno resul!ani.G da annullaçüo elo acl.o, si o erro proveiu d~ imprudnncia,
negligencia ou fnll.a rir. al.l.enção Ol'(linaria, salvo provando-se
que a outra parle linha conhecimenlo do erro. .
. .
Art. 521~o A falsa causa só vicia o acl.o quando ô m:preR~a
como molivo dcr.r.rminanle ou·sobre a f6rma ele .condir,iio, não
se provando a cxislencia ele uma causa verclacleira c licita. :
Art. 525. A obrigaçfto e annullaYél quando o consentimento
da parte que se obrigou foi obtido por clólo.
~fnstranclo-sc, porl\m, que a desneilo do dólo o ncl.o teria
sido effcctuudo, embora por modo diverso, a obrigaGão é valida mas b qnc se obrigou tem rlireilo a ser indcmri.iza!lo das
p1Jrdas c damnos que houver soffrido. ·
~ 1. o Nos aelos hilatrmes o sile·ncio proposil al de ·uma das
pal'i.rs sobr·e facl.o ou qualidade essencial que a oulra tenha
igncwaclo. consl.iluc omissflo clolosu mostrando-se ctnc sém olla
· o ac!.o nfl.o se !.cria rculiiado.
~ 2. o O dó lo de terceiro pôde dar Jogar ú annull::t()~.o ·do
aelo. quar,cio uma das pat'lcs li ver Lido eonhcé.imenlo do diÍ!o.
~ 3. o O r.l(Jio enmmci.l.iclo pelo rept'<!:iünl.:ml ~ de un,a elas
parLes obrip;a o rcprr!srnlaclo a rcslil.uir o ])!'OVeil.o colhi :lo.
§ .\.o Si ambas as parles livcl'crn proccrl ido com dó lo,
ncnhmna pôde nllcgal-o para ann\1l][n• o uclc ou 11ara pedir lll·
demnizaçiio.
·:\ri.. 52G. A coaceiio vicia o consenl.imcnln qmmtlo inspim
ao par.icnl.e t•ccein J'mHia!lo de rlamno imminenlc i't sua JWSsoa,
á l':unilia ou aos srns lwns, ip;ual, pelo mtmos, ao que possa rcsull:u· elos actos a que ,1 eougido.
Nn apreciacão rio J'ncln lur·~sc-ltlio cm mim o sexo, a idade.
a conrlit.:.ii", a SUl[(ie e u l.t•rrtpt!l'amenlo llu paciente e quacsquet•

I

I
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§ 1. • Ntto se considera coacção a ameaça do cxcrcicio normal de um direito nem o simples temor reverencial.
§ 2·. o A coacr;üo ex'crcida por Lere ciro dá direÜOí á parlo
prejudicada pela annullu~ão do aclo, a reclamar do autor da
violencia imlemnizagüo pelos pi·cjuizos soffridus, salvo si tiver
tido conhccimcnl.o ela coacção.
··
ArL. 5.27. Sc\ment.c 'a simulação commetlicla em detrimento
de lercciros, ou para violar clisposiçüo de lei, dará Jogar á
annullaçüo elo acto, a requerimento dos terceiros prejudicados,
ou elo rcprcscnl~-nlc elos Poderes Publicas no ioLcrcsse da lei ou \
d::t Fazenda.
.
Si u simulaeüo pralicadu por uma das partes tiver por cfJeilo induzir a oulra a assumir obl.'ig·ar,,üo que ·não· assumiria
s1 conhecesse a \'CJ'dade, o aclo. será annullavel, a requerimento
da parle que se obrigou; si concorrerem as requisitos elo artig·o 523 ou do art. 525. ·
A~· L fi28. Os obrigações assumidas ele má fé 'pelo dcvedot'
insolvente em detrimento dos credores pudem ser annulladas
a requerimento destes, como ~e dispõe no capitulo II do Titulo
1 do Livro V deste Cocligo.
:\rt. 529. A nujlidadc elo aclo praticado conlra disposição
de lei, ou para J'rauclar a sua execu~'üo, ou contra os bons costumes ou pol' pessoa que não Lenha capacidade civil, pódc ser
allegada por qualquer inl.crr.ssaclo ou pelo 'Minislcrio Publico
ou i•cpresenlanle do Poclet· Publico, c dever ~cr pronunciada
pelo ,iuiz quando conbcceJ: llo aclo ou ele seus cffeiLos.
Ar L. 530. Os aclos praticados pelo incapaz podem ser ratificados por clle depoif; que tiver adquirido os readquirido a
capaciclad0. Podem ser ratificadas as obrigações assumidas por
erro, dó lo ou coacção.
§ 1. o A ratificação retroage á data do a'clo.
§ 2." O acto da rai ificação deve conlcr a substancia da.
obriga~'ão c a declara~ão da vontade de r ati ficai-a. . .
.. , § 3. o E' dispensavcl a ratificação cxp~cssa:

-

·.

• I, quando a obrigação já tiver sido cumprida emparlc pelo
devedor que conhcciit c. seu vicio;
•
II. quando o que se obrig·ou, sendo 'incapaz, cumpriu a
obrigaçfto cm parte ou no lodo, depois que :iclquiriu ou readqui ..
riu a eapncidadc;
III, quando o devedor pratica acto qn·c importa ncccssnl'iamrnte u confimmç[to riu obrigação annullavcl.
~ ~." A mLiJ'icação oxprcssa ou Lncila impor! a renuncia elo
f.otl::~ as ac~ões ou cxcepcõcs qur. o devedor poderia inlmllar
Jn oppor .
.~.ri.. G31. A nullirla'rlo das ohri:;acücs viciarias por erro,
di'• ln ou coacção ·só pôde ser allogacla ,pela parte cuja conscnLimcn:n foi viciado 011 pm· setlS lwrcleit·ns e succe;;sot•cs, c se\
nproveila aos que a'allcgam. salvo :no caso' de soliclaricdacle ou
inrlivisibilirlaclo.
·
A nu li irlarlc dos actos simulados cm detrimento de tcrcci;·o.,, on Jit'al icat.los cm J'mudc do credores. sli púclc SOl' allcgada pelos prcjuclicudos c só aproveita aos que a allogam,

\

.::;-.
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salvo ~enrlo n obri~ac.ãn solidaria ou indivisível. O ,iuir. não
póde ~upprir essas nullidadcs e devB decretai-as quando allef!'Udas c provadas. ·
Arf. 5::12. A nnllirlad-: parcial de um acto não prejudica· a
parlo valida qando esta parte fOr ·separàvel.. ·
,·
A nnllidarle rla nbrigacão princhlal imnlicnrá a das obri;::acõe.• accessorins ou c:lc ~arnntin. mas n rmllidade destas nl!.o
:nrln7. a ela obrig-ação principal .
Ad.. 5~1!. O vicio clP con.c;entimenf.o não nódo ser oppo.~t.o'
a fr.r;•riros f!llA rle bn:t fé adauiriram o credito resultante rla.
nhrig~·r,fio nn a con~a que -foi ob,iodo della:. salvo si o vicio
rlc cnn5enfimenfo fl\r ovidento.
··
Art. !'i~-L Onandn o Cnrlip-o P.Xic:c n. · nnf.orga on cõiisent.!T~r.nfn rio cÓninge nnra n pratica dn acf.o. n falta cla·nnfor~ra ni'io
n.'n'nnli~ :t ohrignefio n5snmirln nr.ln OlTf.rn conj11gc, se podia
nhrit.;nr-Rn, salvo sen~o a nhri:::ncão indivi~ivr.l.
~ J.• A mTllirlarlr por falia rln ouf.nr!l'n nn consr.nfimentn só
nórl~; .•rr nllr.crarln ndo r-nn.imm rmn -n1i.o ·rJen o cnnscnt.imcnfo
r.n nor ~nns herrlciro;, most.rarirlo n srn prRjnizo.
s ~.· T'rovnndn-~r flll~ nno;ln nfin tivesse •lado o snu; rnn'~nlirnr.nf.o rm fórmn ler.al. n r.nn.in:::n firon proveif.o i!o ar,l.o
nn p!'afiron nntrn ad,1 qnn imnortn necc~sn.ri:\mcntP. rm confirmnf'~n rln primeiro. a nhri!!ncão não podnr:'t ser annnllarla
~m rlefrimenfo àn terceiros.·
Ar!.. 535, Annnllnrln o acto. as part.ns ser5o resW.nidas ao
'nsfarlo r.m q1H1 se a'Chnvnm anlcs rlc nratical-o. N,fín sendo
n•1R~ivrl n rcsfit.uição, Rnrão indomni7.nrlns rlc modo nquiva-

I

lr~ntn.

Arf.. fi313. A ohri:::r.cfío prnrlm rffr.ito nntrc. as prtrf.os c
pnra rom f.nrceiros cm cn.io favor honvcr 'ido assnmirla.
Tran.•mit.f.c-sn ao,; hcrrlriros das partr.., n. aos t.erceir.oR,
s:tlvo ~i mr perso:nalissimn
,\rt. 537. E' licit.o promiltfer fncf.o de terceiro.
Ar!. G3R. B' p•1rmi!.lirlo an Governo Federal. nm caso ele
r.rnvr. rommnçfín inf.rsf.inn. g-nel'rn. flagcllo on r-n.lnmidn.de pu~·
hlicn r rln inf.crrnnr:.iío rln •Rervieos pnblicos de t.ram;port.r.,
•.usprnrlr.r. ·nn1' t.omno nfio r.:x:cerlcnl.c de 80 dias, cm nma· prn~.a
on cm zona rlct.nrminnda. 011 em um on mais Estarlns ria União.
o vnncimnnl.o rlnR obrignr;õa' qnc t.ivcrrm por ohjccto valores
nego c~ avnis.
o

•

CAPITULO II
1

DA!'! ,QBRIG~ÇÕEB DE DAR

Art. ri3!l. O crrdor rlc coma nfío fungível não pódo ser
ohrir.nrln a rnrcl1r.r eonm rlivrrga rln rlr.virla. ainda que seja de
maior valor.
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:\ri. 5.\.0. A obrigacão de <lar cousa não fungivel comprelienci·J os acc:essorios desta, posto que não mencionados. salvo
si o contrario r~sullar do Ululo onde circumôlancias evidentes.·
Ar!. ·5H. Perdendo-se sem culpa ·do devedor a cousa não
fungiYel, antes ·da tradicão nu pendente a conrJiciio suspensiva,
fica resolvida a obrigação para ambas as. parles. Si a perda
resullar de culpa do devedor, respondm•:í csf.c pelo cquiva-·
i ente, com perdas e damnos.
Ar L. 542. Si houver deterioração sem cnlpa do devedor,
noclcr:l o credor 011 rr..silir a obri.ga1}ão, ou acceif.m· n· cousa,
nbatidn. elo preço desl.a o valor ela deterioração.
H~vonrlo cnl•pa do devedor·, pócle o credor exigir o equivalente ou ncceitar. a cousa no estarln cm que se achar, com
direi i o r! c reclámnr cm rjualqucr dos casos indemnização por
perdas e damnos.
Art. 51,3. At.ó :i t.radir..ão pertencem an devedor os accresrm1ns o mclhoramcnt.os da cmrsn. pelos quaes poderá exig-ir
nugmcnl.o do preço. Esl a disposiçüo nfio comprr.htmrlc a a! la
do nrwo rln,c; mcrcnrlnrias venrlidas. crne nerf.encer:í ao compradm·.· cslnnclo o conlraeto ]"JCI'fêit.o c. acaha·do.
Si o credor nfio annnir ao augmcnto do preço. o. clcverlor
pnderú rosilir a obrigação.
Para:;rapho unico. Os frnctos percebidos pertencom ao
rJcver!nr c· os penrlcnt.es no credor.
Ar!. 51\4. Tratando-se de restituir cousa não fungíveL
esl a se pr1•rler antes da tr·adiçfio, sem cnlpa rio devedor, snffrcr:í o credor a perda c rcsnlvcr-sn-:í a ohrigncfin, ficando-lhe.
porém. salvo.s eis direitos até n dia da perda.
MI. 545. Si a cou~a reslit.nivcl se perder· por CJulpa do
dcvcrl~:,·, tcr(J applicaçün o disposto no nrt. 541, scgrmcl~ pnrf.fl.
\ri .. 5M. ~i a c'omn rcst.if.11ivr.1 sr. rlct.nriorar sem cnlpn
rln rlrvcclnr. rccr.brl-a-:í o ~redor no cstnr!n crn qne .se .achar,
sem fJI~C tenha rlirrilo n. rxia'ir inrlr.mnizncfío: si a deterioração
~1r de:· por· culnrr cln rlcvrrlm·. ohscrvnr-sc-ii
n ~ispo,c;to no
~ rt.. G'.!?, s01~11nda parte.
AT-t. !ift7. Si a nhl'ig-rrr,iín fôr dr. resfif.11i1' r.onsn. não fnnfl.ivcl ~ ::t consa f.ivrr mclhornmrnl.os nn rtU(imcnfo cln seu vnlnr
~1rltrnl. sem qne para ollc t.rmha b dcvcrlnr reslif,nint.c feito
r.l•'•Pr?ns nn ompr•cg-ado t.rnhnlhn sen on rln nnf.rcm, l11crar:í o
nrc·rlllr o mclhnrarnonlo, nn nngmcnto ..•rm •flngn.r ·inrlemnizar,.ão.
Art. 51tR. Si pa~'â n mclhoramr.nfo ou rn1:;menlo do valor
::wlnal livcr hnviclo rlespczas mr f.rnhalho elo devedor. será clle
inrlem.nizndn rln valni· do r]ifn mclhorarncnlo 011 au:::ment.o.
c.•;l.anrlo de hna fé. Pelo valnl' ·do trabalho c importancia da~
rlcspczns podcr:í o rl<'vodor rcstituint.c exercer o rlir·eito de
rrl.cncfio. Pcl'fcncem-lhc ns·frnrlos pereehid<Js· emquanto d11rar
a bo:1 J'é.
Arf. r;t,~. O rlcvrrlor rir má f0 nfio pnr!nJ':Í rxr.rrer n clir~itn
r!P l'''i rnGfio. c Bómr.nl e srriÍ inrlemn iznrlo rlRs homfcitoriM neccssn.rins.
(1
~i
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·Arl. 550. Os fructos pendentes ao tempo cm que cessar a
boa f,> devem ser rc.stituidos depois de deduzidas as despezas
de pt·~JLICÇiio p cuo!.eio. iDicvcm sc'r lambem rcsutuidos os_
ft•uetos colhidos com anlccipacão.
Ali. fJGl. Para 'que possa sct• objeclo ri,, obrigação a cousa
ftmgivrl deve ser clclerminacla pelo gcncr'o .e p~la quantidade.

A:·l. 552. Nas cousas dclerminaclas só pelo genero e qu:ma escolha pertence ao dcvcdm', .si o contrario não resultar .do titulo da ·Obrigação. Não :Poclcr,á, entretanto, pa,gú b.
peior, nem o credor exigir a melhor,. ·quando lhe couber o direito da escolha.
Arl.. 553. Fei+n a escolha, regerá o disp.oslo para a obrigaçúo de dar cousa não fung;ivol.
Arl. 55L Anles ela escolha não poderá o devedor alle~r
perda ou deloriora<;üo da cousa por força maior ou caso
fort.uii.o.
: irlad•'

\

CAPITULO III
DAS OBI\IGAoÇÕES DE FAZEI\ OU DE NÃO FAZER

ArL 555. O credor não é obrigado a acceilar dr terceiros
a prestação, quando fôr convencionado que 0 devedor a faoa
pcs~oalmontc.

ArL 55G. Tornando-se a preslaQão impossivel,. sem culpa
do ckvedor, re.so'tvor-sc-á a obrigação; si por culpa do devedor,
rcsponrlorá este por perdas c clamnos. sem prejuizo do dispas! n no ar L. G87.
Art.. 557. Si o clcYedor recusar a 1p·restação 'que s6 por c!I e
)lossa on eleva ser foila, o credor tern direito á 'indemnizneiio
elas 1wrrlas. o damnos.
·
Ar L 558. Si o facto puder ser prcstnrlo por trrcoiro, será
livre no credor mandar executai-o:\. custa rlo·devedor, havcudo
;•rct1sa nn m(\l'a deste, ou pedir indemnização.
·
Art. 558. A obrig·ação llotcrminalla ele não fazer fica cxlincta:,
si se wrnar impossivcl sr.m culpa do que Jll'omcltcu abster. Bc.
ArL 5GO. Si, por culpa ele quem promcttcu niLO fazer, realizar-se o facto, i)ôclc o credor exigir que c!lc o dosfncn; soh
pena do ser desfeito ú sua custa, além ela indenmizaçiio ele
perdas o clamnos.
Ar!.. 5G1. Quanrlo alguom se' obriga a não exercer ce ri o
cpmrnorcio ou industria licila, cnlenrle-sc que tal ohrigar;üo 1\
J•cslricla ao l.cmpo c OSJ1U(:o nccessarios para evitar o projuizo ria concurrcncia. A obrig;a~.no illimilacla no l.ompo ou
no espaço póelo ser limilaclu pelo juiz.
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C:APITULO IV

.

DAS OlllUGAÇÕES A!,TERNATIVA~

Art. 562. Nas obrigações alf.crnaÜvas a escolha cabe ao
devedor, si outra cousa não foi estipulada. Nüo pódc, porém,
o devedor obrigar· o credor a rccebct" parte cm uma prcsta'"üo
c parte cm outra.
·
Quando· a obi·igar;llo constar de prestações annuacs, fica cntimdido que a opr;ão deve ser fciLa cada anno, salvo csLipulaoüo
em contrario.
·
Ar L. 563. Si de duas prestações uma se tornar impossivel, subsistirá a divida cm relar;;üo á outra;
Si nenhuma elas prestações se puder cumprir por cu)pa
do devedor, nüo compelindo ao credor a escolha, fica aquello
obrigado a pagar o valor da que se tornou impossivcl J)Or ultimo, e as perdas c damnos q~JC no caso couberem.
ArL. 56/L QuaÚdo a escolha competir ao credor e uma das
prestaoõcs se tot·nar impossível por culpa do devedor,. o credor
terá direito de exigir ou a prcslaçüo subsistente ou o valor da
outra corn perdas c damnos.
Si ambas se tornarem irnpossivcis por culpa do devedor,
o credor poderá reclamar o valor de qualquer .dcllas, com índernnizacão de perdas e dam,nos.
Art.. 566. Tornando-se impossíveis l.odas as prestações,
sem cu~la do devedor, cxlinguir-sc-ha .a obrig·ação.
·CAPI'rULO V

..

lÜS OBHIOAÇÕES DiVISIVIllS E IND!VIS!VE!S

Art. 566. Ainda que a obrigação lenha· por objecto prestação divisível, não póclc sor o credor obrigado a receber,
nem o devedor ter a faculdade de pagar, por parLes, salvo
disposição especial deste Cocligo ou do_ contracto ..
Art. 567. Quando duas ou mais pessoas succedem em
obrigaçüo divisivel, esta presume-se dividida em tantas obrigações ig-uaes c dísf.inc Las, quantos são os cleveclores.
ArL. 5GB. Na pecsl.ar;ão indivisiv(,J cada um dos devedores
é obrigado por toda a divida. O devcdoe que a paga subrogasc no clireilo do .credor cm relação aos outros co-obrigados.
Ar!.. 569. Sendo varios os credores ele obrigação incliviRivel, podcr{t qualquer dclles exig-ir a Lot.ulidarle da divida,
prestando caur;lto de desobrigar o devedor para conl' os outros
credores.
Si o credor não prestar a cauçftCJ, o clcvcclor desobriga-se
]lcla consignação ,iuclicial scm1wc que for possível. Não sondo
possível, pela natureza da presl.açfto, operar-se a consignação
.iullicial, o clevcclor só serú obrigado a pagar a todos os creclot·cs COJl,iunlamentc.
:\rL. 570. Heccbenclo um elos ct•ccloros a prcsl.açüo indivisivcl, ~~~ oniJ'tlB feJ•fío dircilo de cxig·il·-lhe inclcmnizaf'.ão
pccunial'ia, corr·cslJOndunlc :l parle que a cncla 11m c\cllcs de-
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venl caber na prestação; ma~ o devedor só fica desobriga~o
nos Lermos do artigo auLeccdenLc, salvo sendo os credores sobdarias.
Ar L. 571. · Si um dos c'·edorcs conceder abatimento ou
desconto na divida indivisível, não ficará a obrigação exlincta
para com os ouL!'OS, mas estes só poderão exigir a prestação,
descontando a quolll. dú credor· que fez u almtirnento ou desconto.
.
O mesmo se observará ·no caso de transacção, novação,
compensação ou confusão.
·
Art.. 572. Perde a qualidade de indivisível a obrigacão
.
,
que se resolver em perdas e damnos.
Si para esse effeilo houver culpa de todos os devedores,
.
·
responderão todos por partes iguaes. · .
Si for de um delles a culpa, ficarão os outros desonerados e sómente responderá aquelle pelas perdas e damnos.
'

'

CAPITULO VI
DAS

OllHIGAÇÕES

SOLIDARIAS

Art. 573. Quando duas ou mais pessoas assumem uma
obrig·ação, sem que cada um dos devedores limite expressamente a sua responsabilidade, a obrigação presume-se solidaria,· salvo nos casos cm que o Codigo determina o contrario.
.
l'resume-se lambem a solidariedade entre os credores de
uma mesma obrigar1ão, salvo se do. contracto resultar que
cada um tem uma ·parle determinada da prestação, ou no
.
.
caso do art. 567.
A obrigação solidaria pódc ser pura e simples para um
dos creclores ou dos devedores e condicional ou a prazo para
outro.·
Art. 57 4. Cada um dos credores solidarias tem direito
de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.
Emquanlo alguns dos credot·es solidarias não demandar
o devedor commum, poderá este pagat• a qualquer delles.
O pagamento feiLo a um dos credores solidarias extingue
inteiramente a divida.
O mesmo el'feito resulta da transacção, da novacão, compensação,. confusão, abatimento ou desconto e da concordata
,judicial ou preventiva.
Art. 575. Não desapparccc a solidariedade por se convcrler a prestação cm pc!'das e damnos, c os juros da móra
correm cm proyci Lo de Lodos os ct·edo!'eS e a cargo ele todos
os devedores.
Art. 576. O credor que tiver fcif.o abatimento ou desconto na divida, acceil.o concordata proposta pelo devedor, ou
recebido o pagamento, ou causado a exlincção da divida
(arL. 574), ficarú rosponsavcl para com os outros pela parte
que lhes possa caber.
Ar L 577. O credor tem o dircilo de exigir e receber de
um só ou de algum dos devedores Loda a divida ou sórnonte
parLe della.
, .. 1...,1·~
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Neste ultimo caso LOdos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto.
Art. 578. O pagamento parcial feito por um dos devedores c o abatimento ou desconto por elle obLido não aproveitam aos outros devedores senão até à concurrencia da porcão
extincta .
Ar L. 579. Qualquer clausula, condição ou accresci!IlO da
. obrigação, concordado entre ·um dos devedores solidar ios c o
credor, não poder:l. aggravat· a posicão dos outros sem consentimento destes .
.Ar L. 580. .A impossibilidade da prestação por culpa de
um dos devedores não desobrigt1 us outros de pagar o equivalente, mas sómente o cui].JaL>o responde por perdas e
damnos.
Art. 581. Si o ct:edor propõe acção contra um dos devedores solidarios sen1 resatvar expressamente o seu direito
contra os outros devedores. entende-se renunciada a solida·
riedade em favor destes.
Resalvando o eredor o seu direito contra os co-obrigados,
respondem todos os devedores tambem pelos juros da mór11.,
ainda que não Lenham sido citados.
.
Art. 582. O devedor que pagou a divida tem o direito de
. exigir de cada um dos co-devedores a sua quota parte, observada qualquer convenção que entre elles ex;sta. ::ii algum dos
co-devedores for inso!Vavel, a parte que tocaria a este será
dividida pelo outros igualmente, se a couvcncão não determinou outra cousa .
.Ar L 583 .. Sempre que cnlre os co-Llevedores não existir
convenção para regular a parte de cada um, presumir-se-ha
que todos teem parte igual.
.
.A renuncia da soli.dariedadc pelo credor. cm favor de um
ou alguns dos deved·ores não altera a convenção feita pelos
co-devedores entre si.
·

.

:'

Ar L 584. Si a divida solidaria interessar exclusivamente
a um dos devedores, responderá este por toda ella para com
·
aquelle que a pagar.

CAPI'rULO VII
DA CL,\.USULA PENAL

MI.. GSG. A clausula penal pódc ser estipulada conjunta~
menle com a obrigar)ão ou em aeto posterior.
A clausula r'enal uôrlo J•cferir-se ti inexccução cornplcla
da uhrigur;:iu, á de alg·urna clausula esr,ecinl, 011 simplcsrnenl6
:í lllDI'a. A clausula penal relativa :i incxccuciio I o tal ua obrig-actio pt•incipal r:ompl'elicnclo a fJl!O so reJe1'e a claLJsulas os~
pcciaes.
·
,\rL. GSG. Quando a clausula penal fOI' cslirmlada para
o easo de irwxceucão completa da olJrit;ar;ito, g-um·da!'-•o-llp, "
disposr.o no. § 2" do arL. GSO, salvo c0nvenr;ão expressa crn
contrario.
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Art. 587. Quando a clausula pc;1al for c;;lipnlada pum o
cas9 de mór:a ou qomn s1~gurançn· rir algurna clausula especial,
l.el'a o credor a iaculdarle de peclil-a sem prcjuito ela exc- ·
r.üção da- obrigação principal.
'
·
Arl. 588. Quando a clamula p1~nas cxcérlcr o valor ela obrigação ]lrincipal ou rias ]ierrlas e damnos r.f\'e,~u.;·anwnLf! resullanLcs da incxecução, Íllilluindo os juros legues alo~\ o pagamonto, o ,iuiz poderá reclnzil-a a esses limites, si não csLiv.cr
pal.enle a má fé do devedor ou si a .sua culpa J'or allennacla
pelas circumslancias.
· Ar!.. 589. Incorre o rlewdm>, rle pleno r1 irei.!. o, na eiausula penal, vencido o prazo dentro elo qual rlevcria exccatar a
obrigação, ou si não tiver havido .prazo, desde que J'or consLiLUido cm móra.
·
§ 1 . • Offcr.occndo-sc o eleve dor ·a cumprir a obrigaçã;,
dcnlro do prazo ele
horas, depois do vencimento ou dcpoi>
de .conslituido cm móra, e eff.ecLua·nrlo a consignação ,iu·nicial
·do objcclo da obrig·a1;üo, sempre que fcit· possível, será rele- .
vado ela clausula penal, mas será obrigado a inilemnizar o
credor dos prejuízos que a imponlualidadc lhe Livcr c1'•fcctivamcnlc causado.
§ 2." O ,juiz, aLlcnclcndo a circumsLancías iml)rovislas, allcgaclas pelo devedor rclardalario, . poderá conccrler-lho um
pt·azo razoavol para ei'fccl.!;:,ar a presla(:ãO, indcmniz~nclo o
credor pelas perdas e rlamnos que lhe occasiunm·. a ImponLualidaclc. Esla disposição não comprchomle o. obrigar;ão rcsultanLe .dos tilulos de credito, a cujo rcspnil.o obscrvm·-se-ha
o que cslá clcl.c!'lninaclo no ULulo III do livro II deste Cocligo.
ArL. 590. A nulliduclc da obrigação impoi'la a ela clausula penal.
.
Resolvida a obrigação sem culpa do devedor, resolve-se
.
igualmente a clausula penal.
Arl. 501. Quando a obrigaf;ão tiver sido eumpncla em
parle, o juiz poderá reduzir, proporcionalmenf c, a pena estipulada, •quer para a móru, quer para a execução óa ollri-

I;

'•8

gnt~,ão.

Al't.. 592. Quando a obrig·a1;ão fm• inrlivisiv~l todos os
devedores, seus hcrclciros ou succcssot;es, incorre~·ao ;na pena
pela J'alt.a de um dellcs, mas esta só pode ser pcdtcla mtcgralmcnle ao culpado. Cada um elos outros rcsponrle apenas lJOl'
sua quota.
,
Fica sàlva uns não culparlns a ac1;ão regressiva cnotra
. aquollc que deu causa aci puga!lwnl o ria pena.
;\t•L. 5\l:l. Qnanrlo a ohriR"U(:ÜO fot• divisível. sú iJWOl'l''!
nu .:rwna o rlnveillll', u11 heJ•dcit'll ou succnf'SOJ'•rill d!'.\'1~1~11' qu~
a infringir c pt•opurciunahneniL! :'t sua parLe na ohl'Jga~;ao.

llAtl I:O:'>Jllr;<iE~ g 'I'Jm~liJS

Arl. r,!ll.. Ri'111 lli'J'IllÍII idas

iom CXJH'OSôt\lncnlc JH'Ohibilias

lnda>~ :u; conlii1;iil•s qu" não
Jllll' ll'i. gntrc u; wuliibiclas

l'n··
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cluem-se aquelJas que tirem Lodo o cffeito ao acto ou o tornem inteiramente subordinado ao arbítrio (]e uma 'ctas partes.
Art. 595. As condleõcs physicamcnte impossíveis n as de
nãn fazer. urna cousa impossiver ,·epul.am-se mcxistentes o IJ
auto subsiSlé sem a condição. As condições juridicament é impossíveis invaliüam os aclos a cllas subordinados.
Arl.. 596. Não se considera concli,;ão a clausnla que uecorre ncccssariarnent e da na/.urcza do c1 irei Lo a qnu nccerJe.
Art.. 597. Si a ef'l'icncia ele um acto jurídico dcncnder de
condição suspensiva, cmquanto esta não se cumpl'i r não sa
Lerá adquirido o direito que o aclo visa csLabclecor. '
·
Arl., 598. Si cle]Junder de condidio J'CSoluLivn cmquanLo
esta se não realizar, a el'J'ir;acia do ar;.Lo juJ:idico mánteJ•-se-lla
c o clircilo que este estabelecer poderá soL' desde Jogo exercido; mas verificada a condição, extingue-se o direito para
o fim de vo!Lar a p1·csLaeão ao seu anLigo cslado.
A condição rosoluliva da obrgiaoão rlevc ser expr~ssa,
salvo no caso em que o CorJigo admiLla a resolução tacrta, ou
a cominc como pena pela inexecL;~,ão da olH'iga•:ão.
Art. 599. Hepula-sc cumprida ·a condi cão cu.iu iraplr~ ·
men/.o for maliciosamente irnpcd,ido pela parle cm cu,1o delnmcnto se realizar.
Reputa-se não cumpricla a condiciLD maliciosamcnl.e 0UIIl·
prida pela parl·c a quem apt·o.~veiLa o seu implemon/.o.
Art.. 600. Ao ULular ele direito eventual. no caso de Ctl{l
dição suspensiva, r) pcrmillido exercer o,; actos destinados :t
conservai-o.
.Art. 60i. Si alguem dispuzer cJe·urna eorrsa sob conrJir;fto
suspensiva e, na pendcncia clcsla. fizer novas clisposkõcs ;;obre a mesma cousa, as ultimas se invalidarão com o implcmcnl o da condir.ão, si com elias fo1·cm incompatíveis.
Art.. 602. O /.ermo inicial suspende o exerci cio, mas não
a acquisicão do direito.
Arl.. 603. Ao termo inicial applicnm-so as dis.posiGÕC:i do"
arts. GOO c 601 c ao lermo Jinal a disposir:iio do t\1'1. G98.
Art. 604. Salvo cl isposh,ão cm eonll'llrio. compt;l am-sn · u.,
prazos cxclnin{io n rlin de seu inicio c incluinlio o rlo seu vencimento.
§ 1.• Si este cahil' cm r:Jia feriado. consirle!'ar-sc-ha lll'Orog·aclo nlé o seguinte dia ulil.
§ 2. • 0 decimo quinto· dia de cada mcz é considcrarlu Sl'il1·
pre o moiado dolle. Pela cxpr·os,;ão - meio mcz - on/.cnde-,,,!
o espaço de 15 dias.
§ 3. • Consirll•r·a~·'P 11111 me~ o lempo dccorr·ido rle tllll ri ia
qtralquet• rlo rnez alr~ o eira de r::;nnl lHI!llCt'O no ,,rgnrnlr.. 01;~wr·var·-~~~-llu

n.

n1r~sn1a t'Pg'L'U

quan!o no pr·azo pot• t-ll'manns.

:-:::1

o nu!~ d11 pagamento não Livct· o dia corr·cspondcnlc, o prazo
l.c('Jnina no ult.imo rlin do mcz.
~ 4." Sendo o prazo dr oilo dias ou de Hi rlias, cnlendcl'-sc-ha que são dias completos.
§ G." Sondo o pmzo ri~ m,ez ou mezcs c mais uma ft·acçüo, contar-se-hão em prtmen·o Jogar os mo~cs completos.

s. -
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~ Li.' 0;; lll'azos fixados por hora scríío contados de minul.o a ·minulo .
•\J'i. ti05. E" applicavel <is olH"iga•;ües cm geral u di;;po.,lu
ll•• § 3" do arL. lt:?O.
.
.\ri. ullli. O ·prazo lll't~Bumc-;;c csLipuludo en1 l':t\'tll' do dl)vt:'doJ·, salvo Hi nu lilulo da ofH:ig:at;ão ,;c clecfaraJ· u conlml'io.
.\,; "lol'i;,=;at;Üt!s" contliciouae,; de,· em ""'' ~umpt•iclas no dia dn impltnnenlo da cundit;ão, inemnbindo ao creliot• a pJ•ova de tfliü
n dt•\'t'dOJ: I,,,.,, rJ i;;;;o cnnllt!dlllenl o.
.\ri. G07. Qnando nãu se c:;l i pular um pt·azo pára o curnr•rinwnto tia obri~·a.;ão, reputa-se esla exequível 10 dias dt•JII>Í:'l t.la chlla e111 qLltl foi eoutraltitla. Enil't:'i.anlo. all.entlendo :i
nal.uJ•cia da obrigw;ii.o c :is ~il·eumslancias tio devcCinr. n juiz
J>tJrlerá fixai' um pmzo lllaior. inlpl'ot·ug-a\· .. 1. ouvidos os inlt'J'e,;sudo:; e verilus idoncos. ~i for caso db,ou .
.\I'l., tiOH. O encargo não su~]HmLlcr<í a acqubit;ííll, nem u
t~Xt'l'eicio fio rlireitu, t•xcPplu quando for impusf.o como coni.lir;üu ;;ustlcnsiva put· deelaraJ;ão exp•·essa do dispmlCnte.

CAPITUI,Q IX
.DA EX~'J:\CÇ.i.tJ ]),\~ llllll\0.\ÇÜES

Ari .. QOO. Al•'m clns casos especialmente
Cutligo, a obl'ig:açfto ex! ingue-:le:

~~''·"'te

mencionado.~

I". Jltll' mnluo diss·~u,;o, re:'Hilvados (J;; diJ•eilo;; adquirido>
Jll>t' lt't'Ct•it·u;;;
·
:?", pc•la t:•xr>irac;ão do lcmJJO pelu qnal a pbrigat;lírJ foi as,;umicla;
:1", pelo pagamento ou cumprim~nio da prestarão PJ'L1mcl~
Lili a;
/lc\ fH~lU 110Vfl0~liJ;

fi", pda COJllf:OCl\SUCfiO;
Õ prla I Pnnsactüo;
1
\

7", pela confusão;

8", pela In·csn·ipcu.o.
DO PAGA:V!EN'l'O

~alln
l>tJ!ll

(i IO. Sal\'o o dispo~! n no al'i.. GGti, qualquor inl.ePcsna exl.inrefto da divida pt\tlo snlvct• a ohrigar:fío. Pt\dc fanJ:l'azcl-o ctu:tlqut~r lt,J•een·o Prn nome ou pot' conla dn di~

,\!'!.,

Yerlnt'.
§ 1." O inler·e"~rulo que paga a cliyicln twla qual era. nu
podia St'l' nl>l'igatlu, no Iorlo ou crn parle, fica subrogntlo 110
dir!'ilu cln fTl'r.lor·.
~ ::." ]l;í-sP Iarnl11•rn sulwogac;iio em fa\"01' tlo cr·ec:lnr qne
paga ;c tli1·ida dn den~rlnl" t'Olllll\Uill an et•CJ.lnr a rpwm conJpc!.ia
]>t'e!a!.'iitJ J.>ll pt·t'lrr·rllcia.
. .
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§ 3." O subrogado não pó de exm•cct· os di r c itos do credor
coul.ra o nevedor e mais co-obrigados senão até a somma, que
tiver de;;embolsuclo pura desobrig-ar o credo:·, e . os ,juros da

i

I

m6ra.
§ .\." Quando o ]JUA.Umt•.nlo re~u.l/a de convcnt;ão enl.rc o
devedor c o soli·•Jlll.e, oJJ~L'L'\'Ur-sc-hu u que J'th· entre clles con-'
tractarl0.
§ G." O I erctJirn niio i nl.en•ssarlu que ]JUga a di vida cm seu
nomP ou é:rn norru: do'tieYerlor sem tH·évia cOII\'I!ll~itu eom este,
fl'lll o dit•eilo do l'CI'Il1bltlsu do que· ltuuwJ· pugu, ,;alvo ;;i o devedo!' dt.•rdonstt·at· (]tW tinha intL't·esse 1~111 lJLit' ,~,, nito t'i1.csse u
pagalllelllu, v•.H'llLW pudia 'illidir a al'eüo do ct't!doJ', :'íest.c easn
o paganwnJc, dt) lerceiJ·u ~I!J'tÍ julgado indi)Yida r. incornpel.cnlc
l'eito c nitn !lL'J'c!PJ'tt " dit•t.•iitJ ,! at•t;fitJ do ct·edot· euni.J•a o St~lt

cicvedor.

,\1·1.. ü11. O paf.!ll!f,enlil t'l'!lo eun1 a tt'llllo(UJ'L'ilCia do durninin dl' urna cousa sô SCJ'Ú validu qUUJHi(l l'eil.u. JliiL' quem /.i ver:
n ti irei/. o de alicnal-a. Tl'itlandtHiC de nH•r·cadorias ou de Ii/.ulos tlc; crcdit(>, transferir/os cm t'ôrmn h•goal, não podom ser
J•eelamados do r:J·edot• qne di' hüa fé o~ J'f'el'bl'u r.• [J·ansfc•riu a

'

•
J

Ullll'l'lll.

,\!'/.. (i 12. O pagamt;u/.o droYtl SI'!' feito ao ct·cdot· ou ao sett
!eg·itimo representantr, sob pena de st'> valer depois de por elle
ralificnclo, ou tanto quanto revel'ter em seu pt·oveil.o. ·
O pag·ameut.., i'ei!. c, rl~ boa fé ao credor presumido é yal ido,
nincln que depois se prc,vc a itleg·itimidacle desl.e.
·

Vale igualmente u pat,mnwnto· !'Pito ao CJ'etlor incapa1. du
quitar, si o :;o!vente pruvar qur. este pagamento reverteu ern
beneJ'kiu do mesrnu credor.
Art. GJ:l. O portador da quilaçün pt•e:mme-~e aut.Ol'il.adn
]i ara J'eceber o pag·arncnlo.
At•L ·Gl·'>. Si o rlcn•dnr !Htt;:\1' ao credo!', mio obstani.P 11'1'
sido inlirnadn da ;wnhOl'a du e1•edito uu nnlil'ieado da npposi!;fi(l
de tercciru, n pagmnrnto não valeJ•:i cun/.l'a essl' tPl'ecirn. u
qual purJp;·:i nlwigal-o n pag·a1· di' lH)\'o, t'ii!t\lldo-IIIP, PniJ•r/an/(l,
saltln o rrgt·r.ssn ennlt·a r, C!'cdnJ'.
,\,·/. til ii. O eJ'I'tlol', l!llilLHin n d>'l'l'tltw ,;p n:iq snt i;;l'az J'ultl
a simp!P~ 1'11/t·l'g·a d11 lil.ul", 1; olll'il''tldn a daJ•-IIH• qnita1,:ft11 111.1
J'I'Ciho pu1: 1.luas nu i.t'I'S ,·ias, si ••III' I'Xi!:dl' mais dP un1a. A
qui Ia1;iíu ou l'l'e iIlo ennrt.•l lido em I L' l'mns gel'aPs, sPm J'I'SPt·va
nu limii:H.:fi,·,, P quand·1 1.'111111''111 a rdausula d1~ 11jusk J'inol tle
"ou/os, .w/rlo dr.• t'll/llo~. J't'slu dt• moior tf11.111llia ou nutra nquivaiPJlif', pi'I'SJllllt'-SI' c·unl(lJ'I'iJPnsiva i.IP Jorlo P qualquPt' rll'hilo
qnro. (ll'u\·rnlm dt• eau:;a nnl••l'inJ' ú da/a da quila(;iín nu rrcihn,
Si n pag-anwHIIl J',,,. J.Hll'einl, o rlP\'Pdrw JHír!P r•xip;ir• que o Cl·erlm·. alr'm dn t•rrihn qnc IIII' t•nll'rgrn•. unno/.p :1 sua vis/a, no
liJn!o, a snnnna paga .
.:\ri.. litG ..\ Pllil'l'>t:t dt.'l liluln tH1 di'\'Pdnl' ou a sua rxi,;tencia !'III podPJ' dPs/P t'a1. pi'PSLJnlir n paganwnln. mas n r1·rdnt•
]Jôde Pl'tl\'ill' qun ll liluln l'ni ronlrr~·un an dPvPdnJ' pm·a rllll1•r,
J'i111 ,tJIH1 n~n o dD PXI ine1.::in ria r! ivida, nu /IIli' 1'1'1''\ l'tll'ln, YioIPJWI:t IIII. il'llllllt• .
..\1·1. lil7. ,\, n•1·bas !'I'Niilada,; an di'YPdut• ('III i~nn/a a,;sig·nnda pt·l" l:l'l'dOI', ou nn,; Iin·ns tk,;tp, J'nzPrn Jll'f>Slllllil' n pag·anll'nlo.
·
·

•
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Art. 618. Quando o pagamentD se fizer If{lr !)restaoões periodicas; a quitacão correspondento ao ultimo periodo faz presumir quo f_oram solvidas as prestações anl eriorcs, «alvo prova
em conl.rnrJO.
.
Si o credor der quit.a~ão do capiLal sem reserva tios Juros,
estes se presumem pagos.
Arl. 619. Presumem-se a ca1·go do devedor as despezas
t•om D pagamento e quilacão. Si, porém, o credor umdur. de
domicilio, ou lllOl'l'CI.' deixando herdeiros em Jogares diJ'fcrentes, o augmenlo da dcspcza sen'i por conta do credot· .
. Arl. G20. O pag·:o.mcnlo cm dinheiro deve se1• feilo em
moeria corrente. Si a divida t'ôr em moeda corrente do paiz,
ao cambio do lagar e do dia do vencimento, e si, havendo móra,
o cambio descel', ao curso que tiver no dia em que o pagamento se el'fecl.luw, salvo tendo-se estipulado expressamente
que deverá ser reH o em certa e determinada especie c a cambio fixo.
·
.
Não havendo eolação de cambio no Jogar, prevalecera o
da praça mais proxima e não havendo do dia, a do anterior
mais proximo.
Ar L. 621 . Si o pagaménto tiver de ser feito por peso ou
medida, entende-se, no silencio das partes, que estas aceei taram. as do Iogar da execução.
·.
.
Art. 62.2. O pagamento deve ser feito no domicilio do
devedor, sah'o convenção das yartes, ou si as circumstancias,
a propria natureza da obrigaçao, ou, finalmente, determinação
de Ieí indicarem o contrario. Sendo designados differentes legares, o direito da escolha cabe ao credor.
·

Art. 623.

·o

devedor libera-ss da obrigação consignando
.
·

a cousa devida em deposito judicial:

I, quando o credor recusa receber, ou dar a quitação em
'fórma legal;
·
'
II, quando o credor é desconhecido ou duvidoso, ou se au-·
senta, sem deixa1· procurador bastante, ou não provide-ncia soJn·e o recebimento ela cousa no Jogar, tempo e condição rlevidos;

do

1TT. quando a rlivicla é pcnhopac\a ou emhat•gacla em poder
nu· !ta opposi ção ao pagamento, nos !.ermos desle

~lcvrrlrll'

Corl1g:o:

.

,

,

IV. qnaniln lta \'OIH~ut·~o de prel'rt·rncia bcrlo entre os credoJ•r•'i do t'l'f'flot• nu rio rlr\'eclor.

:\t•l . li~t~, Pa!'a· qnr l'l eonsigna~.ão I enlla for~a r! c pagamento J<l'lÚ misl (·J• eonennnm. t)m re'Jac.iio ás pessoas. objecto.
rnocln e l.cmno, illflo;; nc; rrquisifcs. srm os qnacs não é valido
O \lUl;i"lilWllfO,

:\1·1.

n2:).

.

·

Ri n r-seollw da t•.ousa comprt.ir ao erector. sel'á

cite <1ifnrlo pnra r.s!e fim. sob comrninaçiio de perdei o direito
esüolh~ I' rir se1' dnnoRilada a cousa que o dcvedot· escolher,
oh~l~t'\'Hrln a di~pn~it.:ito iln al'lig;o anlrrNlcnlr.
:\r!. 1\~.li. ,\,.; dP:.;p1•za,.; com o drpo,.;iln. quando flt'Oeedcnl.c,
eort•rriín pnt' l'nnfn rlo Prrdllt', I) no e.uso conl:•at•io por eonta do
de

rleYetlot·.

'

f
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Al'l. ü~i .. \ l"'swa r~h·i:;arla, po1· l'al'ias divida:; da mr•onH\
cspr.cie, ao mrsmo eJ•edor·, ir>m rlireilo dn declat·a1· a qual dnllas ofi'Nr~r~e pa~::·amr~nln, uma vrz qur sc,iam liqnirla~ r~ Vt'llcida~.

Sen1 eonSI)Ill itnt~·n~o d~ .('/'P~Inr. ntto ~4.1 \'aJ•:'I a !;,·~pn:u~~ãn

rio pagamenlo nn ,iJvHln iiiHJLilrla 1111 nf\o ,.,.11,:1da.
,\ri.. (i28. i'\f\n IPIHin n deveflot· dnclal·ado it r::;~;l .-ias dividas liquidas e vrncirJas C[UPl' .impula1· o pagarlll'n!.l, si aecnil.ar
1'1 quil.açfi.o rlc uma. rlrllas nfto lr>r:í clirci1n a rPe;l:~mar r·on11·a a
impula(:tto, salvo SI prnvn1· q11r> l1om·c rlr11n ria pa1·l•• "" l>l'l>dfil'.
:\1·1. li20. Jiavr•rHio capilal c ,inros. o ]laganwnln irnpularsc-ha primcii.'O nos ,juros wncirlos e depois nr. capilal, salvo
esUpular,ão cm conlrnl'in, nu si n crnclnt• passar a quilar:fio r•or
conla rio capilal.
Ar I, C> :lO. Si o lkvr:rlot• niio fiún a r.lc,~lat·al'iin r! o :li' I. G2i
c• si a quilaçf\o. fí\1' omis~a q!tanln :"t imporltu;tLn, I'SI.a ~" 1\ti'ÍI
nas di viria' liquidas í' wncirlas em primrii'O· Jog-ai'.
,
Si a~ rlividar; ·I'Mcm Iodas liquidas f' wnrir!as an mP;nno
tempo, a impnlaçfío far-!ir-ha •na mai~ onrrosn.
ArL. fi3·1 . A rml.rrg-n. (\1) uma cousa em vez da pt•esl.a~ão
!lcl'ida an crNlm· reg-c-sr prla~ nól'mas do conlt·acln rir compra·-- venda, ou rle ePssfin r! o rwrrlil o. si a !'ousa daria Plli pagamento fÔJ' um r~rediln.
Arl.. 632. },qucll~ que vnlunlariamrnlr pa:;a a divirJa a
que .lfto r:_t•a olll'i.gado, on que cffeclua umn. p~rslw;ãn ]WI' e~usa
quo se nao rea!Jzon. on lJ\W t'cssou .-!e C'X1Sf,n·. p(lrl" J•rprtn· o
indebi to, Jli'O\'anllu qm fez •~ pag·amr.>nlo pOI' que ül'l'tlfhtmrnle
~e .iulgav:J, devedor.
·
Não se póde repeLir o que se pagou para solver obrigacão prescripta ou divida de ,iogo, nem o que se deu para
obter fim contrario á lei ou aos bons costumes.
Art.. G33. O pagamento dos titulas de credito será t•egulado pelas normas do titulo III do livro II, no que a.Jte1'Am
ou modit'ica.rem as disposições do presente capitulo.
DA NOVAÇÃO

Art. 634. Dã-se novaç!l.o:
I, quando o devedor contrahe com o credor uma nova
obrigação que altera a natureza ·da primeira. como quando
saca, acceita ou endossa letra de cambio, subscreve ou endossa nota promissoria, emittc deiJcntttrcs ou cedu'lns hypot.hrr.n1.'ias ou de penhor, em pagamento de obrigação anterior;
II, quando o novo devedor substitue o antigo e este fica.
desobrigado;
.
III, quando a divida passa a const.ituir quinhão ou quót.n
social;
·
. IV•. q~mndo, em. virfl!de fie obrig-ação nova. ontro credor
r.! snhsld.mrlo ao anl.1go, ficando o r!everlo1' quite oom este;
V, quando, com eonscnf.imcnto ou approvacão lacil.a on
e;;:prcssa · rlo crodor, o devedor lanr.•a em eoni.Íl corrnnt.c a
quant.in devida.

i .
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§ 1. • ,\ novac;ilo por subsWtli(:tio do devedor p6de ~cr
cffcüLuada independente do c.:.nscnlnnenl.o drsl e, salvo o rhsposlo no m·L. rdO, ~ G".
~ 2." A nova1:ilo púdu ser annullatla nos mesmos casoR
Pm que se annulla a obrigação, e nesse caso subsisLirú a ollt'Jga~ão antig-a.
Ar!.. 13G. A novar,ilo extende-se aos accessorios c g·aranUas da divida, sempt•e que não houver estipulação em con·:rario.
Nfto aprovei larú, com tudo, ao creclot• resnlvar· a llypo·lhcca, anLichrcsc\ ou penhor, si os !Jcns dados cm _s·arautia
pertencerem a t crcciro. que não foi parte na novaçao.
Ar L. ü:lü. Operada a nova~ão entre o credot• c um dos
dl!vedores solidal'ios, súmenl.e so!Jre os bens do que conlrahir
a nova obrigac;íío subsistirão as preferencias e g·aranLias do
ceeclilo.
, Os oulros devedores solidarias ficarão desonerados pelo
mesmo facto.
A novação feita com o devedor principal sem o consentimento do fiador tambem importa exoneração deste.
Arl. 637. Quando se nova uma obrigacão nulla ou annullavel a nova obrigação ses.ue a natureza ela primeiro, salvo
o disposto no art. 5.30.
ArL. 638. A obrigacuo extincta revive com a novacão,
salvo sendo esta nulla ou annullavel.
D.\ COl'>!P,ENS.\Ç.\0

Art. 639. Quando duas pessoas forem ao meemo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas .obrigações extinguem-se até a concurrenle quantia.
·
§ 1. o A compensa cão effectua-se entre dividas liquidas,
cxig·iyeis e de cousas fungíveis:§ 2. o Quando as cousas dc,·idas são do mesmo genero,
mas de qualidade differenle, póde offerecer-se a compensa~iio íiquidanclo-se préviamonte a clifferen~.a dos valores.
Arl. ültO. Sendo uma ou ambas as obrigações alt.crnativas, não são compcmsaveis as presLa~.õr.s quanrlo a escolha
pertencer ao cir.veriOt', salvo depois ele fr.ila a escolha.
Ar I. li-i I. O rlevNlOI' prineipul p<ídr. eompensar enm o
credor o que eslc l11c deY<'I.', mesmo a lit.ulo suhsidial'io, desde
que a di\·ida seja ·iglmlmr.nle liquida. exigivcl c de cousa
:runA·ivei. O fiadm· ]J<hle c;oinpensal' sua rlivída rnm a rle seu
!'redor ao al'iançadn.
Art. G!,z. Nilo sr pi'lrle c·.nrnpcnsa1' com a cousa <.lo qnr. o
tlc\·erJor n;io tem a !ll'OJll'ir.dnrle P n I i\'l't~ rlispo~icüo,
Ari.. ti.'i:J. O q I lP sr. nbr ip;ou por on rml'a com terce i1'0
não ptldt~ r·ornprr1~nr r.'~a nbrigaçfio ~om ·o que lho deve o
credor.
Al't. li H. O rlevedot· qur. nntil'icarl1i, narla oppúc :í cessüo
rpw o crcrllll' J'a~ a l.crecil'o de l'H~us clil•eitos, nrw 11ódc oppür
no rr.s.~ionnrio a !'omprnRnr:~o qne lt>rin porlirlo oppo1· no ce-
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'rlen!.e antes rJa cessão. Porém se a cessão não lhe tiver sido
notificada, podertí oppor ao ccssionario compensação do credito que antes Linha conlm o cedente, sem pre.iuizo do que se
acha disposto no Ululo UI rio livro II para os lilulos de
eredil.o.
Ar L ü45. A cornpensar;iio não Tltíde dal'-StJ em Jll'r~.iuizo
rlo d ireilo de t.el'cci ro. O devcdot· que so f orna ct·cdor do seu
r·l'r.rlor, depois de pcnhot·ado ou cmbarg·ado o ct'erlil.o desln,
nãn pórJe oppor ao exequenle a compensação que lhe competit·ia contra o pl'oprio credor.

,\ri.. G4fi. A nullicladc clr. uma elas ela mulas da Ll'ansaeção
annulla toda a transac~iio.
Arl. ü47. A l.ransacçftn inl.crprcl.a-sc rcslriclamcnl.c, e
nãn se p1·csume que fJOL' olla se opere transmissão de dirc ii os.
·
Art. G!,S. A tr&nsac~üo produz entre as parteii cffcil.o
de cousa ,iulgada c só pócle. ser rescindida nos casos em que
se pócle rescindir ou annullar a obr•igação.
.
Art. 049. A transacção não aproveita nem preJudica senão aos que nella intervierem, ainda que verse sobre cousa
indivisível.
·
Si for concluída entre o credor e o devedor principal desobrigará o fiador.
Concluída entre um dos credores solidarias e o. devedor,
extingue a obrigação deste para com os outros credores. e
concluiaa entro um elos devedores solidarias e seu credor,
extingue a divida em relação aos outros devedores.
·
.
Art. 650. Si da transaccão r·esullar a transmissão de
uma cousa a uma das partes, e essa cousa for mais tarde
reivindicada por terceiro, a transacr;ão não se annulla, ma~ o
que soffreu a cvicçuo tem direito a ser indemnizapo do projuizo soffrido.
Art. 651. Só podem ser ob,ieclo de transacção direitos
patl'imoniacs de ordem JH'ivada.
Art. G1í2. Se uma rJas parles quizcr rescindir ou -annullnt· a tt•ansaec,fio deverá consignar próviamcnlc r.•m rleposilo .indicia! o qÍ.1e houvet· rr~ccbido da oult•o. ém virlnrle ela
mesmo tr:·unsacção.

na

Al't.. '!i5~. A rr.união rias qualidades rio CJ'rtlor o rlovoclot.·

mc~mo

pessoa

exliu~·ue

l.oda a divida ou parle rlclla. mrmo;;

lt'alanl!o-se de !eira de camhiu nu l.ilulo a Pila Pqnipnrarln.
Al'l. (i5.\. .\ conl'lbfio O]ll'J'ada na pcs;;oa do CI'Cilor ou

r.leveclor solidar io s1í exl ingue a obrigaciío a[t', ü eoneul'l'enria
r.lo J'C~peel ivo quinl1iio do ct•er!il.o nu ela divida, subsistindo a
solir.[!Jrierlarle qunnlo ao mais.
Art. oGrí. Ci•,;sanrlo a ermfusiio, t'ir~a. pelo mesmo l'arlo,
l'eslnbclncicla n ohriga~un com !'1CUS necessoJ•ios e S'tll'tlnlif\;,

,,
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DA PllESCnJPÇ}ÍO

I

Ar I.. 656. Quando este Codigo fixa um prazo para o
exercício de um cliroilo ou para Jazer uma reclamação, entende-se prescripto o direito não exercido, ou a reclamação
não apresentada, llentro do prazo determinado.
ArL 657. Prescrevem em 30 dias as reclamações dos
portadores de bilhetes ele espectaculo publico. contra os emprezarias, nos termos dos arts. 506 e 509, deste Codigo, contado o prazo do dia em que se realizou ou cl!;wia realizar-se o
espectáculo.

Art .. 658. Prescreve em seis mezes:
I, a acção para a pessoa com direito ao nome civil requerer a annu llaçfio elo registro da firma eommercial ou industrial registrada com ig·ual nome; a acção para annullar o
regislro rla marca de fabrica ou commercio;
rr, a acção do portarlor contra o sacador e indossadores do
Litnlo ele credito e respectivos avalistas, cotando-se o prazo elo dia
cJ,; vencimenl" elo rilnlo nu elo protesto; o prazo para a prescri·P('.fio do rlirciLn rr,;;Tcssivo elo indossador or: Ui'rtlista, que
pagou o titulo, eon[.J•a o sacaclnr, o~ indossanta;; .mlnri01'1'8 <•
rcspecl ivos amlisl.as eomcear:í a correr elo dia do dito pagamento;
·
lTT, a reelamur,:ão rrlaf.iva a hilhclcs rln pn;;;;n!O•.'Ili'.

A1·l.. GfiO. Prcscrcvr em um nnnn:
T, a nc<;fin cios lneaclMc;; r! c scrvi(•.os c m:1nrla! lll'in:;, cte
qualquer rsprcic. pm·a rlrmanrlal' os seus snlnrios, enr.la1<U·l-!W
o prazo rlo l.rrlllo rlr cada periocto vencido, con'formr o a.insle
l'eito. on da data elo Sf'l'l'ir,o [l1'cstarlo, si não f.ivrr havido
a,insfo c o serviço niío 1'<'11· pcriodico: considemndo-se prestado
o servir,.o depois ele cumpridas todas as ohrigaciics im[lO~Ias
ao locador pelo conlrnrl.o:
TT, a nc~ão rrsnlt.anl.o do cnni.J'acto rln rlinlwn'o a risGo oU:
elo dii·cil.o de haver premio rlc ·seguro;
TII, a :wçãn rnlrc os confl'illllinf.es para a a1·m·w commnm
si a pegnlaçiio ,, o ral.rin não se fizrrcm dentro ele um anno,
r.ontnd0 rlo fim rln viag·rlll rm qnr sr. 1·rrificrm n clamno:
TV. a ncr•fío para a rnfJ•rgn ela r•aJ'ga ·frnnsporl.arla 11or torra
nn ]101' ng·nu·. n l'nnl.ar rln dia r:m q11r se :findnn a via~rin;
V, a ar0ãn pal'a a enbrf1nr,a dn fl'rl.r, est.nrlias c sohrrsf.adias:
VT. n acçno rcsnlfnntr rla :wnrin simplr~~ ,. qualquer J'Pr.lamar,.fin pnr pcrrlns 011 prr,in izo snffrirlns pela cnr~n. a eontar
rlo rlia em ·qnc rsln. foi nu rlcvia srr rnf.I'Cf:tlO:
VTT. nc~ão pnm lll'r1ii' <·nmpnsi<;nn rir l"'i'<las r• damnos,
quando nnl.rn. ronsn nfín rr•snltnr cln aefn on ito ronl.rnef.o, ou
nfio rsfunrlo rlct.crminndo nulro pra~o;

!
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VIII, a acção para a cobrança do aluguel da cousa lnt~nt.la,
no havendo contracto escripto;
·
IX. a acção dos donos rlc boteis, nstalagens, casas ele pensão f•et'manenJ.e, 011 C•aSUS de erJ\lCUr;;iO, illSI.l'liet;ão I' <l]ll'l!illii·•
zagnm para hn\·rrcm o preço da hospedag·em ou da pcnsãr•
conl.ar:lo o prazo do ,·encimrnl.o de cada prrsl.ação:
X. a. ac\~ão de l.erceiro que dcnl.ro de l.res mczes mar·cados
no art. 214 se oppuzer á fusão da sociedade:
XI, a acção da soCJedade ou dos socios para e:..:cluir n socio omisso ou remisso. CDnl.ado o prazo do dia em que a presl.nção devia r.ff'ecluar-se, ~em prejuízo da responsal:lilidadc do
s~cio pelas perdas c damnos ou pelos juros da prestar;ão lieVlda;
.
XIT, a ac(•iio para exigir a recompensa nromettida nos termo~ do ar!. 1. I 0.2;
.
XIII. a acção ela segmH.Ja alinra elo § ~o do ar! . 10n. para
annnllar a dclihct·ação da assomhl•'~a g·ot'Hi da socicrladc quando ceinl.raria aos estal.ul.os: sendrr a uolibcracão corlt'a!'in ;í lei
on aos hons costumes, a acção para a -annÍt!lar prcscren no
mesmo prazo, mas a nullielaclc' pódc ser a todo tempo allegaela cm contestação ou defesa, c deve ser pronunciada pelo juiz,
quando con•hecm· elo acto on elo.~ seus effeitos;
XIV. a acção para exigir a t.rad ição rlas cou~as íriO\·cis
'i•endidas, não tendo sirlo estipulado prazo para a entrega das
mnsmus cousas ou no pendendo condição;
'J(V, a acção pnrn rm;cinclir o contracfo elo compra r venda
immovcl e, cm geral. para reclamar a cliffcrenr,'a Dos valore~
e a·hatimr.nt·os nos preços, nos easos rios art.~. 728. 72H, 730

o 737;

XVI, t\ acção para os credores do fundo commercial, en'i. preza on c~tabclecirncnto commcrcial on industrial vendido,
demandarem o ndquirenl.r.. a contar rla dat.a da ultima publicação ordenada pelo art. 784;
·
XVII. a ac~üo para D dono da firma registrada pedir a indemnização do clamno causado por outrem que use de nome
ou fivma idr.u ti ca ou semelhante;
X\'In, a acoão para annullar a constituição dn sociedade
ancmyma, cornrnandHa por acções. mnf.unlidade, cooperatJva,
synclicatos profissionnr.s ou ag-ri colas c· das sociedades de qu()
tratam os arts. 180 e 194. observada a disposição do n. XIII,
segunda parf.e, quando. o objecto ela socierlv.de fOr contrario á
lei ou aos bon,. cnst.umes;
XTX, a acr;-.fln para n concos~ionurio da pafcntr. de inn~nr:,i'ío
ou dcscohoPia, 011 o dnnn rla marea rcgist.mcla, 011 ele noml)
rommercinl on inrlustrial, pcdil· inclr.mniztt\~iin rlo damno causado pela infrncr;iio, 011 exigir a muc!anr:n nu alf.craçiio do nomn,
contado n prazo, qnant.o ao use no nome, do dia cm que este
começou n sm· publicamen-te empregado;

I

·.f
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XX, a ne.í·fío da 1w;;,;na n~·r..indieada pei•) regi,;Lrn Lle mm·ca~
di' J'ahric;t IIIL dt~ eomnwrr:Jn, dP qnr• anli!L'JIIJ'JllPnll'. w;a;:sl',
J.WI'a I•r.Liir• indemnizu(:üo de .pcrr!a,; e t.!amnus;
XXT, a ;wr;ão regJ'I•s;;i\'11 t.!o ~ ~" diJ .ar!.. I. :J(\:J, a cuntae
Li o pU!-\'UllWl\IU da jJl(J!'\1lll iZl\('tlO,
,\r·L. 6GO. Jlrc;;creve em clous annos:
T a ncf'iin pam JlNlir a rt,parar;üo do damno CU\lS[U.lo ocla.
'
' a eonl a1· (o
I rI'Ja 'o
I WllB
. . t,l'n;
ahalt'Ol\['ão,
U, a aecfto para demandar o pagamento da !'Cmuncraç.fto
l.!Pvida pola âssistrncht e salvamento, a cnnLa1· elo dia em qur~
!.<?I'lllinarnm as J•c;;pocl ivas oprraçüo.'!;
III. a ac(:ão JJHl'a a enbrançu da impoi·lancia dos gcncrr:~
:fnrn11citlos ou das Jlleroadorias vendida,; ;;em Lit'lllo cser·ipl.u
do d•wedor• rcsidcnl c no mesmo Estadn cm que J'ur cslaiH!It•rirln o crrdo1';
·
I\", a acr:iío de sacias ou terceiros contra os perito' qnr.
~e houverem' eom CL1lpa, dôlo on simulação na aval ia~ftO tl•~
l•rns .que lhes foi incumbida, sem pre,iuiw da ar~ão penal f.\1\1.'
CC>U}JQl'.

Art. 001 . Prescreve cm tre3 annos:
I. a acção da sociedade e de terceil·o cpntra os !iscaes ela
sociedade poJa negligencia, culpa ou dólo no desempenho elo
seu mandato, começando o prazo a correr da data em que tcr1111ii)arcm as funcçücs dos mesmos fiscnes. Si, poréni, o parecer dos fiscaes th·er sido approvado pela nRscmbléa gora! e a
delí'bcração desta fór annullada, o praw da prescripçfto começará a correr do dia em que a dita approvação fôr annullada pela assembléa ou do dia em que passar cm ,julgado a
sentença nnnullatoria;
·
II, a acçiio do sacio conlra os directores ou gcrcnlcs

ela~

~orirdarJrs anonyrnas, commanrlilaJ•in~· por ac~ties, wcillrlade~

lllllltras. ;;rndicatos. nu rins sncirf!arlrs rle qnr lralrun os nrlig·o;; H!fl <' 104,. '"'III enmn das r~nop<'rnlivas. Jl<'la nr•g\igPncia.

culpa ou rl<ilo com qur '" honwl'Plll no llrsrmprnhn tln mnnrlal.o, r pelo PXCI.';;su dn mnnflaln, vinl;o:~iin da !ri 1111 dn;; r•slal.nl.o> r• por !'alia <lP r•xncii(;ãn da J'<~:illlu~ã" ria :LS:'I'Illltl<'•a grJ•al,
roimeanr\n o prn7.n a enJ'I'Pl' <la dai r•· da pnhlil'aeãn dn nll inJ"
J'PlnloJ·iu .., halan(;n da :i<Wit~dadr ri'!'Pi'<'nlr·~ an :umn r•m qu<'
"'' I iYPI' datlu IIli \'l'ri!'i"ad" n aefn. nn uiíiissãu dos dilo;; di-

I'PI\Inrr,; rm gr•J•Pnlrs: ·
III, a aq·iio rio,; subs()riplorcs de ac•;i'i<JS e sem;; ce;;;; ionnriu;; contra as pe>~oa~ que as;;ignaram 1.1 pt'IIS!H'elo da,; :<nei<!-

i.lurleo anonyntas ~~ eommandila:; po1· ae1;.ürs. !lclos PI'eju'IZlt.'
pi'Ovenícnles de dt>i~lnr·a~úe.s er•t•••m•a;; 1111 falsa~ eonl.idas ·111.1
all11didu JH'Il~pe'''"· a eOJ'J't'l' dn din Plll rp11• a ~oeiP<iarlL~ I.'Olll•'a funccional';
IV, a ac\~i'ío Jlf\ra respon:;abiliznr nr: flliHindoi·eB, ineOI'!10I·adtlf'C', dil'rdnrr•s r fi,;ea(•;; ria >"ncil'rlnrl(! tll'l"' ur·!."' pl'UliPadll'

\'011

,.
"

e pelas obrigações assumidas cm nome da sociedauo nullallJI~J:
te constiluicla. O prazo da pt'I'SCJ'ip~ão eome,:aJ'tt a cOJ'l'f'J' da
data t'lll que .passai' em ,julg·ado a sentcn~a que d<!crctar a nullidude da constituição da sociedade, si não tiver havido CJJ!l1JJIai'ÜO de ac9ões. Si as obri,;;açõcs assumidas constarem ele 1.1tulo:; que Jli'C~ceevem em mu•iOJ' prazo, a JH'rscripr;ãn da rPoponsabilidade dos clilos Jundarlores, inrorpo!'lldorcs, clircc!.urc;;
o fiscaes sert\ a que este Cocligo determina para a pJ•csct•ipr;.ãn
do titulo;
Y, a acr.ão Jlat·a !ornar rffecliya a rcspon8abil iclacle Jus
:fundadores, incorpor·arlorc~, directores c fiscars ·de qualquct·
cspccic de socicdaeh: pelos aclo8 que pnllicurr.m e ohrigatttH~,;
que conLrahirem ''111 nome ela mesma sncieclaele anlrs rJ.e preenchidas as formalidades legues pura que t•llu se pos,;a constituir, comC(IUr a funccionar, ou p!'aticar· quarsqucr aelos re-.
guiados por esle Codigo, salvo si as obrig·a<;ões conl.rahida::;
constarem de LHulo para qu" r>l.cja dctcl'minadu a prcscr·i··
JlÇão de maior pra~ o, caso em q1rc a prcscl'ipç[ío elas di las
obrigações será a dos titulas;
VI, a acção do segurado ou beneficiaria do segnro contra
o segurador para a indemnização do sinistro, contado o prazo
do dia em que o beneficiaria ou credor tiver conhecimento do
sinistro occorrido dentro do paiz;
VII, a acoão do sacio ou beneficiaria dos contractos feitos com
as sociedades de capitalização para demandarem a execu<,~il.o dos
mesmos contractos, come~ando o Pl'nzo elo dia em que a
·
·
obrigacão se tornou exigível;
vm, a aecilo para annullar qualquer orbis-a<;ão por erro.
dólo ou coacção. não estando para o caõo d'otorminado menor
prazo, contando-se este, no ca~o de erro ou dólo do rlia- em que
um ou outro for cle.;:coberto, co. cm caso de coaccão, elo dia cm
que osta cessar:
·
IX, a accão para. annullar a obrigação conlrahirla por menorns ou ouh·oR incapazes, cnnl.arírlo o prazo do dia em que
rP~sar• a incapaeirlade;
X. a aceilo do marido pill'a nmwllar o;; acl.us pral.icadós
pela mu IIi r r:. quanri·o exerce o c~mmercio nu . indnslr.in 011
entra cm soeir.rlarlc sem o ronscnlrmcnlo do mrll'lcln, lacil.o on
rxprcsso;
XI a acrüo ela mrrllwe casada r• dt> ;;eu~ lierdoi ros pal'f\
aunulh;,. os àclos que nlla pt•al.ienu no excJ•cicio 'fio eomuJer·rio ou rla inclnslt·ia, ;;r.m o t•onst•ntirncnl.o lacilo nu oxpt•ess"
do mal'ido;
XII, a acção docot•t•cnle de eonl.rael.o dr C'íllJll'toilada, salw
no caso fio art .. 882;
XIII. a roiyindicar;iiu de l'nusa mo\'cl, inelttsive lil.ttlus •ln
r•r•r,clil.o, no~ ea~o;; em qnc a Jll'Cseri.Jll:ilo inslan!ancn nã•t .r·••sttlta rle fli;;nosilil'n elo Corligo r•nr fa1·rn· dn nrlqnJr•ente íJt; ]tOs-·
~~~i dor;

-

XIV. u llJlcão ·pat·a exigir do aeeeilanl.e da kiJ'a dt' t•arrr!Jin
" f!n Plllil.lt•nl.e d:" nota [Jrnmissol'ia n pag;.arttcnlo da l•~IJ'a ntJ
nota; a ner;i10 conl.r<' o ttet'cilítnlt~ tle llilllPie., '''~ Jlli'l'i'ntlur'Ja~;
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XV, a acção cdnlra os !Jwsnm'niros u eonlmdadut·os de lou pag:urwnl.o 'elos prctn ios c
!'ara l'cclamar contra a irregularidade da loi.m·ia;
XVT, a acção do iittilnr do direilo autoral ~ontra " que
puhlieur obra inedila ou reproduzir obra .iú publi~acla ou para
lazct· valer o direito contra qualquer infrael.ot•, c'onl ado o
pt·nzo do dia da publicação, reprodtJC~.iio ou in l'meeiío;.
XVII, a acção para annullm:. a patcnlu· ri e i tl\'cneão ou
drseohcrta pelo fundamento rlc não I et· I ido o emwessimtario
a propriedade; ,
. XVIII, a acção para tornar cfl'ectiva rPsponsahi!idaf!e rios
mediadores e ·agentes rle negocias;
XIX. a acção do correnUsta para exig·iJ· a recLi l'ica,.:ão da
t·onta por erro de calculo ou omissão, contando-se o praz" da
communicação do encerramento da conla concnle com a t'cnwssa do demonstrativo.
i f'l'ias autorizadas, para pedir

Art. G62. Prescr:eve cm cinco annos:
I, a acção do eredo1' do saldo da eonta eorrenl.c contra
o devedor dn rlil.o saldo;
II, a acção entre soei os relal iva a dit·citos e ohrigaçõe.s
oriundos do contracto de sociedade, quando o Codigo não marca
outm prazo, comer..ando a correr do dia cm que a sociedaclc for
di~solvida;

III, a acção de terceiros contra os sacias Íl''[as responsabi !idades pessoaes que lhes caibam. a contar da annullar:iín ou
dissolução da sociedade, não havendo para o .caso nrescri rH:ão
especial;
IV, a accão ela mulher para reivindicar os immoveis do
casal com que o marido conlrihua para ó eapital ela sociedade
(arl. 51, §' 1•), contando-se o prazo do dia em quiJ cessou ,.
·~or.icdade conjugal;
· ·
V, a acção contra os emprezarios dos armazens geraes, tra'piches ou depositas de mercadorias para tornar cffeet.iva a sua
. obrigação;
VI. a accão do segurado ou beneficiaria rlo srg·nt•n eunlt'i1
n >H'A'Ut'acior, para indemnização rio sinislrn .eonlado o Jll'azo
'do dia cm que o segurado on ctwlnr livc\' eonheeinwnln do
,;ini~ll'n occorricJ.o ftll'!\ rio paiz;
VII, a aet;iin pam demandar a imp~>t·lanl'ia ilr> g·l'nPI'n~ o.u
mnt•t•aclorias vendidas. som tibulo csm•tpl.n dn rle\'f'(lnr. J'f'Sldindn cRte fóra do paiz em que reside o rll'erlot·.
. Art.. 663. Proscrevem om 10 annos os dircil.ns r. aer;õcs
pat·a que este Codigo não determinai' ou1m presel'iPt.::in, ellnlandn-sc o prazo do dia em que a ollt•igaciio Re lm'JH\11 cxigivcl.
·
·
Prr,screve no mesmo pmw o rlit·rdln (J,, t'Pqii<'J't•t' a ''xe'''":itn da sentenca passada cm Jlllgitrlo .. q~tattdo l'illtdPnttlil)' o
,.,~m·.irln n fazer ·alguma prnslaoao·, O d!l'llt,lo J1''"'"''1Jllu pude,
lt.lll:tl'ia, ser opposlo como oxcepç[lo ou defesa.

S}:ssÃo EM 5 DE NOVEMBRO DE 1923

Paragrapho unico. Não determinando o Oodigo o dia d~
que se deve começar a contar o prazo para a prescl'ipçào. entender-se-ha que a prescripção comecou do dia em que a presla~ão se tornou exigoive!.
·
. Ar!.. 664 ... A prescripção póde ser• r·enunciada expres~a
ou t~rtamente, depois ·de consumada, mas sem prejuízo de
.tercerro. A renuncia é tacita, quando o interessado pr·alicu
qualquer. acto incompatível com a prescripção.
A prescripcão iniciada ·contl'a urna pessoa continúa a
correr contra os seus successores.
. :\r/.. 665. O ,juiz pó de supprir a allegação da pi·c:;ct·i p1;ão
some·nlc quando o de,·ed'Or é menol' ou incapaz. equiparado ao
menor.
·
. Ar L 6üti. Oorn o principal prescrevem os di rei ~os accesBorros.
A1·1 .. ü67. Não eorre a prescripção em favor do crf'dor pígnoraticio, do mandataria e do depositaria contra o t,·evedol',
o ,constituinte e o depositante, quanto ao direito e obrigacão
relativos aos bens coniiados á sua guavda, salvo nos casos
expressos no Codigo.
Art. 668. A fallencia do devedm· impede o inicio da prescrip, ii o e interrompe a já iniciada.
·
AJ·L. ü60. Interrompe-se l arnbem a prescripcão:
.

I. pela citação do devedor l'eit,a em J'órma legal, emborr.
ol'denada por juiz incompetente;
II, pelo protesto, nas condicões do numer~ anterior;
III, pela apresentação do titulo de credito em juizo !ltlrf.l
Pl'ova do direito do credor;
· ·
.
IV, por qualquer acto judicial que constitua em món o
devedor;
V. opr qualquer acto inequívoco, ainda extra-:iu~icial.
que importe reconhecimento do direito por parte do obr1gado.
·A prescripção interrompida principia a correr de no~l>
da da/a do acto .que a interrompeu, ou do ult.imo acto prabcado no processo para a sua interrupção.
A prescripçiío interrompida u!Jln ve:t não póde ser de
novo interrompida pelo mesmr melo.
Ar! . 670. Sendo annullada a acção proposta pelo cred<!_l'·
~lÜJsiste a inte!'l'Upção opemcla pela cila,;ão inicial, si c~l.a nao
tiver sido abrangida pela nnnuJl.ação,. ou si I iver ;ndo sómPnlo por incompelencia do juiz que a or·denou.
A cil.ncão circumducta c a instancia perempta não pre.iud ieam os efJ'eil.os da intorr·up_ção.
Arl, 671. A interrupção da prescripQão feil a por .um elos
eJ·üdores não aproveiLa aos outros; ~ssirn ~am.bem a mter1:~:
w:\t" l'eila no devedor eommum nao pl'e,Jnd~ca aos ~\en~~~.
rlnveclores, salvo si os credores ou devedores !orem sollrlauo'
.ou a obrig·ucão indivisível.
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CAPITULO X

At·L 1372. Consillel'a-se t!lll ntóra o tlc\'edor ,,,te nã"
a nbris·nção em temj)o e lugnt·, e pt~lo modo determinado pela let .':'u pelo conlt·aclo. lneorre lambem cm mót•a u
nc~dllt' que não quel' :I'I'CPb(•r a lll'e~lu~üo na Co)lli'Íll'llliU<tciCJ du
(jlll' !III' Ú di!Yido,
'
M·l . l\7:l. Si, pur ean,;a da IH<ÍI'll dOJ dt•\'Cdlll', a lll't':'lt11;fi"
~'! lut•naL· inutil [ILC ct•r:dor, ]JOdt•J•á e~lc recu:;ul-a P t•xigit· a
indl'mni~tu;ão de Jl''l'das c Llamno~ .
..\t·l .. 07.\. Xu~ eunlraelu,; unilail'l'ae,.; t·e:;punde P"J' enlpa
a ]Jal'il' a Qllt'Jil o l'II!Jlt•adu lllll'tl\"l!ila, e sc'>nlCHII! pot• dt'>lo a
vnrt•• a quem o eun Li'ael.o não ll'Uz yanl ag·t•m alguma.
No,; conlJ•aeto,; hilutcrues L'e~pondt! caria u'nm da:; pat.·ie~
)JOI' l)ll]IJl\,
,\ri.. ô75. A culpa con~i,:l,• na Heglig,•ncia ou int(il'tllleneia com que pl'occder o deYcdur no desempenlto da obt·iga~iiu
eunlmhicla. O devedor de rná fé t:on,;iclera-sc doloso.
Ar!.. li7ü. Posto que haja ÍlleUt'J'ido t.•n1 mül'll. o d<)\'üclur·
JliJtli!t'lÍ ;1 ludu o tempo oi'J'et·ecf'l' an ct·••dor a pr<;:>La~ão eont
a im]lorlancia dos prl'juizos decorrt!nl e~ da múra al<i o dia tio:•
paganwnl.o. ob,;eJ'\'a·clu o dispus! o 1111 ar!. 580. quantlu 110 cont rad.o ltuuYt'l' clausula penal. Si a oln·iga<;ão J'm• d,~ dal' e a
cousa se tornar inutil ao ct·cdot•, esl1; não set'á o!Jrig·ado a
l'I~CI'l.llll-a.
.
O CJ'<•tlur inem·w em mi'll'll pótle ltunhcm ul'J'crecet·-se a
reeelwr a pre~la,:iio; SlJ,jeilundo-sp aos .cl't'eilus uu m<ira alri
a mesma da ta.
Art. ü77. Salvo clispc,sitão e~pceial do Cndi;::o. o nã1,·
CllllllH'illlenlo ria o!Jt•i;.ru~iio no dia do vcncimeulu impm·la a
müra do fleyedor.
Nãn hav"ndo pJ·azn dt•sig·nadn. o dC\'I!dot' .~ ellnsl ituido Plll
m<'ll'a úesdo a ini.Lll'f!Olla~iio ,jnllil'ial pot· meio de pt·olcslo ou
nnl il'icatiio, ou dostlc a cilar;ão inicial pm·a a aetiin.
:;;PTúlo a uhi'Íga~;iin de não i'aZPl', o dr•\'r•uOI' ><e cunslifu<)
l'nl ntóL·a clPstll! o clia ent que ]Jt•alica n acto de que se clc\'ltl
nbsl er·.
Al'l. GiH, O dl'\"l'd(H' Hiin l'I!SJHJlld" peln;; pl'IJ.itl iz,·•s l'nsullanli•s nnicanwnle ria fm'1:a maiO!', si fltll' elles não St! hou\'er:
J'U'JI"nsalliliznclo, salYo achando-se em müt'a.
A força .maio1· Yerifica-SI! no f.acl.o eu,jo,; of!',!il .. ,s nito et·a
possiYcl an deYedot• Jll'l!Yer, CYit ar ou impedir..
l:lllll[tl'l~

CAPITULO XI
11.\S

P!n\D.\S

g ll.I;\!NOS

,\J'l. 070. A imlcmniza,;ão elas pm.·rlas c damnos ,:. llt•vida:
T, nos ca,;11;; em que a lei a manrla prcsla1';
. 11, quando i\. iJwxrentão do ennlmclo por uma das partes
eau"n lH'l'.Íllizo mot·ul ou mnlcrial a out.ra parte;

•
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III, quando por acção volunlaria algucm causa prejui·t.o
moral ou matcríal a outrem, não sendo no utio de um direito
rxereido 'lle accrirdo com a sua deslina~ão normal. ou na
.pmtica ele ado indbpensav.el para cvilar perigo imininentc;
IV, quando alglll'ID, por omi~são ele acto ou fot·malitl.adtt
nl'rlcnada por lei, ou regulamento, llll po1· neg·li~=:encia ou im~
Jli'Udencia, causa prejuízo moral ou material a outrem.
,\J·t... liSO. A indemniza~;ão rleYc collllll't'ill~llder não· ,;ú •J
que o prc,jur.licado cfl'eclivilmenlc perdeu, coJuo a vantugellt
011 lucro liquido que razoa~·c!mcnl.e podia l'iiJll!i't\1', si a ol:lri~
~·at.;ão rossr~ pontualmente cmnpt·ir.la, ou si não :ii.' 1 ivesiit! pJ·a~
Lieaclo o acl.o, ou dado a omissão CJUC cau~uu o pre,itJizo.
O devedut· impunlual sem d!\lo s.j l'I.''Jlotirle .pt!la:; [ICJ'dU~ e
damno~ que foram ou podiam tiCt' .Jlt'c\'hl.as IIli da la l'lll qttc,
L'Untrahin a ubrig·a~ão.
§ 1." SenQo a obri!:(·at;ão ri e pagar· cet'l u. ~Otll!Jta cm di~
nheiro. a índemnizacão de pevdaj; c damnos eonsist iní r~u pa~
~amcnlo dos juros da quantia devida, ú ru~rto. de ü "I" ao amli.l,
si unira não tiver sido convencionada.
§ !:! , • Havendo clausula penal, prc.,ume~,;c; no ~ilcncio
do conl.racl.o, que as parles accoJ•clam em avaliai', na quant.ia
,•,;i.ipula:da como multa, a imporlancia elas perdas t! damno.;
ncc,asionados pela ínexecucão de suas elausulas, guaruarla :L
dii,posição do art. 588.
·
~
§ 3." Os ,juros moratorios de ü "I" ;;ão dc\'id,)s inrlepen~
rlenl.cmenle de allegação de qualquer pr't.!juizo por parte riu
credor.
Art. 681. Sendo as 'J)Crdas e clamnos causados 11ur um ineapaz, responde pela indemnização o paP, mãP, tutor ou cum·dor·. mostrando-se que houyc nefrligcncia nu imprmlcncia pm·
pnl'lt' da pessoa a quem competia a gunr·du rln incapaz ou a
arlminisl.rução dn sua pes5oa. l!~rn lodo <'1 caso, o' ·bens rln iTr~
capaz ficam sujcilos á sat.isl'ução {ias pt•rda~ ,, dmm11is, si o'
do pae, mãe, tutor ou CUl'aclot• não l'orrm 8ufficitmles .
.\ri.. 1382. Ilcspondcm t amhem o;; pal.r·üt~;; r> pr•eponeniP~
twla inrlemnizacrLO rias perdas c tl!Lmnus ~at~sado~ por· ;;_cm
f;'l'l'l~iliC5 o represenl.anles, g·n!lrrla~ln'l'os. ~:a.rxcrros,, dom~shco.;
r mpis ülll'l1i'Cgad_os c operarws nn exr•rcw!o rias h~lC~Ot!S rio
l'.mprrgo on ~el'\'ICO. i.Pn_rlo nesse easo os •hlos ]1al.r·o.es. c proponentes direito regr·csSIYO contr·a o cnusadot• dn Jll'f',tlllZO.
,\t·L. ü83. Os prejuízos materiacs eau,;ario,.; P•Jt' :primacs c
eousas serão indemnizados ptlla pessoa que u~ !cm uu tll·~·c lcJ'_
sob sua guarda ou administracão.
TJTULO II

\

Dos contractos
CAPITULO I

:AI' I.. GS!t. Consickt·u~se eouclu idu I' ohrip;al n1·io o e"nquando ns pn!'lc., se aecordnrn sol~r·c o ,ihjedo ela cun-
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venção e dão-lhe a fórma .legal. nos casos em que o Codigo
detct~m.ina fórma especial para o' acto. Qnando esta fórmn não
é ~xtgtda, o contracto póde fornutr~se com a acqu'iescencilJ
l.ac!La das partes.
·
Si no c,ont.racto houver omissão de clausulas ·secundaria~
ou accessorms, necessurias (L tiua cxecu~ão, sento sunprirlas,.
tendo-se ~m attenção a natureza do negocio e os usos ela praça
cm que t.tver de ~~r executado o contracto.
·
. Art. 685. A proposta para a realização de um contrael •J
obr1g:a o. proponente pelo p~uzo_ que concedeu ú outra parte.
para deliberar sobre a acc·e1t.acao ou recusa da proposta.
· § 1. o Si a proposta for feita sem praw a uma pessoa
presente, o proponent.e fica desobrigado si a dila pessoa não
manifestou em acto continuo a sua ucceil.ar;ão.
Considera-se presente a pessoa que traLar por meio do teIephone, ou de mandataria, representante ou enviado especial.
§ 2. o Si a proposta foi feita sem prazo, por currespondencia epistolar ou Lelegrapl!ica, o proponente 1'icará desobrigado si a p;essoa a quem a dirigiu não manifestar a sua
acceHação deníro do tempo suffir:ienLe para o fazer pelo meio
mais rapido de que puder dispor, ou que lhe tiver sido indiead~t· pelo proponente.
§ 3. o Si o proponente tiver fixado prazo para a acceil.açãt··
da proposta, ficarú o contracto concluído desde que a pessoa n
quem a proposta foi feH.a expedir, dentro do prazo, u resposta
de uccril.ação por carta ou tolegra.mma ou pot· outro qualquoi'
meio apropriado.
§ 4. o O proponente póde retractar a proposta si a rol.t•aclaçüo chegar ao conhecimento da pessoa a quem J'oi feita a
Tii·nposta antes que tenha conhecimento desta, ou ao mesmo
tempo.
Igualmente póde o acceil.ante retirar a accoilação ·si a ·
relmcl.acão chegar ao conhecimeuto do proponente antes ria
acceiLação ou ao mesmo tempo.
§ 5. • A acceitação pura o simples torna perfeito e obrigal.orio o contracto; si, porém, for aeompanhada de 11t:ldiçitn
restrict}ües, modificações ou si ror condicional, será consillnt•atla uma nova pro.posLa.
§ 6. o Si a acceitncão. por circumsLancias imprevistas .
. chegar tarde ao conhecimento do proponente. eleve esl c com-·
muúicar ao acceilantc, pelo meio mais vapido que so lho ofl'ercem·. a sua resolucão de não manl.er a proposl.u, qncrcntln
~·olracla\-~ sob pena do t·cspondor pOJ.' perdas u dunmos.
§ 7. o Quando a acceiLação exp1·essa nfio for de. uso cm
rol'La classe de negocias, ou qt.Jando o. proponente ~t lltspcnsar.
o conlracto se reputará concluido, SJ a t•ccusn nuo se der a
tempo.
i
§ s." Rege. se pelas diSilosir.õcs deste ar I ig·o a opr;fio coneedidn n. alguem para a realizur.ão ele um conlrncto.
ArL 686. O contrnct.o repuln-sc celebrado no Jogar em
que foi prop()sto.
1
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Ar!. G87 .• ~ JlllJ.)ü.'>:;iLiliLkuc ela jJt•u.>lau~o não invalida o
r!onlracto, sendo rclaLiva. 'l'ornundo~se passive! a prestacão
UiiLCs de realizada a uunuir:ãu, u conp·ucto é valido.
Ar L. ütit>. AqLwlle cruu provoL:a a aprescnLauão · de proi. ·":H., p:u·a deLermlflado set·v t~o ou JornccimeuLo, prornetlon':'
,,, ' cuu_Lt':wwr· cuw L!UUlll mat:; vumac;eus u!Jerecor, IUudrauLo
C.UilUJ ~·ues LI e[CI'!JJiliaL!ao, d UVUl'<Í JULIWlll' Cllll'Ul!lUllLI:l q Uae~ OS·
punw:; subro lJUe Jm liU· .vur·sar· a cuiWUl'l'etwta, e e OJJ!'Igutlo il
c:lllJCI.UU!' ll CO!ll.l'lWLU UU!ll () p!'UJJUlllJ!lW !1U01 gUanJauUu LUtla-;
ao. cuJJUI~i.Jus d11 cuucutTeuuia, ueutru uo pmzu ntaruado pam
eila, me!Jtot·es· vantugeu.; Olillrccer·.
·
·
::>enclo omi:;:;a uu urju.tvoca a iudicar:üo dos lJOULOô sobL'il
lliiU )JU UU Ycr;;al' a UüllUUl'!'Clll.lÍa OIWJllUUl'-Se-lla CO!llO 1!1<1101'
\ Ulll.age!lJ O tJl'U~O l!la!OJ' OU ll11lll(ll'1 COIÜU1'Ili8 U naLlll'UZU · UO
nc;.;uc!O, e tmtanuo-:;c do lH'UZU u maior ou utenot· Le!ll!Ju, eo!J,JUllti<~ J'e.;u!lU!' daS Cll'CUllJ.;[alWIUS Clll que J.OJ U llU!(UC!U Of!8l c. :t:u e uJ..wl'la a cu!lCOI'l'erwm.
·
"~r L. GtiO -"tli o que provocar a aprcacntaçiio de proposta~
c.,la!Jeler:ur ·as ;uontlit;ües de iuoueidatlc que uevem J'OUHÜ' os
l"'"iJunenLcS, ··niio :;erá oJ;rigado a COlltiJderar eouw conc:or·,.,% u il 'IJC:;SÓU qc.:e' !WL .t:cullll' laUô CU!llil~ue:i, IIJUô SJ LlJinill'
. cuüüecwwnl.u ·ua pt'OJ;Ús La olfutWICÜt pui· o:;:;a pe:;suu ser;l.
u,Jt·i:;auu a· iuuei:uitiÚ!l-u uas perdas c üamuo;; uer;a:;wtlat.lus
pcia ·rdoiJóa ~l'utiteri'ur.
,~ cuJlcurrencw H:.iu poLict·ú \'Ol'3ur· sul.Jrc a iuonoiducle dos
lci\llJUile ll cúJ..

Gvü'

o.

solidtou

. Úl ..
s( que j)l'Olil(\l'úll ou
a U1}l'(J8Ullt.:l~,,o lie lJI'OJJUSlus, nus <rJnuu;; uu :ut .. li8ô, t[uizec reLracLar· a
j!i'UJJWS:iü1 UUI Ui'U UU!llJJlillliCUl' it :;ua l'CSÜJLI(iÚ.O áS. JlU,o0i1S a

•J'''-'''' se tiil'Jgiu·'uü pu;:Ji:c:..l-a 1Jula 1Úl'lllU pur L!Ue at<HulW!Oll

a •'uuuoúcnu1~ ·ü auc'e.;: li~ lJü 1 c:r l'ucclJ 1tlo Ltualquet·. JJl'UJlOsta,
:it.jl' pcn;(iic ·J·o;v.U.iiaeJ,;, 'ú~t:a com o:; oÜui·Lautos, que tiverem
S:!l Í:iJU!,cO ';:,:; UÚllUÍt'ÍJCS Jil .lÍOlWOi'l'CllCia JJUIU iude!lllU:I.a!)ãLJ do~
,t, ·'
i
•
'
~J·<Umll!u:; u despc:~.as. ~e.Jt(Jô• uuwamunLe em VJS la úq concol'~
. !

-

•

'

"

.r·L:LiD,a, ,. sU\\:o SI· tiv,ei'.: c4:w·essanwuLu rc:;eJ'\'Utlo ·a raculclad<:
aeccitar nen!Juum pr:opo:;La.
AJ'L •. GOJ. lluvcudo .::., conll'acLo elausula .penal consislt•HI.u HC. :JJagamunlu dç .•·eJ·Ia o<m.:n:~· t.ID umtwiro, SI LUJl. U~'>
cOlll!'UllülllUS·SlJ al'l'CIJclliiUl'> U OUil'U !lãO puderá tlXJg'll' S!UU'O
u vuguJJwn,u .llu nruha, gu:u·uaao u iJisposw · uo art. lttlt>, e no
~ • .:;!u do urL. 589.
:-;·,:' ,
~~~;
·
ArL. G02. O sigutJ; ,{i/i,', poi· tt:11:1 das parles faz presumir
•~·conclusuo llo coillraclu. :.:::11·" ::: oud:a cousa ro:;utLar d•>

c:~: ,~,,.:;

•

ui.>[JIJ:i'!;:lo uXJJ!'OôSll liO ~U;lll'UCcU ·uU (]a:; Cll'CUJIJ:iLI.IilC!ll3,
§ i." O sig11fll prusurnd-sc Jll'incipio cio pagamento· d(\

Jlt'e,;tação.
§ 2." !1:r)~Jcindidu ou annu!Judo o conlraclo, t!ovul':'t o ·slgnal
.'i: I. J'Csl iLuidu, salvo si Li ver sido cstipulaliu a o;ua port.lu uomu

venal um cusu de rescisão.
5 :;, " Si o que uuu sit:PJUI, lul'llal'. por culpa sua, irnpos··

uia(~<;uta

,;jyt!l ll [JI'l•sl.ar;üo, OU !lllllil'ai• a lllCXCUII~'iiO do COULL'UClO, de
lllotlo a ['cal' ol.J1·igado a imlcnllli~at· l'u:· vonlas e llunmos a

uuL.I'il !IUL'i.e, pi'tt.lc esla reter u sig·llal, mesmo .daLI~ corno prinuipiu llu prc~u, aLó que se liLJLi!dO a tuuomntz<Xcao dev!Oa.
s. - vot. Vll
19
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Art: .698. Nos contractos bilalct·aos, nenhuma elas j:llll'le~
pódc oxign:.rla o_uL~~ o cumprimelilo ela ul.Jrigacão sem :que te·
.. na r.nmpr1dq Jni.oJramonto a ~ua.
I'aragrar>ho unico. Todavia. f.cnclo oobrcvindo a um dos
diminuicão cm sou patrimonio, ca·paz de com ..
. prometter ou tornar duvidosa a prestação pela qual se ubri~ou, pódc. o contractante, a ctnem incumbir fazer a prestt\cão
cm primeiro· lagar, exigir que o outro satisfaça o que lh•l
r.ornpete, d~ fianoa ao cumprimento de sua obrigaoão, ou
deposite · n importancia da prestação ou a ~ousa cm ·que
conl!'acta!n:~es

COilSÍSlir.

Art. 694. Estipulando-se no contracto alguma cousa cm
favor de terceiro, póde este ·exigir o cumprimento ela obrigação. salvo si o estipulante tiver rllservado para si a fawldade ·de substituir o terceiro bcne.ficiario designado e
tiver _usado dessa faculdade .
. A subsLituição pódc ser feita pot• aclo entre vivos ou
disposição de ull.ima vontade, e iHdependenlc do consentimento do ·terceiro beneficiaria ou da part.e que se obl'igou,
salvo, quanto a esta,. disposição do contracto em contrario.
Todavia, si o ·terceiro tiver conlrahido alg·uma obrigação
em virtude do contracto feito. cm ;;cu hencl'icio, ou que clelle
resulte, o· estipulante não podet·á mais fazet· a substituição
sem o seu consentimento.
Art. 695, E-xc.cpluaclos os casos em que à Codig-o exige
fMma determinada, o acto on contract0 ptídc se!' provado por
qualquer meio capaz de gerar a convi'cr.ão ::J procluzir ;t evidencia.
,
.
Art. 696. A 'escripllll'a puhlicn será !avt•uda por tabellião
cm seu livro de notas, ou pelo escrevente e subscripla pelo
tabellião, com assistencin ele clnas testemunhas idoneas, c assignada ·pelas Jlartcs e testemunhas. Si alguma das partes
não souber ou niio puder assigMr, o Labellião isto declarará,
admittindo terceiro a assignar a escdpt.m·a a rogo. Si todas
as parte& não souberem cs~rever, cada uma será representada .
l)tH' 11esêoa clifi'erento.
ArL 697. Farão prova os nu tos e termos judiciaes lavrados pelos · escrivües, assignados p'ela parLe e 'rubricados pelo
juiz, qu.anto a a~los c factos perante cllo realizados ou sn,ícítos á sua .autoridaele. A força elos anlos Cl termos assi-m fritos equivale á da cscriptma publica, podendo suppril-a l\03
cnsos cm que a lei a considera ncccssaria.
Art ~ l108. Tambem lerão forra elo escripltira publica no
tcrmos.lawaclos nos livros das repartições publicas pelo funccionurio eompcter.le, assignadoo ou snbscriplos pela autori.
dado que ordenar o uclo c assignaclos pelos intero~sadns, (Juan~
to u actos e contractos que dependerem riu referida autoridade.
Art. 699. As cerliclóes c:drrih idas dos Iivro:i e registras
p-uhlicos c pasRarlnil por funceionarios competentes, na l'órma
da lei ou dos rcgulament.os, terito a ·mesma t'or~.u que tiverem
os originaos eopiado;,· pm· cerlidfto.
Al'L. 700. FazPlll pl'ovt~ os escriptus antlwnticos passnrlo~
cm pair. cst.J•angeit·o confol'lne as leis respectivas, competentemente los·alizaclos pelo con&ul brasileiro no logu1' cm que fo-
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rem feitos, sendo a nssignaLurn do consul reconhecida pelo
funccionario do !Vliniste~iq das Relações Exteriores a quem
incumbir.
.
Art. 701. Em relação aos escriptos particulares obscrvar-&·c-á o disposto nos arts. 1625; 1626, 16:!7 c seguintes.
Art. 702. Observar-se-á qUanto á prova da correspondencia tclcgraphica o disposto nas convenções () tratados internacion aes.
·
·
A data da transmissão do telegramma p·resumc-se ser a
que conbtar da estação transmissora; a data do recebimento a
que constar do recibo da entrega, salvo prova em contrario.
A formula ou minuta inicial não assignada constitue inicio de prova: não existindo mais no archivo da repartiçãu
transmissora a formula ou minuta assignada pela parte expeditora, o telegramma· constitue tambcm inicio de prova.
'
Art. 703. A prova por chapas ou placas phonographica~
deve ser" completada por testemunhas, mostrando ser o som
produzido o da voz da pessoa que se obrigou ou cujo dcp'oimento se pretende produzir. · .
Art. 704. As minutas o contractos lavrados por mediadol'f~s c agenlce de negocio deverão ser rubricadns pelos com~
mittentes.
·
·
Art. 705. A prova exclusiva por testemunhas é admissivel
cm contrnctt'i> de valor inferior a llm conto de '.'éis; em trns~
acção de maior quantia n fórma te.stemunhavel vale como sub.:
sidiaria de .outras provas.
·
Art. 706. A confissão expressa e inequívoca da parta
prova plenamente contra elle, si fór feita perante o juiz. A
confissão é divisível e póde ser r~tractada nos casos em que a
obrigação ó annullavel.
·
Art. 707. Para os livros de. escripturaoão poderem fazer
p'rovn cm. Juizo, deverão ser cscripturados cm fórma mercan~
til, ... p·ÕÍ\. m'dem chronologica de dia, mcz e anno, sem intervallos ém 11ranco, borraduras, emendas ou entrelinhas; sendo os
livros sellados, abertos, encerrados c rubricados cm todas· a~
suas folhas por um dos membros da Junta Commcrcial a quem
competir, ou pelo ,juiz de direito da colll1ti'~, onde não houver
Junta Commercial. Os livros das ,,sociedades anonymas, commanditas por acções, mutualidades, cooperativas, syndi~alos o
mais· sociedades de que lratnm os art... 1891e 194, que não forem de cscripturação mercantil, mas de registras, actas, 'lransfcrenci9s, etc .. deverão, pura effeito da prova, achar-se authenlicados pela Junta Commcrcial ou pelo juiz de direito da
comarca, onde:!' r.ncicdndc tiver a sua série.
§ L' Os ·livros para serem ndmil.tidos cm juizo deverão
achai·-se escriptos cm ling'llil portugucza, salvo se pcrteneerem
a algum csl.rnng·ciro, devendo nesse caso SOl' traduzidos. por
int.crprelc nomeado p'clu juiz, ficando ás parLe:.· o direito ele ·
conl.eslat• a traducçün de menos exacta.
·
Os livros da:' oociecladcs nacionn:os (art. 7") o as estrangeiras autorizadas a funccionar no Brasil deverão ser oscriptos c'\n língua porlugueza.
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§ 2.' Os livros v'.ciauus lH'ovum uontra o seu proprietn.rio,
mas não a seu favor .. Scrfw inlcrprcLadus contra o propl'ietaJ'io as eontmdic~.ücs, omb6ücs, J'tts~n·as c emendas não justificadas encontradas na cscrJpturar;:w.
§ 3." Provando-se qne unJa pessoa fez authenLicar liVJ'OS
na Junta Conuncrcial ou no juizo comveLentc, a recusa da
apresentai-os para u exame requerido, ele conformidade com
as leis do processo, importa coul'issão da a!1cgação da parte
contraria no p•onto cm que possa depender da prova dos mesmos livros.
·:
§ /1.". Os livros escripturados e authenticados em fórma:
legal fazem prova:

I, contra as pessoas proprietarias dos mesmos livros e 03.
•
seus successores;
li, a favor elo proprictario do livro contra as pessoas com
quem· tenl1u1n Lido transacções, si o;, assentos respé'cLivos se
referirem a uoCLlmentos existentes que mostrem a natureza
da transacção, provando o tlroprieLario por documento que
deu cm lemvo eompclcnte os a\"isns uccessarios e que a parte
eouLraria os l'ccebcu, tl'odcndo com11letar a prova com testemunhas.
ArL. 708. A exhibição judicial dos livros só pódc ser ordenada a favor dos interessados cm questão de succcssão,
r~ommunhão ou sociedade, administração, gestão ou mandato,
ou no caso ele parLicipação nos lucros (arls. 71 e 249), Jirni,
tacla nesLc caso a cxhibiçfLO ao per·iodo em que se tiver dado..
a participação.
.
"·
Em casn rle fallencia os livros serão arrecadados como se
dispõe no 'l'iLulo 11 do Livro V deótc Codigo c ficarfto dcpo ..
siLados cm. poder do syndico ·ou liquidante, podendo ser examinados a requerimento de quaesquer interessados.
§ 1." SolJ pretexto algum, fóra .do caso de fallencia,_ poderão os livros ser retirados da casa do proprietario destes,
salvo se nisso convier expressamente.
§ 2: nccusando-sc o proprietario dos livros i exhibição
ordenada nos casos deste artigo, havcr-sc-ão p'or confessaâas
por cllc as contas c mais obrigações da parte que roqucrer a
exhibi~'ão, p1·ovandu esta a cxistencia dos ditos livros por cerLidüo da Jmlln Commcrcirrl ou do ju i~ ou por documentos. e
testemunhas, no caso uc nfto terem ~ido os livros apresentado::.
para serem atJlhcnLicaclos na l'úrma do art. 707, salvo pronmclo o propri otario a perda dos seus livros. A P\'Ovu por, .
testemunhas só 1\ admissivel como· l'CJ'orç'o .elos clocumm1tos,,
~i a cxilJi~.fuJ ho~vcr sicln requerida pura prova contra
terceiro, a rccnsa elo nroprielario ou dcLcnlor elos liVl'O'S, obrig-a-o a inrlemni~ar as .P'Crdas c c!amnos que pelo frwLo da rc- ·
cusa Slll'fl'er a pessoa que tinha dircilo tt cxhi!Jir;ão.
MI:. 70\l. A confissflO tacil.a resullrrnle da rc1:usa dos liVI'o,; pam o exame 'pôde ser Ucst.rnicla por pl'ova clncnn1ehtal
eseoimada lle to lia a duviclu.
·
·
Ar.l.. 7'10. :\~ prcsumpcúcs com1111111~ l'undrrdas naquilloJ
que Ol'ilintüiamcntc acontece scrfio tleclmirlns livrcmcnl.iJ PGlO· .
)IIÍZ .'
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Os indicias devem ser graves, precisos ·c concludentes.
Art. 711. O juiz não 6 adstric.to ao laudo do.s peritos.
Art.. 712. São inadmissiveis em juizo quaesquer escriptos
de obrigar.õcs contrahirlas cm territorio brasileiro que não·
forem exarados cm 1ingnn portugneza, salvo sendo estrangeiroa
todos os contrahcntes, c neste c::~sn deverã.o ser apresentados
com a. respectiva traducção para a Iingua portugueza.
Art.. 713. · O contracto reg11la as obrigações das partes
contraclantcs c de sc11S st1ccessores. mesmo quando este Codigo clisp·õe diversamente para o caso, salvo se a disposição
legal l.iwr o caracter imperativo ou fôr de ordem publica, ou
quando o Corligo aLtribuir ao juiz a faculdade de intervir para
·
attenuar o rigor da obrigação.
JC nullo ou nnnullavcl 0 contracto nos çàsos em que- a
obrig·nçfio drlle rcsuHnnLc é nulln ou annullavcl. ·Não p6de ser
.annullndo o contruct.o por fundamento ele lesã.o não occorrendo.
nenhum dos cnsos dos arl.s. 523, 52'• e 5:?5.
Al'L 71ft. As palavras do cnnt.rncto devem entender~se segundo o uso elo Jogar cm qne foi celebrado o mesmo contracto
r no ;.cnlirlo rm qnr as cnstnmam empreg-ar as pessoas da profiss[io on inrh1.~trin n [JIH' rlisse1· rr.spcito o acto, posto que,
C'ntenrlirlns as pnlnYI'ns rlc ont1·o modo, ·rossnm significar cousa
diver~n.
·
·
Arl. 71.5. Scnrlo nr~r.ssnrio infcrprct.ar as cTansulas do
rnnt.ra·rln, n intrrpJ•r.lnr,fln. alrm rln regra do artigo antecednn(c ser{t rcg-ularl:t rla mr.neirn srgninte:
T, n intelligencin, simples r arleqnnda, qne fór mais eonformr. :í hon fé c ao vcrrlnrlr.irn csnirit.n c nntnrr.zn rln r.nntriwtn, rlcvr.r:\ sempre prcvalceer :í. rigorosa c rcstricta siA'Ilificaçüo r1as palavras:
H. as r.lansnlns d11virlo.~ns sr.rfln cnt.cnrlirlns pclns mHl o
~ãn f<Wrm c Q11r as nnrlr~ ·livcrr.m ndmiff.irln: r. n.s nnfr.r.r.dr.nt.cs C S11hSC•qnrnlc:::. (jllC estiverem cm barmonia, explicarãO a' ambinHI~;
·
· ·
TTT. o fnefn rlns rnnf.rnhr.nfr.s nn.<fcrinr no rnntrnr.f.n. nne
iivr1· rrlnrfín rom o nh.ir>cln nrincinnl, scd. a mr.lhor r.xnlicar.flo rln vonfnrln nnr. m p~rl.rs fivrrnm na ocr.asifio rln r.clcbrar
n m0,:•mn ronl.rncto:
TV, o nsn r. rnrn t.ir.n ~r.rnlmcn fr. olw'rvnrlos no~ oasM ela
mr~mn nnfnrr.zn. · r~nrr.i~lmrnt~ o ro~fnmr. rlo lmrnr nnrlP u
r•nrd 1•n :'I n rlrvn t r r rxrmwiin nrrv~ 1rr.r.r:í. a nn n1nn er int.clli;:enr.i~: rm rnnlrnrin f!11r. ~r pl'rlcnrla rlm'· :í.s nrlnvrns:
.
V, nn.~ rn~no. rlnvirlmn~ nnr nflo· nn~snm rrsnlvr.r-~n sr!!111111n ns hnsr.~ rslnhrlrrirhc, rlrrirlir-sr-:í rm fnYOl' rlo rlcverlm·.
:\J-1. 71fi. Ri nnrn rlr~iznnr n mnNln. prsn. 011 .mrrlirln.
hom·rr nn rnnl,•nrlo frrn1n' zl'nrrirns rrnr rnnvrnhnm ~. vnlorr~
ou ·11l'nnlirlnrlr~ rll\'1'1''1'•. rnlrnrlrr-sr-:1 pnrlnnrln n ohrign~iirr
na mo.:rln, pesn ou meclicla em uso nos conl.ructos de igual
natureza.

'
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Art. 71.7.. 'rodo n. documento de contracto cm que houver
ou emenda substancial, não resulvadu pelos contra~
hr.nt.e;;. com .assignuLma ela rcsalva, não produzirá crreilo alb"Um em ,juizo, salvo mostrando-se que o vicio. fOra elo proposilt! feito pela parle interessa-da cm que o contracto não

1 nspnduras

vales~~.

Art. 7·18. O distraclo prova-se da mesma fórma por que
,prova o contracto, mas a cxtincção das obrigações deste
result11ntes .póde provar-se por qualquer meio, na fórma 1o
!ll'L. 695;
~e

CAPITULO II

''

DA COMPRA-VENDA

Sl::CÇÃO I

Disposições communs

:AJ>t. 7'19. O contracto de compra-venda é perfeito e aca·ha'do :ogo que o comprador e o vendedor se accorclam na cousa
que faz objecto do contracto e no preço que se ha de pagar
por elln.
.
!'t•nclo condicional o cont.ract.o, não se reputa perfeito
~i não depois de verificada a condição.
Art. 720. O vendedor é obrigado: ·

I, a passar ou entregar c assig:nar o instrumento, termo 011.
r!ocnmento necessario para que o comprador adquira,. segundo
t·sle Codigo, a propriedade da cansa vendida;
· ·
H, a entregar ao comprador, ou á p~ssoa que elle designar,
a cnusa vendida. no p1'azo, · logm• c pelõ modo ostinulado no
contracto, mesmo antes de pago. o preço, salvo tendo-se estipulacln o pagamento no acto da entrega ou por occa>ião dai
assigr.atura do instrumento do contracto.
A1•t. 721. Presume-se a estipulação do pagamento n'o acto
quando o Codigo exige a escriptura nublica pura a alienação
ou sujeição da propriedade.
· Art. 722. Não •P·rocccle a obrigaçün rle entregar a -cousa
antes elo pagamento elo preço no ca~o ele fallcncia ·do comprurlar; poderá o vendedor rcsilir o contracto, niio se promplificandn o synclico ou liquidante a pagar o prcco log-o que pura
i'<~o 1'1\r intimado; .e cm geral no caso tln paruf)'mpho unico
rlo ar!. G93, cleMc Codigo .
..\ri.. 728. Dr.ixanrlo C• vonrlcrlor dr. cnll'cgar a cousa venrlir!a nr. l.cmpn aprazado, o comnPaclor tem opr,ão. 011 rlc rcscinrh· n conl,t·acln. 011 rlr. r.lcmanrlar n ~eu cumnl'imnnlo com a
ir.clcnlPizaQfto de pc"dn.s c clu mnos, salvo cnso ele J'orr.,u maior .
.~ 1·1. ~2.'t. 'rpalanrlo-sr. rle gr.nr.1'os vcnrlirlos por quanl.icladc,
r•,;pr.r~ir. c qualiclc'Clo, sem clcsiS11ação ele cousa certa c del.crmi-
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nnda. n vcndérlor é obrigado a entregar no tempo c Jogar convcncil)nados a qua:nlidade, especie e qualidade promettidas,
r.inbOJ•a 'tenham perecido as mercadorias que tinha á sua disposição, ou que es-p·crava receber na occasifw em qu-e celebrou
ç. contracto ou antes da entrega,
·
Art.. 725. Sendo vendidas cor·tas mercadorias ,em viagem,
rJc.sigr;nndó-se o navio cm .que vêm Ol\ devem vir, sCm fixação
•Io tempo da chegada, resolve-se a obrigação do vendedor ai
·o na,'ió designado não chegar a salvamento.
.
.
Si no contracto o vendedor se rcscrvcu o direito de variar
df! navio,· on de designar outro navio dentro de .certo pra:io,
vencido este, o comprador póde e:dgir a designação do navio
r. .si .o veudedot• recusar a deaignuciio pndcrú ó ccmprador re~ilir n pontracto e pedir indemnização de perdas e damnos.
Ohegando a salvamento o navio designado para o tranSPDl'i.•J da.s mercadorias fica vencida a obrigacão do vendedor.
Art. 723. Fixando-se no contracto um p,razo .para a che!::ai:la do navio qne ·devo transportar as mercadorias vendidas,
o comprí!dor poderá, si o navio não chega·r uo prazo, ou não
trou'xr.r a mercildoria vendida, optar ';)'ela rescisão· do cont.racto
on drmiandar o seLÍ cumprim<)nto.
Art. 727. Si, por -accidente de viagem e sem culpa do
vendedor, a mercadoria vendida fôr transferida do navio designado pelo vendedor pat·a outro qualquer,. este se consi·dera
subsliluido ao primeiro para todos os el'feitos d_9 contracto.,
'Art. 728. Si durante. a viagem por agua ou por terra, as
mercadorias vendidas se det.eriorarem de tal mOdo que nãll
possam -servir ao uso que se t inhà. cim visla, resolve-se o contracto.
,
.Em qualquer outro caso, o comprn.c!Jr é obrü:ado a receber a mercadoria, fazendo-se abatimento no preco.
Art.. 729. •Sendo a venda feita á vista de amostras. ou
rlesig·llOJ!do-se a qualidade ela mercadoria conhecida nos usos
do commercio, póde o comprador recusar a· recebimento si os
g·r.nrro~ não corresponderem ás amostras. mas si"â differenço.
do vu'or fôr i:nfcriO!' a 1O 0/.,, o comprador é obrigado o. ecceitar
Ft m8I-.~adoria, compondo-lhe o vendedor o 1prejuizo da differ0nça.
:\r!. 730. Si no contracto sr.· determinar a á:•en do immovel vendido ou as climcn.>ües dos bcús moveis que forem
r.bjecln clu compr·u-venrla. 0 vendedor será obrigado ir. compor
!lO cnmprador a clil'l'e!·erJ.~a dos valores, havendo-a si este não
preferi r• rcAilir o ,•.ont.raelo, sah•o l.rulando-so de cousn conhecida de ambas as pr.rtes, c sendo a delerminacüo da tire:~.
on da;: dimensiit1~ apenas r.•nuJlCir.tiva.
F.~t.a di1;posil:iio não é applico.vcl ás vcnclo.s feitas cm leilão ·
,iuclicial.
·
·
c\ i'[., 731. Pr·csumc-sc foi/a solJ .condiçlio Sll•S]lCilSÍV!I 11
ll<l!lll\I'll-Yenrla de gmH!l'OS. qn:tnrlo pelo conl.rnclo ou por uso
:!:1 pr•:11;a o compr·ailor t.•:m dir0it.o o. cc!'tll prazn para examinar· 1111 nrovur· a menndoria c deelnmr·-se sa/.i;;l'eit.o. No caso
iiP nGll ;,,. lrr det0J'll1irr~\tlu pr·azo, ou não cxisl.indo na praca
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o uso, a qu~ se refere este artigo, obscrvar....se-á ·a ·disposi·oão
do ar!.. 739.
Art.. 732. Sendo o contracto snjcilo a ccindicão resolutiva.
presume-se que a pari c qno ::1 podia invocr.r a renunciou, s.i,
vencida a obrigaofl.o,. ~xigiu o seu cnmprimenf.o.
Art. 733. O comJ)rnrlor qnc tiver ajml.nclo :,por ,iunt.o
·11ma pnrf.irla de gcnrrns sem rlcclnrnçfío de a rrcchm· por pnr.
!cs ou' lotes. on cm épncas distinctas. nfío é ohri~:;rt'rlo a receber
:rmrl.r cnm prome~sn dé se lhe fazer !IOSI..eriormcnte· a entrega
do resto.
Art. n4. A .cnnsn vendida pórlc sPr enjr,itadn por vícios;
·on rlcfcit.os nrrnltns qlHl ·a tornrm impropria no uso a que é
·
deslinarln. o11 lhe, rlimimmm o valor. .
A 1!:"11or~ncin rlc tars vicias niio r.xim!'\ () vendcclo:· rln res-.
ponsalli!ir!nrh salvo rlnn>11la rxprcssn.
·
A1·!. 7~~. Sr. o vr.nrlrrlor rnnh11rin. n vir. io on rlrfcito'. rlrvr
rcslii.•Jir .n q11r rrrr1wn r·nm ]lrrrlns 11 rlnmnos: se não conh~cin.
'!';OJ':\ r.h,ic·nr!o nMnns n l'C~f.il11ir n vnln'I' :·cr.rhirln r, n J)n?:r.~
as dr?n~zn., frilns prlr ~nm;wnclor com o ronlrnrto.
,. • r
~·:n
.\ r r-nr.n••nl•ilidnrlc rln vrnrlrrlnr .snhsislr ni11ri:•
'QIW ft rnn":I ]l~r·rrn nn•' ]lOiirr rln nrJquicCTIIC rm ·COmrqt1CTICin
·éio vicio nrcnllo r,d-,!r.nfr. nn frmrn rla t.rarliç5n.
Arl. 7?.7. O rnmnrnrlm· prlrlr. rm vrz dr rc.irilnr n cn11cn
rescmr!inrlo n nnnfl·ncl.n'. nrrlil· alcnfimcnlo nn vnlnr n.i11M.ndo.
Art. 7~R. A P.rrfln :-rrlil;ilnrin 011 n:arn nhnfimrnfo nn ·prr.
co nfln "e rr.alir.arú, se n cousn I. iver sido vendida cm lcil'i'in
.indkinl.
• Arf.. TlD. 'f'ra!.nnrln-~r rlr mrrcnrlo~·ins. n rcclnrrin~iin fir;
comnrnrlor conlrn n fnllu rlr. .qn:mf.irlnrlr. o vicio 011 ;Jrircifn rln
,qu'lliclndr. rlt•vr. srr.friln r!Pnl."n rlns 10 clins qnc sn se~nlrcm nn
,rccrhimrnl.n rln ronsa. A J•rclnmnr:ão nfín' prnccdc··qimnrln n
y(•ndrclnr r"i~·in rln rnmrrnrlnr 1\11~ rxnminn~~e :t mrrrnrlnria
nni.r~ (],. n l'ccrhrr. imJv.n dríln. A a~çãn nm·a prrlir :t rliffr~rr, ·
ça clfl vn.lnJ', qJJnnrlo n' compr:vlor n~o sn,icila n cousa. prr~rrr.
vc r~n Ire.• mr~zt•;;, ~c n romprnclnr l.ivrr feil.o a :-cclamn0~.o
flenl.t·n rln drrm1ôio, " Jll'Cscrnvr.n r,m ·10 din;; ~e n[i,) a t.ivm·
feitó llrnl.ro desse p1·nzo'.
·
.
· 3c o vich on rlr.fciln da cousn fôr rle lal fcírrna occuli.o
qutJ o compt'arlo:· 11ã·o o po's;,a conhecei' dentro de dez cli.\s
co'nldÜOs cln rcc-cbimr.nln.drt r.ousn, o provando-se que o vende
clol' r·onlwciJl. o'u Linha mzfin ele cõnhccet· o vicio ou defcHa.
o pr·a1.0 pa1·n n rcelamnr:fin u propo~il.ura da ac~.iío conl~~·-se-:\
do dia. r•m f1lW o eomnr·nrl.n7 vciÍJ r:nnhccrw, o'u teve rmmo paru
conhecer, o ;\llucl i rio vi elO on rlc.rei In.
,\ri. 7 !,O. O vo.ndr•rln;o fil':t nlH·i:;·ado n rcsgullrrlllr rJ com.
prado r dos rist,os 1ln CY iecfio ela e" usa vendida. sempre. que osf:il.
rcspnnsrtllilír:larlc n~o if'nll:t sirln oxr:·oss:uncnlc cxch11rln...
.
T~m!Jrm não -se cl:'t a 1~vicr;ão quando o com]mtdor fot ['!'1·
vado da cousa por J'O''f_:a maior, Ju r lo ou roubo, nem qu:u:do
a venda foi fcila em lcilíio judicial.

SESSÃO l!M

5

Dll NOVEMBnO DE

1923

Art. 7/d. Salvo csli'pulaçfio em conf.rarin, o q11e soffreu"
evicçfi.o tcrn di~cilo, :~lém da rcsLiluiç1io inlogrul do preço ou
qunnlm png·a:

T, ii inàemniznr.ão clds frur.los qne livcr sido obrigad';
'
·
TI, (L da' clcsprzas r.lo eonlracf.o c :í iriclcmnir.nrão cio~
])rcjnizos rrnc rlirrcl.nmcnlc rcsnllarcm da cvicção. '
Snl1sislo pal'a o vr.nclrdor r.sl.a nbrip;aofio ainrla que a cou·
sa nlirnnch esteja c1cl J~ioradn, excepto' havendo d61o do
compnulor.
..,
Ar. 7'12. Rc o comprn.clor tiver auferido vantag-ens rlao;
detrrii1!'UÇ01''l n n.'i'l l.ivcr .~irlo conclcmnado a indemnizai-as, n
valor das van!ag-~:ns s0rá clccll17idC: ela qunntia qufl lhe t.ivr;,'
de rla: o ven.:leclor,
Art 7-13. As l·,cmfciloria~ nccessn:rins 011 nteis, não nhti.
nadas no qnc snffrcu a evic0ão, elevem ser pag-ns r•elo vené!edo~.
:\ri.. 7!j L Se n~ lwmfr.i!.nr!a' rtl1onnrlâs ad qu() snffrr.n. n
evier·~n livrrrm sido fritas pr.!o vrnrlcdor, o valor rJella' ser{!
lcvarlo r!ll1 conl.:~. da ~csfituic:ão dcvidn.
Ar!.. 'i !J5. Sr a rvir~fin fni parr.inl nnrlr.r:'í ri q11c a ~offrr,r
opf.ar prln rrsriofin do nonfrar.l.n ou nrln rrst.ituiçãn rle rn.r!.~
do p;'I'(!O eorrrspor.dr.nl:n ri rcrrlrl sdff~idn.
O v~lm· cb nerrh 111!'!'[]. hynolhc~r sr.r:\ r.nlcnlarlo cm r~
la~:in ~o qne t.inhn n rnma no lrmpo ela cvicçfio.
Art. 7Mi. Par·:\ pnrlnr rwrrrr n' 'rn rli•cifo por rnma rl"
evi!'eiTn rlcvr o •nmm'.1r1,,r rlrm;ncirtr an vcnrlcdor n litil!'io. no
tempo ·e ·r1•la friJ'ma n11r :lei r.rm ina>·rm a' leis do :processo.
A··[.. 7'r7. N'firi n•lrlr n rnm]-.rndnr clrmanrlnr n vrnclerlr."
:peb· Pvir~~,]. s;! snhi:l mai n rou 0!1 cr:1 nlheia ou liti:;iosa..
.-\r·l. 7-18. 'F~' lir'iln yrnrlrl' n rnnsn fnhirn. r. n l11r.ro r:;perarlr, na O[lf'rar.lír n wnrlcdol' tem r!ireito nn preço' ninrln
qnr ~~ rnn<n nn o ltwrn nfin wnl1a n rxisf.ir. on ~6 venha' n
exislit· r•I'"J \'nlo· nn nnnnfirlnrlr infcrin'r :1. espr.J•ada. salvo ;;r
a faJI'I fr11· dryirl! :\ !Wc:li·!·rnr.in on cnlpa do vrnilerlor ..
Sr.• n \'l'nrlr.Jm· snhia 01~ linhn rniin dr snhcr, an lem]l''
em nnr frz n r·nnl1·arln. ifiW a 1·n'1J.'U nfin 11orlia Yir a rxislir..,
con l.t'nrl o ,, :m nul 1ave 1 no.~ I eJ•mns elos ar!'. fi23 a 525 dest ,.
Cocli~~n.
·
A·i. 71!1. F.' lirilo rontrae!nr ~·yrnrh ri:\ ·Nmsa crne fl.Cl'·
!()nr~a a n'nl.rrm. Vrnrlrnrlo-sr a rnnsn. nlhnin. o \'enclcrlor fi11.1
ohri~·nrlo n nrlqnirir pm' f.i!nln
lrg-it.imn n ]lroprierla.cle dn
cnns~ vrnrlir\a r a fnzl'r a r.ni.J•rg-a no comprador, soh pena
de l''''l'nnrlr.:· l'nr pcrrlns c damnn.~ .
.\r!. 7rí0. !'rnrlr: nh.irrlo rln compra-venda C011sn su.icif.:J
n a)Q·nm l'i<i'il, nnr n r,ll1lfl''flrlnr lomr a si, n vrnrlNlor tnm
n rlirriln ~" ni'Ci'rl ainiln nt•r 1 rnns:1 .i:\ livr.~.on dnixnrln rir
exislil', nn r.,:,.,ln ~11 1'!11 pnrlr nn i.cmn1n -rln cnnl.racln: mrt"
a ohi•ig-:li':Ín rl>1 :'1'111' ·:Hln1· •1 nnnnlln1·rl, Jli'fll'anrln-sr. cme r•
vcnrli!Clo:.' s:1.bia, L'll tiniln razüo ele sabor, que a cousa não
exisLia ao' tcmr1o cm que a vendeu.

a rrsUtuir; '

... '

.

!• ;.·.

293

A:-11\,\8R DO SE:\ADO

O Ycndcdpi' pódc annullar o conlraclo,, provando que, aa
tempo cln sua celebração, o con1prac!or sabm haver cessado 1,
risco a que a e-ousa Gsluva sujeila.
A:·l. 751. E' prohibirJo ás pessoas a quem competir a
gua·rila ela pessoa iJ a nclministração •dos bens dos incapazes,
e ao\ to;tamcr.lo::iru~ 11Wcnla:·ianles dcpostl.arios, directores d~
&ociedaclc, syndicos de i'a!lcnçia c liquidantes, comprar, mesmo
em leill\o judi!!ial, bens confiados á sua guarda ou a.dministJ•açiio salvo, quanto ao:; inventari-antes c t,cslamentei'l'os, oi
!'orem he.rdcn·os c quanto aos liquidantes, si forem sacias.
Art. 752. Quando no contracto não se faz menção do preCV, ontende-~e que as part.es se sujeitaram ao preço corrent,~
da praça, em .que se lla ele cxr;•cubar o contracto, no dia da.
entrega, e hav.endo duv_ida sobre o p~cç~ corrente, por se terem dado varws cotaçoes no mesmo dw, prevalecerá o ter~
mo médio.
.
Si não se faz menção da. moeda cm que se ha de pagar, entende-se que é a moeda corrente do paiz em que se
tem de fazer a. entrega ela cousa vendida.
Art. 753. Salvo estipulação em contrario, d comprador
deve pagar as despcz)lS com o instrumento ·da venda, os impostos t!evirlos pela lransmissão de propriedade ·e as desp•ezas .:om o' rccebimcn[.o c t.ra.n~portc da cousa. compruda. Ao
. vendcdnr mcumbc png·ar todas as despczas feilas para habilitai-o a t:·ansfcrir a propriedade. lauclcmios, censos, fóros,
ponsücs, impostos c taxas, até a data do contracto di) c.orn •.
pra-venda.
Art. 75-1. Si o comprador, sem justa causa, ~ecusar recr;ber a cousa vendida, ou deixar de a receber no tempo ajustado, toJ·á o vcncleclo:· accão para rescindir o contracto, ou
demandar o cozTr,pmdo'r 'fJdo .preço CJom os ,iuros lcgacs da.
móra, clcvr.ndo no segundo caso, requcmt· dep.asilo ,indiciai
dos ob.iüctos vendidos por conta. c risco' de quem pertence:·.
Art. 755. Sendo o comprador moroso cm receber a cou8a vendida que d vencJe.do•r pqz á sua disposição, correm pot·
conta elo comprador os riscos da cousa c as despezas que se
fize:•cm para a su~ conservação, exc.cpto si ~cporr~ret~ poJ•
culpa ou neg!igcncJa. clc1 vendedor ou por VJCJO mtrmsec,1
da cousa.
Ad. 75G. Resalvadus ns dispo'siçõr.s elo Codigo em contrario, cn:•rcm por cont.a üo vendedor os damnds que a cons:1
vendi ria snl'fl·ct• nnles da tradir;.üo:
r. quando não é ob,icclo rlr.l.erminndo por nHu'eas nu sir.:nac~ nisl.incl.h·n;; que a diJ'l'ercnciPm do nul.l·as- da llll!imlu
nal.mr.zn e es,~ccic c·um ail qunes se nclla convunclidu;
II, quando pot• .condição expressa ·dO 'co:nL1·nclo, ou .po_· L.<so
j)I'UI ii~adu no log;a.J', o cumpJ•aclur lcm diroilo ele I'XUnJi.nar a
rlinsa f' cleclnr:w s! se r·mLlcnl.u c-om clla antes que a venda
Ec.ia lida por p0rJ'oila o i:'l'cvogavel;
Hl', snnrln ns Pi'l'i~itns ;la nai.UI'r•za rJnqLJ'!IIr;; q1w se devem
cunl.a1·. pesai', mr~rli1· on g.oslar, nmquanlo niio J'or'r!ll'l cnnlndd<,
pesados, nw:cl idos vli [ll'nyuclos;
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TV, si o vendedor rlcixa: de ·cnl.rr;;ar ao comprador a
vendida c~lunclo cslc promplo para a receber.
Arl. í57. Quando os g-cncros são yendidos a esmo ou po"
partida inlcil'U, o risco eÓt'l'c por conl.u do comp•rador, ainda
nuc .não llmhum sido co.n!.utlos, pesados ou medidos, si u contagem, peso ou medida deixa de fazer-se po:· cuJ.pa sua, salvo
quando o Oodigo dispõe em con!.rario.
.
,
I
Art. 758. Se o comprador .reenvia a coLtsn comprada ao vendedoc n esle a acceita, ou sendo-lhe entregue contra sua vontade
· não a faz depositar judicialmente por cdnta de quem pcrtcneer,
com. intimaç.ão. do deposito ao comprador, presume-se qur C·Jnsentm na rcsr.Jsüo da venda.
Art, 759. Não se declarando na factura dos generos Vlm. didos o prazo do pagumeeto. nrcsume-se qne a compra foi
fcila <I vista. ,.
·
'
Ar L 760. Não send 1J a faetum· reclamada pelo vendedor
ao comprador dentro dos '10 dias snb~equenles <Í sua entrega.
ou roccbimento, presume-se liquida.
Art. · '7ü1. Na ve.nda de mcreadorias a prestações periodicas, quando o comprador só pó de exigir o objecto depois de
satisfeitas todas as prostacõcs. ou ant~cipaJJamente nor sorteio, J'esolvcr-sc-ha o contracto si o compndor deixar de
pagar algurr;a pr·cslação vencida, c o \'Cncledor resLiluirú as
onü:adas ou prestações recebidas, com os .iuros d:J. móra sóment~.
·
E' licito h.n vm:dcdor. nos contracto~ desta cspr.cic, estiplJlar mull.a ao cOJr.'prador. impontnal, não r.xemlcndo da importancia da primeira entrada OLL prestação. ·
São nullos os contro.cl.ng ·de venda a pJ•csl.açõcs com entrega· ante.cipada: de objectos por meio de sorteio. não sendo
feitos por cs!.abr.lecimentos autorizu.rJos pelo GovN't~o Federal,
mediante as conrlir.õés cmc esta entender convenientes: o comprador terá rlireilo á i·cat.il.uição das quanl,ias pagas si não
houver recebiclo o objecto do conLranl.o c aos .iuros da móra.
mas o vendedor nfio podcl':l. rcpolit• a cousa que houv-er entregue.
.
Art. 702. Nas vendas r.m leilão pubLico, feito por ordem
judicial e com as formalidades lcl{acs, fica sempro salva ao
comprador ou arrcn,ntrtnl:c a propriedade do objecto comprado
ou arrematado. r:fto senclo a coui'a l'emida. nos termos deste
Codigo.
.
A rescisão. at1nullncão ou rel'nrma da sentença on despacho, em virtude dn (!ual Uve.r .sido feita a vcnc!rt. ou a wn!.en1·.a annullaim•ia elos 'll'uccss•.lS ela exect!l~iío asso.t4lli'U ou
re<lnbcleco o direi ln rnl1:,! as IH\1'1.1•:; Iii iganLes. 'mas não pllde
SC!' opposl.a ao aclquire.nl.e q11~.· !ln~ou o (ll'CI.~u·cia cousa JlOSl<t
cm lrilão.
Arl. 7G:J. Rcp;ula-.se )Jela ~Ollllll'a-vcnda a troea do uma
cousa pot· ou i-ra, enm a~ allem~õeJ n l'rr.ssar.iaR.
Siio l:unl.wm nxl.rnsi\'l~is a l.oclns os CJm:l1'2.cl.n;; cnmmut.ali\'os, ou em qnn SI) dü a prn.prinrlnrle 1111 o usei de uma cottsa
put· ou I.;· a nu pill' dinl1roil•o, as dispnsi1:'0~~ l'elll i\:ns :w cn~
!l'nelo de Clllll!lra-wncla, nu l!ll·C liles Jol'em appltcav:!t,~, uuo
havcnrlo 0 Co:ligD t'c~nlaclo ()spcl'inlmenlt• o caso.
cou~;l

'

'

.
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SECQÃO IT
IM RETf\OVI~NDA, REPDR'TI~ !! REMT~SXO

Art. 71H. O \'Qnrlerlnr .rnrlrr:í rc~g-nlat" n r,nusn. vcnrlirla
Ri l.ivr!' rrsnlvnrln r<Re rlirriln nn cnnl.rnrln. r.st.ip11lnrlo n prrçn
dn 1'r:;p-al.e. F.m rn~n rlr. nmissfír> dr$ RC prr.\\n. rnf.rndcr-sc-hn
qnr o .vendrrfnr f.nm nprnns o direi ln rln perr,mpçãn 011 pt'nferrT>r!n, prrçn pnr prrrn. na comprr. da cousa, caso n primeiro comprador queira vrnrlm·.
Art. 7~;,. O rnnfrnl'f.n tnmhnm · rlrvrd dnl.rrminnr n prazo ·
<lcnfrn rln q11nl n wnrlrcltn• pnrlrd u<ar rln rlircifo de rrs!!nl.c.
A omissfín do fll'flZO tnrm nenlmma n rlm!snla cnnt.racfnnl
nessn sr.nlirlo, salvo nos cnsos •clll rrnc o Codigo rlispõc espe.cialm0nf.r,
.
:\ri. 7Gii. O prazr, rln rrs[\'nf.c nrcvalcr.n contra ([11alqncr
pcssnn. ninrln f!TH' inrnrn~. n vrr.r·imrnfn rln nrn~n importa
por s,i stí n rxf.inr~fi.n rln direito c f.nrna n v~nrln irrevnr,itvcl.
Ari. 7Cl7. Si a rnma s11irifn :1 r..ln11~11ln dr. rrlrO\'Anrla fnr
.immr.vrl n:·r mnvrl. r.n ia lr·nnqmi~sfío ~r oprrr 011 ~c complrl.r pnr mrin rlr :·rto:i"f.o n11 lnnrnmrnfn· rm livl'O rlr. repnrt.içã.n nnhlira 011 snrirrhr:lr. n vr.nrlr.rlnr cnmcrvad. n ~ua arção
contm frrrrirn.~ nrinnil'Pllfrq_ si n rbn.onla cnnstrr rlo 1'rP'istn
ou de t.rrmo dr. f.~ansfrrrncin: rm raso cnrh·ario, sn 1erú
ac0fin rnni1'n n primnirn nrlrmirrnlr 011 quem r1e rlircit.n for.
1'rnlnnrlo-sr .rlr nnfros hrn~ mnvr.is, o v~nrlrrlor ~~~ tíndr.r~ rrsznl~r a ('(111~n rln pnrlrr rlo l.rrrr.irn n.rlq11irrnf.r. dr hôa
:!'é pn:mnrlo o prrro rr11r rslr. rlrn nr.ln C'n11sn.. ainrln qnr. superior an rlrl rr•mimrln nnrn. n rr.s~·nfP .. Prnvnnrln-sn ([li r· o
f.l~rrrirn nrlrrnirrnlr rnnl1rrin n rln'nsnln rln resg·at.r, nfio .tcd
<lirriln .a 1·rrehrr srnfin o prrrn r.~tipnlnrln pnrrt o rlito rr.s~alc.

Arf.. 7~R. ~i rliffrrrnf,rs prosM.s t.iv•'rrm rlil•cifn_ dr re~
;ral ar a mrsma rnMn r ~·\mrn I. r nmn o excrrm·. pflrlcr:í o
·coniprnrlnr faz r r inl imm· nc: nntras ~;~ra arror·dnrr.m nn rrsgaf.c.
·
~ 1.• Nfin hnvonrlfl nrcr'lrrfo rnh•r ns inlrrrssnrl'ns m1 niin
quCT';'mln 11m' rlrllos rnlrar r,nm a impnrlancin inf.rgrnl rlo
res~nlc. rnrhwar:í. n rlirrifn rlfl f.nrlns.
~ ?." ~i os rliffr,rcnfr~ rnnrlnminfl~ rlo rrrrlin nlirnnrln
nfín o tivrrrm vrnrlirlo rnn.innlnmrnlo " nn n1rsmn nr,f.n. nndcr:'t rr,rln 11111 dr nrr si rxrrrrr• n ~rn rlirrif.n dr rrszaf.r ;,nlwr
a rcsprcl iYn parl.r, som rrn r n rnmprnrlm· ]lOs~~ nbrir\'n.r o~ rlrmnis a rr~r~·nfn1-n inl.rgTnlmrnlr.
Arf. 7r,n. ()11.nnrln n rnmnr~rlnl' •lr f if.nlns rl.r rrrrlif.n llf'p-nrinyr,is. 011 rlr ,,.,,,r"n~ rnf.n•los r111 hnlsn. rrYrnrlr no mrsmo
nrfn nn ,·rnr1 rrl,w lilnlno nn ~rnrrno, rln mrsn1n rsnorir n.nr~7n
r pn1· nrr''" rlrlrT'lllÍIInrln :' oniT•rw·n rrnl (]ns lilnlos 011 rl'n<
g'Cl1fll'fY~ r~"!l'('itlr\.P:1-Cf'l nlpll~'l 1 1:l fb
1

O rrpnr·lr

n"~irrl

flTHll"'ftrfÍn.

fril.n ,, nrnrne!'nYrl por f\rr,\rrlo
tcs por um ou mo. is prazos succcssivos.
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Art. 7iU. As parLes CJtl() euuvondut:arn.m o repot•lc podüut csLipulat· t[UC os jul'.;.i, dívidcru.lu~ c unwrtiza~ÚeH, quo
euu!Jere llHtus lJLLtlú:> Lll.ll<.t!Jle " pnt.:u do eunlraelu; eutt•am
a Javur du lJt'inJitivo vent.Jedor.

. ArL. iíJ. Si, eXI>itanuu u JH'UW do l'i.l!Jut·Le, as vartes
ltqulllat·eul u eunLt·adu, Ji<lgamlo uu eumpeusundu as diffenJn\:us, l'CllUVantlu u l'U[JIJJ'LU eum l'CSjJüiLu a LiLttlus Ull u·enel'OS em cruauLiúu.tle u esjH!eie divm·sas dit:i qtw fot·am o0'jccto
do codnwLu lilluidadu, Jmvcr-:;c-l!a a. renuva~ii.u cutnu novp,

•·
1>

eonLract,o.

Ar L 712. "\ dausula tia euLrega real do objecLu Ja Lran.squut1do exig·ida a euLre;;a !JUL' uma das partes, é es:;encial )J:Jl'a a vulidad0 dos euutracLos differenciaos. mesmo
feilu,; oeiYi t•r:;porLe.
Ar L. n :J. Vcml~t!uo-se um immovcl em leilão j udidal,
quer cm cxecli!,!Üu eunl.l·n o 'tH'üiH'id:.tl'io ou nu caso lia fal-

.ac~.üo,

1

~

Jencia dcsi(•, l[llut' para fadJiLut· a partilha entre ~utJiu:; ou
!Jenleit·o:;, podell1 t·etuil-o u esecttLacto, seu conjugo 011 filho,
c .!Jum _a,;,;im.o lwt·dciro t.l o sodu, oJ'fercccndu em .i Ltizo u provo
u!JJ.iuo t!u liJilii.o, Lkode QLte o út1;auJ nu mestuu dia Liu Jcilüo
e deposiLcm o pre1;u :ms ~-í louras ul.ois se:;uinltJti.
Uperada üe:;sa rúrmu a remissüo, J'ic:tm ,;uiH'Og·w.los no
ÜiiibCii'O deposil<\dll :JS C~~CCLII.'ÚI!S jJCllU~IIi.CS e IJS dil'üilu:; dOS
eredot'l.\S, lJCI.'deiros u sodus, '' u JIL'ediu liberado das hypoLhecus, penltot·es e excctll;<jL!S LJIIC u uueravam. E' applicavcl .~·
l'C!lÜtisucs 0111 sem! u dispu:; lu nu ar L. L J:JO,
.~rl. 71 !1. J'údc J.amlw:n na:; mesmas eondiçücs o estabelecimento t'Ulllll\<!t'cial 01, inclmLrial, vrmdidu em gluLo cm
leilüo elo .i11iw, or•r J'umidu pelo conjug·e,. fillws uu lt0t·Lleiro
do propl'ielat·io, Jieaud·J peJo deposito do lll'C<,o da remissüo, libcmdo u e~labclecimcnlo das dividas que o onePavam,

s:ttcç;w
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Ar!.. i7G. A .Jll'Compr.:ãr; impõe ao comprnclo1' a til.IL'igaçüo
dr, ,)J'J'et·ocr;t· :tll'wntlrr!or a cousa qnc a([uelle vac vender, ou
dar cm pn:.;amLitli.o, flUL':t que csi r nsc, de scn direito de preJa1;i10 na conl[H':1 tanlo por· lnnln.
,\ I'L. i'7G. () ycnclcrlnl' pt!rlli tmnhcm cxâcct• o sru dit•ei ln. ele p1·,:t•nq)l',iin iulintanrln ao ellmpmdOJ' quando lhe cnn-

..'

star q u c a eCH!~rt. vau st.·~· \'ut:dida.

,,l
\

'
.I

',-

Al'i .. 777. Si a ont\Sn füc' mnYnl. o di_rciiln de pl't\1' 1np çüo
1 r1e_nr.lew f'.'\' exc''L·.irln rl,rn!rn dr Jrrs rlias c. S') . ot• m:n2""n,
l.ro rlr :10 dia.'. snb jl<ma r.lc· eaclm:tl', ~:tll'o t:llSpns.ll:.;:n ~.spce:al
rlef,Jn Cocli~·"· J<:slr;; Jtt•nws r'.OI'l'811l da li:tla da n0t1fll':u;ao f<~lLrt
nu J.ilnla.r elo dii'CiLo de pJ·r~cmpçfin.
Ari.. 778. Qnnnt!n n cl irciltt <i<' prrPrr,'rço.fín f~;· ''si ijilllado
a f:l\'111' flr, ctivrrsns inrliYidllns rm wmmum so pntl,er:\ sB:
CXí'ITirin ]Wi:t J.nJnJillnrJC tla L'i11\.S\I, :~i .alg"Lllll dr:s \llftlVidll~S
pnrâcr 011 rl•'i':\11.' du r:xm·cc~· o seu rltl'Cii.O, porleruo os dcmms
exercei-o na fórma sobred1ta.
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,\r),. 7ifl. Aquc!lc qur,.rxercc n direito de preempr.ão obri.~
ga-se a pagar cm igualda·:.lc de condições o preço achado ou que
fôr ajustado, sob pena de perder a prcempcão.
Art. 780. Si o comprador nrto fizer snb~: ao vendedor n
preço e ns Yantagem qur. lho ofl'crcccm pela cousa, respondera
por perr.las c qmnno".
.
·
·
Art. 781. Si o :lireito de prer.mp(;fio constar do registro da ·
acquisicflo :la propriorlaclc. ou elo livro ele transferencia do titulo, p0derá ser exercido contra o terceiro adquirente.

SECÇ.W IV
1

1

fh\ VEiiDA DE l"l1N1109 Dl' COMMllRCIO

Art. 782. O instnuncnlo da compra-venda de um fundo
de commercio. e~labclecimentn on r.mpreza commercial ou in.
dus•trial em globo, ::leverá ser, dentro de 15 dias da sua data, .•
archivaclo na Junta Commcrcial do districto cm que ã est.ubclecimcntn tive:• a sua srldo e no dislricto onde houver sue~
curoal ou i'ilial, sob pena de" não valer contra terceiros.
Ar!.. 783. S! o fm1tlo. cm preza ou estabelecimEnto pertencer indiviclnalmenlG a homem r:nsado no regímen da communhão ele bens, os immovcis que rlo dito fundo, cmprcza ou estabelecimento fizcrc·m parte não poderão ser alienados sem
outorga on nomonUmento cxpr~sso da mulher, guardada l1
dispo:;ieão do § 1• elo ar!. 51. Exceptuam-se desta disposiçiil:
as emprezas de que truta o art. 218.
Art. 78~. .11 compra-venda de um fundo de commercio,
r.slabclocimenlo on cmprcza, deverá ser publicada por annuncios inscrtos no jornal que publicar o expediente da Junto.
Commcrcial c cm oulro rlc granlic circulacão editado no term.J
dn séde do cHI.abeleeimcnlo e reproduzidos em jqrnaes do
termo cm rruc houver snccursat ou filirll. Os annuncios de:l'crão ser pu blicuclos tres vezes pelo menos durante o primeir..•
rnez que se 'seguir á compra-venda c seis vezes pelo meno~
durante GO dias si o fundo, estabelecimento ou empreza tive,·
transacções ::om 11raças estrangeiras ou com· praças nacionae~
situadas a mais de seis dias ele viagem ela séde do estabelecimento.
Quando o csl.abciccimento cedido fôr ele fundo capital
inferior a einco contos de r(:is. o pl'azo dos annuncios poderá
ser 1i111 iludo a Hi dias pgra Lodos o~ casos.
Arl.. '785. ])crtcncr.ncln o funrlo cedido a algumn sacie~
tlnõc lcgalment0. eonstiluicla. o :trlqninmle:. rc3pondo por todna
as dividas da mesma sor,iednrlc consl.anl.cs do halanr.'o c cscri~
plmacün do cslallel'ccimcnl.o, ou já accionados ou ele que tiv.Lw 1111.liJ'icar:ão jnr:licia.l no pr·azn elos annuncios; c si nüo
Lrvcr· SII\o nrciJivarlo rr msli·nmrnlo rla compra-venda, na fórma rhi arl.. 782. ou s, não tiver siclo puhlica·cla a transacção
como se rlispüc nc• ari.. 78!,, responderá o adquircnlc por to.
rlas as dividas coniTnliidas peln socicclaclc vendedora até a
r:lrda ·:l:t compm~vencla, guardarias as rr.gr·as sobre u prova contra terceiros cstubclcciclas neste cocligo.

I
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Art.. 7ül3. Pertencendo o estabelecimento a fir111a individual ou n sociedade irregular, o adquirenf.e responcl6 por wdas as dividas· cor,~sf.anl.es ela cscripturação o pnr todas quiJ
houverem sido contrnhidas nela cedente ou pelos membro-;
da sociedade irregudar, atú a data da compra-venda, sendo
reclamadas dentro do prazo elos annuncios, si tiver archivado o
instrumento r. publicar.lo a transacçíi.o, e cm geral por todas
ao dividas de cedente ou cedentes legalmente provadas, si tiver omit.tido as formalidades prescl'iptas nos arts. 782 e 784.
Art. i'Si. Sendo a~ di viela~ visivelmente estranhas 11t1
fundo, emprr.za ou estabeleCimento vendido, o adquirente sc.í
responderá por ellas si o vendedor não tiver outros bens em
que possa cori'er a execução, ou si fór insolvavel.
Art. 789. Vendendo-se um fundo de commercio, ,estabelecimento ou empreza parle a clinlleiro e parle a credito ou
tudo a crcd!~o, o adquirente não poclerá demorar o pagamento
devido pelas presta~\ÕCS qae se vencerem a pretexto de haverem apparecido credores que não constavam llo balanr.o c es. Cl'Í])ta do ~;:tabeleciment.o, mas porlcrá requerer a cons igna- .
r;ão cm dr:positn j11dieial das imporl.anr.ias cleviclas, toda~ dr.
uma vez ou ú medida que se vencerem as prestações, notificando os credores do venedc!Oi' para rxercerem o seu direilll
sobre as ditas importancia~. O drposito libera '' adquirente,
salvo si os credores provarem que n. venda ou o Pl'CI/O foran•
simulados em seu dl)l.rimento.
Presume-se a simulação rlo preÇo quancln é nolnt·iamentn
inferior ao valor elo fundo cedido c o v'entlcdot· não l'icon com
.outros bens que gar.antam o pagamento elas dividas.
Presume-se a simulação da venda quando o vendedor oH
seu conjugo fica á testa do estabelecimento ou cmpreza; ou
adminislra o fundo, ainda que como mandataria do con1prador
simulado.
.>\rt. 790. Sempi'C que o adquirente. pelo pagamento qtw
fez a credores legilimos, desembolsa maior quantia elo que o
preço ajustado na compra-venda, tem opção ou ele rescindir
o cont.racto, ~pedindo ao vcncleclor a restituição das ·quantia,"
desembolsadas e os juros da ,móra com indemnizacão das per
das c damnosr que llouvr.r soft'rido, incluidos os lucros cessantes. ou ele clernandar o vendedor pelo excesso pago, com os
.iuros ria móra, sem prejuízo das penas criminaes -cm que
lenha· incorrido o vendedor .
.\ri.. 7\J I . O vrnr!Nlor dr fundo rio commct•cio.' cm preza ou
I'Sinhrlccimcn!.o, póclc rstipn!aJ' no conlraclo, rlrvir!amente UI'•
ehivarlo. a pt•cfprrncirt pat·a o pagamonl.o das prestações aprazadas, quando n pre1:o 011 parte rio Jl!'Cr:o ficou pOJ' pag·ar. c
ncs~o cusn .'>r:J et•rodiln, nccn!'J'OJH!n :\ t'allrncia. rln adqnit·cnl.r.
srrá elnssifi~nclu cnmn Si' dispõe nn capitulo IV elo Litu!1• II
rio I ivt·n V.
O privilrg;in ilo Vl'nrl,•r!m· rreallr exclnsivamcnl.o sobre no;
nlrmrnlns rln flltldn rln cnnlllWJ'ein rmimrriHios no insi.J'lll11•'nlo
rir enmpra-vnnrla r, rm fa.ll.n. da dosig"na1;ão p1:ccisn sobro n.;
immowis, lH' ,mc·t'CtHiorins, ns 1110\'P,is de que trul.a o nrt.. 270.
n fiit'l'il.n arJinml. as pnlenl.rs rJp inYrn\:flo, a~ mnt·eas rln fabrica n do crmrnrrcin, n nnmr en·nnwrcinl, scmpt•c que ossos
llcns ,it\ fazimn pal'[e llo t'unclo C·Jcliclo,
1
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ArL. 792. Sendo rovumliJa uma parte do fundo de comJ,;cmin, cslalll•iecinwnLo ou emprcza, antes de pugo inteiraIIJUJJLe o pt·inwiru vendedor, o privilegio. deste se exercerá
,uJ.>J'e . a va!'lu l'evuudidu, guardada u devida proporção cntr"
,L !J:.tl'le Jo preço ainda devido ao primeiro vendedor e o
. pi'e<,•u da revenda.
:,,.,1
.. ,\ri.. 'i 9::!. c\; clispos1ic•õcs desta scccão são applicaveis a
tJitnlquer venda, ecsotiu uu LransJ'erencia de l'undo de commer··
ciu; Ul1lJJ!'Cza ou eslabclccimcnlo commercial ou industrial,
ainda que rm;ulLc de coulrihuição para o capital de uma so ..
ciedade.
CAPI'rULO III
DA CESSÃO DE CREDITO
I

Arl.. 7\14. 'l'oclo o crcdiLo é cessivel, salvo disposição deste
cuuig'.> uu cun\'c!H:ãu em contrario, ou si a obrigação ç!elle
. J'<):;uJLanLe Jur per:>onalisslma.
Ar L. ·; us. A cessão de um credito comprehende os seus
~t.:::es~ot·ios e garantias, salvo disposição e~ contrario •
•I. i.' L. '/UG. O s11cce:ss01: ou arrematante do credito gosa da~
JJ~eBinas v'-lnlagens o privileg·ios inllerentes ao credito cedido
uLt arJ'CJJJalado, ma:; é oi.J;·igadu a cnmpriJ; para com o devcdo~
J: .. Ja:; a' comli~iJe:; do COJ:tLracLo, taes como foram ajustadas no
eouLracLu de que r·es.u!Lou o m·cdito.
At·~. 'i v;. A procLuaçfLO cm causa propria não opera
,~.:;são lle crc,lilo si uão esLivcr explicitamente declarada o.
aueuação.
ML. 'i Utl. A cessão de credito não produz· eH'eilo em rcla,..
cão uc' tleveuur c a Lcrcoiros sinü.o depoí5 de· notificada ou
re:;Jsi.J·ulla, Juas Lera ig·ual ul'l'oito u declaração do devedor i'ei~
pur c.seJ'iJJLo IJllblicu ou particular de que teve sciencia da cessüu realizada. l!:sLa disposição não se applica {~. transferencia
uJJe;aJa mn virtude do Joi ou sentença.
,'.rL. 7\JU. Occol'rondo varias cessues do mesmo credito,
JH'CVtLiucení aquclla que Livcr sido seguida da. Lradicão do tiLUio Ju e t·cJilu Lrunsl'erido, e, não Lendo havido a tradicão, pre1 at~c.;J·ú a ces~fw mais antiga.
At·L. SOO. Fica .dcsollrigado o devedor que antes de ter
conhccm1cuLo ela cessfL'u pa:;a ao credor primitivo c o que, no
caso do varia,; ccssucs noLiiicudas, paga ao ccssiona.rio que lho
exhiiJe, com o LiLulo de sua obrigaçüo, o da respccLiva
cessfio.
Ar L. tlúi. O devedor pôde oppot· tanto ao eesswnario como
ao ceJenLe as cxccpçuc~ que lho compeLirem no momento em
que Livet· conllOcimonLo da cessão.
Bs!a disposição é inapplicavcl (L tJ·nnsfut·utwia du::; liLulos
au; )llll'lador e a outros O:>\cepLuaLios no Codig·o ;·
: ,\1·!. 802. A cessão reputa-se onerosa: si o Jll't:l;u nfw i'oi
cspec'il'it:aJo no inslrumenLo Jc cessão, prcsumu·-se-tí. que o.
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crC:dito foi cedi dÓ pelo seu. valor nominal, não computados os
juros vencidos. · .
.
A CCi'JSão gratuita rege-se pelas leis ela cloacão.
Arl. 803. O •cedente é responsavel para com o' cessionario
pela ex_istcncia e leg·itinlid~de do credito ao tempo da cessão,
.sah~o SI expressamente estipular o contrario. O credor originaria não .responde pela existencia e legitimidade da divida
quando a trausferencia do credito se opera por forca da lei
gu de sentença.
··
Art. 804. Salvo disposição em contrario da lei .ou do conLt·acto o cedente não responder•á ·Pela so)yencia do devedor.
Ar L 805. O cedente ÇJbrigado a garantir ao cessionario não
responde por mais do .que recebeu, com os respectivos juros;
deve, porllrn, indemnizai-o das despesas da cessão e das que
houver i'~ito para a cobrança.
Art. SOu. Penhorado ou embargado o. credito, não póde
mait< ser l.runsferido pelo credor •que 'ti\'er conhecimento d~
penhora ou ern!Jargo, mas o devedor que paga,r, ignorando a
penhora uu embargo, fica desonerado, salvo o direito de let•. ceiros contra o credo'r.
.
At·t.. 807. A cessão <í equiparada á compra-venda, com as
modificu~ücs necessa.rias.CAPITULO IV
DA LOCAÇÃO DE COUSAS

Art. 808. Não podem sl)r objecto de contracto elo locação
as cousas i'ung'iveis, salvo como accc9sorios da .cousa locada.
O preco póde ser fixo ou consistir cm uma· quota parte da
·
·
renda aui'cr.icla da cousa pelo locat.ario.
A locnçãtJ póde ser feita ijOr determinado tempo ou som
prazo fixo.
.
.
, A1't. SOO. O contracto de locacão a prazo determinado ou
cu,io pre<;o co'usistir cm uma quota parte da renda auferida
pelo localario só se póde provar por escripto.
Art. 8i0. Si a locação a prazo fixo fõr de immovel, deverá
ser ,inscripta no r~gistro predial da comarca de .situn<;ão .do
mesmo immovcl, e emquanto não se preencher essa formal·idade, não poderá a locução ser opposta a terceiros.
Ar!.. SH. O adquirente, por qualquer t.iLulo, de predio ·
arrendado e obrigado a rc.speitnr a locacão, como se fõra o
prõpi•io alienante, si a dila locação tiver sido inscripla .no
registro predial.
Al't...812 •. O arrendamento do immovel do casal por prazo
superior n cinco nnnos nlío ~c póde fazer sem o assentimento
expresso ele nmbos os conjuges.
Al't.. 813. No caso de desapropriação por necessidade ou
utilidade publica do immovel arrendado por prazo fixo, o loaatario ser:i indemnizado equilaLivamcm te.
S. - Vol. VIl
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A!' L 814: A locação · por tempo deforminado cessa do
pleno .direi Lo' findo. o prazo estipulado c independente de notificação ou aviso.
Art.. 815. Si findo o prazo, o locatario continuar na po~~o
da cousa alugada, sem opposição do locn:dor, presurnü•-se-á
prorog-arla a loca~ão pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.
·
Art. 81G. Si, notificado, o locatario deixar. de fazer a restif:uiç:io (ia eousa, pagará, ernquanlo a t.iver em' seu podet•, o
aluguel que o locatario aróitrar c responderá pelo damno que
t'. cous:t venha a sol'l'rer, embora ·Proveniente de força maior.
Ael. 817. O locador é obrigado:

I, a entregar ao loca!nrio a cousa alugada com suas· pertenças cn1 estado. de s9ryir ,ao uso a que é destinada, c a
mnntcl-a lJCSRe estado durante o tempo da locaçfto, salvo
e!ausula expressa cm contracto;
IT, ·a garantir-lhe, ·durante o tempo do contracto,· o usÕ
pacifico da cousa.
§ 1.' Si, durante o tempo do contmclo a coma se deteriorar, sem culpa elo locnlario, poderá estc ou pedir rcducção
proporcional rlo preço, ou rescindir o contraclp, caso não sirva
a cousllt pnm o t'im a que era destinada.
·
§ 2." O locador é obrigado a 'garanlir o locatario contra
os emllarar;os ou turbações ele terceiros fundados em direito
qur. lenham sobJ•c a cousn, c responde pelos defcilo~, ou vicio''
·
.
dclla anteriores á locação.

Art. 818. O loeatario é obrigado:
I, rt servir-se da cansa alugada •para os usos convenientes
ou fH'csumillos, c.onformc a natureza da cousa e as circums,tancias, c a crnpt·ogar nclla o cu iduelo que teria com cousa snn;
II, a ·pagar pontualmente o aluguel nos pra.zos ajuslaclos
e na falla de ajuste segundo o costume do Jogar;
HI, a levar no conhr.cimcnto do locador as turbar;õrs de
lerceit·os fundados cm direito;
IV, a rcsl.ituir a cousa, finda a locação, no estado cm quo ·
a recebeu, salvo as dclerioraçi.ics provenientes do uso regular
e não sendo estipulado diversamente.
Art. SHl. Si o locul.ario cmprega1• a cousa cm uso diverso
uo convcneionarlo,.ou !laquelle a que ó destinado, poderá o lo~;uclor, provando o prc,juizo, rescindir o conf.rac!.o c exigir porIJas c rJmnnos. O mesmo diJ•cilo lhe caberá. si, por t~buso elo
local.ario, a cousa alugada fui' damnificac!a.
.
Art. 8:20. :'ião r\ lieilo no localario reler a cousa alugada,
nxcepln nn caso rle heml'cilot·ias noeessat•ias ou (]c bcmfeHorias
ulcis, si r!slas ullimas Livet·cm sido feitas eom o eonscnlimcnto
expresso do locarlm·.
Ar! .. 8:21. Nilo llaYciHio disposi1;fio expressa cm contrario,
o localurio de um. prcclio por tJrazo fixo tJódc sublocul-o no todo

,
J:SS,\Ll ~~•! [i DE XOVEC.IDI\0 DE

I

I
·~

i

I-•.<

"'

1023

307

·ou cm parlo, antes ou depois de tol-o recebido, emprestai-o,
ou mesmo ceder a locação, continuando responsuvel para com
o locador pela conservação do 11rcdio c .pelo pagamento do
aluguel.
·
·
Art. 822. O· sublocalario responde subsidiariamonle ao
senhorio pela importancia qüc dever o sublocador, quando este
fór demandado, c ainda pelos alugueis que se vencerem durante a lido.
·
§ 1' Neste caso, noLificada a acção ao sublocalario se não
declarar logo que adeanl.ou alugueis ao sublocador, prcsurnirso-·hão frautlulontos todos os recibos de pagamentos adeantados a menos que não constem de oscripto com data authcnti~a
c certa, na fórma dos arts. 1. G25 c 1. 64.2.
§ 2.' Salvo o caso desle artigo, a sublocação não cstabelcc~
direitos nem obrigações entro o sublocatario c o senhorio.
· Art. 823. Rescindida ou finda a locação, resolvem-se a~
sublocações, salvo o direito do indemnização que possa competir ao sublocatario contra o sublocador.
Art. 821. Durante a locação o senhorio não pódc mudar a
fórma nem o dos li no do predio alugado.
Arl. 825. Si o predio ncccssil.ar de reparar:õos urgentes, o
locatario será obrigado a consenLir nellas.
§ 1.• Si os reparos durarem mais ele 15 dias, poderá pccl1r
abatimento proporcional no aluguel;
§ 2:• Si durarem mais de um mcz c tolherem o uso regulat•
do predio, poderá o loca la rio rescindir o contracto.
ArL 82G. Incumbirão ao locador, salvo clausula CX!il'essa
ao contrario, todas as reparações de que a cousa carecer.
Incumbem JlOrém, ao Iocalario as pequenas ropara~ocs do
estragos que nao procedam da acção natural do tompo c do
uso.
.
Art. 827. O Jocaf.n.rio de um prcdio é rcsponsavcl pelo inccndio do mesmo prcclio si não provar força maior, vicio do
construcção ou propag·ação do inccndio de outro prcdio. ·
Paragrapho. unico. Si o prcdio incendiado fôr habitado
pot• mais de um inquilino, lodos serão l'i!Sponsuveis pelo inccnclio c ahí o proprio locador si nclle habitar, cnda um cm
proporção da parte que occupar, exccplo pt•ovando-sc que o
inccnclio começou na parte do prcrlio utilizaria por um só dos
moradores, o qual será enlfío o unico rcsponsavcl.
Art.. 82R. Ao localario elo prcclio notificado para entregal-o por não convir ao locador a continuação da locução de
tempo indeterminado concede-se o prazo de um mcz para
clCROCCU]Ja]-O.
Mas si no prcdio existir algum cslnhclccimcnfo commcrcial ou inrlusl.rial ou inslallação ele machinas de remoção difficil on rlispcnrliosa, o ~uiz poclcl':t Jli'OJ'oe;ar o prazo uló Ires
nwzos, ali enclendo :í,q cireurnst.nncin~ do Iempn c r! o logm•. Esln
pt·or·ngar;üo niio sm•:i concedida ao locallll'io imponLual no pa~
gamr.nlo do alugncl.
Ar!.. R20. Sendo a Jocn~fío a prazo dcfct•mimulo. o locaLior não pociCI'á lmvet· a cousa anlcs elo vcneimenlo do prum,
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snlYO Lendo reservado esse direi lo no contracto; mas si o loca·
lal'io abandonar a cousa locada, com risco de JlCL'tla ou rlel.e~
riorac;fío, porlcl'á o locai:lor rehávnl-a c o local.al'in responderá
por per(las c damnos. Na liquidação de perdas e rlamnos com':'
pnl.at·-se-ha o lH'e,iuizo :;offl'irlo pelo locador com a difficuldaclc uu imrlossibilidadc do alugar a cousa a oui.L·em com as
mesmas vantagens,
Arl. s:JO, No silencio !lo contracto o local.ario nfw se póde
negar no pagamento integral da locac;iio allegando esl.erilidacle, tliminuic;uo dos fruclos ou 11crda destes, ainda que: po~
forc·.a
·
. maior.
'
Ar! .. 831, A locac•i:io do predio ruslico poL· tempo indeterminado presume-se cÓnl.racl.ada pelo Lempo necessal'io para o
Jocatario col hcr os frucl.ns da colheil.a pendente. O localario,
por sua vez, não pódc largar o prcdio som prev~nir :J locador
com seis mc1.es do antecedencia.
.
Arf.. 832. Si a mesma cousa é alugada simu!Lancia ou successivamente a duas pessoas, prefere a que primmro tiver
recebido a cousa ou tomado conta della, cabendo ao oni.L'O localaria acção de pe!'Clas e damnos conLra o locador.
·
.:\r L. 833. Salvo cstípulac;ão cm conLL·ario, enl.rmllem-~e
compr·chcncliclas na locação de uma empreza, serviço 011 fundo
Jnrlus!.rial os immoveis por naLul'cza ou por destino dependentes ela cmpt•eza, serviço ou fnnrlo, necessarios 'á sna explorac;rto, e bem assim todos os rnachinismos, utensi!iGti c ma1s
accessorios.
Art. 83ft. Os bens ele mcnor·cs c incapazes não podém ser
alugados por prazo supcriol' a cinco annos, salvo com 'autori. zação ,judicial.
Ar L. 835. O proprielurio de prcrlio ,iú ar•rcndaclo' para ,;s!.allclecimcnlo commercial ou cxplorac;ão industrial, que, .linda a
~ locar;ão, o quizer arrendar de novo, deverá preferir o aerendatario aelual, desde que este se pl'ornJ)Lifiquc a pagar o mesmo
prc1,;o c ofl'er·eça as mesmas g·arantias. Esta disposição não
i'avorcee o localario imponlual ou que tivm· deteriorado o imm~cl.

1

Subsiste a obri~,;açüo do pt·oprielario de respeitar a :Jre~
i'erencia de que trata este artigo, ainda que decorru algum Le'mpo entro o dia que l'indou o arrendamento c o·cm que fôr cte
novo arr·cndado o predio, desde que o intervallo não seja de
um armo.
A!' L 83ü. Os efl'eilos espcciacs ela lomL(;.iio decorrem ela
en/.r·cga ria cousa ao locador• pum que esl.c a use. Antes disso
sullRisfem os l1('['eil.os gcl'UOS das obrigac;ões c contractos, responrlcnrln o loeachll' pm· JWl'rlas n rlamnos pura com o locatario,
8i lhe não entregar a cousa· ar•t·cmlatla ou lhe difl'icull,ar o
r·cccbimcnl.o, e o local orio para com o locador se não quizer
rccehct· a cousa sem molivo jusl.o.
Pal'a a constil.lliÓfio crn mc\ra t111 qualquer das parles contractanles é nccessaria a inlcrpcllaçuo ··;judicial.
Art. 837. :\ locação fr.ila vcl'lmlmonlc mani.J'esla-sc pelo
uso da cousa eom o consenl imonto do pl'oprielario, sondo cousa
que csle cosllrme clat• rlc aluguel.
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, Ar L 838. O fiador do locatario, salvo convenção expressa,
não responde pelos estragos causados á cousa por negligencia,
culpa ou d6lo do mesmo locatario. ·
Arl.. 83!l. Na locaçfto por tempo determinado a obrigação
çlo fiador se extingue com o prazo, salvo renovar}lto expressa.
Art, 840. Na locação por tempo indeterminado a fiança
extingue-se no fim de um anno, si oulra cousa não resultar
elo inslrttmcnlo.

CAPITULO V
DA !>AllCElliA AG!liCO!.A g PECUAf\IA

"'-

I

(

Ar I.. 8!d. O contmcto pelo qual o clono ele terras ele cultura
entrega a outrem, por cletct·minado prazo, o amanho c cul-tura rJa propriedade mediante divisão dos t'ruclos entre os dois,
deve pt·Ovar-se por osedp to, r- só tworluz cHei to contra tei·cciros
sendo in~cl'iJli.O no registro pt~r-elial ria comarca da siluar,rw do
immovcl.
O arlquircnt.c pot· qualquer Litulo elo prcelio assim rlado
em parcel'ia é obrigado a respcilal-a ficando subrogado- nos
clircitos e obrigar;ões rJo alienante.
O parceiro na locação por praw rlctcrminado não fica obrigado aos encargos do preclio, salvo convenção expressa.
Art. 8 42. Silo applicn veis {L parceria agl'ico la por tempo
. determinado as regras estabelecidas para a locacão dos predios
rnsl.icos, c :í rlo prazo indeterminado as disposi~.ücs reg·uladot•as da locação de serviços.
ArL 84.8. Consl.it.ucm oh,iecto de pari ilha ·na parceria pc~
cuaria as crias dos animacs, as pcllrs, crinas, lfts c o leite.
ArL. 8H. O propricl ario support.a os prc,juizos resultanf.eR de forçá maiot·, salvo convcncfto cm cotli.J'ario.
Arl.. 8.1G. O proveito que se puder Lirar dos animaes mortos, pertcnccntés ao capital, será devolvido ao proprietari.o,
deduzidas as dospczas elo aproveitamento.
Arl.. 8/tG. Nenhum dos parcciJ•os pôde rlispôr elo gurlo sem
conscnt.imenlo do ou iro, salvo 'clausula em contrario. - Arl.. 81t7. As despczas cnm o tratamento c criacrw dos animncs, não l1avcndo aecórdo em contrario, correm pm· conla elo parceiro dcllcs cncarrcgaclo.
Ar i.. 84.8. São applicaveis a csi.e contracto as regras do
conl.raclo rio sociedade, no aue não estiver cspecialmcnlc disposto ncsle cap il.ulo.
CAPITULO VI
llA
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ArL 819. Os donos ele hnl eis, r RI alug·cns, prnsiirs e mais
casas em que, morlianle umu rol.l'ihuirão, se fornece momctiu c
atimnnl~~'~o, rPR!)O)Hiom cnmn rlepnRÍinl'ios pelos r.l'l'nitos flo
pa~sng·rll'O ou VIU,Ianl.e que no holnl, cslulag·cm, JlL•nsfto ou
casa Sl', hospedar, l.ransiloL·io uu permancnlomonl.e, s<'• se podendo JscnltH' tlc~sa t•csrHJnsallililiadl' 1'111 caso fip l'lll'~a mniot·.
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§ i.' Os hoteleiros c mais donos do casas de hospedes
podem limitar a sua rt:8ponsabilidade quanto ao dinheiro,
joias c tilulos ao portador trazidos pelo hospede, passageiro
ou via.iantc, mediante. aviso impresso, cm lingua portugucza,
affixado na portaria do cslallclccimcnto c cm cada um dos
quarto~, convidando os hospedes a depositarem na caixa dn
estabelecimento os referidos cffcitos, mediante· recibo, o declarando que não responderão por elles so não lhes forem entregues na fórma indicada.
§ 2.' Não ollst.anl.e esse aviso, si o dinheiro, joias c titulas
ao portador pert.cnccnl.es ao hospede, passageiro ou viajante, .
forem furtados ou roubados por pe~soa dependente do dono da
~asa, este é responsavcl pelo prejuizo causado.
§ 3.' Para que se verifique a responsabilidade do dono da
casa basta que os cl'fei los elo hospede\ passageiro ou viajante,
tenham sido Lrazidos para o hotel, esta agem, pensão ou casa d9
ilospcdes, mesmo sem scicncia do gerente do estabelecimento,
estejam aquelles cfl'cilos patentes ou oceultos cm malas, saccos,
hahús ou cnvolucros. Na apreciação da prova o juiz attenderá
á condiefLo do hospede, sua situação de fortuna e reputação o
prcccdcÍ1tes do estabelecimento.
Art. SGO. Os hoteleiros, cslala,iadciros c donos de casa do
pensão c mais casas ele hospedagem respondem pelos damnos ·
causados, dentro da casa, aos hospedes, passageiros e viajantes,
pelos cmprcg·ados e domcsl.icos, c, em caso ele culpa, pelos que
forem causados pelos outros hospedes, passageiros ou viajantes.
Essa rcsponsabilicladc prescreve cm seis mezes. ·
Art. 851. Os hoteleiros c mais pessoas semelhantes não
são obrig·ados a recolher no seu estabelecimento a quel{t quer
que ahi se apresente, c podem, independente ele acção juliicial,
cll1Spedir os hospedes, passageiros ou via,iantes cuja, permancncia reputem inconveniente, poelenclo mesmo, pm caso de
insislencia, cmpreg·ar a força, sem prejuízo de sua responsahilidactc pelo excesso que commellerem .
Art.. 852. Os hoteleiros c mais pessoas semelhantes deverão affixar no vest.ibulo de seu cst.abclecimcnto, nos quartos
dos hospedes e no re[cilorio as tarifas ou tabellas cspeci!'icatlas dos preços e mais eon.diç,)cs da hospedagem, que se presumirão acceilas pelos hospedes, passageiros e viajantes pelo
simples facto ele passarem a noite na casa.
Em falla ele tarifa ou tabclla com especificações sufficienl.es presumir-se-1m que os hoteleiros c. mais pessoas semolllanles se obrigam a fornecer aos hospedes, passageiros ou
viajantes, al,5m do qual'Lo para cama, por este ccolhido ou acneilo, c ria mobília c roupa nccessaria, o goso dos salões, coJl iares, vat·anclus, c ira(!os, .im•clins c mais Jogares não fechados,
bunl1ciros c Jatl'infls, ó sm·viço elo quarto, a luz at(, t'ls 10 horas
ela no ilo c a alimenta~.fio usual elo esl.abelecimcnto.
ArL. 853. Os hoteleiros c muis pessoas semelhanles podem
rrdrr no seu esl.alwleeirnenl.o os ol'l'eitos pcl'lcnccnl.es ao hosprrlr., passag·ciJ'O ou via,janto que nfio ]lllp;ou a liospcclagem nas
t'~posa dcti•J·nlinallns nas tahcllas, c na l'alla ri c labclla no fim do.
semana, pnm pelo pJ·odueto dos dilos cl't'eitos, vendidos c1n
Jeilfío judieial, se pugml~lll do que lltOs 1'(1r devido. O privilegio
do holcleir·o o pcssous semelhantes cxtenclc-sc ti lodos os of~
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f()itos introduzidos na casa pelo hospede, mesmo que não sejam
de propriedade deste, salvo si o dono da casa sabia que eram
de terceiro,
Art.. 854. Si o hospede, passageiro ou viajante retirar-se
definitivamente ·do eslabelecimenlo deixando aiguns dos seus
offoilos ou lodos, o dono da casa libcrar-se-ha da responsabilidade pela guarda dcSBCS effeilos fazendo-os recolher ao Deposito Publico.
·
Pódc .tnmbcm o hoteleiro ou pessoa semelhante requerer
o deposito, embora não tenha sido dcfinlt.iva a retirada· do hOS··
pede, si lhe não convier continuar a dar hospedagem, mas neste
caso deverá notificar do deposito o interessado.
Art. 855. Os hotoleitros e mais pessoas semalhantes po.
dem provar a hospedageq~ que deram pelo livro de registro de
hospedes, cscripturado chronologicamente, desde que este livro esteja revestido das formalidades do art. 707, deste Codigo, e do lancamento conste· o nome, profissão e permanencia
do hospede. Tratando-só da hospedagem de uma farriilia bastarão as indicacõe's rleativas ao chefe da familia, com a decla~ ·
. roção do numero de pessoas que a compõem .
. Art. 856. Fallecendo no hotel, estalagem, pensão ou casa
do hospedes algum hospede, passageiro ou viajante, o dono da
casa t.em direito á indcmnizaçll.o das despczas feitas com a
dcsinfec~'ão do quarto c dos prejuízos soffridos pelos moveis c
roupas c bem assim pelo serviço extraordinario que o facto
occasionar ou tiver causado, o que o juiz arbilrarft, ouvindo
pcrit.os c attendendo ás circumstancias do caso, á fortuna do
defunto, á duracão c natureza da moles tia.
Art. 857. A disposição do artigo anterior é extensiva ao
caso de molestia gt·ave, infecciosa ou c,antagiosa, podendo o
dono da casa reclamar indemnização dos prejuízos, trabalhos o
despezas causados pelas precauções hygienicas que é obrigado
a tomar para resguardar a saude dos outro~ moradores da
casa.
ArL 858. As disposições deste capitulo são applicavois aos
donos de casas de commodos que se incumbirem do serviço
'dos quartos alugados, embora não forneçam comida, e bem
assim aos boteis cujo sorvico de restaurante seja separado· do
al?jamentg, exceptuando-se o que respeita ao fornecimento da
ahmentaçuo. .
·
ArL 859. O fomecimento de alimcntncão dos restaurantes,
cafés, casas do pasto e pensão cm que o dono da casa não dê
alo,iamento será regulado pelas disposições relativas á compravonda.
Art. SGO. São extensivas as disposicões do presente ca~
pilulo aos internatos do educação e ensino o casas do aprendizag-em, a'os snnal.ln'iOs e casas de saudc cm que so cobrar
pensão ou d iaria pelo alojamento e susl.cnlo das pessoas quo
alli receberem oclucar;ão, ensino c tratamento, feitas as modificações nccossarius c exceptuados, aos sanatorios o casas
do §UUclo, os dispositivos dos art.s. B5G o 857, ·
1
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CAPITULO VII
DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS

Art.· 861. Toda a cspecie de servioos ou trabalhos licitas,
material ou immaterial, póde ser contractado mediante retribuição.
Art. 862. Quando se trata locação de servioos sem ser por
escripl.o vresume-se que ambas as partes reservaram a faculdade do distracto quando o ,julgarem conveniente.
Na locação por prazo determinado ent.ender-se-ha que o
que se obrigou a prestar· os serviços, ou locador, .reservou o
rlircilo de dar por findo o contracto passados quatro annos.
Art. 863. Não havendo convenção sobre o preço dos serViços prestados, cntender-sc-ha que as partes se sujeitaram ao
uso do Jogar, ou ás tabellas, tarifas c regimentos estabelecidos.
· ,
.
.
Em caso de contestaç!lo o juiz arbitrard o estipendio, ouvindo peritos, e tendo em attenção as circumslancias do Jogar c
do tempo, a natureza e qualidades de serviço e as vantagens
:auferidas pela parte que o utilisou.
Quando, ,por qualquer motivo, se contestar a obrigatorie<:lade das tabellas e regimentos a que se refere este artigo, ser. virão .Para provar o uso do Jogar e da vrofissão a que disserem
l'eSpeil.o.
··
Art. 864. A retribuição deve ser satisfeita depois de prestado o serviço, si por convencão ou costume não tiver de ser
.
adeantada ou feita por prestações.
Art. 865. Não se conta no prazo do contracto o tempo em
que, por sua falta, o locador deixar de trabalhar, salvo si se fez
substituir por pessoa idonoa o o Joca!ario acceitou os serviços
. dessa pessoa.
.
Art.. SGG. Além dos casos rlo art.. 261 dest.e Codigo, o
locador pódo dar por findo o contracto do seus serviços por
neeessidades do exercer funcções, publicas, impostas por fei, o
incompal.iveis com a· continuação do serviço,
Si as funcções publicas forem de natureza temporaria, não
oxcedcndo de um anuo, .ontendor-se-ha que a locação foi apenas suspensa durante o tempo das ditas funcçZ!es.
Ar!.. 867. Salvo estipulação expressa no contracto, o locatario não póde transferir a out.rom a locação dos sct'viços,
nem o 'locador. dar subst.it.uto sem aprazimento do !acataria.
Presume-se essn aprazimento quando o substituto se apreFonte a fazer o serviço c o locatario o não recusa,
Ar!.. 868. Transferindo-se cm globo um ostabclecimont.o
commcrcial, serviço riu exploração inrJustrial, pr·esume-so que
os locadores à() serviços consentem em cont.inunr os serviços
cont.ractndos si clcnt.ro de oil.n dias não. se despedirem.
Art.. 8ü9. Os mestres, nrlminist.raclores, dircetoros ou gorcnfcs rlc fabricas, cmprcza industrial nu cstahclccimonlo commcrcial, sito obrig-ados, no caso rle mnrl.c do pr·rpononl.o, a
conf,inuar• n prcslar os seus serviços pelo tompo rlo conl.mclo,
~. na fall.a deste,· até que os herdeiros ou succcssorcs elo defunto
possam providencinr sobre a sulJslituir;üo.
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Art. 870. O contracto de· locação de serviços acaba com

a morte do locador si este, no contracto, não tiver estipulado

que algum dos seus herdeiros, discípulos ou socios, designado
nominalmente, lhe succeda. Neste caso, consentindo o herdeil'o, discípulo ou socio em continuar a locação, o locatario
não poderá da la pó r finda.
· Art. 871. Ainda que haja estipulação cm contrario, o locataria não póde cobrar das soldadas que acleantar ao locador, nem os juros decorridos durante o contracto de qualquer divida que o locador esteja pagando com serviços.
Ar L 872. Terceiros que aliciarem pessoas obrigada,_s a ou'trem por contracto de locar.~ão de serviço, haja ou não insl.ru·men!.o do mesmo contracto, serão responsaveis pelo pagamento ao primitivo locatario de quantia equivalente ao dobro do
salario · que perceberia o locador durante o prazo de quatro
annos.
Ar L. 873. Os locatarios respondem para com terceiros
pelos damnos a estes occasionados pelos locadores de serviços no desempenho de trabalho ou obras ele que os incumbiram.
Art. 874. São sujeitos ás disnosições deste capitulo os
medicas, cirurgiões, engenheiros, advogados e ·procuradores
judiciaes.
CAPITULO Vlll
DA EMPREITADA

Art. 875. Quando alguem se encarrega de fazer certa obra
fornecendo o trabalho e os materiaes neccssarios, e a obra vem
a perecer, perece por conf.a do empreiteiro, que. não pódc reclamar pagamento algum de quem encommendou a obra. salvo
si, estando esta prompta, o que a encommendou foi moroso
cm recebei-a. Mas si os riscos correrem por· negligencia ou
culpa do empreiteiro, ou por vicio intrínseco ou defeito do
trabalho ou má qualidade dos materiaes empregados, responde
o empreiteiro por elles, ainda que esteja cm móra a pessoa que
deu a encommenda.
§ 1. • Até a entrega da obra feita com materiaes e trabalho
ou industria do empreiteiro conserva este a propriedade,
observadas as disposições elos ·arts. 289 e 291 deste Codigo.
§ 2.• Sendo o material fornecido pelo empreileiro, appliear-sc-hão a este respeif.o as leis do c.ontracto de compravenda.
.
Art. 87G. Si o empreiteiro fornecer s6mente a mão do
obra, o damno ou perda da cousa correrá por conta do dono.
salvo culpa do empreiteiro.
Si a cousa perecer antes ele entregue, sem mtira do dono
c sem culpa do empreiteiro, este perderá tnmbcm o seu salario se nil.o provar que a perda resultou elo defeito elo mal criai
o que cm tempo protestou contra a quanliclaclc ou Q,ualirlado
do mesmo.
Ar!.. 877. Si a obra fõr ele partes clisl.incf.as, ou por medida, o empreiteiro terá direito a que seja verificada lambem
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por parles. ·Presume-se verificado ludo o que j:l li ver sido
pago.
Art. · 878. Concluiga a obra elo accürdo com o aJuste ou
com o costume do Jogar, nl'io havendo contracto cscripto, o que
deu a encommcnda é obrigado a recebei-a, salvo si o empreiteiro se t.iver arastado das instrucções c dos planos dados ou
dos preceitos tcchnicos ern trabalhos da mesma natureza. E'
licito ao dono da obra cm que o empreiteiro só forneceu o
trabalho, recebei-a, quando podia enjeitai-a, exigindo abatimento no pt•eço.
·
·
Art. 879. Quando o empreiteiro se encarrega ae uma
obrn por plano designaao no contracto, ou fazendo-se no .contrac.f.a referencia a cerlas plantas, estudos c orçamentos, pódc.
- exigir allcração elos preços a,iustados c do prazo e condições estabelecidas si .o que deu a encommencla alterar o plano ou as
plantas depois de começada a obra.
Art. 880. Si as alterações do plano forem feitas pelo empreiteiro som autorizaç1io do que deu a encommenda, não poderá o einprci te iro pedir augmcnto do preço pelos augmentos
ou mel110ramentos feitos, salvo se forem tão consideraveis que
importem em enriquecimento do que deu a obra,· á custa do
empreiteiro. Neste caso si os materiaes pertencerem ao empreiteiro, a outra parte póde optar entre receber a obra, pa. gando o augmenlo do valor ou rescindir o contracto. Sendo os
materiacs do que deu a encommenda, pódc este pagar a obra
c o valor do melhoramento ou enjeitai-a, cobrando do empreiteiro o valor. dos- materiaes com perdas c damnos.
Art. 881 .. O empréiteiro é obrigado a pagar os materiaes
que recebeu si por imperícia sua ou de sous operarias forem
·
inut.ilizaclos.
Art. 882·. Nos contractos de empreitada de edifícios ou
outras construcções considel'Uveis, o empreiteiro que tiver
fornecido os materiaes c o trabalho, ou o trabalho sómente, é
responsavel, durante cinco annos, pela segurança ou solide:~;
do .erlificio ou construcçiio, tanto cm respeito á qualidade de
mnt eriar.s como á firmeza do só lo, excepto si houver prevenido
em tempo o dono da. obra de se não achar o lli)do su!'ficientemente firme.
Art. 883. ·O que encommendou a obra pódo rescindir o contracto mesmo depois de comecado o trabalho, indemnizando o
empreiteiro das despezas e do trabalho e dos materiaes forneeidos, assim como dos lucros que podetia ler se conel·uisse a.
obra ..
Arl. SS!t. Si a obra tiver sido ajustada por unidade de
preço, sem se fixar as dimensões da 'obra, tanto o que fez a
cncommencln como o emproileiro podem dar ·Por acabado o
contracto quando lhes convier, pagando-se a obra feita. Mas
si a obt'a l.i\'1'1' sirlo empreitada, cm vista de or~:tmento prévio,
ou em dimensões conhecidas de modo que u consideração da
importancin tollal da olbra puclr~sse inl'luir uo preço do unidade, o empr1~il.eiro, quando a nult•a parlo reseinde o contracto
sem mnlii'O jm.lificado, lcm direito ao~ lucros C!UO poderia aufcrll• no caso r! e sor cxccl!Ladu iodu n obrn,
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Art. 885: No silcnci.o do contracto são motivos justos
para a rr.sr.1sao da emprCJLacla por ]larf.o de quem deu a cncomm~nda, quando o omprcit.ciro não fornece todos os mntcriacs:
·

I

!11

...
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I

I
I
ll
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I
I

I
...

fi

fi
Cl

J, abandono dos tra]Jalhos por parle elo empreiteiro. considerando-se abandonat.la a obm quando os trabalhos siio intel'rllmpidos por tempo considcravcl cm relação ao prazo <letcnnmddo pura a conclusão ela emJlreit.acla;
··
rr, defeito ou vicio elo const.ruéção irremcdiavel ou ele diffici! ou dispcndosa correcç.ãc depois de executada a obra;
III. não ltfr fieado prompla a obra nos prazos convencionados;
IV, auscncia prolongada ou repetida .do empreiteiro da
sédc dos trabalhos, sem deixar substituto idoneo a contento do
que deu a encommcndn;
V, fallcncia do cmpre:tciro.
Art. 88G. São motivos justos pat·a o empreiteiro rescin- ·
di.l· o conl.racto: ·
I. irnponlualielade no pagamento elas prestações do preco,
qnando a obr,a fôr a justacla por rm~stac.ões;
II, má ~ualielade ou insufficiencia dos materiacs forneci~
dos por' quem deú a oncommenda;
III, defeitos tcchnicos graves elos planos c plantas que
não puderam ser observados na occasião do. contracto;
rv; condição do local cm que se ha de fazer a obra. quo
!.orne extraordinariamente gravosa a empreitada não tendo
podido ser avaliada na occasifto do contracto;
V, fallcncia ela Dcssoa que deu a encommenda;
Art. 887. 'O empreiteiro é rcsponsavel pelos actos elos
opr.rarios, sub-cmp1'Citeiros c tarefeiros que empregar, com
acr;ão regressiva eonl.ra estes.
·
O ~uh-cmprciteiro é considerado empreiteiro cm relação
a.J empreiteiro principal, mas o tarefeiro é simples locador de
SCl'VÍÇOS.

Art. •8'88. Os empreiteiros, tarefeiros, op'orarios ..e mais
empreJ::ados do empreitada, no caso de não sero.m pagos pelo
empreiteiro. podem embargar na tnão do clono da olbrn, si
ainda não tiver pago, quantia que bnslr. para o que lhes fOr
devido.
Arl .. 889. Não havendo conl.mcf.o cscript.o de empreitada,
prosmno-se I'JllC a pessoa quo clr-n a cncommcnc!n afinnr:n o
png-amcnlo elos maleriacs por nutrem ao ompl'rilciro c utiliznclo na obra c os ,iornncs dos opera rios (]Uo ollc cmprcgnr. ,
. . Pni'!l aun possa sor oppo~Ln nos rreclnros rio cmnroitoiro o
conf.I•acl.o J'r.if.n por· cscriplo. parl.iculnr, dr.vr.r;\ ser lançar! o no
l'P:.:i.~l o elo Iil:ulos r• documentos, 11:1 fóJ•mu dos nrts, 1. G25 o
seguintes dcslc Codig"o.
Ar! .. Rno, A moi' i o do empreito iro qur, fornece os mo.l.el'incs c os trabalhos nüo dissolvo o contr:<cto de omprcltadn,
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salvo cstipula~ão em contrario, mas á pessoa que deu a en. commcnda pôde exigir que os herdeiros nomeem pessoa idonen para o substiLuil', pena de rescisão si o não fizerem em
tempo habi!, de modo a ,evitar o prejuízo da demora.
Dissolvendo-se a socoodade empreiteira, o que deu a encommenda pôde exigir que um dos socios assuma a direcção e
responsabilidade da empreitada, sob pena de rescisão della.
Art.. 890. São applicaveis ú empreitada em qu~ o empreiteiro só fornece trabalho ou industria as disposiçõr.s sobre locação de serviços, no que nüo collidir r;om as regras dO'
presente capitulo.

I
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CAPITULO IX
DO TRANSPORTE

f

Ar i.. 892. A .pessoa que se encarrega, mediante certo prllc,o, früte ou passagem, de tanspori.UJ' por terra ou pnr agua,
pes::;on~. animacs, bagagens e quacsqucr bens moveis, pódc erfeetuar o transporte por si, .por seus ompre::;ados ou por empreza que para isso organise ou esteja organizada. Neste ultimo caso o transportador, que primitivamente contracl.on
com o cxpedil.or, conserva para com cote a sua qualilla!lc originaria c assumo para com a emprcz,a com quem rlcpciis ajustou o transporte a qualidade de cxpcditor.
Art.. 893. O .transportador eleve entregar ao expedHor cto
animaes, bagagens c quaesqucr bens moveis .um conhecimento nu guia do trans-porte n á~ pessoas um bilhet~ de passagem
que será apresentado no curso da viagem sempre que o encarregado da i'iscalizacão o exigir.
Art. 89ft. O transportador é obrigado estando pago õ
fréte, a entregar ao portador do conhecimento, nos termos elos
arts. ·í91; c <197 deste Codigo, os gcncros ou -oib,icctos que recebeu. ou a depositai-os nos casos previstos nos arts. 496 e
498, pena de responder por perdas c damnos para o portadõr
do dito conhecimento.
·
Art. 895. ·O .f.rampOJ"I ado r IÍ olJ,r.igado a faznr a cl ita entrega dos gcncros e obj cctos que recebeu, respondendo p·elos
damnos o avarias soffl·idas, salvo so houverem sido causadas
por força maior, não tendo o transportador assumido expressamente a responsabilidade por forr;a maior.
Quacsqucr claus111as impressas no conhecimento não poderão isentar o transportador da responsabilidade pelos dumnos c avarias, salvo se forem causados por vicio inlrinseco,
ou de tal fôrma occulto que não era possh•el conhecei-o.
Si o transporluclor acceitar sem reserva os cfreitos · a
transpor lar presumir-se-ha nüo terem vicias apparenl.es.
Art. 80G. O lransporlador responde pelos ar·. los elos seu~
prepostos c das outras pessoas que empregar ·no serviço, ussim
como prlos lranspnrl.aclorcs subscq·urnlcs ·a quem l'ut· Pncunegando elo l.runs]lorl.c,
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. ArL. 807. Os transportadores sucbsecruentes deverão fazer
dcclar'aL' no eonhccimeJ'll.o que emillirem o r.stado em quo
acharam os objectos ao tempo cm que lhes forem entregues.
· :Faltando csl.a cleclaração presumo-se que os objectos achavam-·sr. cm bom estado ou na conformidade das indicações do
conhecimento passado pelo primeiro transportador.
Os lranspoJ•ladorcs suscquen Los fir:am subrogaclos nos diI·eitos c obrigações do primeiro transportador.
Art. 898. Nilo so pudendo o ar força niaior efl'ectuar o
transp·or(c dcnLro .do prazo convcncionaclo, que constará do COnhecimento, deverú o transportador avisar immediatamento
ao expedi l.or, o qual poderá rosi!ir o contracto, indemnizando
9 transportador do eusto do frl\te do transporte ,iá cffectuado
e rosl.itaindo o conhecimento..
·
Não se cor.Lsidcrn força maic.r a dcficicncin dos meios de
transporte .
•
Ar!.. son. O portador do conhecimento pódc, salvo convonç;ãn cm coní.rnrio, variar v. coll.signacão dos objectos cm
caminho c o l.rané'POrlador deve cumpri r a nêva ordem; mas
si a execu~qo desia exigir mudança .drJ caminho, ou que so
pa::se além fio lognr designado no conhecimento, fixar-se-ha.
a alf.er·ar;ão cio Jrél.e e, não accorcl'ando as parles o t~·au>porla
dor só é obrig:lclo a fawr a entrega no logrn· convencionado no
primeiro contracto.
Art. DOO'. Havendo pacLo expresso ú cerca do caminho a
. seguir no transporlr, não poderá o transportadot• w.rial-o ·pena
· de responder· por qúalquor damno que aconteça ás fazendas.
Na falia ele com·cnr;-ão póclr. o transportador seguir: o caminho que m81s lhe convenha.
1
A1'L. 901. 'rratando-~e de cousas sujeitas por n:1Lurez:1. a
diminuição rio prso nu medida durante o transporte, é licita
a clau~ula pela qual o transportador lhnitar a sua responsabilithde a uns tantos por cento ou a uma quarta parte por
volume.
·
Não o~8lantc a clausula, ricarú o tr·ansp•wlador rcsponsavel. ~i o portador do. conhecimento provar não ter a ôiminuieão sicln cau~acla pela na!.urcza ela cousa. tola! ou parcialmente, ma,: por neg·Iig·eneia ou culpa do lransrorLador ou de algum ~cu empregado.
Ar·t. 902. As rlel.ol'im·nr'•ies awntecidas rlcsdc a entrega
rlM ohj•}ei.Os ao lrnnsprwt.ado'r sel'fio emmn·ovarlas r a\·a!iadas,
tomamlo-su como basn u !ll'Ct.:o r.nrrenlc no log-ar e tempo da
cnl.r•pgn, pocl•~ndn-sr', por•~m. durnnl.e o JH'ocessu ela sua averig.ua;;ão r. avaliaQüo ruwr enlrc:;a dos objectos a quem pertencerem t!Om llrüvin ordeú1 ,judicial e com ou sem fianr;a.
1." Ip,ual ltni'o so tomarú para o calculo de indemnização
no c1llSO tlc- perda dos objecto~.
S 2." A indcmnizar,,üo no caso de perda ele bagagens de passugeir·o, Pnlrcr,ues sem declaração do contendo, s~ní fixada se~
gundo as eircumsLaneias espcciacs do caso.
§ :J." Ao portador do rrmlH!cimnnto não é admi~sivr.l [l!'O\'a
de que entro os goneros cle,,ig·nnclos se eonlinham out.ros de
.maior valo1·.
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Art. U03. O port.adot: do conhecimento te~ direito do fàzér
veril'icat· a expensas suas o estado d_os objectos transportados,
ainda que não apresentem signacs exteriores de deterioração.
§ 1.' A reclamac,ão contra o transportador por deterioracão das fazendas durante o transporte não póde ser deduzida
depois do recebimento, tendo havido vcrifieacão ou sendo o
vicio ar1parent.e, c, fóra destes casos, só pódc ser deduzida nos
oilo dias seguintes á mesma entrega.
·
§ 2." Ao transportador não póde ser fcilo abanclonó das
fazendas, ainda que deterioradas.
Art. 004. Não se achando o dcslinatario no domicilio indicado no coahecimento, ou não apparecendo algum porLador
do conhecimento, ou recusando-se a receber- os objectos transportado>, o L:·üno·POrlador poderá requerer a éonsignao;ão ou
depodilo jucliqial por conta do. quem pertencer.
· Art. 905. -0 transportador que não estiver inteiramente
pago do ft•étc d5s objectos transportados .tem direito de reler
os mesmos objcclos al.ó .que ~eja ,pago. · ·
.
1
Não lhe convindo reler os ditos objectos, ,poderá requerer
o deposito o a voncla de tantos quantos sejam necessarios paro:
o seu pagamento.
Arl. 800. Sendo o transporte para fóra do · lerrilorio ela
Repulblica, o cxpeclilor deve entregar ao transportador a~
gums fiscacs o mais papeis ncccssarios, ficando rcsponsavol ·
pela exactidão c verdade dcllcs.
Ar L 90·7. O transportador não responde pelos obJectos
preciosos, dinheiro c titulas do credito que não forem declarados espr.cil'ic.adamcn!e, e no caso de avaria ou perda não B
obrigado a pagar mais do que o valor declarado na occasiãu
em que os recebeu.
Arl. 908. As disposições do regulamento elas cslradas da
ferro e bonde.~ excludentes ou limitantes da responsahilidado
do transportador não podem prcvalcver contra as disposic,õe~
deste Codigo, salvo si o expedilor expressamente as acceitar.

CAPI'l'ULO X
DO MU'J1JO

Arl. 000. A pessoa que por cmprcsl.imo J'Ccebou de outra
dinheit.•o, ort alguma cousa fungivol, (: obrigada a rcsliluir ao
mulnanlc o que t•eccbcu nu mr.smo g·cncro.--qullliúar!c o-u quan·
ticlade. O mulunl'io ndquin n. propriedade ela cousa mutuaela desde o mr~nwnto ela tradicão.
No mutno rle morria de Dlll'O o pral.n pt'Jclc se:r r.slirulado
que 'o pngnnwnl.o se cfl'r•etuc nas mesmas cspocics o quantidad"s, ninrla qnn a :ma eol.ar;iio lenha variado.
Al'l. Dlil. O mul.uo contracto com o menor ou incapaz 11
nu !lo, sal\'o si ft'tr autot·izuúo ]leio ,iniz, mod innte J'l'fJUNimentu tio pal', mii", Iutot· ou cut·ndot'.
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~rodavia Hi o empreslimo foi feilo ,para occorrer nos seu~
alimentos habil.uacs na ausencia do pae, mãe, Lutor ou cura~
dor; o mutuante poderá exigir o pagamentCJ.
. Fica entendido que a nullidade fulminada por este. artigo
não favorece o menor nos casos do art. ll" c outros deste aodigo,. nem o menor emancipado.
Art. 011. Não se tendo estipulado juros no contracto, e.Jitender-sc-ú que as partes convencionaram no juro de 5 o/o ao

.

~M.

Se o mutuario pagar taxa maior de juros não estipulada
não· poderá repelir o pagamento.
Art. 012. Se não houve.r convenção sobre o prazo do
mutuo observar~se-üi -o seguinte:
I, si o emprestimo for rle productos agricolas, .quer para
ai imcntação, quer para semenLeim, o prazo será até. a primeir·a col'heila;.
H, se. fur de dinheiro ou de outras couoas. fungiveis, o
mutuo se presumirá feil.o com prazú nun.ca inferior a 3·0· dias.
Art. 013. Nüo se devem juros de divida illiquida, nem se.
accunmlam os ,inros com as perdas c damnos :ienão nos casos
expressos no Codigo.
'
·
Art. !l14. O mutuante que passa reCJbo ou dá quitação
d~. juros menores do que os estipulados não póde exigir a differença relativa ao vencimento passado; todavia os juros fu- ·
tUJ'os não se julgam por esse facto_. reduzidos.
Art. 015. A quitação do capital dado sem reserva dos
juros faz presumir o pagamento delles.
Ar!.. !li G. Sem convenção expressa não se podem accumular jmos.
·
Intentada a aeç.uo contra o devedor, ·não póde mais ter
Jogar a accumlação.
Ar L. 01'7. O cmprestirno de til.ulos rle cred'ito con~tituo
confr·acf.o de reporte c regula-s~. pela ;·ecção H do capitulo H
deste Titulo.
CAPITULO XI
DO CO:\IMODA'l'O

Ar· I, Or 8. :'iün sr.nrlo convcpcionaclo o prazo para entrega
do cou;;a não fungível clnrla Pm commorlafo. pre~ume-sc ser o
fr..cossarin pat·a o 1~.~0 c~ncedirln, c, snh·n o ca~o. do uccessidad!l
pes;;oal u r·gen!.l•, nan por! o o commorlanlc exrgrr a cousa cmJ'll'r;;lnrln, quer rllll'nnln o prnw aju;;lado, quer durante o inclispcnsnvcl para n tts·o concccl!rlo.
Ar·!.. !11 !l. O rnmmnrlalnrio ,1 nhr·i~-nrln a g·unrrlnr· c rnnscr·Ynl' a wusn r!nrpr·r.slnrla cnm zcln o :;nlicil.mlr, St'> pnrlrnrlo usnt'
cJ,•lJa srgunrln n mnrln Ll,•lt~rrninnr.lu pelo cnnl.r·acl.n nu poln pt'o·Pr'in nnlur·cw cln eousn, sob pena rle responder· por perdas [) ·
dum no::.
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. Ar L. 020. O commodatario deve. ao conunodante o aluguel rla cousa, salvo :~i se estipulou a gratuidade. Na falta do
convcnçüo sobre o aluguel serú arbitrada segundo o costuine
do logar, n uso e o pt·o·:eito que deli a tirou o commodatario.
ArL 921. Si correndo risco simultaneamente objecto:~ do
commodatario e a cousa emprestada, preferir o commodatario
salvar os ,primeiro~. sacrificando a segunda, responderá pela
perda que occorror, ainda que a possa altribuir a forca maior.
Àrt. 922. As d.espezas, .feitas para o uso e go&'O da cousa
emprestada nlio podem cm caso algum se.r repetidas pelo .,commodatario.
Art. 923. Se duns ou mais pessoa:~ forem simultaneamente ·commollatarias do uma cousa ficarão solidar.iamente
rasponsavcis para com o commodante.
Art. 92·L O commodatado em móra . do re.stituicão da
cousa responde por ·!.odo11 os riscGs que possam acontecer, sem
prejuiw das penas criminaes cm que incorrer. ·
·
CAPITULO X.II
DO DEPOSITO

Art. 025. O rlcpositario devn prestar na guarda e. conservação da cousa depositada o cuidado e diligencia que costume
. empregar na- guarda e. conservação dG que H1c pertence e. resUtuil-a quaJ\do lhe f'ôr exigida pelo dl:'.positante, com todos os
seus fructos e accrescimos.
Se o de.posito foi entregue collado, fechado ou lacrado,
deve nesse mesmo estado ser conservado; sua violação faz
presumir culpa.
Act. 92G, Ainda ,que o contracto fixe prazo para a rcsf.iluiçilo, rlevc o depositaria entregar o de.posito Jogo que lho
seja exigido-, salvo si o objecto tiver sido ,judicialmente embargado, ou sobre elle houver c:xe.cucão pendente, notificada
ao dcposiLariG, ou si e&te tiver fundada suspeita de que. a
cousa é roubada ou furtada ..
Nc~Jc u!Limo caso dovcrü o depositante., com tal fundamento, rc,quercr 1quo sc,ia recolhida a cousa ao Deposito Publico.
·Poderá .f.ambcm requerer dc.posilo ela cousa quando, não
po,ltn11lo cnnscrval-a pot' qualquer motivo plausivel, e querendo pcstit.uil-a, recusar o depositante I;ccebe.l-a.
MI.. 927. O depositaria .que por forca maior houver pet·dirlo a cousa depositada o recebido outra ·Cm seu lagar deverá
cnl.i'cgnr esta no clC'posil.anlc o eeclcr-lhc as accões quo l1G 4
caso l.ívc.r contra o terceiro responsnvel pell1 rcstituioão da
primeira.
"\J•I.. 0.28. O herdeiro elo clcpo.sil.ario que ele boa fé venda
a cousa cll'poi!i t.ada rlcvc assistir no clcposil.ante na rcspccUvu
reinvinclica(:fío. quando t.cnha lnp;nr, c rcsl.il.uir ao comprador
o JWr.ço rcs.pccl.ivo que por c!la houvrr rccrbiclo.
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c\r·t. !l~fl. ~rndo ';al'io~ os rlepo;;itanlcs n tlivi;:ivr!l a cousa. o dcpusrtano ,;ó purle r.nl.t•Pgar a cada urrr uma respectiva
.
parle, .~alvo haveudo ;nlir!ar·icdadc enlr·c elle.•.
Arl. !130. O dopositar·io nfiu pórie ~et'l'it•-se· da cousa ricposiiada ,;r•rrr Jll}t·missiin •'xpr<:s,;a do dr.pusilanlt•, :;ub pc.na dt:
l'P.,·ponder por· perrla:; " rlanrnos. ·
·
.\r·/. 931, Se ·n rlt'JlOSil.ario ~r! !ornar· incapaz, urwon\ a
pr•;;;;na ·que a:;.~umir· a arlminisf..t•a!.'iiO riP seus hr.ns pr·o,rnover a· immorlial.a t·o.,W.uição ua · eriu:;a rleposilada,
c niin :qurrc!l(fo ou não pud•'ttrlo o dnpu~il.anlc r'r'r:dwl-a, realizar sua ll·ansfr..rrmcia LlltJ'a o J)ppoail.u Publ ieo uu pr·umover a
trnnJCa~:ão dr! .outro dnpu~il.at•io,
,\t•l.. 1!32. O dcpo,;if.ario nãn rcspn:1tle pela for·çn maior,
mas •'· ob1•igado a justificai-a.
Arf. !J33. O dcpo.•ilunlc deye pagar ao depmiilario a:; riesIJL'ZUS ,ju8liJ'icarlas feilas com a cousa. os orejuizos que do
deposito .prnv,ir.r·crn n a remuncraciio pela guarda da cousa.
0111 falia de cunl·,~n~iio. Júr· ar!Jilmda pelo juiz, segundo o uso
do Jogar c as cit·curm'lancias.
Si a cousa fôr· immovc.l que M renda ou Ululo;; que produzanr juros ou dividendo~. a rcrnuneracüo elo dcpo~itar•io sr)
poderá sah ir clil.' fr·uclos, salvo. si oulm cousa se e;,ti pular.
,\rt. !J3!;, :O drpn-'ilnrio não podPr·ü r·cl.l't' a cousa deposi1arla para o .pagnmr.n/.o rio que lhe ffn' devido. mas poclel.•t\ rr~
qurr·r.r a rrmnr.iio para o J)r.pn;;ito Publien afé que n rlepnsitanl.c ou .quem o repr·üsrnte pague ou prcsl.c fianr.a ou pa~ •
g·:nnen/.r.> depois de pt•onulo c liquidado o cn•.dil.o elo depnsilurio.
Ar/. 0:3:;. O dr•posil.u de flinlwiJ·o ronsl.i/.ue ;;imple;; mu~
tuo, :;alvo l'i f.ivr,.r· Jogar· cm virtude de or•df'lll .iudieial nu
pn.r ><ubroga~ão cln. cousa rlriposir,ada ou 0111 virf urlp de. nmndal.o ou 1to.-prdnge11r.
.:\1'1. D:Hi. O cnntr·:u:l n de• rlepn:>ilo 5ó se prlcle provar .por·
r. sei-i pln as.,ignarlo pl'lo ÜL'!lll." ilar·io.
Tunrborn· se pr·•wa pela a;;~ig·rml.m·n rio depositiH·io ~o !ermo nn auLn r:nnr1wlr..nlc n·,Jopo;;i/n l'c•alizacln um l!illliJH'llll1'11/ll
riP rl ispo;;ir;iill IP~al nu l'Cgularnel11ar·. gua!·dnr]a,; a,; t'Pgr·a;,· e:<l.abrlr.rirla;; nesl,, .Cnrlig·o pari! as pessnns que a~,;urnr.rn r·u~~
JHIII,'abilirlnrlPs rir• clrpnsilnl'i11s, Pt·ovam-,;r. pnr· quah~uer·mer''
n,; rl<:·pnsi!ns· nnePssni·ins i'Pilus por occnsiüo rlt• alguma rala·
rnid:•d•• i•ll :'illisl!'ll,
,
Al'i. !l~i. A rlr<'•r.a nn r· Psi ii uicãn un r.Jp.po.•ilo n!Jr·iga n rh·pn;;il.arin n indcnrniznt· perda;;· o llnmnn'. r: ;'i n. dnposil.n 1'1'>1'
rir'. rlil1lil'ir·n. alr;ur drii~ll inr!emnizar;ão pagar·a o Jtti'U eur·r·t•lllo
na J11'H(:U llll din r•nr qUI' devia l'aY.el' a rt•Biil.ui.~ãn, sr•mJH'C ~L'II1
Jll'f.•.iuim da,; i'''l1a> er·irninac•,; r•nr que pli,;sa rncor·.r·er·.
,\ 1·1. !l:J.S. A,; J!f'ô.'<~ll.~ qtw pr·r•lewlr~.r·r•nL r~l.alll'll'lll!l' 1'111Jll'rza,; dr• ar·nrazt•ns gl•rar•,;, lemlu Jllll' !'inr a ~LH\I'iJa r COI1~r·r·
nu.:~u de lll"i'CUt.lLrr_ia,; c u eu~b.•iiu Jo cunlteüt.u_wnlo tlu dr~~~~S. - Vol, VJJ'

21

.

"

i

,

.·· •...

'

.,. ,

.. I

'í

.,,.

·,·

322

I
...

ANNAllH DU l>JilNADO

'I
I

~iln (ar!. ·.\7V:t, rlevorão dPclarnl' :'t..Junta Cmillltercial tio dis.lrJclu t'il' Ljlli' I ivet'l'l11 u sua súdt::
,.

ilênnmina~ão ou !'iJ•nm f!llllt qun Jll'l'.tUtlll~t't'lll
o capital t! o domicilio;
\L a t·ua t.' o numt•ro t' a enpueidarle dos seu,; UJ'I))[izens;
!II, a naiiii'I'Zn tia.< '!net't•adm·ins que Jlt:ul.endur .receber em
rirt o;; i to;
IY, " l't'J!I!l.anll'iti•t ittit'ITtlt dn>: :tl'ttlaz•·ns 1: 1:a ~ala de
ycndr. ;\p11 bJ iea~:
1, •t

·llOI111.',

ei.\<ÜtPI~ePt'-:;P,

V, a l.al'il'a do tlepo:<ilu " do~ tlltlro;; Sl)t'Vit'u:;,
'.I'J•atandu-sl' il1• societ!ad1•. drn•rá srt· t:xti'ihit'ln n eonl.t·a.ef,n s•.H:ial t'P\'I'SI ido das ftll'lllalidadt~s tegai'R,
§ 1." :\ .rnnta Contmcrcial. vet•ificandn a t•cg·ulal'itlad~
das !leclat·nt;õt•s e. q1w nenhttma illcgalirlarlc se conl.é!ll no rc;;ulament.u. o e''t'lif'ictu·á.
.
O !:cgulunwptn e a taril'a 'l'l'ãn inserias no jornal que
J)ublicat· o expedionlc da .lt111La c lllll exemplar· dn 1'oloha será
arcluvutfn na nwsmn Junta.
§· 2." O t'lnno dos. at·qm~cns ou a pessoa designada por
cl!tJ para at.íminiRfral-ns assignarn per·a11le a Junta termo du
deposita rio o eotno f ai rc~pnnderú, de ficcôrdo com a,; regras .
(!S[abeler-iclas ncstP r~f!piltt!n. 'pnt' tnrlas as mercarlorias que
fo.rem Perolhirla,.; aos at'llHIZPn~.
·
·
§ 3." :\s ai!.Pt'UI;ões do l't~:,rulamrnltt ~~ IIU:i laril'ail só eiltraráo PI! I Yig·or 30 r] ias clet~<tis rln seu at•eh h·amenf.o IJ publi• cidade, corno "e dispõe UCllll!J. c não ee ap[•lieürãn uns tlepositos realizado~ ai.,) a vespcra do clia ~~m l]IJC mtlt·crem cm
vigor, Halvo si' lt·ouXl'I'PJÚ vnn tag L'n,;; aos depuôi !antes.
§ !,," Os eonhPeinwnlos de dept.tsilu emii.Lidos pelos armaz,'ns geraes. q!IO St) osfahí'lccerPm t'llt funccionaPetn ante's
ao wecncllinH'!ltn ela.~ l'nrntalidarl~"s del~r!llinarlas ne,;t.r . artigo, 1111 anies tfa assignaf.tll'a do i.''l'llln tlP rlopnsilar·io •[ll)l'UnLc
a .ittnla Cnmlltet·cial. ·nfiu g-n:sa!'âo íla~ gnranl.ias e vantagr.1~s
do eupifttln \'lH do Livt·o 1l t]psl.t• t::Hligtt, twm,os es!.abe!{)Cluwnl.ttS .:rosnrfttt ria' l'neulrladt!S tltt~ tnls. !lft I. f:IU o !J.13. mas
o• tiunt1~ rlos :t)'i!IUzl'n,; t'P"Jlllllill'r'ãn ett111tt dt•nttiiilal'io~ pPlas
Hll'l"C'\ldUI'iUR tH;P J'(1·enl1nl'P'I11, SCI\i' tll\'I~JI.n a J'0JnUIH~l'tH)lll.l [11 111
1

dnposit~; ..~nl\';, ~i for P~pt·t~~:-:urn~·tdt• naetnada.

~ :i .." .\~ ,innl.u.~ eutlll!lf't'ci;lrs nftu at•clti\'at·iut ·a:i deela·-

l'rtt;õt~:o~ P dnetll\Jf\1'![0:4. pat•(l Hl' t·•SLuhdPC'f'l'l'lll :ll'llH1Zí'l1~ ge!'lll'~.

apt'I'.<Pnfarlos 'i nt· l't"~'mns "t'lll r•n]lnritladP ciY\1. pttl' sllt!ictln;rles irt·egulat'llll'l!lP cnnslilttitla;:, nu pttt' intli\'it.htns ·q\\1" tr-

,,~·harn :-;it.lo· Jlt'tlllUlWlnt\11 .... !'lllt' P;-;ltd\inlln.lt,l, nll:1:-·.o til' ·etm!'innt.;a.
falsitltuh•, l'IIJ!lt•t 1111 l'ttt'ln. rxlttl':o\~lt, nwt•tla fnl~a. pl>eulaln,
CO(lC,LISH~O. eitl\!t·:Jlllii1tlO, ]f')ltll.'it!ÍII, IIII Ílll:l'lltiÍil,

~ ti.'" .'l'auÍbl'tlt n:i11 atlm'it.l il'fllt ·a,; tneSttlttH jltllia,; f!·lte aH·

Hig·nt~m l.cr•tno

tlr c'li;J;o;-;itar·jo;o; dt~ nt·rnttzt.'IH; g·t't'l\t'~ JWi;~\)t\i! qu<.~
StJ 'Ui~III'ÚI 'lm~· l'itttllit;•it•~ i\11 flill'llf:ll'l\iJIIll nlllt'l'l't\C!l(<•, ': lf~Ullidll
\'(' t•iTi'lf li i! 111' 'ti .. fadn ]11 t>;l I' l'i li 1'1111 •ll! 1), li H :i \I Hpt'ill\ I' I'(ÍI I, I!li H,llll 11()o o ilono rlo~·~ut'rriazen,; a Hlth:'ili!ltit· n :itltnini~lt·atlot•, solt 'twlla
de· 81! deelat·at· !lO!' t•tlilal Cflte os etJtl'hl•einH'nlo'. rk. dP'fHlHtf.o

,
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'
'

'

c
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emill.iclos rlt•t,nis !la inl!!ilf\l;<io ltiir, gll~lti'Üo das gara 11 tias

n

vanlngl'nR dn '.'ilflll111o \ TTI tl, Tli11lr' JfT do Liv 1·o IT, n 1 ~ 111 a
cmpi'Oza dns Jnelllrindl'.~ qun ,.,, '-' Cnrligu concndl' :ís l:nnu-1'ncr·eA.
·-(J~ riOilO.'i t~(~ aJ'frlil%PJJ!' g:r.1 /'H!~S l'f!:-ipOt 11 Jr!llJ Jli.li'U
com ,os ilcpii•;J/.~nlr•,:., P ,/lill':t 1'11111 l''l'l'l!it•o,; fli't',Ítlillc;uJos pr!lns
f~cl?s rins Wl111.lll l'i.J•ailnJ'p,; r• llliiJ'li'C~a,lns .qr11• noml'arelll. com
dJrc1to regTcssJvn eonll':l e\ Ic:;.

,

.:\r·!·

fl:HJ ',

r'\1:!·

!H.fJ.

Oti iil:f~l'(•~:;ado~ IPt'JH

(I

dir·r•ilo dt ;~xartdnaJ'
1

e YPrlitcnr n:s nJPJ'erHLJI'J~l~ r.IP·J~D:-:itada~ r. cnnl'cl'ir.a . . a:nn~tJ·aS.
clrYPnrlo n rn;mlrlllll'líio. illll'l'llll :l,idf!J'IIIinnr as h11ras ,~as wndiçõf>R rm l]llr. ,;;n <11'1'1' l'nz01' ""'" sri'Yit;n .

.· J.l'l. !J.\ I. ·n, linn"·' "" :il•rnu~r·lll •2~"l'al péiliL'III dc•lr.>n11Í~
na1· nn rr';:!ul:unr.nl.n ria c<l.'a 11111. peazo pam o rlnpusito, r• dn
rcsalv.ar a f'ae1J!dndr 1!1•. v••ni.!irln pss.• pr·azn. J'cpular a llll'rcarloryl ahauclnn::Hitl, r/ando ili'JSo ao rlrpo~il.an1r:, com n pl'azn

de OJio di~S, para a rri.IJ•ada ria llil'l't:adnria eonll'a a ronl1·eg·n
dn eonhcclnJI'IIIo rlr• rkposlln.
·
..Fi~clo Ps,;,, Jll'nzo, i'f;H· cnrl'l'l'i.l rio dirt Clli que a r:al'la rln
ayJso lnJ' I'I'~J'IJ'nlin nn !-rll'l'l'ln. n ai'JIHizrJII g-r•J•al podr.•rü man~
dar vendei' a "'''J'crvloi'HI r·m lriliin Plllilico, aniiUllciacln com
anlc~crlcncia dr~ Ir''" dia,: r:~•ln menos r-' [lO!' llll'l!iurlcll.' oslalJelceirln na Pl'.i\l;a. ·
,\ prova d\1 avisl, an I!I'P""i!anir' podrJ·:í ,;n,· i'l'ila pelo."
Jiyrus rln :JI'IIH\Zrrn. ~i rsl !Yr1·rrn J'I'\'I'SI.ido,; rias l'ni'Tnrtliilarle;;
dn arl. i07.
, . O prorlucto ria vrnda, rlecluzirla a impor·lanc.ia dws dividas
a quo se J'drrrm ''" ruts. 100 n 101, scní rlcposilado ,iuúici~
aln'll!nle pot· rnnta dr' quem pct•tenccr.
Art. 9.í2. O arma~cm ger~l não é obrigado a restituü• a
propria mercadoria J'ncrhicla. mas pi'Jclc cntrcg·at' mercadoria
ria nwmw qual idudr• saJy,, "i oulra eousa Iive1· sido csl i pulada,
·
O armazem J'r.sponclr pela;; perclns r. avarias · sot'fridí!S
pelos g'!IWt•o;; r.IPpnsi lados, mesmo no caso de força mflior.
Em caso de sinJBI.t•n n at·mazcm g-et•a\ é o competente r'ara.
J'eceller a \nclcmnizar;fio rlevida pelo segurador c nella !'icarü.o
Sttlll'ng·adlls n,; dil'rilns r prh·ilrgios qu•\\ mwt·nvam a mercadoria.
Art. .!H3. A Ycnda das mercarlorias depositadas nos armazens geraes que Lenha de ser cl'fectuadn cm leilão j)•)dcrri
ser foita Ci11 :mias apmpl'ia·r.la:i. fmnqur.acla~ nn pnlllicn. ,, nndP
os llL<posit.nn Irs prissam I'XJlÔI' as nmos!.rn;;. O rrg·u 1nmento in~
te!'no do arma~em c~pccificat'iÍ no; enndií•õcs cm que se dcvci'ÍI
fazer• a venda.
·
· ·A !'I. !H I. ?\a' ·~si ar.·rjr\:'< dn' r~t.J·ndas de ferro c nas alfnn~
clcgns poclm'l\ o C:nn~rlio rsLn\Jc\cerl.' armazons got·aos, cxpe~
dind{l as instrucçüos o regulamentos nccc,;s::wio,; '" m·g~ni~
zanrlo as laril'n:l: ns lil.t1lus emil.!.illns ele accôrdn com esses rcgulnmcn(fl;: sr:1•iín r•rn f.licln rquipm·aclos aós do capitulo VIII
do 'l'il.ulu fi[ do Lh'l'n H dL•ste Cmligo,
.
Ar i.. !HG. A' rmpt·~zas de cloeao qnt•t·ccehcJ.'elll cm .qeus
:U'muzcns !IJCl'Cadorius. de importação c cxporla1,:fLO, .c os eon-.
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cessionaPi.os de enll'rpostos e lmpic.hcs alfimdega.riüs, póçl~rão
sct• aulor·izados pelo Governo a •emittir sobre as mercadocias
em depooif.o os litulos de que trata o capitulá VIII do' 'l'ilulu
IH do Livro II e a estabelecer salas de vendas publicas, su,ieit.andn á approva~ão elo mesmo Governo o regulamento inlN•no
dos at·maz<!ns
e a Larii'a
.
. remuneratoria
I
. doI deposito c de antros
~Cl'VH~OS

a

qLlC Se Jll'OJlOll

taoffi.

:Nesse regulamento serão .estabelecidas as relações das
cmtH'ezas de docas e dos concessionados de trapiches e entrepo;,tns com as J'fl{Jattiç.ões fiscaes.
.
Obt-ida a autol'ização, a. •cmprw!a ficará su,jeila ás disposi.~~ões. regulad01•as dos armazcns gcl'.IICS.
· Art. !lftlí. Os deposito~ part.íc~Jlarc:', ~rapic.hes e entre·pos{()s que r,!ccher·cm· generos su,tetLos a li1rerLos de consumo,
:;ilo IÍbt•i,gadrr~ á fiscalização aduaneira e tis leis e regulamentos .fis·cac;:. Nas suas rrJiar,ôes r.om os depositantes c terceiros
l'icam :;u,jPiln,; ás lii,;pu:'ii<,;[H•;; do presenf'c, capitulo. uwno~
qnanlo ao qur. diz respeito nos armazens get•ae;:, si não liv·e·
rem prccnch ido us formalidades do art. 938-.
CA:{)ITULO XIII
!lA CO:'\'I'A COI\RE:'\TE

Arl. \H i. No contract.o de conta corrente só é exigiv(•J o
saldo result.anlc da compensação final ·entre os artigos de dehít.o ~ ct·erlito.
A conta cot'l'l'nto r indivisível. ·
· Mf .. (l.ll:l. São eJ'l'cit.os do conl.racl.o da conr.a cori"ente:
T, a i.J'IÚJ:l.fer·rncin rla pPOJ)ricrladP da.~ sommas rcme!llda~
au c!'cilitadtH para a pcs;:oa que por ellns se debila;
H. a nnvar;li.o l.'ll h·•! o Cl'•.•di t ado e n debi ta.do na obrig:;çiill
nnf,•ji'ÍOl' rlc wre rr!RUltc n credito em conta corrente;
JH, a com.pen;:n~uo l'<!CipJ·ncu r.nf.t'l) og contractantcs ali! a

<'(•TlcOl'l'l!llCia do;: t'r),;peciivos ct·Niit.o e debilo. aó tr.•mpo do
rmcclTanwn ln da conta;
·
TV. o vencimento dr juros rlu;; quanlias cr·cclit.adas em
cnnla cor1'ent.n a rm·go rlo r.lehitadn. desde o dht · cl1i rccchirnun f.n. O e.alen Io elos .i nros 1\ f'e i Lo por din,s deCOl'!'idos.
Os .i !ll'fl.' dn, conta corrente sitn I'ec iprocos á mesma taxa
p:n·a amlw" n,; col·ren!.i~ta~ .
.'.rt. (J'i\l. O l:trH,~anlcnto l'lll conta cot'l'CllLc do valor· di)
nwl·~ador·ins. nu t.if.nlo;; rlc .cr·ccliLo, pre;;nmP-sr sempre 1\:itn
r·rnrl a l'larJ~nla s,\l.\'" m:GEBt;\m:o;•ro. Si o Lif:ulo Llo rl'rdito. (~
Pmit.tili·n, rwt"'iin nn I'!TI.In~~~Hln ]101' nm rlM I'Ol'!'Cnt.isf..nsmn fa- ·
.,.nl· dr~ orrt.r·n, "' " :;l'n valO!' (• et•Niit.:~do 1'111 conLa eOl'I'CnL•), o
accr~ i t.an I''· r mi I t.rm LI' on cncloss:m f.r não plirlr i nvocn r· a prr·:<cr·ipr;fui dn titnlo pnt• falt,a elo eXCl'Ciocio da acr;ãoreRpcct.iva ao
mro:nnu Utnlo.
·
,\r·t. !1511. A ~~xist.nneia do enn!r·n;,•to d1• crmla cn!'l'l'llle ll~o
exeluo o diPnil.o a qualquer· t'l'lllUI!I~J':H;iin ou rt!ernbcd$t.l da,; ilP'pezus lias negoeinçiks que lhe tlizt•m respeito. . .
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" ArL 951. q encerramento dn conta corrente dar-se-hn 11)
1l!n do .prazo ftxado pelo contrailo c, no silencio õo contracto,
no fim do anno civil. Neste casO, entendcr-sc-ha que o corrcnlista que fica!' devendo tem 30 dtas para pagar o saldo. o saldo
vence jut"os desde o dia d11 encerramrnil> tia conf<t.
.
. 8c findo o pt•azo do enntrrrc:(u ou o tu1no civil, c corrcnlista
.cJ•edor do saldu mio exi~;iJ· o· seu pag·amunto, cntcnrler-sc-ha.
prnrogado n contracto.
·
, At•t. 052. Não obstante o ~isposlc' na ulltma parte do ar-.
i.•go alltct·ior, qualquer das partes pódc •rfar por t'tnrlo o conf.!:aci.Q ele eonla corl'enf.e sc•r.t prazo avisnnclo n outra com 30
l!~as ele anlccedcneiiL
r~· dispensado o lap·so rle 30 dias a o contracto se eonsj(Jcra
rr.sr.i11dido em easo de mol'te, i·nl.i~rdicto. ou fallencia de qual-·
nu cr rins pal'ie~. ou rli;;soln\:i'io du sociedade corrcntisla ..
Ar!.. !!Ga. Presume-se a cxistoncia elo contracto de conta
corrente:
I, quando uma das partes recebe, sem protesto, uma remessa de dinheiro ou de mercadorias em coríta cõnente, ou n
:!cmonstralivo da~ opcrar,:iié•s f~itns sob essa fôrma eotre ella (l.
o seu correspondente;
IJ, sempre que rluas pessoas .!\m relaçüCl sc::;uiila de !legocios rernettem uma :í ou!t•a rnercaclorias para Vetlder, dinheit·o.
011 titulas para côbrat>, sem o!'denar ,que o producto da vtmcta

ou

•

OJl da cobrança,
do dinheiro r~meWdu, tenhr, applicu(:ão
especial. I
. Quaudo existe entre duas pessoas contracto ou relação cto
wnta corrente, a remesst~, acompanhaua de ordem de creditat•
ern côr\la pl'esume-se feita em conta ccrrente.
Arf.. 95:1. Antes da rr.m~ssn effecfiva de valores em conta
corrente n!io existe este contracto .
A Jl·romcssa de formar contracto úc conta corrente ni'lo
t)}Jril.ln a realização, salro tratanrto-sc do conc.essüc de credito
em conta corrente, garnn!idn, tendo já o corrcnlista qun se
obrigou n fol'nr.ccr a garan!ln dado :t finn~a ou o . penhor, ou
outorgado· a cscriplu ra de hn•ulhrca ou antichrese.
Art. 955. Xão serão lmll'aclos cm conta correnlr. a;; l'Cmessns feitas pa1•a fim dctPrnÚnuclo ou para ficarem á digposiei'io do eorrcniista l'cmctlr.nle.
·
At·l, 95(\. i'i'lio sr. tcnrlo fixado na conYc!lç.üo os perioclos rl<1
capilalisa~ão dos ,iuros. ePtendor-~e-ba que, a rapitnlisneüo si'>
pl'>do ter Jogar no t'i m do anno.
At·l. C'ií7. f:n,rla um r1.1s cnrt'Cilti~la!'< rlnvc provar a·s r~.
mossa~ fJ\11) lrnha re'iln o.n ·o~ pngnmrn!og nft'r.el.uados. A ~~xis
toncia rio rhNtm r.m pnr.lrr rlo ~acendo prova o png·nnwnlo da
•111finlia qur e!JI) menciona.
Qnrmdo um r.los r.orrcnUsl ns não pt•ovit pnt· dorunwntos as
i,unR r~mr.•sa;; on pagamentos, o onl.ro p6rle fnzf'J' n suu pJ'OVf\
pelo;; ~rus li\Tos fnrmnlisnrlos, srg11nrlo n :1rl. 707.

ANNAJ\R DO SE:-IADO

Havendo eonflieto de provns polu cscripLurar.ão dos douB
·\•rrcutistas, o ,iuiz clccidir·-sc-Jr:r po1· outras proJas, c não ha-

. ·~ndo, ob:-~el'\'llr-sc-ha n

!'C.1 ,!.'!'a c{:)

n. V, do ru't. 7!5.

:\1'1. OGR. Quanc/c llm~
:·i(J w:tLtl

rins [JJt'lt:S recebe o demonstrativo
corrente enviado pela outra e não reclama contra el.Je

dentr·o ele '10 {/ia3, ~unsi:Jcr·u.-se Yl:t'il'íeaclo n salrlu, sern pre,rurzo d:t COI'J'r•t·r;üo pot' t'I'I'O i'le calwlo nu omrssiio j)t'ovuda.
Arl .. !l3!l. A rlispostr;iio do: ar·l.igo a·ntccedcnf,c ·não impede
a ali erar;ão rlns relar;ücs rlc dl'lritc. c credito cm vir·turJc de llquiclnc.fto de oper·nr,ücs pcnll;•n/.es ao Icmpo cm que se cxt.rahiu
ü

conta.
Ar L. 960. As contas correntes bancarias, quer a dcsc'a .•

'ui!J'to, quando '' ban~o ::tllinnl.a Jinll :iro, emn ou SCJÚ gaJ·anltn,

c::ucr com provisão de 'J'I.lnrlo~ •. :ruu.ndo· o clJCnlrJ entrega dinheipar·a scrc111 rctir·ado,; ;\ sua r:onvcniencia, regem-se pelas
r,iispusieüc;; do prr:sl'nle r::tJ'iluJ,-,, com as mnrlifica~õcs ~C··
h'll i nLn::~:

!LIS

~ L" o banco dever:\ cnt.rc~ar a caua clicnt.c uma caderneta
em que annot.arn toar~:>. a,· sc.nllrt:b qLw Jo;·rm entregues ao mcsiJ'O hnnr:o, ou o crcclilo conr:edido, cor:n a data dns entregas e a
:·nhr'llln nllnixo ele cnrlrr par·LHia, do r•mpr·egadn cncarrcgaclo dfJ
rr.t:r. h i nw nto . OM I ar11; a mrn I 0s r.l cs Ln eadr.rn el::t ]1 t'OVí\111 contra
o banco,
•
~ ~." A ron/a enr·r·cnle poücnl seJ' lllOYir'ncnl.acla pot' ehcIJUt!S. r·eeihns. nrdcns ·cln p:t!,:a111en/.M nu lr.~l.l'n rJo• ~ambio. , O
::c.r~eil.~ da ll'l.t·a ri" eamhio I'XOJtr!ra o J·,arwo que '\ accciton da

~lHlilltn CflT'I'l'Sjli'Jnflí'nll: r , C0TT('01!.-·La ~nr:r:arlol pód~ :iCl' iOgfJ
debil.nrln por r•:;la ipmnl.it1·: es,;r,: delli/o niin scl'{l tlÍlt!tJllaílo ainda
cu e " bnr11:0 •.lr:ixe ri e pn:;nr a lcl.ra·tliJ \'r:rwinwnlo.

~ :1." Nas eonlas r,orr·r~nlcs a descoberto é \i-cito convencionar qur. r·esull ~.nrln das r•n !.t'tHins fr.:ii [\.~ pr•lo cl icn[f. um salrlo
~ seu fan•r·, pa~ne u hanc1> po1· r:>Hr~ ;.aillo urn ,jur·o infr~rior ao
nal.ipularln po.r·n n dr:bil o rio clirrrlc .
~ L" :'ias enn/.as eOJ'!'cn!.ns hanrmrias a · enpitalisnção d_os
it'.J'OS /'nr-sl'-h:l por ocmeslr·cs, ,;alvo ei:nnllinaciin cm, conlrnr•JO.
~ 5." :'ía r'XJll'"""ãn lr:uwo ,40 entrnclcm não sr'> o o5t.n.bclccirr,r•n.ln rJ,J socirrJarlPP nnn!lymas q'ue r>XCI'ecn\ o commerc10 .ch~
l!''llrlo rir hnnf'o, t:nntn n de qtraPSÜ\IIJl' rwspons naltn•ttm'• ou ,\Ul'i:Ji~n:; qur cxr.r~nm lf mo~nna inr!uPI.ria.

C•\ PT'l'T.JLO XIV

i\ r/. nGI. A JWsson rprl' nrrr•iln. rir nnf.J'I1111 n r.ncm·~o rl(l
r·rl!limr·. Prn nmnro rln ''"11~! :ltrinlr•. 1111111·rlnnlr• on 'f\1'~'1\nnr~nif:,
nnt nu rnnis npg·ot•.in~. !'it•n nhr·i~ndn :r PXrc•tdnt' o mnnrlaLn nn:-~
!rJ'r'"'"·" rm qnr• ·III" l'ni r·nn\'pr·irtn, npplif'Illllln :1 ~n~ rli\i!;l'll'CÍrt
ltahilual.

--·

.•''

O manrlal~1·in mspnnrle r••'ii.IS nel.n5 das p~,;.~oas que r.mpr~ ..
:;at• ]Ja cxer·w.:an tio lll,rt,ll<.lal" 11\1 a (!111",111 rli• qualqut•I' _ nJo<h "
~ubs1.abf'ICCC!', Sllll'll HI I1\'l'l' >'.Ídn UXj}J'CS,illllllmlt~ nu.IOI'iZflrill .1
!,n:,:t'l' n sul1~1.al;H.~t,•ci~n.'~tlto. " ll!P:-:rn" nt::-:~~·~ ,:~a3n n·~pru11-Jc~ p'.1 HJ~
aclrs tln snh:<llltrlo. ''I
niiu 1'•'•1' ll''"'oa irinlll'li.

t"''''

o

U nHllldala1·io """'" sob Rua rnsp~,il;;abilid:vir• ,.;ql.J"lailelerc·r
l!1r I i ver siri o vr.dndn.

rnan<lalo, Rn i~"' não

"''!'

·,\ri.. !:•n~. O mandaln P•'•ill'
i"'XIll'h'-"" 1111' lr.•~iLL\ \'I.'I'ort•
(lll 1'-'l'l'ipln. ;\iit~ _(• 'IH'I'lllillifill 11 lllalldaln \'l'l'lial 'plll'll "" aei_Oti
·
lJlll• <kl'am "''I' l••1iu,; ]Jur •·;;~1·ipln.

I

'.

. FaJ'a_gJ·ap.ilo uni'~". Tndavla. na L'íHllfl!'a dt• quUPS(\IIPJ' hen::;
t;nl.a a lilllii<'II'O c!P wnlarln, niin l'I'Rtillnnr!o rln enntrnl'to r•n ..
c<:rgn 11U _nlll·ie:a•:iin para "cnmprniln1·, n manrlalul'ÍC' nfio ,1 r,Jn·i-~-:;dn a f'Xhiliil' ins!I'UilH'Iiln til' rnanrl:lln. ;\ COillJII'P. ptll' clle
assin1 frita nfln po!'•dr• pn1· ::1! falia sr•r imJV.LA'IIad:t tt:J· annnllada
nc·lo \'f!IHI••dn:·, JWlo cornpl':trinr nu fllli' ll'l'trii'M, ,\ prSHOll cm
_::u,io uom•' sr.: l'r!z a r·ompr:t só !em n::cftn cnnlra n rr.andafario.
_eclOH• se cli~pür no mtpil.ulo da g-r.stftn rlr negnc-ios, r• o manda:al'io 1'111 ~ua rll'l'r•sa podPi':'r pr·nyar· pnr qnnlqurr mnio que c's_lava au lorizadn a razct· " nrgoc in.
'
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ArL %:1. :\ aeeoila•;fto dn rnandalo pôclr se1· Incita c resulta do r~omr:ço rir: rxecu0~n. Presume-se acceito entre nnscn·
los quando-o ncgoncio Plii'a qur foi rlarlo o mandato é a ela profissiio rln man'l!alal'in, nu foi nfl'erPcido mcrlianf.c puhlicirladr e
o :rl:mrlálúio não l'ez eonsl.nr a recusa no mandantr.
1~' applir·avrl, ao manrlnlarin-n rlispost.o nn m·l..
~ .007',

'

tleslr Codigo.

,\ 1'1. ()fi-L () mandai n póue sr. r especial para 11m ou para
ccrlos nrgoeio~ sthnrni.r, r g·rra! pam torln' ns nrgncio., do

manclalltr,
Arf.. •9,65. O man<lttl.o <!m
dcrcs de administração·.

termo.~ gemes g{;

confrrc

fJO-

•

·: ,.

~ J.o

'~

P\u'a ai i ena r; h~"t:nl.iwcar, transigir nu pra Iicnr a~tos
que rxr·erlam á nrlminislmeão O!'ilinnria, rlcvrm ser conferJdos
poctr,·rs esprehl•'s r nxprr.s•n~ oh~r.1·varlo n clispnslo no arl .. 25(!
clrslr CodigQ. ·
~ 2." O pnrlet· ,Jr tmnsig:ir n1'in impo-l'fa o rlc cnmprometf.er.
AJ·I. !lGli. O manrlantr r:6cl~ ratifiem• nu impnf:nnl' os act-os
:'f'lllizarlos sr>m ns nccrssnrir:s podrrns.
A rafi-fiea•Jiio rlc\'c Rrr r.xpres~a nu I'CSnltm· r! c act.o inc.,
l'!nlvncn, r ;J.r,m cfrr•.ií.n rctroae.t.iv('l Não é nc~rs•:~rin a. ratifica(~iio rclnt.ivnmcnlc ao vi.'nrlrrlor .c :t trrC'cirns nn raso dn pnra;:~·arlh0 tiTlle(\ nt:' art. tlf\~.
Ari .. ~167. O mandnlm·ío qnr cxc·criPI' os THHlere~ do mnndaln I'O:>pond•• pelo exc"-''o sah·n Hi G i:on;;tituinlt• r.atlfien1' o
, :!ei.O, guar·cladn,: as cliHpo,ir:ill)~ l111 a1·L 2511 e~'!"'' pai'Ugl'llPhos.
Art. !l·ll,'l. PudPIII Hl!l' mandal:tl'i"' os /IIClllll'I'S pulwres u as
nrulhel'l!!i ca'adt\~

que ex•!t'fJ<'l'ent pi·lll'i:',;itn

rrr•'l'l~ial_llll,t'llllli'"g'·' pul>lieo.

illrlu~üial

ou eom-

.

'

.··'
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, A!' L. !HlO. · O ma?~dain presumr,-~e g'l'aluil.o, excüplo si o
o~.!~~e.io rio mau.da~o i·,~·-daquelle~. que o. mandai ario trat.a por

dllcw ou prol'Jssao. :,\ao !ondo .sHin r.~LJpualada a remunera~:iio do mandalar·io r,m 1~111 falta de n~c' rio lngaJ• c• rla prol'issão
'
arbiiJ:tl'-SP-ha dr! conl'oJ•midade r·ron1 os aris. 8fi3 c 86~.
Art. 970. O mandai ari11 <'• nbrillaclo a presl::~:· contas ao
mamlan te. do din heil'fl e r.ffcitos recebidos de sua administra-·
r;ão, i.J•ansfcJ·indn-ihc as ,·aniagrns arlvindas elo man'flalo, por
qualquer i.itulo que sc,ia. O mandal..arin não responde pela
J'orc,a mainr IWlll pm· avaria 111.1 ]wrecimento da cousa devido n
\'Ido prrljli'Ín, salvo culpa.

Al'l. fli I. O nmiKiaiario nãu pódo comprnsal' os rn·ojuizos
que causa com os PI'O\'ei!os em que entro aclo tenha obtHlrJ
r·ara Srtl consi.if,u i nt.c.
·
A1·1. fli~. Quumln n nhiPci.o do mandat.n frir claquelles que
~r, ff•:\t.am por nl'fieio ou pl'('!'issíio, o manrlatario deve ,iuroR do
llinlwii'O CJlif' I'r!eflhi'J' do mnndanle rlesile n rnonwnlo que o.~
l'CCebru. T!~xcnpluam-sc ng arlvogadns e proeuraclores judiciue~.
a~ pes~rms auxiliaJ•rs rio qne se occupa n 'ritulu IV dn livro L
rleslr Cnr.ligo; r rom gr•J'Ill n• peRsoas que trabalham sob a de ..
:pemlrnria immNliala rle nuii'P.ffi, salvo crn caso do múra .
. Ar I.. !1i3. O manrlanl.r i!cvc pagar ,jurtis 'tia,; quantias qu~
o manclal.arin rlesembol:'>H' pm· adi:wlnmcntos ou clespeza~ OJT1
cxecu~ão do mandato. c no caso de móra lambem pela com-·
mi~;são ou rcmunf.'racão dn mandata li o.
.
O mandante deve pagat· ào munrla'tario
acliantameulos,
clespciàs c commissão ainda .que o negocio não tenha tWo 1.1
resultado espe,·ado, nlío >e provando cul,pa do mundalorio.
Art. S'i·L O mandante deve indemnizar o manuntario pela~
i-lerdas e dumnos que soffrrr cm razl\o do mandato, sempre
que não houver por parle deste culpa ou excesso de poderes.
Al't:. fliG. Sendo varios os mandata rios nomeados, enton~
r)cr-sc-ha que siio succcssivos, si .não forem cxprcssamenl& declarados con,íunlns ou solidaJ•ios, ou indicados por açtos differcntcs. Os munclalarios ~urcessivos agem uns úa falta ou impedinwnto elos outros. Os mandatarias con,iunl o~; não podem
nglr scparariamonl c. Quando o n'ia nrlalo é solidilrio, cada um
dos mandal.a1·ins nht•ign o manrlanln nn proponente• pelos actos
fJ'-tr' p·ral.icnr.
Arl.. \)7(1. u l.rrcrit·o qur, r]rpois rln conhect'l' os poOnrcs
do mandal.at·io, l'izr.r com Plle conl.eaclo rxorbil.unle rlo rnnn'dal.o nãn lert'l ne~ãn n~>rn crml.rn o manclal.ario a nlio ser ·que
t.r.nhu. r.sf.r prontr!l.firio I'Uiif'icar;iio rio mandante ou assnmirlc,
pr.ssoulittPn/P a t•espnnFnhilirladr:o rlo cnni.l'acl.n. nrm eonl.l'Jl o
manclani.r', :;inão quando /Í\'PJ' eFI~ l'alil'icndo o adú.
lli!pul.a-sr• !':nnhPI'Ído dr. I.0J'criros r> mandato erm ferido aus
~crcnlrs rh• c•nf,Hnrrcin nu inrluslria, nrcl\ivarlo na .Tnnia Cnmrnr.J'cial r) 1ic•YiJnnwnlr• pnblicaclo ..
Ari. !J1i7. Embora .~ciPnl.e dn morte, intcrclicçüo on mutlnnça fie csfnclo elo mnnrlanl.t>, rlcve o rnnnclnlnrio .conclllit: o
l'IPS'N;io ,j(! come1;1Wo fllil rcr.r.•bev nt·r.lcps um cont.rilrJO,
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Al'f. 078. N'ão pódc o mnndrdarin nhrir· mão 'Clo mandai r.
sem ~ausa jusiificacla que o impossibilit.c de continuar na sut;
cxrcuçãn, snm PI'C,iuir.n rio f.!isposin no art.. 862; quando a
mandato, fr)r· acompunharlo dr> Jnen~ão rle sr·r·vrcos.
O advogado pórln dr.siRiir rln pal.t·ocinio da ent;sa pnr r.;;.
erupuln dr. r:onscienr:ia: far.r•nclo cilar o constit.uinlc· para nomear· ouirn advogarln rlr.n!.rn de ccrio P·razo, dr! modo a não
prejudicar o nrwlamcnlo do l'r.ilo. Não pfirlr,, port'm. o ndvo:;ado fazer· declal·a~õr.s qnr. irnporl.em rm violacão do scgr'er!o
profissional ..
A ri. 97n. ~i o rnan:lnt.:trin. ''"pois d~ aecoi i. o o manda lo,
'i\cr· a ter· crmhociml'!'nlo rl~ que n.manrlanle se acha cm circum?tancias qnr alle ignoraYa ao tempo em que o aecr.-itou, podrrá
tleixnr d~ exequir o mandn!r. faz(lndo prompf.o aviso ao -man<lantr. .
Plido igualmrnl.o o maixlatario dnixar de exequir o mimdato quando a exrcuçãn rlrpenrler de sup]kimrmto de fundos,
cmqtmnt.o não reccbm.· do manrlant.R os nr.cessarios. e at1i suspender a execução }:'1 principiada si as. sommas recebidas não
forem sufficinntl'!'s.
·
'
Art. fl80. Si o manrla~ario, tendo fundos ou credito
ahm•l.o do manrlantr. comprar·, cm nomr. delle mandataria,
algum objecto que devera ·comprar para o mandato, por ter
sido individualmenlo dcsigmarlo · no mandato. ter:í este
accão para obri:sar a entrega .da cousa comprada.
Art. 981. Si o mandataria fur constituído por diversas
pessoas para um nt>gocio commum, cada uma dellas Será solidariamentr obrigada por todo·s os effeitos do mandato.
Art. 982. O mandalario p'óda reter o objecto do mandato atú ser emb(l!sado do adiantamento e d~C~spezas que· for. e
da remuneracüo que lho fôr devida.
Os advogados podem· reter os !lapoiJ e doeumenlos dos
clientes até serem pagos dos seus honorarios e das custas
que hourerem adiantaria.
.
Art. .983. A procuração para alienar bens, dispor de dinheirog, 01.1. com podere~ de transigir, só póde ser passada
por instrumr..nlo publico nu por escripto pnrLicular de proprio punho.
·
~ :l.' Sendo varios os conslit.uintes, bastará que um escreva n lorlns ussignem a procuração.
§ !?." A procm•ação conferida· pelll mulher· ao marido ou
a. qualqurr outra pessoa para alihnar on obrigar os. seus
hcns prop!'ins, on os immoveis rlo casal, deve ser i' eii a por
insl.r•unwntn puhliro n srl'IÍ espreial para. cnda caso on nogo('io. Esla lWoeur·aç~n caduca, no prazo de um anno.
F.sla disposição não 1\ 11Jlplicavrl 1\ mulher f!UC ,iiÍ rxcr~rt· n commerc i o. nos !.ermos rio UI' L. 8" ..
~ :1." 'A pt•ocm·n<:ão pt'•rle SOl' l.rarí§'mii,i,irla POI' lclrgl'amrnn, r~uja rxprdiinra. minuta anl.hr>nticada de\'crà sor· apre,;enlarla ;í esin~ün, CJilC na tr·nnsmissiio mcneionart'1 esta circnmslnncin.
Art... OSL Qnanclo no insl.rnmrnto do procmtH)ií.o se rlcolarn q1.1q o.~ pocleros confrriclor; no mnndalnrio siiiJ irro\'o-
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gaveis, esta· élnuspla não desobriga o mesmo mandataria.. do
presl.ar eontas dn. .exeeuc.fío dn mandai n, provapdo o constit.uinte que ·a cxecuc.ão está terminada.
.
·
Art. 985. A pro:curacão em causa propria não· imp'orla
cessão rlc direitos · senão"qnanrlo isso mesh1n clcclara exprcssamcn fe, nos f.CT·mos elo art. 707.
Tambem niio isenta o mandataria ela obrigação de presf.ar· contar si o constiLuinlc pro'Var que o mandato. foi executado c. que ela sua exccuc.ão result.ou o enriquec·imcnto do
mandat.ario ú custa do constituinte.
·
Dar-se-ha o enriquecimento do mandal.ario sempre que
a vantagem auferida por ellc no negocio, dedu~idos os adian-·
tamenlos, dcspezas e ,iuros, éxccdcr ao dobro do· que coA lu- ·
mam · cobrm• por., srus serviços os mandnta.rio~ do mesmo .. log:n e profissão,
Art. !'J8i\.' São cffeitos da procura(\ão cm causa propria:
Ser irr.cvogavel;
Ser transferível por ;;ubstab()\ccimcnto sem IJUC n primeiro mandataria fique rcsponsavel pa.ra co.in o constituinte.,
O manclalario 'constituido em causa propria não tem direit.n a T'enmneracão pelo exercicio do mandato, salvo si o
const.ituinle exig·ir prestação de contas.
.
Art. 087. Cessa o mandato: ·
I, prJa revogaoão uu pela renuncia;
,.,.II, pela morte ou intcrdicção de uma das partes, rtlsalvada a disposição do art. 977';
·, . ·. ITT, pela· mudança de estado que torne inhabil o mandante para conferir os poderes, e o mandataria para exercei-os:, feita a mesma resal'va;
· · TV. pela terminação do prazo ou conclusão do negocio,
excepto sendo geral. · .
Al't. \188. E' irrovogavel o mandato:

r. quando se tiver convencionado que o mandante não
possa rcvn::;al-n. ou no r.nso de. procuração em causa propria;
IT, nos c•aso~, er)1 geral. em que fôr condição de um contt•acto bilnt.eral nu mci0 de cumprir uma obrigaoüo ccmtractndn:
TTI, quando o sacio fôr administrador ou liquidanf.c da
snciedade pm· esl.ipulacão do. contracto sooinl, salvo dispnsiçãn doR rst.af.uf.os nu rln codigo, a este respeito. .
Art, \189. A revogação elo mandato notificada sómente
no mandataria nü.o P'ódc ser opposta aos terceiros que da
bna r,1 r.om rlle trataram, ignorando-n, mas ficam salvas ao
conslif.uinln as acções qun no caso lho possam ·caber contt·n
o proprin manrlat.ario.
MI., nnn. Tanto que foi cnmmunicarla a nomcaQito do
novo manrlaf.nrio parlt n mesmo negocio, ,iu.lgar-se-hn rr.vog11do o mnnclal.o anterior,
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Art.. 9n1. A renúncia elo mandato rlcvc ser communicada ao mandante, que, si> fôe pre.iudicarlo pela' sua Lnoppo!'Út-

nirladü ou pela falta ele tempo para prover a conveniente
suh,:lil.uicão. devorá ser inrlemnizado peJo mandataria, salvo
si rstc prO\'i\1'. que não podia, conl.inuar no · mandato sem
prcju izo consideravel. . ,
· Arl. !192. As obrigar.ões do advogado c do procurador.
judicial serão, reguladas não sómcntc pelos poderes da proem·açiio, mas Lambem pelo contracto, escripto ou verbal, em
que os seus serviços I iverem sido aJustados.
:i;
1"2t. ?!13: .As !ris de pro:eesso rcl'/Úiam a fórma das proC!II'açur:; .IUd!cJars e os poderes elos advogados c procuradores no, flUO não forem contrarios :is disposiQões do presenlc corHgo.
.
Al'i.. !1!1'1. ·o ·mandal.ario •. que sulJLrahir do destino ordenacln os fundos· elo seu mandant.o é obrigado a indemnizal~o
rins p!'C.iuizo.~ I'CBull.an l.os rio não cumprimento das ordens e
a pag-ai; n juro elo dinheiro,' sem pre,iuizo d'US ac()ões, eriminars a que possa dar Jogar o dólo.
·
CA Pf'l'ULO XõV
ll.\ liERTÃO DE NEGOC!OS ·

Ari.. 095. Aquellc rrne sem fnandnto trata ele negocias de
ouiJ'r•m rlevn rlirigil-os scgunrlo os intorr.ssos c a yonlade
'presumiria rio rospoct.ivci clono, o será responsavel nfio só
para cnm .esl c. mas tamhom para ·com ,as pes~oas com
qu cm . rontrnf'.f.:n•.
·
Ar I. !J!)(i. Si a gestão J'IIJ' realizada contra a vontade ma·ni festa d1U presumida rio rJonn rio negocio, responderá o gesl.or at(: poiM casos fort,uitos si não provar que, ainda mesmo srm a illi.CJ•\·rnciio. r.sscs' casos teriam . sobrevindo.
Ar!.. !l!l7.. No 'caso do artigo antecedente, si os prc,jui'zos
da gestão cxrederrm o proveit.o f!clla, podcl'ii, o clono ·do nego~io ·P.xigir f]ur. o gcstm· restitua as cousas ao estado anterior. nu que o !nelcmnim ela differenca.
A1•l.. !1!l8. ü gonstor rlnvo, Jng10 que seja passivei, oommtmicar no dono rio negocio a sua lc;'estão e esperar a deci~iio, ~i rla rlr~mnrn não rosu!Lar perigo.
Art.. !)!)!) • · Emquant.o o clono não t.orriar providencia. o
f!eslnr Rrrn. ohrigndn a velar pelo negocio e levai-o á conclusfin. r, Ri rluranlc a grst.ão ·falleccr o dono, deverá aquelle
agol!a·rrlm· as i-Jrl.orminnr.iir,s dns hcrfleiros. tomando nesse int.r.rim aR prnvirlr.n~ias f]llc o caso exigir.
Ari.. L 000. O gestor I) obrigado a applicnr ao negocio
snn rlilig"rncin hnhitnnl r a indemnizar o clono rlcllc por
.qnnlnnrl' prr.iniw rrsn!Lnnlr dr cnlpn on negJi.gencin nn
g'f'RI fio.

Arl,, ·1.00·1' Ri o :::rstm· R<1 rizcr Stlbst.ituil• por.. outrem,
l'rspnnrlnr:í JWias fnllas· rln RnhsLit.nln, ainda que ''hn.Ja escolh irln 11n~sna r! I' confinnr:a. snm prr.inir.o ela acc~o que contra
eRin lhr possa r•nmpct.ir ou ao dono do neS'I)CIO,
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A rcspon5abilidnde dM gesf.ores. quando forem dous . -0~
srl'(t solidaria.
•
Arl. -J: 002. Si n nc,gneio ft\1' 11l.ilmente mlminislradó, o
rlono rlewrú rumprir a;; nhriga1;õrs contrahida;; em sou no1111) r.. indornni1.nr o gestor das tlesprzas nnccssa1·ias ou ntris
lJll" lllm\'I'I' feiln, enrn "' .it1 l'l.lS lcg'al!:i •IPsdn o iü•sPmhnlso.
A uLil idade ou necessidade da dcsprza sm•á apreciada f'rgnndo as eircumsU:ncia dn il1_omento \em qu" 1'11r feita 11
não sognnr.lo o resultado ohttrlo ..
~
B~la
disposição ap]ll ica1'-sc-ha' ainda quando n gestor, Cl'I'Ulli.lfl lt pr.SSO:t ilO dono do negociO, ti~·er rJacJo P,CIIl··
1a,; ao 'upposlo dono.
A1·!.. t.l.l>03. Dando a ge,;t.ãn 1'esult.arlo u't.il, o gestor !em
direito a uma remnnera()ão pelo st~u trabalho arhiLr'!tàa na
:l'úrma dtl arl.. 83!i, si o dono ratificar os seus iu·tos ou aprove iI.ar rias vantagens auferidas:
cl\rt. 1 . 00-\. A ralifica1;.ão pura n simples ir! o rlnnn 1]0
negocio retroage an dia em que comeccJU a' gestão· e proilm todo~ o;; cfi' Pi Ios elo mmHlalo ..
mrii~.

CJ\IPITULO ;>;l\11
DA GOMJIÜSSÃO

Arl. L 005 .. O mandataria cru c en1 seu proprio nome o
som mençfio ou allusão ao mandante executa as ordens recchitlas deste, obriga-se pessoalmente para com terceiros com
r]ucm contracta como si o negocio fosse sómente seu. Nesse
caso, as pessoas com que o commissario contracta não teom
~cção alguma contra o committente. nem
se obrigam para
cwm clle, salvo si o commissario fizer cessão de seus direilos em favor de uma das parles.
,
Entre o committente e o commissario dão-se os mesmos
diroilos c obri·gações que ent.re mandante e mandatario, com
as modificações dn presente capitulo. W app\icave\ ao commissa rio n rlisposto na primeira. parte elo art, 982.
Ar!. :l.OOG. O comm issario J'esponde para com o commitl.rnte pelo cumpt;imenlo elas nbrigacões · contrahidas. pela
pessoa com quem cont.racta, salvo conYcnçi'io cm eont.rnrio, QU
no easn de simplrs consignação.
·
Qunnc.ln a;;~umr l!ssa rr.sponsahilidade o commissario lem
direito a uma commis~•;[in nspecial. dcl crerle!'P, qu,e esl'á· rr.~·nlarla prlo usn rln ·pt•aca. r :<r accumu\a ·com a cnmm is:<iin l)l'dinaria.
A!'I,. I. OOi. O commissario ' que acceiLar n mandato rxprrssa nn l.aeilunwntr. ~ obrigado a cumpril-o na fót'nüi das
nt·drns n inslt•u:c·r:ões dn committcniP; na falta destas e nn
impn,;sihilirlar!P clj~ ns rrcr·hr1· rm t.rmpn · nppil!'l.nno, ou
rweorrPnr.tn wcePssn il11]ll'flVi~t.o, J)odrrá exequir n manrla~
Ut, oltranrlo ·eOII'I(I r:~ria P\11 negocio ]li'Oprio ,, ('illlforman~
!ln-se eum n~ rt~n" '-'lll easo;; semellmut.es.
1\rl. ·I .OOR. O cnmmissal'io que se al'n;;taJ' rlns insl.r·u('I'·Ües l'r.cr•hidaii, nu na t•Xt)eução lln manr.Int.n não HtLisfi7.r>J•
ai, l'J\lf' ~~ dCI P~t ,l'!n ,, n~o. J•i!spnniiPl't\ por pel'dns e dnmuos
-.n commi,tlenlr.
·
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' Será, portím, ;jusLificave\ o excesso da comiriissão:
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I
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I, quando rcsllltnr ·Yantagcm ao cotmni~tcnte;
· II. não athnitLindo a demom ·;í. opera~ão ·eommelt.ida ou .
poliendo resultar da sua expedicão, uma vez que o commi'ssnrio l.cnha obraclo' segundo o costume gcPalmenle pral.icado;
III, podcncln presumir-se em boa fé que o conunissario
uão l.eve intenção ele .exceder· os limites ~a commissão. ·
Art. :L. 00\l. ü Climrnissal'io é responsavel nela boa guarda r. eon;;e1'vação rio~ cJt'citos de seus comrnitlcnles, quer !lte
tenlmnt sido remetl.idos. quer os lenha elle comprado. ou os
recebesse como cm deposito, ou pura os rcmctter pat·a oulro
Jogat·, salvo força maior, ou si a dctct'ioração provier do
vicio inherente ú natureza da cousa.
Art. 1.010. O· comrnissario u obrigado a fazer aviw ao
eommittenLe, na primeira occasião opportuna que se lhe ar.:.
fercem·. de qualquer clanmo qne soffrerem os effeitos deste
existentes cm seu poder. c a vcri!ilcar em fórma legal a ·verdadeira origem do damno.
Art. i. OH. Jguaes diligencias deve praticar o commi~
HUJ'io todas as vezes que, no receber os effeitos. notar a avaria, diminuição ou estado diverso rlaquelle qtie .constar dos
conhecimentos, facturas ou. avisos de remessa; si fõr omisso .
o eommiU.enl.c .Lerá acção para exigir dellc que responda
pelos effoitos nos termos precisos cm que os conhecimentos,
cant.elas, facturas ou cartas de remessa os designarem, sem
que ao éommi::;sario possa arlmitt.ir-se outra defesa que não
Sl'ja a prova de ter pt'aticado as rlili•S'Cncias sobl'cdilas.
Ar L.. 1. 012. 1\.iconl ecendo aos effcitos alteru~.ãn quo torne urg,mle a sua venda para salvar a nartc possh·-el do seu
va!Ot', o commissario procederá •ti: venda dos effeitos dnmnifieados · cm leilão publico, em beneficio e por conla de
quem pertencer.
Ar!.. 1. .0.13. O commis8tnio éncarregado rlc fazer expedir
uma enrregação dr. mercadorias orn porlo ou lagar di.fferente,
pot· Yia de commi!isat·io ,que haja elo nomear, não respondo
pelos actos deste. pt•nl·andu que lhe l.ransmill.iLi fielmqnl.e as
ordens do commi!l.enlo c que ,gosava de credito entre os
pt•ofissionaes.
,. ~\rt.. 1.01.1. O commissario .presume-se autorizado

\)fl!'il

cnnccdPl' os pt•azos que forem do uso da .prar;a, sempt•e que
11ão l.inr ot•clem r.m eonl.rario 1\o •commii.Lenl.c.
Ar I.. .I. 015. O eommissario é responsavcl pda perda nu
extr:wio de 1\tmlns de l.orcc.it.•o em dinhcit·o, tüclacs pt•ccios,,s, I,,. iIltn nl.c,;, ou ou rro~ valores exisl.entcs cm seu poclot',
a inrla mesmn que o rlanmo pro•1·enha rir. Jot·ca mai111', si nfio
pt•r,vnt· qur na sua guat·dá cmPt'Cb10ll a dili.g:cneiu que cm ea~"' "'.'nwlltantc,; umpregnnt as pessoas cnul.elnsas e pl'lldent.es.,
Arl. I .OI!i. Os rise,)s oceorrenl.es na rlevolu~ão de funrln> do pudct· rio commissario pam a mão rln eommiU.t>nlc
l'nn·ent pnt• conta fieslP, sail'l' si aqnel!u ôl.' rll'sviar· das nt·.clcns ·c inslrurcõcs )~ccellidns ot~ dos meios c gnt•ant.ias nsnclos
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no Jogar da remessa, não tendo recebido instrucções es~
!l)eciaes.
Art. :L 017 .. Entre . as caut.ellas que deve o •comrhissario
tomar para evi Lar o prejuízo ao seu committ.ente, incluc~se
· a do seguro contra fogo; .contra riscos da návegação c contra
quaesquer outros riscos que seja de uso segurai·.
Art; L018. O commissario que fizer uma· negociação a
preço e condições ;mais onerosas que as correntes, ao tempo
da transacção, na· praça onde ella . se operou, respon~
del'á pelo pre,iuizo, sem qu(l o releve o haver frito icmaes
negociações por conta propria.
\
.
..
Art. L 0'19. A com missão é de•vida por inteiro ao commissaria, tendo concluido a operação commettida, e no •caso
de não estar concluida o commiss.ario tem direito á quota
c11rrespondente aos actos que praticar.
Sendn, porém, retirado· ,o mandato antes de conclui do
.o negocio, e sem culpa do comm1ssario, este tem direito
á metade . da com missão.
·
· Art. i. 020. Recebendo o commis~ario effeitos ou mercadorias em consignaoão, devcrú seguir as instruc9ões do
mandante e declarar nas vendas que operar o nome elo committ.entc c transmittir a este o nome e o domicilio das pes,soas com quem contractar.
·
O consignatario não responde pelas pessoas com quem
conLI'actar em execução do mandato si aú tempo do contracto
eram reputados idoneos, salvo si agir com culpa ou dó lo.
Art. 1. 021. O commissario 011 consi.gnatario que prestar
ao commitienLe conta ela vencia nu de· compra ele effcitos
encommcnclaclos responde pela operação, ainda que a não
tenha effectivamenie realizado, salvo, em •caso õe dólo, a
:pena criminal cm q,uc possa incorrer.
AI' I.. 1.. 022. O silencio do commitl.ent.e, que recebeu a
carta em que o commissario communica ter executado
· a commissão cm condições dive·r•sas das que constarem das
instruc(;ões ou ordens do mesmo committenle, importa· ratificação rln excesso commetlido.
Ar L. t. 023. Nas commissõos de •c.ompra e venda de letras
de cambio, fundos publicas c tiLulos de credito que tenham
curso rm bolsa ou de quacsquct· mcl'cadorias c g:encros que
.1.enhnm Jll'cço r\c bolsa on rlc mercado, póclc o ·commissario,
salvo cslipulaç~ão contraria, ,fornece~ ~omo •ven.dedor as cousas qur ·lmha de comprar. ou arlCJlllrtr para s1, como comprador, as cousas que tinha de vender, salvo sempre o seu
dil·cilf) :í commi~são.

.,,,

.

Parugraphri unico. Si o commis,ario, quando participar
ao ·cnmmit.l.cnlo a ex:ccuviict da cnmmissão em algnm rlos ca~ns rcfcrirlos nrsl.c nrLigo, não indicar o nome da pessoa com
quem "-1111i.racl.ou, prrsnmiJ·-se-lm rruc fe?. a ·venda ou
a compra pn1· ennla propria.
Art. 1.021t. Os commissarins não podem ter mercado~
ria' tlt• mnn l\1rsma espccie pt'l'l.onccnles a diversos donos,
llcbaixn tlu uma mesma marca sem dislinguil-os por uma
cr,nLra-marct\ que designo a propriedade respectiva.
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Art. 1.025. Quando· debaixo de uma mesma. negociação
se comprehendem mercadorias do diversos donos devet'iÍ fazer-se nas facturas a devida distincção, com a indicação das
marcas c contra-marcas que designem· a procedencia de cada ·volume, c notar-se nos livros, ·em artigos separados, o
que a cada pJ•oprietario respeitar.
·
Art.. L 026. O commissari o que tiver credit~s contra
uma mesma pessoa procedentes de operacõ.es f.eitas por conta de eommittentes distinctos, 'ou por contra propria ou
alheia, notará ·em toei as as entregas que o devedor fizer o
nome do· interessado .por cuja conta receber· e o mesmo fará
na qui l.a~.ão que passar.
·
·
· Art. 1. 027. Quando nos recibos e livros se omittir a
annoLação ou a applicação da entrega feita 'pelo devedor de
operações c de proprietarios distinctos, 'far-se-1ha a applicação pro rata do que importar cada. credito.

,•

..

CAPTTULO XVII
'•

DA EDIÇÃO E Rb"PRESEN'l~o\ÇÃO DRA:MATICA

Art. L 028. O ·Contracto de edição obriga o editor não

I
;

J
"•

•

I

,,
li

i1

•

•

só' a reproduzir a obra pelo processo mecanico . mais aper-

feiçoado, si não vier algum declarado no contracto, mas tam-_
bem a espalhm· pelo publico a produccão do autor, de modo
a tornai-a conhecida e de fa~cil acquisição.
Pelo contracto póde transferir-se a propriedade da obra
ou a propriedade de uma ou mais edições .... No silencio do
contracto presume-se. que versa sobre uma edição sómente.
Are. 1. 02!l. E' licito obrigar-se alguem a :fazer certa
obra litteraria, scientifica ou artística que outrem tenha .em
mira publicar. Não havendo prazo para a· entrega da obra,
.entender-se-ha que o autor póde entregai-a quando lhe convier, mas a outra parLe tem o direito de requ~rer que se
fixe pmzo razoavel, com a comminação de rescindir o contracto.
Art. 'L. 030. Em quando não sn esgotarem as edições a
que li'ver direito o editor, não poderá o autor dispôt• da
obra no Lodo ou cm parte.
Art. L 03'1. No caso (!c nova edição ou tiragem, não havendo wr:côt•r.lo enl.ro as partes conLraeLantes sobre o modo do
oxercel'Cm seus clil·citos, . poderá qualquer dcllas rc::cindir o contracto, som pre,iuizci da edição anterior, si
não os Li ver esgotada.
Art. 1.032. Si, depois de esg·otacla a nltima ediçfw o editor
que teuhtt rliroil.n a ·outra rleixar dr, PJ'Opurnl-a, poderó. o
autor intimai-o ,iurlieiahnenLe para que o faça, sob pena de
perda du rlit·L"iln cm rcln~ão ú obra.
A1'1.. l . 033. Si no contracto ou ao tompo do contracto,
o autot· nfin l.ivet· estipulado ;·ctribui~;ão pelo seu trabalho, sor(t dclot'lninada pot· arbitramento.
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:\rf .....,l.034. Quando a reLriliuíção rlopi:mdct• do resultado ela ycnda, o editor será obríg·ado a apre~entar a respecf.i":1 conta, como commissal•io. ·
·
'
Ar!.. 1.035. Cabe ao editor, no silencio do conLràcto. fixar o llllllJei'O de exemplares de cada edição .. Não porlm·{J,
porém, conLI·a a vontade do . autor, reduzir o numero
de I'XPmplares datlns á e~(ampa, de · modo que a obra
nu o tenha cil•culação ~\l fJior.iente,.
Ar L l.Oill.i. Ao editor compr.Lt.•. rixar· o pl't!Ct1 rla.
venda, sem; todavia, pode1· ele•ml-o a ponto que fraga elllbar:u;os 1Í circulação da obra.
,\!'L. J. O:ii. O autor rle uma obra dramalica nito püde·
J'azer nella alteí·a1;fio substaneial sem accôrdo com o cmprczario qne a estiver fazendo l'eprcscnlar.

I
I.,
.

..
'

•..

.!l

J\1'1.. 1. 038. ]';ão se lr.nrlo fixado o l1,mpr, pura a 1'1.\fll'fl-

sentação, pórlll o auloi' intimar o Clll\ll'czario para fixai-o,
sob comi nação dc rescindir o contracto.
Ari.. l. 039 .. Os ct·edüres de qualquer cmprcza de thcall'O mio podem fazer penhora na parle ·do pt'oducto das rc1Jrc;;cntações eles ti nadas ao autor.
,\r L. I; OHl. O emprezario não pó1.lc, sem permissão do
autor, ·communicar o manuscriplo a pessoa estranha aq thca!ro cm cru e se representa a ·pet;ta.
· ICAPI~.uto
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Ar!:. 1. OH. A consf.ituição de renda vítalicia ou de
vitalicias pódc :;er feita mediante a
transl'r,t·encfa .cJc J,iroprie7Iade de um. ou maís immoveis, de
quaesque1' hens movei;;, ou mediante a. entrega: de certa
··
sr.mma de dinheiro..
E' lieilu e,;lipulat• nn conll'llcl.o quo n;; hc1tti ll'an,;J'PI'irlos

J1!'1~~La1;õcs periodica~

T•ttt':t aqu1oil1• l'irn nu al~t1ns dPlle~ fi·qtwnt hypolh1•ea~los· ao
]l:tR;allWillll tia l'f'lltla, lll.l ;;ujt•ilm; a !Wll-hOI' 1111 a.!lflllill'CS!c',
euanla.rlas as l'eJ:;ras g1~t·aç;; qnunl.u aos nl'l'eilu,; tltli'U com Lr•rC'Pit·os.

,\1·1.

l.o:,~.

~i

em

v1~z

rlP. uma sonnna

d1~

;linliPii'o pa;;a

d11 liJna .~{~ \'t~z a Jle:o:;sna que se obi·i'J;n a ~Pl'Vi·l' a l'Pnda, .J'I~
l't>ltel' pl'l~slnçiic;; lll'l'in1licas nu Jli'rmios. 11 llontradu l'l'gCI'-

SI'-lia pt•las not·ma;; rio cnn1.1·:u~ln de St.'l:;'lll'Ll.
,\1·t. I .·IJ-'1:3. Fiea do' m•ni1UJ.n l!l'l'nilo o lliJIÜI'ad.ll d1.1 eonslilnit.:ü.tl ti•' 1'1'1\l.ln. si rll•nlt'll d1' li() dia,; pnsll•l'iUI''~" :'1 ;;ua ··~·-
IPI>:'lll'i'i" vil' I' " ill'llill'ildll a l'all,.l:.f'I; tit> mnln,.;l ia tin qu1.' ,Jil
srti'l'l't:,.,,. na I.Wett><ifio d11 ennlt'nl'lll, snlv11 si [l'llrill siti11 pl'l'visla l'>'ô:t hypol.hc,;e n henel'iciu l't.,l' I'l>\'t't'sivt>l l'lrl l'm'lll' d11
Ullll'l\ JH'SSOa.
I~' nnlln 11. contnu:l•1 quando o ]JL'ni!fieitll'io in~lil.uitlo ,Í<Í.
,·, l'nlif'l'itio tta Ol'Casião 1\11 ennll'aclo.
.\1'1. l.tl\'•· Si IJ quP SI' nbrig'ull a Pl't'~l:u.:~n tln l'riHla
1.'111 J'al'ul' t.lo Ullltl lll':'SIIt\ dt'ixni· di' l'Ulll]lt'il' a oltt•ig'al;~o. o hc-
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neücial'io .podcr:.í. accional::.o, não só para o pagunwnLo dus
prestações atrazadas, como tambem para qut\ dê garantia dati
futuras, sob pena de rescisão do contracto, salvo se tiver estipulado hypotheca, penhor ou antichresc.
·-·.
Art .· 1. 045. O direito á rencla é adquirido dia por dia
so a prestação não fõr paga antecipadamente no come('o de
cada período..
·
Art.. 1. 0~6. Quando a renda for constituída cm bennficio de tltHlti ou mais pessoas, sem dcte·rminaÇão ela parte dü
cada unl'a, enf.enclc-sc que seus direitos são iguar,s, não lnivendo ·cnbro eJJ.as direito elo accrescer, ·salvo declarJH;iío cxprssa .nesse sentido.
'
CAPI'rULO XIX .
DO SlUlURO

ArL 1.0.1i. O conLracl.o de seg·uro deve ser reduzido a
cscripto e o instrumento denomina-so apolice de SCb'Uro. A
Jllinula assig11a:rJa pelas partes suppro · a apolice durante o
llllll'flO neccssario para se formalizar o contmeto. Póde provar-so por qualquer meio aclmiUido neste Cocli·go o conl.racl.o
em que algu em assumo o risco ele certas mercadorias cm
viaS't)m ou de .quaesquer cffeitns sujeitos a clol;rminadas conUngnci·as quando, pela necessidade ou pelo imprevisto das
elrcumsl.ancias, não fôr possível reduzir o contraclo a instrumento,
ArL. I .0.\8. A apolico d~Jverá ser datada c assi,g·nada pelo
·
segurador e declarar:
,t, o J10JÍ1o' ou denominaoão do segurado!~ c a séde do seu
estabelecimento;
·
·
•TI, o nome ela pessoa que faz o seguro, ou segurado, c. a
seu domicilio;
·
III, o nome da pessoa cm favor de quem .se faz o se~;uro, ou bencficiario, não sendo o prorwio segurado, seu Mnjuge .c herdeiros. A apolicc p6cle so~ p~ssarla ao portador, ou
Íl ordem do .segurado ou do benefic1arw.
Faltando qualquer destas clausulas a· apolicc só é Lrans:ferivcl pelos meios <!Omm.uns elo clircit.o; ·
·
IV, .o ob.icclo
do
scg·uro,
o
seu
Yalor
fixo
·on
estimado;
.
·v, os riscos assumidos pelo. segurador;
VI, o tempo. cm que começam c acabam os riscos;
·VII, o nlor segurado, si não fur o mesmo wlot• do
objecto; ,
Vlllif, o premio Llo seguro;
IX, l.otlas a~ cil'cumsLancias cujo conhecimento possa in!ci'P.•.,at' :ís parles. bt•tn
loclns.
as contliç,jc.s esl.ipulaclns.
. como
.
.
'
Art. 1.0.\ll. O. conl.racl.o dtl Reg'Ul'o rcg1.tla-sc pelas rsli]JUlaçüe,; da apo]icc em Ludo quu uílo d'ul' prollibidu f!Ol' lei ou
conl.t•a!•io aus l:f<.lns ~o's'fumu's •.
·
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Ar L i. 050. O .seguro pOde s'cr contructll:do por conta
pt·opria ou PQr conta -de .ouf.rem, sem nooessidude de exhibiçiio do instrumento do· mandato.
· ·
Arl. L 01>1. Si pessoa, em cujo nome é fei·Lo o seguro
· niio tem· interel:lSe na cousa segurada, o seguro é nullo. Con~
sidera-se com interesso nu vida da pessoa segurada:

a

·,j

ou

A viuva em relação ao filho :que a mantem
auxilia;
O credor em relação. ao devedor;
·
O locn.ta.rio de serviços em rehicão a:o locador;
O dono da empreitada em relação ao empreiteiro·
Em g·~ral· o oontrahente -em relacã? a outro. contrruhenLB;
O con.Jll'~ quando o seguro é rec1proco . ou conjunctamenLe feito em beneficio de ambo·s o~ Gonjuges.
.
. Art. 1. 052. -Não so declarando na apolice que o: seguro
e por conLa de outrem, presume-se contractado por conta de
quem o fez.
.
.
Si o intere$Se do segurado fôr limitado a uma paa·te da
cousa segura na sua totalidade ou do direito que a e\la se
l'efira1 considel·a-se feito o seguro por conta de todos os interessados .
. . Art. 1. 053. '!'o da a decl·araoão inexacta,. .assim como
toda a J•eticeneia de :factos ou· circumstanci•as conhecidos pelo
segurado ou por quem faz o. seguro e que opderiam, influir
sobre a exist,encia do contracto ou sobre as condicões delle,
tornam o seguro annu\lavel. Todavia não se annulloará o se- .
guro si a inexactid!ío das declaracões ou as reticencias forem
do somonos importancia, ou só pudessem influir no premio
que o segurado levaria pelo seguro. Neste cu;so, porém, o segurador tem direito. ao premio todo que pagaria o segurado,
Ri não tivesse occulta,do a verdade ou não tivesse commettido
•1 reticencia ~ mais a·· metade dos ditDs premias pm:o todo o
tempo decorrtdo.
/ .
·.
Annullado o contracto por declaracões inexactas o:u reticencias, feitas de má fé, o segurador fica com direi~o ao,;
premias pagos.
·
. AI' L. 1. o5L Ó segu•rUrlor pó de fazer resegurar por ouI.J·em o promio do seguro e •a solvabilidade do segurador. A
abertura da !'alieneia do primeiro segurador torna desde ·iog')
effect.íva a obrigação do segundo segurador, o qual podcr{t
apresentar-se na fàllencia do primeiro, como subrogn.do do
segurado a quem houver pago.
·
Art. . 1.1()·55. E' annullavel o contracto de. seguro quando
o risco, que Re procut•ou cobrir ou attenuar, Provier de acto
illicito do segurado, do beneficiaria, ou dos prepostos ou representantes do segurado ou benefícin.riQ, salvo convencão em
contrario.
Arl. 1.05ü. Quando uma cousa é segumda por quanf.ia
superior ao seu Yalor Jll'esume-so que a segurado é seu praprio segurador na rlil'J'crenca entro o valor real da coma c a
quantia segurada. Tor!-avía o lucro esperado inclue-se no valor da mercadoria;· ob.ieeto do sBguro, não excedendo de 20 o/a
do valor que ficaria tendo a mercarloria ~i chePo'fiRSc a salyallll'nt.o ao Reu llesti11o, .uu so fosso vrmc)icla na·~ romliGí'iPs cm
qu~
achava qtitinclo aconL\'.t·Cll o $inistro.
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Nilo so póde segur·ar mais de uma VeZ o valor integral
da cousa. Esta restrwcão não é ·applicavel ao seguro sobre a
vida 'humana.
··,
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A11t .. 1.05i. Mudando o objecto segurado de proprietario
durante o tempo do con!Jracto, o seguro passa para o novo
dono pelo facto da transferencia do objecto, salvo convenção
em contrario.
·
. Art. 1. 058. O segurador, que ao tempo dv · contracto,
sabe. não existir o risco que o segundo pretende cobrir, e,
não os~anLe, expede a apolice, fica ubrigado a pagar em dobro
o premio estipulado. JJ:' nullo o conbracto quando a cousa
que constitue o seu objeuto já havia perecido ou soffrido
damho na ocasião do contracto e o segurador conhecia o
facto ou Linha razão para o conhecer.
Art. L 059. O segurado presume-sé obrigado a pagar os
juros legaes do premio atrazado, indepedente de interpellacão do segurador, si a apolice ou os estatutos não estebelecerem taxa maior.
Art: 1. 060. 1Salvo disposição expressa, o segurador não
póde pedir augmento de premio por.que os riscos se tenham
aggra.va.do, além do que podia ser previsto no contracto.
-·
Art. 1.061. Na vigencia do contracto deve o segurado
abster.:.se de Ludo quanto possa augmentar os riscos, ou seja
contrario ás clausulas estipuladas, sob pena de perda do direi to ao seguro.
O segurado é obrigado a communicar ao segurador qualquer accidenLe que possa augmentar o risco.
Art. 1. 062. Verificado o sinistro, o segurado deve communical-o ao 'segurador logo que chegue ao seu conhecimento. A omissão não justificada de8onera o segurador se este
provar que, avisado em tempo podia ter evitado ao diminuido as nonseqn encias do sinistro.
Art. 1.063. A indemnizacão devida pelo segurador correponde ao prejuiz::l soffrido pelo segurado, dentro do limite. do
valor do seguro.
.
.
Sendo os damnos soffridos pela cousa superiores a tres
quartas partes do seu valor o segurador é obrigado a pagar o
valor total do seguro, se ·o ·segurado o exigir, cabendo ao segurador o alor restante.
. ·
Tratando-se de predio, o segurador póde o'ptar pela reconstruccão do predio nas mesmas condições em que se a"hava
antes do sinistro e com materiaes da mesma qualidade.
No seguro sobre a vida humana ·:J segurador deve pagar
a quantia segurada.
Arl. 1.064. Presume:-se sempre que o segurador não se
obrigou a indemnizar prejuizos que resllitem de vicio intrinseco da cousa.
Art. 1.065. Salvo restriccão expressa na apolce, ·o risco
do seguro o::lmprehenderá todos os damnos resultantes ou
oonsequcnl()s, como. estragos occ_asionados pl)ioi evitar o silli~
trcr; diminu~r.Qfl damll08 ou saJ.var·a OOu&a.~
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Arl. 1.066. No caso de sinistt•o o segm•O:dor póde _oppol'
no sueccssor ou representante do segurado todos os meiOS de
defesa que 'poderia oppôr contra este.
Art. 1·.067. Se ·:J s~gurador vier a fallir antes que tenha
pasõado ·:J risco, poderá o segurado recusar-lhe o pagamento
dos pt·emios atrazados c fazer outro seguro pelo valor integral.
Ar L l.OGS. No seguro· mutuo póde estipular-se um premia fixo, como nas outras especies de seguro, ou c:mvencionar-sc que cada segurado contribua com as quotas necessarias
1mra occorrcr. úõ despezas da administração c aos prejuízos
verificados.
.
.
. Art.. 1.060. No seguro s::~bre a 'duração da vida humana
Jlóde estipular-se o pagamento de certa somma em caso de
morte, em caso do vida além do determinado prazo, em caso
· de sobrevivencia nos segut•os compsts, ou estabelecer o pagamento cm rendas pt•estações pcriodicas ou pcnõões.
Art. 1.070. Salvo ·disposição contraria c constante .ela
ap8lice nominativa ele seguro de vida, é licito ao segurado
l.l'ausmillir por acto entre vivos ou ele ultima vontade a outra.
JlCS~oa o direita ao seg·uro,
c o segurador é obrigado, não
nll~lnnle quaesquer pre.Lençõcs cl:Js succeõsores elo segurado
vur mol'i.c deste, a fazer· o pagamento á pessoa que ,iustificar
a acqui~iuão lcgil.ima da respectiva apolice. Sendo a apolicc
ao p:H·I.ador não G nccessaría tal justificação.
,\Í'L. L071. Quando as prestações ou annuidades do 5c- ·
gtti'O honvcrcm offendirlo as legitimas dos herdeiros necessarios, est.es só poderão haver do beneficiado a importancia do
respectivo prejuízo, com os juros Icgaes, deõdo a morte do estipulante.
A1·t. 1.072. Os credores do segurado não po'dem, no contracto sobre. a vida humana, exedutar a indemnização devida
uo proprio segurado ou ao beneficiaria, quer consista no pagamento de certa somma de uma só vez, quer no servi1)o de
rendas ou pensões; mas provando-&e que os premias, avultados cm rolaçlb ás IJOSscs do segurado, form pgos em fraude
dos ditos credores, podem· esf.es accionar o segur'ado ou o beneficiaria pela imporf.ancia dos premios e embargar NU mão
ci:l segurador quant~ baõte para o seu Dagamento.
Art. 1.073. As sociedades seguradoras devem fazer irn- ·
lll'imit• nas minutas de que se scrvir•em, bem como nas tabellas
ou tarifas (]e premio e nas instrucções que distribuírem 'pelo
puhlico, todas as clansulaõ impressas em suas apolicc~ de seguros, sob pena do nullidado (]as clausula~ que em tacs docmnenl.os não figurarc'm.
ArL 1.074. O segurador· qLJC pagou a dclcl'iorução ou perda rim: objectos segurados J'ica snhro;;ado ·cm todos os direitos
do segurado contra torceiro cauõador d:J sinistro, resp:Jnclcndo
o Sl)g'lu·urJo por toclo o acto que possa pre,iudicar esses cli1'L'ilo~ .

.\l'f.: 1.015. No s.;g-lll'il ~~onlt'tt f1J!;O, a o!Jriga\:·1b •!e · inüenmizar e;'JmpJ•cheudc as JlCl'das c 1lamnos resultantes llliiTlc~ittt~HIÍ\!ltiJi d•) i:lcilnrl;c:, ~1'1 dos ni'cio~ r.mln:eo-U:'tl~.s rHu·u com-.
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bator o incm1dio, os causados pela remooão dos moveis c pelas
demolioões executadas p:~r- ordem da autoridade. O seguro
contra fogo cobre lambem o damno ·causado pelo raio, por
explosões e outros nccidentcs semelhantes, !ejam ou nã:~
acompanhad~s ou seguidos do incendio, salvo clausula cm
contrario.
Art. 1.07·!L Ao segurado incumbe apresentar sempre qu11
fô:c. pnssivel, a prova da existencia dos ·nb.iectos seguros e do
seu valor e a justificaoão do puejuizo soffrido. Todavia haven ''' na apolic1' a clau~ula valha mais ou menos, ou outra
semelhante, incumbe ao segurador a prová do cxaggcro do
valor da cousa.
·
Art. 1.077. Nos se~uros contra os riscos a que estão sujeitas as colheitas. a in"demnizar,.ã.o ~ delerminada pelo valot•
que <JS fructos de uma prnducoão regular teriam ao tempo
em que deviam colher-se se não tivesse snccedido o sinistro.
'
O seA"mador não responde pela Prodnccão e quantidade
dos fructos ma! tãn sómente pela perda ·e pelas damnos acontecidos a estes.
Art.. 1.078. Nos se!:tnr:>s contra accidentes, se a indemnizacão n»o·f•)r ~~tahr,lrcirla na af)nlice ou nas tahellas, far-se.:.á
por arhitramcnto, levando-se em conta o pre.i11izo cansado
pcln sinistro em relaQão an qnc o se!:tnrad1 costumava ganhar
na sua nrofissão, desenvolvendo act.ividarlc reA"ular, e tcndo-so
em consirleracão o que ainda poclcr:i ganhar na mesma profissão c''' cm •outra.
Art. 1.079. No seguro de objectos transpQrtados por es- ·
tradas :de ferro ou por qualquer outro meio de transporte
por terra, os riscos a cargo do segurador c~mcçam com o recohimento pelo transportador c acabam com a entrega dos
objectos scA"urados.
.
O segurador responde pelas perdas o damnos causados
,por cnlpa ou franrlo do transp:1rtador ou de seus prepostos.
Qh;;ervar-se-bão nesta cspecie de seguro as disposicõns
· do caoitulo V elo 'ritulo II do Livro IV deste 1Codig9, em tudo
. ,que lhes fUr applicavel.
CAPITULO XX
I

·-·

~

DA PIANç;\

..

Art.. LOSO. A fíanc:í ab1•nnA"c todos :n~ ncccssorios da
obrígMão pJ•íncinal c não admHtc inlr.rnrctncão extensiva a
mais do cnw P''ecisamónln Sll comprehcnrln na obJ'iA"aoão assignada pelo fiador. Se a obriA"ncão fOr das qnc se não podem
provar sen!io por cscripto a fiança deverá provar-se por .cscript.n.
·
F:nLre os acccssorios afianoados comprchendcm-sc os ,juros csEipulnclns ou logacs.
·
Ari.. LORI. 1'orln n finnr.n 1í s~lirlnJ•in. A obrkacãn do
finrloJ• uns~n nn~ ~rn~ hrJ•rinirns r. Rl1r.P~ssnrn~. mnc; n rn~nnma
bilirlnrlr r. limilnrln nn tr.mnn rlr.cm'J'irln nh\ n mnl'lr. rlo fiarlor
ou ela dissolnçiiu da socicdadr.. guurdaclns as disposioõcs cspeciaes elo Codigo a ln! t·c~peiLo. '
. ' ... .....
'
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Art. Ul82. Salvo. convenção ei:n contrario, o fia~or tem
direito a uma retribuição pecuniaria pela resp~nsabilidade da
fiança; que será- arbitrada pelo juiz, ou vindo peritos, attendendo ás .oJrcumstancias do . Jogar. do . tempo e do negocio.
Art. 1.083. O fiador que paga pelo devedor prncipal fica
l>Ubrogado em todos os direitos do credor. Havendo mais fiadores o que pagou tem acção contra cada um delles pela porção correspondente em rateio geral; Si algum fa!lir, o rateio
do quinhão deste far-se-á por todos ns que se acharem solventes.
Art. 1.084. Si o fiador fOr executado com preferencia ao ·
devedor principal, poderá offerectr á. penhora os .bens deste,
si ·os tiver livres e sufflicientes; em caso c~ntrario correrá a
efecucão em bens d:> fiador.
·
· Art. L085. O fiador demandado póde oppõr às excepções .
e defesas que caberiam ao devedor principal.

Art. t.OB6. O fiador que nlo fôr demandado de preferenciu ao dev8dm· JJl'illr:JilUI. ou cunjuntaJnenlq c:JlU este nãu
.póde ser oLr1gado pelas custa8 do processo, nem pelos juros
decorridos deppis da propositura da accão.
Art. 1.087. O fiador fica desonerado da fiança quando o
credor, sem o seu consentimento, concede ao devedar expressamente alguma proroga,~ão de termo, ou faz com o dev.edor
novacão ~u transacção.
Art. 1.088. O fiador pó de exonerar-se da fiança qu·e assigna sem prazo determinado ficando, todavia, obrigado por
todos os effeitos da fiança, anteriores a·a acto, facto ou sentença por que fOr exonerado.

i
'.

São motiYOS para essa exonemção:
I, a fali encia do devedm·;
II, a morte do devedor ou dissolução da sociedaae de- .
vedor.a;
HT. alteração no. situação do negocio que não pudesse
ser 1lrcvitita pelo fiador na occasião do contracto.
Notificado o credor, deve este exigir do deyedor .que Jll1e
<lê novo fiador em prazo que assignará, sob pena de se considerar vencida e exigivcl a obrigação, si o vencimento niín
:·esuH.ar do prnprio motivo.
Al•l.. '!. fl89. Além dn caso de exoneração do fiador. !'
dr.veclor principal !i obri1g·aclo a dt~r nova fian1:.a em. caso de
mori.P ou fallcncia do fiador, ou a pagar immcdiatamcntr.. a
di viela.
Ar!;, 1. ODO. A fiança real rege-se pelas disposiçües :•elaLivas ao penhor, hypnthpca nn anl.ichrcsc, eonformc u nature?.a da gurant.ia.

)
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CAPITULO XXI
JJA ABERTUM DE CREDITO

Art.. 1'. 091. O •signatario da carta de credito. respqnde
pelas quantias que cm virtude da cUJ·ta, porem entreguL~s aú
tomador ou heneficiario nelladest;nado até a concurrencia da.
·somma abonada, e bem assim pelos· juros e commissões· do
u~o da praça; si não houverem sido estipulados.
· ·
··
. . Valem como simples recom~endação c não 'obrigam a
qllem as escreve, as cartas nrn que se não, fixa a i,mportanci~.
de• credito pedido.
.' .
.
'
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Art. 1 . 092. A pessoa que, em virtude de carta 'de credito, ou de credito aberto por outrem, 'fornecer quimtia~ ao
benefi.ciario, não póde exigir. deste o pagamento das· som ma~
que !h~ entregou, mas sómente do. signatario da carta, s·al\•o si
os te •tiver por fim afiançar a .divida .qun o' afianc'ldo venha a
contrruhir, caso em que as obr'igacões della resultantes re!(n;..
lar-ee-!lo pelas normas do capitulo XX, deste titulo.
Art. 1. 094. O signatario d'a carta não fica obrigado a ga. gal-a' quando .iulgàr ·conveniente, ~e~ondendo pelas ·quantias
pagas ao· creditado até a' data em que n revogaçãn c•hfl~ar ao
conhecimento da pessoa en·carregai::la de fornncm• o· dinlH\iro
c pelos ,iuros n commissõe~. salvo no r.reciil.ado o 'dirr.ito de
indemnizacão' de perdas . e damnns. ·se tinha .em .poder do sir:matario fundos sufficient.r.s ·para garantir' o pagamento. ou
si a revogação· importar quebra de contracto c<Ym elle Cr.lc.brado.
·
· ·
O direito de revogação r: suboi:dinado ao disposto no artigo 1.098.
Arf.. i . 091j . O signatario da cnrt.a. não fica obrilrado a Jrllrant.ir ao beneficiaria que Rerá cffectivamont.i1 Cl'~dit.Mo nela
imnortancia promett.ida, salvo si t.iver para isso rrmebido dotlP
os fundos ncr.essarins, nu si ·se tivAr · esnecinlmnnt.o nbri!inrlo.
como nn cont.1•ibúição qe quota social (~rt. ri1, ~ 4~).' ·
Art.. i . 09!). O creditado quo ~EI utilis:tr ela r..nrt.n de crerlit.o elevo pnl!'nr no sic:nntario delln. l.ol!'n · our lhP 'exhrir.
f.odns as quant:ins .que houvPr recnhido, com n~ .rospnr,f,ivos ,Í1.1ros I' commissõei; os!,i.pulnnas. 011 rle nso, salvo ~i. n. cnrtn
foi nnssada sobre ·fundos .iá existPntes rm nodr.r do dito' qj.
g-nnt.ario, ou si estr já era rlevr.rlor do r.rP.ditn.do nc~ imnm·t.ancia corrP~nondent.o ás dit.ns mmn!i:tR. 01.1 si a ah~rtnrn dn
credito foi feita como r,on!.ribnição cln quota social. .
Art. ~ i . 0\'lô. A ·exnediciio da carta d~ crfldit.o niln imn:-rt.n nru<J:nmcntn fcit.o nelo si~'llntarin rlnlln ao brnm'ir.inrin, nrT:"I
prnrlnz novnr.fío: mns .si o hcryr:.ri~inrio foi nr.c:lilmnt.r. r.m. nnrr-.
sentar a cnrtn 'on drb:nr rln 11 t.ilirnr-sn do crndHo qnr. lhr. fo:
'dncln 'para.. ~otver obri!rnriin' nnf.l'rior. n n nnssnn; nl1 r rlnvin
pnl!'nr vier n fnllir. rospnnrlnrá o hcnnfi~inrio on ~rndit.nrlo nrln•
perdas e. drumno~ pnrn com o si~;nnt.nl'in, provnndn este qnn

!.
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.por occasifio ele expedir n caria .linha om podcl' do COl'rf!Srpondcnte, a quem. a dirigiu, fundos sufficiientes para o pagamento.
Art.. 1 .097. A prRRna qne. srmdo crerlorn dr ontl'll, rrcehr riPsta uma curta f]o crrdil o eonl.r·a !.rrcfliro para qut~ por
•noln nwio Rfl cobre cht divida, nfio .(, ohrigudn a dnclarm· qnn
. :acceila c!sse meio de pagamento; mas se a.prcsrnla ·a carta ti
1wsson qn!l dove pagm• a rsln n l'ecnsa, o credor (• obrigado a
co'mmunicar a recusa ao signatario da carta, sob pena de inDemnizar as perdas c damnos que a omissão causar ao dito
:S!gnatario.
Art. 1. 098. A pessoa que s'cm restricções acccita uma
carta deJCl'Cdito, que lhe é dirig·ida cm beneficio de terceiro,
c aJbro o credito nolla fixado, não póde recusar ao creditado
o pagamento, salvo em caso d!l revogação da carta on cm cnoo
do i'allencia do si,gnatario da carta.
'rendo-se estabelecido conta corrente entre a pessoa quo
tem de cfi'ectuar o pagamento c o crcclitado, a revogação da
carta do. credito pelo signal.ario· ou a fa\lencia deste não influe nas obrigações dos corrnntistas.
.
.
. Si ·a importancia abonada pela carta- de credito foi lnnça<la na conta corrente rlo creditado, considera~sc feito o pagamento pela pessoa a quem foi dirigida a carta c o signatario
respons~vcl por clle.
Art. 1.099. Sendo a carta accciLa condicionalmente ou
con'i restricções, o bencficiario 1í obrigado a levar o facto ao
~:onhecimento do signatario da carta, c si, não obstante as condições ou restriccões,
.
. uLiliza o credito, presumo-se que as ap;provou.
Art.. 1.10Ó. A carta do credito circular considera-se ex.tincta desde que é acceHa pelo primeiro correspondente a
quem é apresentada, salvo si fixar. quantias di.ffcrcntcs para
serem pagas cm diversos Jogares.
Art. 1.101. ·O ·riisposto neste capitulo 1í .app!icavel ás cartas em que se abre credito a nessoa determinada para compra
de mGrcadorias, fixando-se o valor do credito, ou o numero,
quantidado c qualidado dos gcneros. ,Quando ,não se fixar o
valor das mercadorias entender-sc-ha o. pre~o corrente· n~t
praça no dia do fornecimento,,
CAPITULO XXIT
'' ~

DA l'M!I'll!SSA DE RECOMl'E:<ISA

· Ar!.. 1. .1 02. Quando algucm pron'ieLI.c recompensar certos
Hr.rviços ou uLi!idadc que lhe seja prestada, fazendo nesse scn.Uclo annuncios publicas, fica obrigado a dar a rcco~pensa o.n
gratificação a quem quer que tenha preslarlo ). ~(;!'VIÇO ou utilidade nus condições cxi;;-'.'ln~.. •
...
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Art. 1.103. A promessa de recompensa ó rm·o;uv.:>l,
salvo si o promcttcnto se tiver obrigado a csper'l:' pot• r]fll.ex·minado .prazo. A revogação dovo ser feita com a mtlsma pl~)llicifladA ria promo~sn.
Ar!.. L 1O.L Si o neto para que se fa1. a prc.rnn~sa für
praticado por diversos, serít preferido aquell'l que jdmeiro
o executar.
Si a execução tiver sido simultanea, ca;I.a nm icr:i direito
11 .parte igual na recompensa. Si esta nã•J t'Oi' ilvJ,,i.v~l r ccurror-se-ha á sorte, não se querendo os int.eN~sadc•5 a:r.nrdur.
Art. 1.-105. A determinação de prazo é conrl!ç1i'l I'~S·~n
cial para a validade da rec01npensa publicarnr.nl.e JH':)nwt.Lirh
como premio de concurso. Além desta ro;:tdi~iio nhlrli'Vtn' ~c
h a tnmbem o seguinte:
I. a desicisão da pessoa dnsignada.como juiz nos nnnm1cioõ

•
I

..

6 obrigatoria para os in',,J:·~s:;ar!o~:
H, na falta de pessoa designR'l·l nara j!lli\'ar r. rner.ito dos
h·~balhos apresentados, entendo.,() qtn o p::olllüt.t.rJnla ;:oc:;el'•
vou parn si essa direito; .
._III, si os trabalhos tiverem merito igual 1woceder ~~-hil
do accôrdo com o artigo ant.ncrrlcnLl;.
Art. 1.106. A propriorJade da obra frita J'llll'U ~ r.;1ncm sn,
<it~ que trata o artigo anteeedonte, só perten~~:·á no pro"wt.tonte, si na puhlicação ela nromQs>~ tiver f;ido t}Stipulada esta.
clausula •.
CAPITUJl.) XXltt
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Art; 1.107. O contracto ;Je ncllhO!' ::lovc m• frito por ~s
criplo c enunciar a quant.ia •'a .tivi:la '''1 d,J l!l'~.tif.l ('<mcrdielo,
o .tempo rio vencimento. os im•,Js a pngat', n~ c•mriiç:ü:J~ dol· pagamento rln capital c elos ju•.·o~. a qu,tl'·lll~, nalureza n cul'actcristicos elo objccln on ni.Jjnc!oJS clar!og nm p~11hor c o vnlor
em qu c a~ partes C31.i mntr. Cl(il li 1u desses ,J,.i r~ to!'.
Art. 1.108. Podem ser objecto elo penhor todas as causaR
moveis, nos lermos do art. 278, eles to Cocligo, ·exceptuados os
navios. Pilde tambcm sr.!' cindo cm penhor o Lil.nlo ou n cautela de penhor.
Ar L. 1. '109. O penhor opera-se pela l.raclição da cousa do
poder do devedor pal'U o do . credor, observadas,. quanto aos
lil.ulos de crerlilo, as disposi,;ücs deste codig·o relativas tí tl'ansl'orencia da pi'Oprielladtl cleJie;; e quanlo tis mercadorias a

t·eg'J'a dn m~t. 3·27.
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§ 1." O pcnhot· das accücs nomitalivas elas sociedades anonymas c outras, tias qunLas sociacs ccssiveis c das npolices da
divida publica ele qualquer espccie, sendo nominativas, cons1.il.lte-so pelo 1ormo assignaelo pelas parles no competente Ji\TO ele lt·ansrcrcncius.
.. ···•.
-· -·
~-

<•',,

r·
I'
' -:
~---·

~

.

'·-:

'

....

,•

.. ,

.·

•' '

.

•"

. 'I,

346

ANNAES DO SlllNADO

§ 2.• O penhor. dos fructns pendentes, das machlnas e
instrui)lentos aratorios e de locomocão, pertencentes a· uma
exploracúo agrícola, constitue-se pelo escripto em que o devedor se obriga como depositaria a pôr o objecto á. disposição
do credor para que este exerça a excução quando tiver di·
·
reito a fazei-o.
§ .3." O penhor do fundo de commercio ou eslabelecimeuto
ou empreza commercial ou industrial em globo constitue-se
pela mesma i'órma do penhor ·dos fructos pendentes. ·
§ ''· • Para que o penhor de rructos pendentes ou de machinas e instrumentos pertencentes a uma exploração 'agri~
cola possa valer contra terceiros deverá ser inscripto no· registro predial da comarca em que fõr situado o estabeleci~
mento.
§ 5.• Para que o penhor de· fundo• de commercio ou estabelecimento ou empreza commercial ou industrial em globo
possa ser opposto a terceiros deverá· ser averbado na Junta
Commercial do districto ~
·· · · ·
'·
· ·
Não se fará tal averbação sem que as partes offereç.am
.conjuntamente com o· contracto de penhor uma relacãn es·pe·cificada, por ellas rubricada em toda's as suas folhas, das
. mercadorias pertencentes ao rslabelecimento, com 'declaração
do valor actual de cada especie ou partida de mercadoria.
§ li" Si essas mercadorias forem alienadas durante o contracto, o devedor é obrigado a repôr outras equivalentes ou ·a
sua importancia em dinheiro.
. .
§ 7.• Não podem ser incluídos no penhor do fundo de
commcrcio ou estab~lccimcnto ou empreza commercial ou industrial os immoveis· e as embarcal)ões. E' licito, porém, estipular em um só instrumento a hypotheca desses bens e o
penhor do fundo de commercio ou estabelecimento.
Art. 1.1'10. Dando-se em penhor mercadorias, títulos de
credito e outros papeis equi·parados, que se presumam do devedor, e sendo posteriormente dados em penhor ou vendidos
pelo credor particularmente, por intermedio de mediador ou
em e"X"ecucão judicial, o novo credor ou o adquirente não póde
ser inquietado na posse assim obtida; salvo· si· o verdadeiro
do.no provar que o segundo credor· ou adquirenl.!l sa,bia que
se tratava de objectos que não ·pertenciam legitimamente â
pes.sôa que os dou em novo penhor ou os vendeu . ou ·fez
vender.
·
Art. 1.111. Vence-se o contracto de penh<Jr. antes do
tempo a,iuslado e o credor !.cm o direito de excutir o m!lsmo
penhor:
·

T. si o objecto do penhor. soffrer det.crioraciio ou deprcciaçiin que torne insufficient.e a garantia e o devedor .não
a quizcr reforçar;
·
Jli, ~·i o devedor ó declarado fallido;
III, si o devedor é impontual no pagamento dos ,juros ou
das prcstacões, no caso de dever ser o pagamento feito por
essa maneira.
O crerlor que recebe as prostacões at.razada~ renuncia
por esse fnclo o direito t'l excussiio immodiatn: ·
·

i:
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IV, pelo perecimento do ob:ircto do penhor que estava
seg·uro, 011 p~Jiu qual l'e~p•m<:l•~·~· tercdro, ficando o. crf][Jor suhrogado na incJ•)mni~açãn devida pelo segurador 011 por terceiro;
·v, pela desapropriação, encampacão ou resgato da cousa1 .
ficando o credor igualmente subrognrJo nn preco ale o seu
integral pagamento.
·
·
O direito de excutir o penhor antes do prazo do con1.roacto
não cornprchonde o de cobrar juros ainda não decorridos.
Art. i. H2. E' nulla a clausula que. autoriza o credor a
ficar com o objecto do penhor si a divida nã'o for paga no
vencimento ou quando o cr·cdor tivrr· direito ú excussão.
Art. 1.113, Vencida a divida a que o penhor serve de
garantia não a pagando o devedor, póde o crcrlol' requerer a
venda judicial rio mesmo penhor, si não estiver. estipulado
que se faça a venda por mediador estabelecido na praça, devendo a vonda extra-judicial ser feila em leilão ou em bolsa
t.rata!1do-se de 1it.ulos ou generos de colação na bolsa.
Art. L 1H. O credor que rrccbe de seu devedor alguma
cousa em ·penhoJ' fica, por esse facto, considerado depositaria
da cousa recebida e sujeito a todas as. obrigações c responsabilidades declaradas no· capitulo XII deste titulo, mas não
l.em direito á commissão pelo deposito.
Art. ).115. 0 crerlnr pignol'at.icio entende-se subrogado
nos direitos. de devedor para pral.icar todos os actos necessarios ú conservação· c validade da cousa dada em penhor, e dos
direitos a ella ligados ou inbcr·entes, e tambem para receber
o capital .. juros,, dividendos e mais prestações dos titulas de
credito, acções c quotas sociaes, direitos autoraes, privilegias
de invenção c quaesquer fructos ou rendimentos da cousa.
O credor responde por quaesquer o.missões que possam. pre· ·
judicar o devedor.
Art. 1.116. Offerecendo-se o devedor a remir o penhor,
IJli1S'andQ- .a divida ou consignando o preço em deposito j udicial,o credor l\ obrigado ú 'entrega immediata do. mesmo penhor, pena de se proceder contra eBe como depositaria· remisso.
Pódc todavia o credor reter .o penhor até ser indemnizado
das dospe~as devidamente justificadas que tiver feito, não
sendo occasionadns. por culpa sua. ·
·
Art. L 117. No penhor de títulos de credito o credor
l.em o direito de fazer intimar o devedo1: dos titulas ou o
emittente para que não pague ao credor ou dono, que os deu
cm penhor, o capital ou quaesquer prcslaçoes dCl ,iuros e diYidenclos cmquanl.o durar o penhor. ·
O devedor ou o emil.tcnte do titulo dado em penhor, desde
que receba o aviso ou intimação do credor pignoraticio ou
t.ivcr scicncia certa dn existcncia do penhor, niio poderá effect,uar pagamento algnm no seu credor, nem dclle receber
~i~~.

.

· Art. LHB. O credor ou dono de um titulo de cmdito
C]'lle depois de o ter dado em penhor recebe qualquer impor~
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tancin elo capiLnl ou rendimrnt.o do titulo fica obt•igndo 11.
pagar immcrhat.amcnLe a obrigação, além das penas criminaos
L'lll que possa incorrer. ·
1.,11 9. O credor ou rlono qun recebe, nos t.~rmo~ rlo m't.igo arllrrior, e o devedor ou cmittentc qur. jlaga o capit.al,
jllro~ nu diviúrnrlns tln Ululo em penhor, com pre,juiw do
credor pignoraticio, são ~o! hlaJ•ios na ohr.igação contrn'hida
com ·csle nlt.imo.
Arl. 'i. 120. Ext.ingue-sc o penhor pela extinéção da
pbrigação, pelo perecimento ela cousa que foi objecto de penhor, pela renuncia do credor c pela venda da cousa feita.
nos termos do art. L 113.
§- L" Vendida a cousa dada cm penhor por qualquer dos
meios inclicados no art. 1. U3, o credor ficará. pago o a
obrigação nxt.íncta com o proclucto da, dita cousa, c a propriedade ela cousa passa para. o adquirente livre de qualquer
nnus; mas sobranrJo àlguma quantia do dito proclucto, depois
elo ·pago integralmente o credor, será. entr.egue o saldo no
devcclnr, si não apparecet•em credores a disputar o seu direito sobre esse saldo.
No caso ria excussão judicial, o devedor/ fica sujeito ao
11agamcnto das cus Ias rlo processo.
·
§ 2." Sendo n renuncia elo credor s6 dql direito da garantia, subsiste a obrig·nção. Presume-se a renuncia quando
o credor rnlrega a cousa ao cltwNior, ou nos cagas L'Xtn•cssos
do r.nrfif(O,
·

.•

••
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p,\ RYPOTI-IECA

Art.. 1.12L O cOn!rncto de :hypotheca r\cv·c ser feito por
oscriplo c clcct'arar:
·
I, a quantia certa da rlivida, ou do crcdiLo concodidn, ou
o valoJ· rsl.imado, por uccôrclo das parles, da obrigação guran-

tida pela hYJpollhr.ea;
TI, o tempo do vencimento, os ;juros a 11ag·nr, as condieur.~ !Ir. pagan10111.n rlo CaJlífal fJ riOS .illl'OS;
ITI, a cousa hYJlnl.hecaL\a com os sons cut•act.orisl.icn;;.
AJ•I.. 1.122. St\ si Jlorlcm hypoL\wcar o;; Jwns (J\W na ocrnsião possui!' a JWS~tm que conslílnr. a hnlol.hecu, re~alvanrto
n diSIHl~il.ivn do nrl, ·1.:110, ·
Art.. L 12:1. As clausulas c cond·ic.üe' que não constarem rlo insll'llmenlo nüo valem cnll'll as partes nem contra
terceiros.
Art. :l.·IC/1, A hypoVhcca sC> pótlc ser .nppnsta a terceiros
{!Uanrlo inscrhJin no rcgist.J•o predial rlu s{!do da comarca 1]11.1
ilUI.' foJ'cm sit.ns os bens, nos lormos dos urts. i.GíG c seg;uinlcs.
Ar!. 1. J2G. A crssfto da l!ypot.hcca, o penhor do ccodif,o
hy)1ol.llocario n as alt.cl'Uçürs nu novni)Ües 1!0 conLraclo elevem
lambl'm sr1· fC'ilos por esc1·iplo ou por LCI'mo ,judicial, nos
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·casos om que isso póde ter logat•, c_Aúvcm ser averbados no
1·egislro predial, sob, pena elo não valer contra terceiros •
.Arl. 1.120 .. Podem ser objecto de hypothecu:
I, os immovefs por natureza ou destino c os seus accossol'ios, as estradas de ferro c linhas de carris urbanos ou ruraes (bondes), as· canalizações subtcrrancas de agua, esgoto,
forc:a ou luz crectricu, gaz e outras semelhantes;
IJ:r, as minas c pedreiras, as cachoeiras particulares, independentemente do sólo onde se acharem ou por ando
COJ'l'Cl'Pm;

III, os navios.
- A hypol.heca comprehendc os nccossol'ios, as boml'cilorias
feitas na cousa hy.pothecafla, as accessücs nat,uracs, fructos
pcnrlcnt.cs, col'llidos e beneficiados 11 os alugueis dos predios
devidos depois do vencimento da hypoLhoca.
Ar!,. ·J. ·J 27. E' licito hypot.hc~cm· novamenltl a cousa ,i;i
hypol.'iwcarla, rleclarando-~e a PXisLI'nda rla hypottwc:t auterior,, mas vencida a segunda hnHJtheca cow<idera-se tambeiu
·
·
·
wncida a pt~imeira.
Art .- l .1.28. Só pódo hypoLhccar quem pôde· alienar.,. todavia o dominio superveniente revalida, desde a inscripçftú,
a bypothcca fei I. a por quem não et·a ·rn•oprietaJ•io ao tempo
do contracto.
·
Art. 1.1·20. A hypothcca ,; indivisivcl, gt•ava a cousa ou
cousas em todas as suas parl.eR.
§ 1." A cousa commum nüo póde ser hypothccada sem o
consentimento de todos os condominos, salvo senllo manifestamente rlivisivel sem damno. ·
§ 2.' O pagamento uc uma ou mais pr~SLM:ões da divida
não desonera qualquer parte da cousa hypothccadas, salvo
r.onvcnção expressa.
§ 3.' Passando a hypot.heca a het'dniros 011 giiCCflssores do
rlcvedor si\ ficará remido o onus sendo paga a cli:vida por in·
toiro.
Art'. 1,130. Podem t•cmir a •hypothcca:

•

-..
·'"

~~

,,
i
,<__

I, o devcclot•, seu conjugo, descendentes, ou· ascendentes.
na ordem cm que vão declarados c preferindo os anteriores
uns posteriores; os descendentes •preferem ao· conjugo do devedo i·, se a cousa hypothecuda não fur ccimmnm ao casal;
II, o credor pOl' hypolhcca posterior;
Hlf, o r.ondomino:
IV,, a massa fali i ela do clcvedol';
V,. n ar!quircnlc ou ;;ncccs:;ot· singulal',
Coneol'!'endo a clispul.al' a rcmis:<ão ma i;;· de uma pessóa
rli!lll.l'i~ as lllCncionadas nos ns. H. liJ:. '1'\T, q.. y, l.crá logal' 11
liuila~iío. Da lllilt<rll:l f,'Jl"ffi~t s11 Tll'-l.lCild-tH'Ü•:s·!cn·disptita ;;n dl;,.
,,nll''~ o~ a,;e<)llÜt'nL,!~ ou cnt.!"c o,.; dcscendcnl,!.> do lnc[imo dcY~ciOJ', ~lt(\'C'Ilclu ig~lrlacle dr; oJ'ÜO.
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§ t." O crcdór. hypothecario não póde promover a vend11 ·
judicial ou extra-judicial da cousa sem primeiro intimar o
devedor 11ara rem ii-a no ·pra;z,o de 30 dias. Dentro desse prazo
podem requerer a remissão as pessoas autorizadas por este
artigo. a fazei-o, mas o devedor tem sempre a preforencia
para a remissão.
§ 2.• Não se fazendo a remissão no pra.zo assignado, póde
ainda ter Jogar no dia da venda, no acto· do leilão judicial ou
extra-judicial, si o credor se tiver reservado no contracto o
direito de mandar vender à cousa extra-judicialment~ como
se dispõle nQ art. i.113, ou logo . em seguida ao leilao, não
passando do mesmo di a, effectuandos-e o deposito do preco
dentro das primeiras :N horas uteis.
§ 3.' Simullaneamente com a inlimacão ordenada pelo ~ 1•,
deve o credor citar o devedor para a avaliação de cousa hypothecada por peritos nomeados a· prazimento. das partes, se a
avaliação não tiver sido feita ·no contracto ou por acoõrdo
posterior.
·
~ 4. o ú adquirente a Utu,lo singular da cousa hypothecada,
que não requerer a remissão dentro de 30 dias posteriores ú
acquisição, depositando o preço e fazendo citar ~ credor hypothecario, fica sujeito a todos os onus do contracto hypothe.cario como se fosse o devedor contractante.
·
§ 5. • Na venda judicial ou extra-judicial, de que trata o
§ 2•, .o adquirente da cousa hy·pothecada deve consignar o
preço por que a adquiriu em deposito. publico dentro de 2~
horas uteis, com citação edital dos credor'es do deve.dor. Effeotuando o deposito e a. citacãJo ficam r.emidas todas as hypo.:
t.hecas, penhoras e exeeucões -que pesavam sobre a cousa hypot.hecada, inclusive os direitos fiscaes"
.
§ 6. o Sendo a remissão requerida por alguma das pessoa~
mencionadas nos ns. I, II, IIT e IV deste artigo, •O preço ou
valor ·qu,e a devel'á. regular serâ o que tiver sido dado l,lOr
aocõrdo das partes ou judicialmente, se a venda tiver s1do
promovida peln credor .. ·
§ 7. • Se a :·emissão l'ôr requerida no acto do 'leilão ou em
seguida a elle, far"se-á pelo maior lanço obtido.
O credor é admittido a lançar.
.
§ 8. • Se fôt• o ·adquirente a tit,ulu sint;ular que requerer
a remissão, não se trallmdt1 do caso de venda judicial ou extrajudicial, far-se-ú a remissão pelo preoo por elle . declarado.
mas o credor, citad~qla:ra o processo póde requerer a licitaç!1o.
oJ'fereccndo maiLlr;·llreçó, c em igualdade de preço preferirá c
credor.
·;· .. illn'r,··, '
§ \l. • Operada a remissão, a cousa passa pura o poder do
remissor livre do quaesquer hypoLhccas, penhoras e cxecucões.
c o direito do credor se exerce sobril o pror)o que deverú sei'
Jogo dcposi Lado em todos ·OS casos cm que se re-querer a r3niissão.
Art. 1 .1311 .. ,Os contractos celebrados em pair. estrangeiro itão prodt\z4j1\.:·.hypothecn. sobre bens .situados no Brasil,
~alvo direito estabçle!)ido nos tratados ou se forem celebrado~>
ontrr. brasileiros;. 0Ú, ,em fav·or delles, no~ consulados, com as
ÚJl'rnalirlaclc' ,, na{·ij,·,itrJioüe~ pt•esoript,a.s por· (!St;} Oodigo.
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Art. 1.132.. Oo onuR, admitLirlos por lei não poderão ser ·
opposLos aos crcJi tos hypolhccarios inscriptus i:mteriorrrie:nttl
á sua inslilui.;ão (lU exislencia e á sua inscripçã.o.
Esta regra é appliçavel aos impostos lançados sobre immoveis,
Art. 1.133 .. 'fambem não· projudicuni os creditas hypothecar_i-os as sei·v:dões. adqu~ridas por contracto Gu pGr prescripçao su os respectJvo~ litulos. ou sBntença que julgar a
prescrip1;ão ou L]ua!quer outro acto judicial declaratorio nÕ.·'J
tiver sido inscripto no registro oompetent,e .
. Art. 1.134. O adquirente de .cousa hypolhecada que a
perder em virtude da licitação de que trata o § s• do artigo
i .130, ou que pagar a hypothllca ou pagar a cousa por maior
preço do que contract~ra, tem acção do perdas e damnos contra o 'vendedor.
'
Art. 1.135. A cousa hypothecada não póde ser executada
Iior quaesquer credores não hypothccarios. Provada a inso!- ·
vencia do. devedor, prooeder-se-á como se dispõe no Livro V .
t.leste Codigo.
.Art. 1.13G. A' hypotheca das estradas de ferro será inscripta na comarca da estação inicial àa respectiva linha ..
Art. 1.137. Os. credores por hypotheca de estradas de
ferro, bondes, canalisaç.ão pam serviço publico de agua,. esl;'Oto, f·orça ou luz, não têm t!. ctirei.t~ de embaraçar a exploração regular dô serviço, nem do oppor-sc ás modificac0es qu~;~
a administração julgar conveniente fazer no leito da eslrada.
nas c.ana!izações, sua sdependcncias c material de exploração
desde que taes modificações não importem em alienM.\ão em
seu il)rejuizo.
·
Salvo clausula expressa, a hypotheca não compreh~rú!c
os ramnes e linhas não existentes na occasião do contracto.

..

Ar L. 1. '138. O credor das hypothecas, a .que·· se refe,re 'l
artigo anterior, não poder·á roquercr a venda judicial ou extra-,judicial das cousas· hypotheqadas s.em primeiro fa~er intimar o representante da Fazenda Nacional, Estadoal cu Municipal a que competir a respectiva preferencia, pa!'R dentro
de 30 dias fazei-a vn)er, pagando a hy{}othcca. A ·lfazenda
Nacional, Estadoal ou Municipal será admit.tida nesses casos a
remir as cousas hypothecadas, como se dispõe no § 2' do
art. 1. i30.
· Art. 1.139. As hypothecas instituídas por este codigo ou
por !ri especial não prejudicam: as contractuaes anteriormente'
inRcriptas. Estas hypothecas legaes devem ser especializadas
n inscriptns na fórma determinada no regulamento nypot.llccario.
. Art. 1 . 1,.í'0 . . o\ p lie nm-se a hypotheca os arts. 1.1 H
L 11 ~. 1-11.1 r i·. 120, I'Onl as modifioações nooeEisarias.
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CAPITULO XXV
DA ANT!CHRESE

:\t'l. t.1H. U mutuo un qualquer· convenl}ão póüc ser ga: ..
rantida por antiehrese, cedenrlo do dono da cousa movei ou
immovel ao seu credor, por termo determinado,. ou por tanto
tempo qnanto baste para o pagamento da obrisaoão, ·o direito
ele administrar a cousa c de percebei: os fructos o rendimentos
•
·
·
della.
Ar!.. L '142. A antichr.cse de um immovel s6 se pódc pro··
vur por cscripto. c para valer .contra terceiros deve s-er in~
scripta no registro predial da <lOmarca P:nde fôr ~iLuatlo o
immove!. ·
·
Art.. 1.143. O credor _Antichrctico pódc fruir directa~
mente o immovel ou arrendai-o a tClrceiro, salvo pacto em
contrario, manti~JHlo no ult.imo caso, o direito •dCl roten()ãO do
ilnmm:'cl até ser pago.
·
Art. :1 .fft.l. O CJ'!;dor anLichJ•cLico responde polaR dcLcJ'ínral;ÕPR que o immovcl soffrer tlcvidas a sua culpa c pelos
i't'lldilS !JI.It) lllll' negligenl'ia deixou de perceber.
Ar!.. L U5. O credor antichrel.ico p6Úe fazer valer seus
direitos contra o adquirenf.c do immo'"el, os credores chirog,rapharios e os hypothecarios posteriores á inscripção da an~

iwhrcse .

I"'
t-

§ 1.• Si, porém, executar a cousa por falta de pagamento
ela divida, ou permitt.ir que outro credor realize a \lxecucão,
sem oppo_r ao cxcquente .o seu direito de retenção, não tora
prefcrencm sobre o preço.
§ 2.• Não r\ terá igualmente sobre a indcmnizacão do sl:!guro, no caso de destmição da cousa, nem sobm Ó preco da
desapropriação por necessidade ou utilidade publica. ·

LIVRO IV

Da indush•ia da

navcga~:ão

TITULO I
Do navio
CAPITLO I
DA NA'I'Unllzi\ DO NAVIO

'A ri.. 1. HG. Para n nl'l'llíl.o ela applicaçüo das rlisposir,.õc~
do prc~enlc livro consi!lct·n-se navio toda c qualquer cmbnrcu~~iio deslinailu, Jll'incipalmcnlc, :i indttstl'iu da
navogaç-ão,
ainda ([LW a i1mhnrcacão Reja acr.idcntalmcnto ompl'egar.ht em
scrvil;n de gncrr·a, aclmini~Ll'tllívo, seientil'íco OLL t.lc ~implc~
l'üCl'C Í o,
.
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§ L" Não são navios as .embarcações de trafego do porto,
savoiros, ln,nchas, escaleres, fainas, alvarengaS' o canôas, os rchocarlores ·de bana dentro, os harcos de· pesca, salvo si furem
armados c equipados como navios; as embarcações desarmadas qne servirem de pontões ou depositas de gcneros; as
eanôas de rrgalas; as balsas embora transportem mercadorias e pnssagniros. Est.:is embarcações reger-se-hão, nos contract.os do qnr. forem oh,jecto, ou a qne derem 'togar, pelasdispo,ições relativas ás cousas moveis c aos contractos em geral,
t!xcoptn nos casos especificados no presente codigo, observados os t·cgnlamcntos espcciaes de policia c sande dos porto~.
§ 2!- As cmbarc~çõos J'iscaes reger-se-hão pelas leis e reg·ulamen:tos ~cluanciros.
.

·,.,

.-:;: ,)
.. ,
,

• I,
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Art.. L U7. Todo o navio deve sct• registradC> na ~~e particão .compctcnlo sognnrlo as leis aclministrntivas da marinha.
O registro dcv·e conlci':

r, o nome do navio;

·' ...
•,

II, a~ suas dimensões cm melros, a sua capacidadCl em
f.onelarlas, comprovadas por ccrLil'icndo de arqueação, declar·ando-se a data em que i'oi feita;
ITI, declaracão elo Jogar onde feri· construido o navio, a:
qLwlirlade do material ela construc~ão .c, sendo possível, o
nome ·elo cnnsll·nctoJ•;
·
,
IV. a ·armação de que usa, o numero do cobertas e a nâf.Ln•cza do motor;
·
·
·
.
V, o dia do JanL;nmcnto ao mar ou a cleclaração .de ser:
JS'l1or·ado·'
·
·
· ·
.
.
VJ, o nome on fif'ma rio propricl,ario c elo armador, e. si
pertencer á parecJ·ia de que trata o at·t. 1. 241, os nomes, domicilios e nacionalidade de cada parcoiro e a CSJ)Ccificarão ela
parte que cada um pos'Stle;
·
•
VII, a dcsignueão do pai• lo ou praça de armacão c cqu ipacão. ·
§ t.• Não se J'art"t o rrgisl.ro elo navio sem prévia :11'qucar.iio, na conl'ormirlarle das !Llis aduaneiras, c· sem s'c te•.'
vorificarlo a sua nnvegahiliducln c sc:,n.n•ilJnça ,,m vistoria feita
na eonformirlndc das leiR c regulamentos administrativos da
marinha; a eet'liclão' dc;oscs actos ficará depositada na repa r·
ti~ão que fizer o registro .
· § 2." Si o navio fOr de constt•ncção esl.rai1g·cira dcclararsc-ha, aJ,~m elos demais csp~cificaçücs, a nação a que pertencia.
o nome que tinha e o que tomou, c o tit.ulo por que passou a
sm· nacional.
·
· ·
§ 3." Todas as vezes que o navio mudar de pr6priclario
ou do nomr, scrú: a mudun1;a annotada ·no registro .
. §' ,~_ .. Não será t·og·b•lt·wdo o navio qu.e tiver nome iclcntie:•
Oll SCJllO]llanlo ttO ilc OULJ'O j:i registradO na mesma repartiç.ã.tl
t\ si d1• regisLt·o cfl'ectuaclo re;nJILm• possibilidade de I'I'J'O ou
confusão, 6 dono do navio regislt'ado em primcir·o Jogar, po~
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. . ~ 5. .-erdendo"se. o .navio, .tornando,.se innavegavel, desaruiando-se' oii .. inuilando. .de nacionálidaiie, .. o proprietariú
delle é. obrigado' a. entrcg;ár ,p .):egistro .á reparticão compe-tente. para. que ,q .cancele dentro uo sois mezes, ·. c~mauo u
prazo d.a d!lta om que o acontecim.ento se tiver verificado.
. . § ,6". si.. Ô n~vio estiver sujolto
alguma hypotheca. cm
virtude, da suá. .éoristruccão ou acquisicão, ou a contracto. de
diilheíro à hsco .tios te1·mos. ·do .art. 1. 2\:16, far-se-á a declaracão llO registro,, quando. e~le ÍÔI'·,l'equeriáo OU annotado OU
quando fôr celelli'auo o contracto de r1sco.
§ ?.~.o propriet;ü·io cto navio assign~rá.
rc1parlicãu
ericarregâda do regiscro termo de responsabilidade pela exactidão ue todas as declarações .que l'lzer, obr•1ganuo-se illilll,i~adamente p~los pre,jU!l.os que .á Nacào,,ou a terceiros possam .. resultar de qualquer falsidade ou inex:acLidãu das f.lltal:i
declâ:ra!)ões.
§ s·. Não Stll'á. admittido a registro sinão o navib nacional.
. , § 9" •. ()S.• proprictarios -~ armadores .de. naviOS não. regi~
tràdos . respondem illimitada 6.. solidariamente . por .tpdas as
obrigacõeb .contmluuas peLO nav1o ou em. benefww dellu.
. . . Art, L 148 , .. O nav~o com, os seus áccessorios, é iudlVJSJvel;:.os conduminos l!lem apenas uma parte ideal do valor du
· navio .
. ~. i." Desimmchando-se .um navio e reconstruindo-se depois com os mesmos materiaes, o navio novo é diverso do .primeiro; n)as .. ps,couc(;lrlos (l mudanças. parciaes não .alteram .a
identidade do navio;. àinda que todos os seus membros ve. nham a ser, com o tempo, sub~tituidos.
,,.;, § Z:?,_ Ks, .ob1;igacões cÓntrahict~s. pelo. navio devid~men~c
reg1strado: obr1gan1. sómente o nav1,0, salvo .si o .propnetarw
assumir dircétarneÚtÍ! 11. Obrigação, Oll Íl.O CaSO (II!J que 0 ÜOdigO imjJõe 'expressamente a r~punsabilidade illimitada ao
proprietario; armador, capitão ou á equipa.gem, e neste ca~o
a respon~alnlidalle dfJJles é subsidiaria .
. . § .3". Possuindo l). mesmO: pessoa, natural ou jurídica, vurio~ navios,. os credores por obrigação contrahida por · um
delle~ não. podom executar. os outros; salvo nos casos do pai·agr•apho imte~i~r, ou ~o caso de tallencia.
.
§ 4'. Quàndo um navio pertence a diversas pessoas., não
senctu. sociedade .;regularmente organizada, os erectores de lllll
dos proprietarios .não podem .executar a . parte ou interesse
que este leni IIO IIUViO, salvo niio tendo, O devedol.' outro~ bem
desembargados, ou se de-pois de executados os que. l.ivor não
chegarem para o. pagamento; mas, nesse caso, os ouLro~ Jli'OprieLarios podem impedir que prosiga a execuijão, desinturessai!d\) o exeLitJénLc .
. .. § 5".. o nnvió é. represe~tado activa e passivamerite em
.Jtiizo per o arrr11idor, .seú inândatario ou cónsigmitarJO, ná falta
rlcsf.eR pelo rapitã(l ou quem suas. vezes fizei". Cl poro segul'ador
!fllll'ndo ~Li,brog'ado J1a rrrr\pi'itidacle do riavio,
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Al'l. 1.1.\n. O oont.raeto ele consLrucção de navio é rcgu:nrlt, pelus dlHfJOSJt.:õeti du Capitulo VIU do Titulo III do Livro
III deste Codigo, no que forem applicaveis; mas a obra não
póde ser considerada prOJ'\lpta e o empreiteiro ou constructor
desobrigado, emqn unto o ri avio não fôr vistoriado e autorizado
a navegar pela autoridade competente.
O contracto de construcção deve ·ser feito por escripto.
Art. 1 .150. Os navios serão matriculados no porto do
armamento, na conformidade dos regulamentos especiaes. A
rnat.ricu la deve conter:

•
11

•

I, os nomes do navio. do capitão e das pessoas que compõem a equipagem com declaração de idade; estado; naturali.
dade e domicilio, e o emprego de cada um a bordo;
II. o porto da partida e do destino, e a torna.,viagem, se
esta fôr determinada;
'
III, a s soldadas ajustadas, especiffcando:..se se são por
viagem ou a mez, por quantia certa ou a 'frete, quinhão ou
·
lucro da viagem;
~ IV. as quantias adeanladas que se tiverem pago ou promettido pagar por conta das soldadas;·
V, a a'ssignautra do' capitão e de todas as pessoas da
cqu ipagem que souberem escrever;
Nenhum navio será admit.tido á matricula sem estar
aprosl.ado dos recursos indispensaveis á segurança da navegação. assim como de todos os apparelhos. para~ a salvação de
passageiros e da carga:,. signaes de luz e outros, estabelecidos
pelos regulamentos ou de uso na navegação.
A.rt. 1 .15·1 . A penhora ou o embargo não póde impedir
que o navio faca a viagem para que,.está apparelhado e desimpedido pelas autoridades competentes, e mesmo que não
·este,ja com os despachos neoessarios para poder ser declarado·
. desimpedido. se o· proprietario armador. ou o capitão presta1·
fian~a· idonea, á satisfação da divida, no caso do navio não
voltar, ou de volt.ar onerado de. dividas· privilegiadas contra·
.
hidas na referida viagem.
No caso em que o navio póde ser executado em parte por
divida de algum de seps proprietarios, a fiança póde ·ser
. prestada pelos compartes do navio, se não preferirem desde
:ogo desinteressar o · exequente.
Art, 1 .152, Os navios estrangeiros surtos nos portos do
Brasil não poc4>,m ser· penhorados ou embargados por dividas
que não forem contruhidas no l.erritorio. brasileiro, em utilidade. dos mesmos navios 011 de sua carga ou que nãó pro. vierem de obrigação contrahida pelo transporte e entrega elo
carregamento; salvo provindo ··a divida de letras de risco
ou de cambio, sacadas em paiz estrangeiro ·e exigivci!: · no
Brasil.
. AI' L. 1. t 53. Os navios são regidos pelas disposiQões relat.ivas aos bens moveis no que o Codigo · não·. determirw. .em
contrario .
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CAPITULO II
·11.1

N.ICIO:\'AI.!fl.\lm

IJO :S.\1'10

.\1·L. l.lG·L Para que um navio Sl:ja.cousidei'Udo naeionat

e pl'eci;;o:

r, que ~llja /ll'oprirdade dr. cidarlã·o bl·asileirn. nn ele soeier.ladc naciúna gerida exclusivamente por cidadão bras i-.
I e iro;
II, que scj a com mandado por capitão brasileiro;
lli. que (l'llha, pelo menus, úous teri;os da equipagelll J'lll'lllllllos ·Jllll' bmsilciro.
·
l'J'OI'andu-~e q11u o navio regislullo
CI111IO nucil)nal. mt
que viaja com bandeira nacional, não fli'Pcnche as l.t'es condi~.:ücs dPsln artigo, sr.•r;í. aprrhendido c wnrlido e o ~eu produ elo
ser:í tlividiclo mn parl.c" igmtcs cnlre o dennncianle uu aprelien~or c a Falcncla Nacional ..
Em I ai caso os pro]ll'intarios. o capitão e o arlllalltll' t'l!HJHlTltlcnl illimitnda ll sulidal'iamcni.IJ por qnae~quer ohrigat;ües
·
conl.rahidas pr.lo nayio Oll cm beneficio deli c.
,\ri.. ·I. ·155. ,\conleecntlo que algum navio naciónal passe
a pcl'l.encel' a est.rang;ciro não poderá navegar como nacional
emquanlo não fOr al1enudo a algum cidadão brasileiro.
Arl. L Híli. P(Jd~~ possnir navio brasileiro a mulhe1· brui;íloira casad~com estrangeiro se o rt.lgimen elo ~a~amm~l.u fln·
o ele scpuraçao Lle bens c a mulher LJVcr a aunmnstraçau dos.
bens prupl'i os .
•
A mul11er· brasileira divorciada pôde Lambem possuir uuyiu nacional.
Arl. 1.157. Quando por qualquer motivo o proprie1al'io riu navin drixar de Sl~l' lm1sileiro, SCl'Ú caucellullo o t:e~
· gistro do navio.
· O eanc1~llamenlo tltJI'm·:í. St!r · rcquorido 1.lonl.rn dn seis
llwzns da da la ern qne o navio Llcixat• de sm• nacional. sob pmm
dP :ii' I' O:[llli'Pitenditlo ·o \'l~llt:li\lo corno. srl dispõe no til' L 1.154,
ML L 158. A nu:vcgarão ele cabotagem só pódc ,;:er fcila
pn1· navio nacional.
·
§ 1.• Entende-se por naveg·ação dr. cabotagem a que tMn
IJOI' l'i;r, a communica1;ão c o commereio. directo entre os porto' do Brasil, dentro das aguas destes e dos rios que percorrem
o ,eu lci'ritorio.

''

~ 2."

r.

l:lll't'egar on desea!'l'egm· mot•cuclot•ias c o!Jjoclos pPt'ti aL:ministrac.ão publica;
li. entrar cm um porto por 1't•anquiá c seguir eom sua
cnrs·t para oult•o dentro rio prazo regulamentar;
'IIi,. entrar por inteiro cm 11111 ]!Ot'l.o •l Sl~fl;llll' ]JU!'ll out.rro
.:onl n Ji'!e~rna ear;.:a no todo ou cm 11arlo despachada para con~Uli;•J fll1 reexpol·tur;üo;
·- _,
l.~~w:ent.e~

•

E' todavia permittido n:os navios eslran~ciros;

I
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IV,. transporta'!' de uns para outros portos da Republica

pa~sugcn•os de qualquer ~l~sse c procedencia e suas b3gagr.ns,
nnnnac~ e. volume~ cl~sstficad~s com~ encommcnda, \lu pro~
duei.M agrwo!as e 1~brts de facll deteriOração e valores amocM

duelos;
'
V, yec.eber en} mais do um porto generos manufacturados
01~ :.wonuztdos no .pa iz afim de exportai-os para fóra da Republica;
·
VT, levar soccorro a: qualquer Estado da Republica !lOS
caso:; dP fome, peste ou otttra calamidade;
VIl, transporta,r quaesquer cargas de uns portos para antro~ nos casos de guerra exLerna, commoção iutcstin<l vexame~ e prejuízos causados á navegação e commercio máritimc
nacir.nul por cruzeiros ou forças est.rangeiras, embora não haj<t
dccla'!'ação de guerra, c, cm geral, nos casos do art. 538.
Art. ·1.159. As mercadorias transportadas de um porto
.da llcJpublica por navio e~trangeiro· podem ser vendidas em
antro porto nos casos de arribada forçada, va'ração ou forca
maior.
Ar!. 1.1GO. Aos navios das nações limitrophcs é pcrmil1..ida a navegação dos rios e aguas interiores, nos termos da:~
convenções c tratados.
Ao~ navios de todas as nações amigas é livre a navega:~ão
do;; m'~smos rios c ~guas interiores, desde que sómente facarr;
a wmmunicacão o commercio directo entre portos estrangeiros c portos brasileiros.
Art. 1.161. Os n~vios nacionaes são obrigados á vistoria
do. tlasc<' o machinas de· seis em seis mezes, sendo para esse .
fim obrigados a ter os porões varridos o as cn,ldeiras sujeita~
il JH'e~são de agua, o uma ve-z por :moo u: essa mesma vistoria
a ~occo ou no dique.
Ar: .. 1 .'162. s~rão considerados como contrabando os na- ·
vir.1s r. si J'angciros que infringirem a probibição da cabot~gcn1
n bnm assim a:s mercadorias que transportarem.
AtO:.. i. 163. As questões sobre propriedade de navins,
privllegios c hypoUwcas que sobre elle p.esem, serão regulada:;
pela lei da nação que o navio tenha ao' tempo do contractu.
Art.. i. -164. A lei nacional do navio regula'l'á as· contesf.aGõe~ t'elativas a privilegias sobre o frete ou carga do navio.
Art. 1.165. A mudança de nacionalidade não prejudic~rá
o:> dicoe>itos a:nteriores sobre o navio, salvo no que está especHllmcntc (!isposto neste Codigo.
CAPITULO III

~-

1
11

I

!lo\ PfiOPRIEDADE DO NAVIO

.'\1'1. 1.1GG.

Adquire-se a propriedade do navio pela
e qualquer ouLro meio de direito. A Lransmis~
siin ;;o complola pe>lo registo, nos !.ermos elo !Ir L. 1. ill7 •. ,
r.nn~lruc~ão

•,·.

· ..

'•

'

-
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ANNAKJ DO SENADO

· Emquanto o navio uão fOr registado, em nome do adquirente, são competentes · e validas, contra o antigo dono, aa
ac(:õr.;; rara tornar effectivas ·as obrigações contro.hidas paio
Havic.> ou. em beiie~icio delle.
· . ·
·
· .
:\rt.. 1.167. A transmissão do navio em pa:iz esh·angeiro ·
p(,flr! ~er feita no consulado do Brasil pela fórma ordenada
neste Codi~;o, mas o consul ou agente consular deverá remetter .
á repartição competente da Republica o instrumento do contract<~ afim de ser feito o registo quando requerido 1Je!o ir.'.oressado.
·
Art. 1.Hi8. O vcnd'edor do navio é obrigado a entregar
ao cümprador uma nota por elle assignada de todos os creditas privilegiados a que o navio se a:char sujeito.
. Essa ·nota será transcripta no instrumento do contracto,
em s~guimento á t.ranscripção. do registo.
·
A falta 'de declaração de algum credito privilegiado fnz
prcsllmir má fé do vendedor e o Aujeita: á indemnjzacão rle
.p.erda~ P _damnos, além das penas -.criminaes em ·que 'possa in'
..i
correr. · · ·
Art. 1.169. No ·caso de transmissão voluntaria,. a propriedac~ do navio passa pa'!'a o comprador com todos os seus
encargol! .
·
·
· ·
··
~as vendas em leilão judicial extingue-se toda a re.sponsabilit'lade do nàvio, e fica subsistindo sobre o ·preço emquan!n este não fôr Ievanta:do.
·
.
· . .
Todavia se do registo do navio constar que este está obri:;ado f•(·T ·a:lgum credito privilegiado, o prr,co da arrematacão
.crá eonservadn em deposito em tanto quanto baste para solnçã<) dos creditas privilegiados constantes do registo: e, não
poclPrá levantar-'se ainda que o exequente seja privilegiado,
anf r.~ tle expirar o prazo da prescripcão dos creditas privileg-iados, ou mostrando-se que estão todos pagos, salvo presto.nrlo n excqnent.e .fiança idonea. O cr~dor prejudicado nela levnntamPnto dn ·depOsito tem ac.ção para haver. de quem indevidamente h0nver recebido, a importanclâ levantada, e de pllrda~ e damno~ ~olidariamente contra o juiz e· escrivão ·que tiverem passado o assigilado a ordem ou mandado.
·
Ar·t. 1 .170. Ainda que a execucão que correú sobre o
navio venha a"se•· nnnullada. não 8C annulla a venda dn navio
feita .~ní leillio judicial. ordenado pelo juiz competente e com .
.as ·formalidades da~ leis do processo; salvo aos pro.indicactos
a indc·n:l\izaçüo ela~ )lerdas e d~rnmos contra quem dr. clireih•
farl.. 762) .
7\ri. 1.171. Nn transmissão do navio comprehendem-~e
todns o~ seus nccessorios mesmo os não mencionadns. salvo
' havcnrlo expréssn Gonvcnção em contrario.
·
Mt. L 172. Vendendo-se nl~1m navio em viagem. pertonr.r.m no compr:tdor os fretes nu e vencer nes~a vi agr.rn: mas.
s~ 'Hl data do contracto n navio .iii hnnvcr c.hegaào ,no seu
destino. S<'r5n rlo vendrdor. snlvn convenção cm contra1'1n.
Ommdo o comprador trm direito aos fretes, nrcsnm~-sc
qnC' fira o!:lrigado por !.nelas as de;;pczns c encargos rr:Int.wns
nos ditos fretes, se do centrar. to não consto.r o contr::mo.

••

..

'•

. .l

·\

Arl. 1.173. Se o navio, vendido ·1lm viagem tiver desctlrregado a carga ou parte· della erri· algum portá de escala. os
fl'cfr.~. eorrespondentes a essa carga pertencem ao vendedor.
AJot. 1.171J. Adquire-se a propriedade •do navio por
pl'(•scripeão, no prazo de cinco annos, conta:dos d·a data do re:
~istn elo mesmo navio em nome do usucapiente de boa fé.
',r ',
,.r
.'
Arll. 1.175. o :p.ropriet.arío l'CRponde por todas as obrigm;0cs contràhidas pe1n capitão para· concertar habilitar •e
apmvi~ionar O navio, ainda q1Hl O dito capitão e;ceda as SU~S
rnculrlades ou instrucções, .provando os' credores que a· quantia fornf\cida ·foi empregada: a benefício do navio.
• .
Responde ·igualmente o' tJrnpriet.àrio pelos' prejuízos que
·'J c:apifãc, seu immediatto e a cquipagem causarem a terceiro
.por nr.::tligencia, ·culpa ·ou ·dólo. .
· ·
·
J~m um c outro caso, o proprietnrio libera:-se abandonando
aos cl'<'•lores o nayio e os fretes vencidos e a vencer na viagem
e~r, qm, a ·obrigação fo1 contrahidn. · ·
·
·
~ 1.. • O abandono· deve ser expresso, mas póde ~er feito
em r11mlqner tempr.1, até
hora:s após a cif,açãp do rlevedór
par:t'o 'inpesso da ex~cução.
' ··
· · · ··. · ,.,
· ··
'§ 2.•
abandono pÓde ser feito qualquer que seja o e~t.ar!n ·elo n:win e ainda que se ·ache perdido. · ·
· · ··
~ 3.•
obandono deve ser tot.:xl e cmnprehender todos o~
arN\S$OI'if•S' ·do navio.
·
· '·
· ··~ · !1." Pelo act.o de aban'dono trnnsfere-se a propriedade
do nav:;·l) aos crndór.es. porcu,ia ·conta; risco ou ·proveito, corI'Cl'ÍlO o â:oroveit.nment.o, sn:lvamento• e eXJ)loracãó' ~o navio
~lahi e.m dcante, as despezas e a cobrança dos fretes ·nao pa!!'oS.
();: fretes relativos ·á ult.ima via~~:em, aue o proprietario ,lá
tiver '"r,rnlhido quando fez· o abandono, devem ser consignado~ 0m · dcpnsit.o .indiciai, por occn~ião do abandono, qa\vo ~e
risln re·;:nllàt• cte· ar!cl'!rdo.
· ·
·

1
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Art.
1.176. Níic. é permittldo
o abandono Jiberafm•io:
','
.
.
....
.
I, ao enpitãn que fôr proprietario do navio ou membro
da: parceria naval ••n da soéiedadll' proprietaria; ·salvo Sl' esta,
··
ftlr ianonyma;
·
·
· .:·
. ff. no ]'lr0·prictario 011 armador qnc 8SS1Tmir rlirP.nlamAnte
a~ obrig-aGões. não mencil''i'landn ·no respectivo insf,rumentn lo
nome d0 navio a qu~. o fornecimento ou o dinheiro e destinado:
·
nr; no nroprict.ario ou armador a que· o Codigo i~pl5e
rxpre:<~amrnt.~ a responsabilidade illimitada; ·.
'
TV. no proprint.nrio de varias naviog ··q)lnnf.o 'â r~sponsa- .
. bilidnrl·• pr.Jn~ ànl~ndns dn cquipngerri.
· ·· ' ·
' Nos c·a~os .dos ns. r.rr e :irr a ~xecuçãô sobre outros bens
cln nronrido.rio .<ó ·se .póde fnzRr, provando•se que o ··valor· do
navio r.· ins11fficienlr pnra drsint.r.rnssar ·O exequente. ou esl.nndo n nnvin rrrclidn nd'· funrlo rlo mnt:. ou soc!l. delle .haver
!liJI.ida hn mnif; dr. nnno, cont.nrlo cltt.l.l)~l]'Yln no\!Cl~ rec~biii~.
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CAPITULO IV

no AnMAnon
~rt,' ~. 177. E' nr!'laclor o proprietario de ntlVio, ou qualquer ,.CJ cc2ro, que ~~qtupa o nav!o e o provti do ncccssa1:io para
a na vr.gar..;w C';n uma ·ou mais viagens,
· ·
As relações entre o proprictario c o armador são rerwlnclas pnl~ oapit.ulo IV do t.itulo II do livro ITI do Cod1go, c~om
as modiflcaçoc:: resulf.antcs do· P.r8scnttc livro.
SC'mp.re que o proprictario não fôr o armador do navio
1: cnnlmcl.o de armacão c. expedição eleve ser annotado no re~
gialo elo navio, sob pena: de não valer contra terceiros .

·.

·-

.Ar-1 .. :!.178. O nrmacbr é competente para fazer, todos ·os
frola:ncntos c mais contractos relativos :í viagem, c rc,Rpondo
-par:t com a E'azcnda Nacional, e para com quaesqucr tm:eeiro$, p0los {]anmos que· causat· por negligencia, culpa ou d6lo.
lwrn como pela infracc;ão dos l'cgul~mcntos fiscacs, de policia
e saurl~ dos portos, com direito regressivo contra o proprietal'io, quando cssé~ actos forem 1imticados pelo capitão nomeado pelo proprictnrio, ou sob l'csponsabi\idndo do mõsmo
cnpi tfi,l.
•
Em vez ela acção regressiva rlc ·que trata este artigo, o
m•marltn' dcmaudad0 pelas obrigações do navio, commanda.:lo
pnr ('.apilão nomcarlo pelo .proprictario, pócle usm·. da faculdade
de abandono.
. AV!. L 179. No silencio do conl.raclo compete no pro ..
pl'ie(arin do navio nomear o capitão c o seu immcd.in.t.o.
~\ri..

L ISO. Sempre que o navio fôr executado por ob:l'iquer não.· u;;o
armacl.or pura
indnwnizaeão ele perdas c do.mnos, salvo se a responsahilirlaül'
· ·l;rovier do capi!ão nomeado pelo lWOprict.ario.
Árt. t1s1. O armador, proprietario ou não, respondo
pelaR actos c contractos firmados pelos eonsignatarios r. 'agentes que cslubelcccr nos portos ele Clsoala ou do destino d<>
navio.
·
Os referidos con8ignalnrins c agentes serão considera(JO~
>·eprcscntantcs o .mandaltH'ins do armador 11m·a lodos os c!feít.os lcgaes •
.Art. 1.182. Quando a qualidade de simples armador c!~
um ou mais 11avios achar-se reunida á qualiaade de propl'ictm·ío de outros, o armador é illimitadümcntc re.sponsavel p~-·
las soldadas dovida9 á cqmpagom de qualquer dós navios ..
',Arl.. L183. Os direilos o ob1•igucões do armador, qn~t
· :fl'lr sacio da parceria naval, l'Of!'Ufam-ot pela3 rlis.Dosicúcs fla
capHulo 1 do tilulp. U deste livro ,
ga~.õc:; do nrnmrlc:·, c tn.oprletario, quer use
,rltL farm!dadc de abandono, tem acção contra o
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ArL 1.1.8-L o cnpil.ilo i.IO navio nacional devê ser brasi.leiro, dnmicilindo na Republica. estar no goM 11a capa.cidad!l
r.lvil e volitica. c. provar habilitação profissionãr no. confor.widade dos t'úgulamontbs expedidos pr:fo Gõverno.
Ar L 1.. 185. O cnpiU'in é o crimmr~ndan(c do navio; tod;:.
!l cquipagell~ lhe está sujr,ít:t e 6 ohri~ad:n· a nbcêfcciír c!·culJI··
prtr n~ &uas ordens em tudo quanto fllr relativo no serviço
llo nnvio.
Ar!,, 1.186. O capit.ão tem n. faculdade de hnpOr penas
eorrr::cionacs uos ind1viduos da· eqmpagcm que perturbarem
n ordem do r.avio, eommel.t.er·crn faltas dr. disciplina úl.l dci:mrcm rlc fazer o serviço que lhes cornpof.ír, c até rnsmo dll
proceder á .p!•isür, por motivo de !nsubordinar;iio ou de qu!ll ..
·quer rmt.ro Lrime commr.t.t.ido ri horclo, "ãinda rr.r.smo qun .-.
lielinqucnf.c seja passageiro, .formando os ncccs~ario? proce~ ..
8os, rl~ qnaM é uhrigarlo a cntr·cgar com os Jll'!lGtis l'is aut,orJ .•
~arlell compolcntes no primeiro porto do Bras fi onde enf.rar·.
Ar!. 1.187. Compele ar capiliío escoilwr o ajustar,. a
gento da tripulação c i'lesp_cdil•a nos ca~os em que a despe··lida po:-.Ra ter Jogar, "Obrando de conecrt.o cum o armador 01~
sru consignala!·io, na anscncia daqucllc.
O cr,pitão não póde ser ollrigaélo n. receber na equipagem
individtloR eonf,ra a s1.1a vontade.
Arl. L 188. O cap il.ão é obrigarlo a ler a e~crip!.UI'açrto
rogulnr tlc tudo quanto dir. "!!Spcito ri admini~t.raç:iio do na•;ir•
e á sua navegacão tendo para este 1'1m t.res ou quaf.ro llvros
uiH!incl:os, ~ncadcrnarlos e rubricado~ pela n.uf.oridndc n cargo
do qunm cst.ivnr n mal.!'icpin dos nnvir.s;. pena de ri'S[lúnder
por perdas e damnos qnn resullnrcm rltt sua fnlí:. dn escrl·
Ilturneiio rr:;:nlnr. .
5 1.• No livrn d!l carr,a. ítss(lntnrá r:linrinmM!r M tm!,t·~··
das c sahiclus da carga, drclarando as marcas cr nnmcros dos
volume::;, ns nornr~ dós carregadores c consignat.arlos, 'port.o6
11e carga c dr.scnrga. frntcs n,iustndos p, quaesqum• outra.'! encumst.ancias rJUA possam servir para fut.uros f\Sclarecirnenl.o:1,
~ 2.• No livro de rccc\l.n c clcspcza se lnncnr(t cm fórma
d11 contas corrcnlcs. e debaixo de tif.ulos npt·oprinuos. n rej)rita· e drsr.cza rlo 'navio, abrindo-se asst)·nt.tl a c!tdn nm dos
~ndividuos da oquipngrm. Achando-se cst.c livro escript.urartn
com rngulnridado o os us~cntos rcln!.lvn~. no pessoa! rle con·rormirlntlr• com 11 rnnt.rlcnla. f:\rti. in!.~lrn 1'~ pnru n Hn111Câo rlM
rlnvirln~ qno sr snseilurrrJ'. sohrr ns conrlicr"'R elo cnnl.rnctJ
clr Jncnção rlc sorviçOR da t.ripn1aci'ío.
.
~ 3." Onnnrló o nnvin ft'lr clr pn~~n!"r.iros, no Ut'1'0 dr JliWút(fcil•n.l sr lanrnr~o os nom!'s. n nrnfi~são, 111\tlinnnlidadr, dn.
micilio n rlr~lino drsfcs. c n rriR.:'fin rin snn bnp:nA"rm. cnm ~i!
prrírirncfin rins vo1nm0R r rlrr.lnrnçõcs que cnf.r:!lclnm fnr.cr.
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§ 4.• No dinrio da navegação se assentarà:; diartamentr:.
emquanlo o navio se acha1· oro algum porto, u~ trabalhos qt.>c:
1
.Jv>;r·ern Jogar a bbt-do, o o~ conee.rtos e reparo& do navio.
.
. N<.. ml'sm'" Hvro se nssenta!·:l. ~ambem t"da 11 derrota. da
v:agem, no~andn-se diariamente as observações que os capit.a~s e os· Piloto~ são obrigados· n fazer, todas· as occorrencias
interessantes· á navegação.· acontecimentos extraordínaríos ·que
possnm ter Jogar· a 'bordo. e ·com especialidade os temporaes
c os damnos ··ou· avarias quo o navio: ou· a carga possam···sof~
f::er; as deliberações que se tomarem por · aceôrdo dos officiae~ da embarcac.ão c os comp·e~ent:es •protestos.
·
.
Art. L189. Os prot.ost.os. formados a bordo, o tendentes
a provar sinistros c a·mrias ·e quaesquer perdas. devem set•
ratificarlos com o depoimento do capitão, seus officiaes e dous
dos indivíduos mais velhos da tripulação, perante o juiz federal, a cuja jurisdicção ·estiver sujeito o· primeiro '•porto a
quA o capitão chegar sob pena de não poderem· taes protestos
ser opposf.os a terceiros. · ·
·
· · ··· . ·
·.
Não· tendo ~ido feit.o o protesto por qualquer motivo de
ordem superior, isso mosm justificará o capitão, e o sinistro ou ávaria poderá srr provado ·por qualquer ·meio de· direito. · · · · ·
,
·
· · · ··· ·
"
O~ terceiros' pre,iuàicados não estão adst.rictos ao protesto firmado a borda, para prova do prejuízo. · · · • · :
Arf.' 1.190. Na v,1sper11 da partida do .porto. da carga,
far:\ o capitão inv~nt:iriar; cm presença' do piloto e' contramr.st.rr. as nmnrras, anroras, vclnmrs ·e mast.reaé~o.· com de.:.
rlm·ar.ii.o rJo r~l:lflo em que se acharem. Este inventario será
assignaclo ·peln capitão. piloto· e cont.ra-mestr.e.
Tndas as alterncõcs riuc dnrant.n a: viagem soffrcr qualquer dos sohreclit.os nrti!l'os sP.rão annot.adas no diarío da ·na-.
vegar,ãiJ e com as mesmas assignaturas.
·
·
· ·A rt. 1 . HIL ·· O"capit.fío r· obrigado a permanecer a bordo
rtr.srle o momento rm one comrca n via!l'errí ·at.!í a é•he~nrta· do
navio a S111'ttinonro Rell't11'o c bnm porto: c a 'tomar os pilotos
11 nraticos necessarios em todos os lnt!'al'OS em qne os r~A'nla
rnentos. n nsn o a m·unrnria n exií:rircm: n~nn cle ·rcsponrler
por piJrdas e rtamnos qnc de Sl1a· falta ·rosnlf.arnrn. · · ·
1\rt. 1.1n2. E' nrnhihicln an ;:n•nHiío abandnnar o navio,
not· mninr· nc~it!'n onc sr nffrrr~a. féira' à o cnsn rtc· naufra!l'in;
o .iull'nrorln inrli~nron~nvrol n nl1nnrlonn. r. o]wicra.'dn a emj)rl't!':tr
a mninr nili'l'r.nr.ia pn~sivrol nnra snJvar os nnssn~?eil'os o t.odos
ns rffcit.os nn nnvin ro car!l'n. · dn.nrln nrofrrroncía nnf.rc os
nrrPit.ns ·nos nanrois r livros rla r.mbarcar,.fío, dinhAiro r' mrrcnrlnrins rio maior vàlor. ··
··Ri, ancznr rl~ 't.nrln a rlilit!'Moin . os nhirct.ns t.irnilns do
nnvlo, on os qnc ncllc ficarrm. se perderem on forem rou. bados sem cnl•pa sua. o capitão não será rcsponsavel.
Art.. 1.1!'1~. Nenhuma rloscnlpa porlcr(t clnsonc,rar 6 cnpit.l\o que nlt.crat' n rlcrrof.n qnc crr, o.brip;nrlo a' scg-mr; ou qno
prat.ir.nr al~nm. ncf.r, oxlraordinur.w rlr . qnc n.nssa ErovJr
dnmno no navio' nn á carga, som t.e1 pJ•cccdJdo dchbcrnQao to1

I

.

;

:

: ·..

'

'

. .

'

'

,

J

i'OF:SR,iiJ E",l ~ Dl NOVEMBRO DE
'

192:3·

-

363

mnda em junta composta do todos os officines da embarcacão c na presença dos -interessados elo navio ou na carga si
n!gtll\1 se achar a bordo.
· . Em t.nes deliberações. ·o om t.odaR as mais que for !Ybri.:.
g·ado a tomar com ·accôrdo dos officiaes do navio, o capitão
tem. volo ·de qualidade; c até mesmo poderá obrar contra o
venriclo, dcJ)nixo de sua responsabilidade, sempre que o julgar convementc.
··
Ar L. ·I • NH. E' •pro'hibido ao capitão. entrar cm porto csf.ranho a'o sou _destino ou escala e. si alli for !evado por
!orça maior, é obrign~o a sahir no· primeiro tempo opportuno
que se offerecer: pena do responder pelas perdas e damnos
qurJ da. demora resnltarem ao navio on á carga. ·
Ar L 1.. 19·5. O capitão que ént.rar em porto estrangeiro
. é obrigado a apresentar-se no consul brasileiro nas primeira~
24- hnras utcis,. e a i:lcposit.ar nas suas mãos a guia ou ma
nifcsto da alfandega, indo do -:algum porto elO' Brasil, e a
matricula; e a declarar e fazer. nnnotar ·nesta •pelo mesmo
· cnnsúl, TI(>- acf.o da aprestontaoão .. toda e- qualquer alteração
quo l.cnha occorrido na equipagem do navio; e antes da" sabida as que occorrerem durante ,a sua estadia no mesmo
. porto.
·
" Quando a entrada for em porto brasileiro, o deposito do
manifesto ter{L Jogai· nu alfandega ·respectiva. •havendo~a, e o
da matricula na repartição onde esta se costuma fazer, com
as sobreditas declarações.
Arf.. 1 . i 9G. Na voll.a do navio ao porto de onde sahiu,
ou naquclln onde largar o seu commando, é o capitão obrigado
a ruprcsenl.ar a matricnla n·rig-inal na repartição :encarregada
da matricula dos navios, dentro· de 24 horas uteís. depois que
dér fnnclo, c ·a fazer as .mesmas declarações ordenadas ·no
artigo preccdcn f.e. · ·
"
'
· ··
' Passarlos · oito dias depois do referido tempo, prescreve
qualf'Juer· acção on procedimento que- possa ter Jogar contra· o
capitão 11or .faltas por ellc commet.t.idas na matricula durante
a viagem.
·· ·
Ao capitão que não apt~csentar todos os indivíduos matricularlos ou' não .fizer constar 'devidamente a !'azão ·da falta,
se1·á impn~l.a ·nela ·antorirlade ·r,ncarrcgadn da matricula dos
navios a mnlln õelcrminuda pCllos · regulmentos da marin'ha
mercante.
Art. 1 . 1107. Niio se achando presr.11tc o armador, con~i::rnatnrio ou ugi:mt.o. ·compete ao capitão ajustar os frctamr.nf.ns, seg-undo- as insi.I'Lrcoões que tiver recebido.
O ,~apít.üo. nos pm·tos onclr. rrsirlir n arr~o:rl~r, ou c~ti
' ver este represcnl.aclo, não pódo sem autor1zacao cspccra!,
fazor clcspcza algun111 cxt.rooJ•dinnrin com o navio.
Ar!,. L 1OS. ~~· pcrm ii. tido a or.apitão,' em fall.n de funclog rluran I r. a viug,•m, não :;c achando •prcsonl.cs ~ m•mudor,
consignnl.ui·ins 011 ag-onl.c o, na falta dellcs alg·um JntcJ•c~sado
na c.arp;a, ou mcsmn Hi. achando-se presentes, não prOVJdencinrcm,' contruhir dividas, l.omur clinhoit·o a risco sobre o
mtvin o rcmanesccnl.e elos fretes. dnpois ele pag·as as soldadas,
c nl.ó mesmo, nu ralta absoluta de outro recurso,
vender rner'
.
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cadO!'ias da cnr'~n. para I'eparo ou provisão elo navio rleclnranrlo nos t.itnlos das oln:is-ai'Üos que assignar a causa' do quo
e~fas Jlroccrlcm.
A~ mcrcadrwias que, rm lacR casos, so vcnrlorcm, serão
pnp;as aos cm·r·,~gadorrs prlo JWCCO cormnlü do.. ml'l'Cnrln no
Jogar· e ao I PlllJ)O ria V<'llrln. ·
·
.· ·
A vl'nda sô. porl<'r':í ser foita cm leilão, depois rl0 jn.>Lifir'llrla ]leranl.e o juiz compol.onte a nccossidaclo della.
Ar!. L l!l!l. · Em caso rfe innavcgabil idade do navio •
• nc·hnnclo-sr. :msrntc o nrmarlor e sou rrprcseíüanf.c,, ou· dr.
acdi\rdo com rsil'. pôde o capitão vender o navio obt.endn
préYia aulorizaç:ãr. elo juiz competente, comprovudà devidamenle a innave:;-ubilidade.
·
.
§ L" A vencia far-se-ha cm leilão na presença elo ,juiz,
e rir-verá ser suspensa, si até o neto fie arrematação nppureccr
o armnrlnl', ou alg·um seu mandataria ou representante, ou o
se.lmrarlor a 'oppr:it·-sc ;í v~nda.
~ 2." O prÓrlnclo rln
nela ser:í depositado· na J•cparliçãn rnmpcf.rml.e :'t disposição do armador.
~ 3.' CnnRirlrra-so innnvcgavcl não s1í ·o navio que sn
t.r•rnar absoln!.amenle improprio ]}ara a navegação, como
aqnrllr qur, para naYcgm·. precisar de concrr'lns qnc im!)Ol't.rm rm mais ele rlous l.rrços cln valm· rlo navio.
Art. l.i~>OO. i\' os casos dos art.s. l. 198 r 1. '109. achando-sr o navio r.m.•porl.o estrangeiro, a Uillnl'ização pura a venda poderá ser conccclida pr•lo ·consul brasilr1ro.
Ar!. '1.:20!. () capitão qur., nos l.ilnlos c ins!Ú1mcn!.os
dns nbrig-ae-úcs prowrlcnles cl1~ ilcspezas pm· elle feitas par-a
concrrtn, hruhililac;ão ou ahasLccim,~nlo do na:vio, deixar rlr.
rleclnrar a ea11sa rl1~ fi" fi m·orerlen'i'. firn•··!• pe~soalmcnle nbri ·
gnllo par·a eom~ ali pessoas com rr·ucm CO!üract.ar, srm pre,iuiw
ria ac.eão qu~ rslas possam ter cnnLra o rlono ou armador do ·
navio, ·provando qur as qnant.ias . rlrvidas J'nram effrcl.ivnrnr'lltr applicadas a hrnf'fic in (]rsl•'.
Ar L. 1.202. O capilão que tornar dinheiro sobre n easen
elo navil1, Plnfi<'Hhar nu vPr·dl!l', nwr·cadorias nu o navio, f1íJ·a
du;: casos cm lJIIO lhe é'Jwr·n)il.l.ido e sPni as formalidades prescriptas per csl.e codi,l'o, resoondcrá pelas perdas o' damnos,
além das penas criminncs cm que possa incOl'rer•.
Arl. 1. 203. O capilfio é considm•ado deposilurio da carga
c de qnacsqucr cffcilos que receber a bordo c como tal, está
obrigado ú sua guarda, bom ucondicionnmcnto e conscrva•:ão
e ú sua promplu cnlrega ú vis la dos conhccimenlos.
A J•csponsabilida(le do capitão a respeito d11 carg-a prin- .
.eipia a correr dcsclc o momento om que a recebe, c conl.inút\
aL·j o acln da sua l•nlt•cga no Jogar cm que; se houver convcnciniHHlo ou que e~livet• em uso" no purl.o da tlcscaJ'f(a.
Arl.. 1.:l0li. O capi!.ão Lcm dire1to n ser ind'é-•mí'i.7.árl'n··da
tnrlas as clespczas nccr.ss:wins que :l'izrr r•m ul.ilidade do nnvlu
enm fundos' proprios nu alhr.ios, com l.nnlo que niw Lenha cxccrlidQ as snns imd.rllef!íics nem as raculdadr,R qnr. por sun nu~
turczn sfíQ inhr1·rntrs (I snn qnn1ic1nclc de rnpil.iio.
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Al't. 1. 205. E' prohibido no capitão pôr carga no cou-

vez do navio sem ordem ou Cúnsontimenlo por escriplo dus

cat'J'I.>gadorcs: pena ele responder pessordmentc ·por todo o proJUizo que dalu possa rcsulLar.
Art. 1.206. O capitão ou qualquer oull'o individuo da
eqmpagcm, que carregar no naviO, ainda· mesnJo a pretexto
uc ser na sua camara ou no~ seus agatiaiho~, mercadoria& a~
sua conta pal'Licular, som consentimento por escripto do urmaoor ou do.., afretadores, pódo ser obrigado a pagar freto
dobrado.
Al't; ·1.207. E' prohibido ao capitão fazer com os carregadores ajustes publicas ou ij_ecrctos que revertam cm bénc ..
l'icio seu particular, debaixo de qualquer titulo ou prelcxt(J
qur, sc,ia: pena de correr por conta delle c dos ditos carrcg:tCJorcs todo o risco que acontecer c de pertcncr ao armador d!J
navio ou afretado r todo c lucro que houver.
Art. i .208. E' obrigar;ão tio capifão resistir, por todo~
o:; mcws que lhe ditar a sua prudencia, a toda o qualquer
VIO!cncia que possa intentar-se coni.N o navio, seus pcrlen··
cc:; c cargas; c se fôr obrigado a faz;:l'. entrega de tndo ou do
parte, dever(~ munir-se com c,s competentes protestos .e ju~~
til'Icaçücs no mesmo porto, ou no primCiro a que chegar.
Art. 1. 200. O capitão não pódc nLer ,a bordo os cffcilm
ela carga a titulo de seguranea do frete, avaria ·ou despezas,
m:ls l.cm o direito de exigir elos donos ou consignatario~ no
acto ela en !.rega ,da carga, que depositem ou afl'ianccm a im.
portancía do frete ,avarias communs c despczas a seu cargo:
c na fall.a de prompto pagam~nto, deposito oiJ finanr.a, poderá requerer embargo pelos fretes, avarias c oespczas sohro
as· mercarlodas ela carga, em quanto estas se acharem cm po.
der elos donos ou consignaLarios, ou estejp.m fóra, da~ c~tações
publicas ou dentro dellas; e me~mo po~crá _T'Cquerer a sua
venua immcdiata se fnrnm ele faml detcrwracao ou de. guarda
aniscada ou dispendiosa.
O c! il'llilo de requerer n embargo prcsci'evc pa~sados ~lO
dias a conf.ur da clala do ultimo dia Lla descarga. ·
.~ri.. 1. 21 O: Quando por ausrmcia do consignatario, on
por se não apresentar o portador di'J conhcci\Tiliiito, o capitão
1gnorar a quem deva competentemente fazer a entrega, solicl!.ará do juiz que nomeie denositarL' para receber OH r;cncros o pagar os fretes devido~ por conttt drJ quem pertencer.
Art.. 1.2l·l. O capitão 6 respons:wnl por todas as pcl'das o damnos ·que por culpa sua, cmi~são ou imperícia, snhrcvicrcm ao navio ou' a cal't;:l~ sem pr~juiz9 dn5 acções criminaes a que a ~na ma!vcrsa1;ao ou rlólo poHsa dar lagar.
· O capitão é l.nmbcm J•espnnsavcl pcloR fnrt:ns ou qunn~
qncr clanmos pral.icaclos n hnrclo. pc!v:l imlividuoH ria l.ripular,ão nns ob,iccL~:~ da carga cmC)uantn este se achar dcbui;-:o rln.
~na !'r)~p(Jnsnbl!Hlndc.

••
III

· ·. Art.. I. 2 t 2. ::<erão pnf!n~ pelo capilão tnclns a~ rimlt.as
l'ol'elll irnposl.ati ao navio plll' ful!a de nxael.a obsCI'Vancia
JJas leis e rej:(u!amcnlos daR a!J'antle:;as. COJ'l'Cios, polic.iit !l
11111~
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de rliscordia, eliL1~e O! individuas da tripulatlão ·no" servico rlo
navio, se não provar que ·empregou todos os meios convenientes para os evitar.
O navio responde por esse pagamento. se o capitão. não
pagar, mas,. o proprietal'io ou armador tem accão regressiva
contra o capitão.
Art. 1.21S. O capitão que, sencl~ contractado para uma
viagem certa, deixar de. a concluir sem causa justificada,
responderá aos proprielarios, .armadores, afretadores e carregador.es pelas perdas e damnos que dessa falta resultarem.
O capitão que, sem justa causa, fôr despedido antes de
finda a viagem, .será pagJ de sua soldada por. intéii·o, posto
á custa do armador ou afretador no Jogar onde ·com'eco'il" 'l
·viagem e indemnizado de quaesquer vantagens que possi.. ter
perdido, pela despedida.
. .
.
·
Póde, porém, ser despedido antes. da viagem come~ada
sem direito á indemnização, não havendo ajuste em contrario.
Art. 1. 214. Achando-se o navio en:. porto estrangeiro e
acontecendo, despedir-se ou ser despedido o capitão pelo lOnsignatario, o consul . brasileiro verificará se . o substituto nomeado é cidadão brasileiro e fará lavrar o termo de nomeação, '
que se annotará na matricula do navio.
§ 1." O referifl·.o consul é cornpetente para verificar· se 'o
consignatario tinha poderes para despedir o capitão, e se havia para isso motivó justo.
·
§ 2.• Não havendo no Jogar cidadão brasTieiro que possa
commandar o· navio e causando prejuízo .a demora no alludido porto, .o consul llóde consentir que. um estrangeiro habilitado seja. encarregado do c.Gmmando tão somente para a v1a·
gem de volta.
. . · .
.
•
.
I .
,
Art. 1.215. Acontecendo fallecer algum passageiro ou ln. dividuQ da equipagem durante a viagem, o capitão procedera
a inventario de todos os bens que 'o fallecido deixar, com a
assistencia dos officiaes . c de duas. leslemun_h_I,IS, que serãh
com prefcrencia passageiros, pondo tudo em boa arrecadação;
c logo que chegar ao porto da sahida fará entrega do inventario e bens ás autoridades. co;npetentes.
. . Art. 1..216. Finda a viagem, o capitão 'é obrigado a dàr
~cm demora conta da sua gestã·o ao armador com entrega do
dinheiro que em si tiver, livros e todos os mais papeis. O
n.rmador é obrigadr; n ajustar as contas ao "capitãü, logo que
a~; l'e~eber, e a pagar n somma que lhe fôr devida. Bave:ndo
contestarão sobre a conta, o capitão tem direito para ser pago
imn:ccliahmentl} r]as soldadas vencidãs, prestando fianca de
ns J•cpõr, sendo caso disso.
Art. 1. 217. O capitão é obrigado a diír ás pessoas da
tripulação, que o exigirem, uma nota por elle ass1gnada, em
que ,,c declflra a natureza do aJuste e pr.;~o da soldada e n.
Ianour na mesma nota as quantias qull se forem pagando por
conta.
.
As condicões do ajuste entre o .capitão o a gente da tripulnr;1io, nn fÚlta Ch~ 01itro f.it.ulo (](I eonltrndo, proYap"l-!16 p&Jil
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rói da e~iuipagcnj, ou inàtriculâ, stibmelj.endn-s~ sempre rúniprchendido, no amst.o .o, sustcnf:CJ, da tripulacão.
. .

. .· N<iO con~tândo pro lo matricul~, nem Úor outro escrlpto, do
contracto . o tempo determinado do a,ju;;tr:, enterids-~e scrr.pre
que foi por viagem redonda, ou de ir.a e volta aú logar em
que se fez a matricula.
Art. ·1.2ts.· As relaçÕes entrA o capitão e o armador serã·o reguladas conforme a especie e nos casos omissos neste
livro. pelas disposicõe~ relativas á !oração de serviços e ao
mandato .
. ~m relacão aos carregadora~ as r.brigações r. direitos du .
capitao serao as de. transportador e· depositarfci, salvas as mod:fJcações resultantes do o~>racter das suas funccões.

CAPITUJ.O

VI

'

,.
'

DO PILOTO E MAIS OFFICJAES DO NAVIO E DA TRIPULAÇÃO

.,

.Art. 1.219.. A habilitação. deveres e attribuir.ões dos
-pilotos. praticqs ~ officiaes do .navio, são prescriptas :ô.cis regulamentos da marmha mercante.
:
.
'
:' '
·\; .·.
.
.
.
Art. 1. 220, Deverão ter as habilitações de piloto os officiaes immediatos,. que, todavia, .não poderão commandar o
navio,· si não forem 'cidadãos brasileiros, nos termos de
art. 1.184, salvo em caso imprevisto e de urgencia..
ArL. 1.221. Qt,iando,.n official. encnrre!rado da pilotagem
do navio divergir do capitão. na determinacão da. rota. deverá
fazer as suas observações ao capitão, e não sendo attendido,
lavrar o seu protesto· no diario da navegação, odedécendo depois <is ordens do commandante ..
o pilot.IJ que .não fizer o sel.1 protesto nos. termos acima
inclicados. responde con.hmctamente . com o caplt!io · pP.los
damnos qu•e resultarem. do erro de rumo, além das penas cri-·
minaes em f'JUP. possa inc(lrrer. A presenca do piloto a bordo
não a.f.temw a responsabilidade do capitão por qualquer r-,rro
dr. nnwg<tção .
·
.
Art. 1 . 222. Pàr rnortc ou impedimento. do capitão, .não
hnvr.ndo immediaf.ci,. nu ·estando impedido, assume o commando do navio o official mais antigo que tiver carta de
piloto.
.
. .
Ao commandant'e substituto cabem todas as prerogatlvas.
facnldarles, obrigações e responsabilidades inherentes ao cal'go
de capitão .
.~rf.. 1. 223. Na falta de officiwes .habilitados. com r.arta
de piloto, cabo o co:nn;ando ao chefe da tripulação ou oontramestrr. e, na falta deste, ao marinheiro escolhido pela tripulação.
. Art. 1 .'224. O official encarregado de recolher ou .d9 ~n•t.regar fazendas on bagagens, responde, por perdas e damnos
directamente para com oR. PM.iud!cadoR. Ri t.ivor obrado sem
ordens e:tpJ"essas do capif.lio.
-.....
'

•

'

'

I'

Arl. 1.·225. Os praLico.s siLo os unicos rcsponsaveis p1~los
:weidentcs da riáv()gação C:\llSados por erro de rumo e aoonLecírlos á cnlt•ada. do;; r.ortos, abras ou ancouradom·fl~ ou dl'nlro
dos rios c lagos, snlvo si se mostrar que as suas instruceõe~
não foram observadas ou que o cl\Jpitão as contrariou.
•
Art. L 22G. Além

~~a\~ão d.~ snl'vi~.os,
~flo obngados a:

elas obrigações decorrentes da loos oJ'l'iciaes c mais 11essoas da cquipa~cm
..
. .

I, ir para i:•r,nlo [Jl'omplos para segtlír víag··~m no tempo
. ·
aju:;ladl': püllrf de ~Pl'Cl!} despedidos;
II, nã(} sahir do navio ll!em passat• a noilc fóra sem liCI!lt\m elo capitão: JH:ll~ de perdimento de um r:wz de soldaria;
· III, não retirar os seus c.ffcilos de bordo sem serem
vi~ilados pl'lo capitão ou pelo immedia.lo, dcbatxo' da mtmim
pona;
IV, dbcdecm• sem eontt·aàicção ao capitão c mais offi~
ciaes nus suas respectivas qualidades e gradua\1ües;
V, auxilüu· o capitão rm caso de ata.quc ao navio ou
desasLr.~ sobrcvincló ao navio ou á carg·a, seja qual i'ôr a naturc~.a do sinis·t.ro: pena de perdimento das soldadr~s vencidas;
VI, finda a viagem, fundear c desapparelhar o navio, conr.luzil-o a 3lll'fl'idovro ~cguro, c i\marral-o, sempre qu•3 'l eall ilú'J o C)dg·ir: pena de perdimento :das soldad.:ts v,;!ncii.la~:
VII, prestar os dcpoimenlo's ncce·ssarios para;. a rut.ii'i·
cucão do:> protestos formados a bordo, recebendo. pelos dias
da demora uma indemnização proporcional ás soldadas que
venciam:· fallamlo a esse c!N·er não terão acção para dcmandtw as soldadas vencidas.
Art. 'i . 227. RompendO-'Sc a viagem por causa do força
.mlüot·, a r:qn1pagcm, :;i o na,vi" se achar no pol·to llo ajmt•~.
só tem direito de exig·ír as soldadas vencidas.
.
Si o navio Rc achar cm porLo de arriiJada, ·a cquip·lgcm
côn,Lraelada au mez,. tem direi Lu ;\ soldada do mez. o a ::~on
ü·atctacla pot· viag·em, ti ~uldada ·rolaliva ;í ·viag'clll. Neste caso,
nrto a·cllnnc!o as pessoas da triptüa~1ão outro navio em que se
conLracl.em, " urmnclm.· ô obrigado a pagar-lhes a viagem ele
volta ao pur[.o de parlida ou elo destino, se este Jut• mais J'lrO::imo.
A di~posiçiio deste :wlig'o iliio se applica. aos Lt•ipu'hmlos
·qve houvcr~m ajustado os seus sm·vi110S por ,quinhão no freto,
c t:ujos direitos são rcg1:tlados pelas t1ormas da pa.rtilha social.
'
Art.. I .22·B. Rão euusus cspeciaes pura a closJl'edidtt de
QIHÜQLH11' pessoa da equipugem, antes ele veneido o prazo do
contrac:t.o: a pi!l'peL!·a~.ãu do crime uu clu~Ot1 Ül',m f;L'l\Ve, a ineu]Jorclilll\l;ão, a eml.ll'ínguez httbilual.
· Póde qualqut;t· pe,;~oa da. cquipagcm de,;pellir-se ante,; dt1
vcm,ido o tempo elo conlraclo, além elo:; casos do at,L. ;?.G t,
n. 2. qnumlo o capitão mt1da o dcsLino tlo navio· tlll quando
l"nbrcvcm gUI}J'ra ou pcsL~ a. que i'iquc exposLa a equipa:;cm,
~cm lll'Ojl.li~o çlos uovcrcs impo~lo~ uo u '· V do url., ! . :!20 ,,
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Art.· 1.229. O individuo da equipagem, que Iõr morto em
defesa do nt~.vio, ;e1·ú considerado como vivo par:J. CoLius r•il
vencimentos e quaesquer interesses que possam vir aos da sua
classe :::té que o mesmo navio chegue ao porto do seu deslino.
O mesmo beneficio gozará. o que fõr aprisionado em
acto de defesa da embarcação, si esta chegar a salvamento.
Art. 1.230. Acabada a via&'em, a equipagem deverá ser
p:Joga dentro de tres dias, depois de ultimada a descarga, com
os juros, no caso de móra. ..
Ajustando-se os offi.ciaes e gente da tripulação para divorsa:; viugcn~. poüurilo, termwatla cada viagem. üXIg'lr a~
soldadas vencidas.
Art. 1.231. Enlender-se-hãó por equipagem para os ef.fcitos Ll<~Soli.l GüCJigo os ofil'ic1acs e marinben·os e mais pe.>soas
oncm·reg·u.aas au oJl'VIçu, lllt::J.os o capitão e o pl'at1cu; e por
trJpul:.çito, os marinlleu·os d<> qualquer categoria, 1a~lu:nve o.'i
me:;•1·cs e contra-me:;tres, e todo o pessoal ao se1·viço do navio
que não t1ver grauuaçuo de Oif1Cia1.,
'~·· . .~
CAPITULO VII
DOS PASSAG:&IROS

Art. 1 . 232. O passageiro do navio aeve achar-se a
b01•do nu dia 'El hora fixado para a partida no bHilete de
pasagcm, sob pena de perder a metade ela dita passagem,
~: o IUJ.ViO salm· s·~m ,;, ~a.ssag~;:iro ..
·
Art. 1..233. Osarmadorcs e seus agentes e consignatarios
são oJJt·igado:;, lh.J w;o ue mutlunça do dia e hora da pa1ticla
,em j)orto. de oscula, a afl'ixar boletim no escriptorio ua .·!mpl·e~a ou agencm, communicando a mudança com a anlecedencw. de duas horas, pelo menos, c a. publ~car, sendo posstvel,
o av1so nesse sentido, nos jornacs ae ma10r Cll'llUlaçií.o do
loga.~. 'l'rat::mdo-se do porto de partida, .o adiamento da sahiCill.
do navio deve ser annuncwdo com 21; noras de autecedencra,
salv,o ca:;o de força maior.
.
A.rl. 1.234. O armador que auLecipar a. partida do navio
ou addiat· ou tie;,islir. da v.lag<:m sem motivo d.e f,,,J'ça mJ.i.Jr,
responde para com os passagtJiros ·pelos da.mnos . que_ ~stes •
pr•ovarem ter-lhes aconteutdo por mot1vo da an.teclpai,IUO, ad".
diamento ou dosJstcncla.
Sempre que a partida do navi() fOr antecipada ou adiada,
o passa"ciro tem o direito ele resilir o contracto, t·c~cl.Jeutlo o
prerto d~ passagem por inteiro, com os juros da móra.
Arl. 1.235. Tendo o. passageiro comecado a viagem, o não
a querendo continuar, uao Lem dn·~1tu á l'ütilltUI\:ao uu
pre<;L' pago, salvo e:;L!pulllvào do conlrac~o, ou áemoraullu-so
0 na\·to a sallir do pol'LO de partida ou de escala pot· mais
tem pu do que o ruzoavel.
SI o passageiro rcsilit· o conlructo antes ·do comer;o ela
viagem, com ou sem molivo ju.sLificudo, tc.n direito ú :·csLil.:ti(:~n rln mcl.adc elo preço q1:c houYCI' pag~,
Aconl.ceendo
r~il Ir'' · " <nssageii'o anLcs de com ceada a VIagem ou sendo
S. - Vol. Vll
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i mpocl ido d0 come:al-a por Jorc.a m::tiol', o conLracl.o .I iea
l'PScindicto; devendo o -armador resliLuir lorlo o preço . qu·o
houv1:1 recebido.
·
Al't. ... 1. 231). Todavia, traLando-se de !l'l'llnde llUmero de
pass~.gens tomadas POJ' uma pessoa para o transp.ortc de immigrantcs, tropns, companhias, equipagen.s ou grupos de indi-1
viduos. à contractante não poderá. resilir o contracto em parte·
ou nn todo sinão nas condil;ões do art. 1. 23·í.
· Art.: L 237. Si a viagem fór suspensa ou inLerrompida,
per causa de fol'Oa maior, no porto da partida, rescinde-se
o contracto sem ,que o armador nem o passageiro tr:mham
.direito ~ indcmnizacão algumt; tonel o lagar à suspensão on
intPnupção cm outro qualquer ;porto ele. escala ou arribada
deve-sr. .sómenle o preço corrcsponclcnte á viagein fcit.::t.
Al't. 1. 238. Interrompendo-se ·a viagem depois rlo comc~aàn, prir dcmor:r de concert.o do navio,. o passageiro p:ídc
!.ornar passagem ·cm outro, pagando o prc()o corresponc!cnte·
:i vine''m feita .. Si quizer esperar pelo concerto, o capitão
nãD ;', obrigado ao seu .sustento, salvo si o passageiro não
cnconLrnr nutro navio cm qne comrnodamcntc se possa
tr:mspoi'tttr, 011 o prece da nova passagem exceder o da primeira, na rn'opor.çüo da viag·cm andada.
MI: i. 239. Nenhum passageiro pódc l.runsfcrir a tcrcriro ;;e,n1 conscnlimcnlo elo armador, o sc~I· bilhete :ele pns"ingen~

..

Art. 1. 2110. E' app!icavr.l ao capi,tão do navio o disposto

nns aJ•ts .. 819 e 850.

. TITULO II

· Dos contractos relativos ao U3Vio e â carga
CAl'l'rULO I

/
DA PA!\CER!A OU SOC!EDADE :>:AUTICA

•

,\ri: I. 2H. Pcrlenccndo o navio a val'ias J)cssoa.~ que o
por conLu commum . som const.iluir sociedade
fórmas indieaclas no lil.ulo II do livro I, deste
çodigu. a 'lHtrcr.ria l'C3IIltanle dessa communhão de Interesses
l'r;fl'ula::se pelas leis elas socicclaclm, cem as módHicaçücs elo.
presr.11le capitulo.
Ar L. ·1. 2·12. A pnt'e0ria pódc cxisl.iL• cm virlndc de con~
1.rncln cxpresw on fm i ln, mns, Pm qunlquer cnso, a nrmn(;iio
,-. I'XJl'~di,;üo rln :navio SI pnrlrm gil·:u· snb o nome e rr.sponsn.bilidarJc rlr. um armado!', sc,j::\ ou nüo membro da parcci·ia.
AI'l. ·1 ,21t3. O l\rmurJor é o r,crcnlc rln parearia, compctinrlo~lhc repJ•cncnlnl-a pura com ns aul.oridndc.s o qmwsque''
terceiros, formar loclos os conlmctos referentes uo navio c :í
r~.wn; navegar
~·Jh alg-uma das
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nomear, ajustar 0 dcapoclir o cupiliío c máis officine~
navio, dar todas tts ordens, ·agindo scmti'rc de accôrdo
com a .maioria do.s parceiros c nos termos elo contracto. O armador responsabiliza pelos seu~· actos a parceria, c responde
r.·essoaimente pam com esta pelos act.os contrurios ú lei, aos
rcgul<.mentos e ao cont.racto.
"
.
.
·
Art. 1. 244. A maioria dos parceiros não pó de impedir que
o navio navegue si a minoria entendr.r que deve navegar, nem
Lão P'Jl!Co resolver o ei1J.prego do navio cm funccáo .estranha
ao· seu destino natural. A maiori'a não pó:!e, contra a apreciação da mmor1a, alterar o objecto da sotnedaue, enuaucto em
'.'~peculacilo diVersa do simples armamento e exped1cão elo
navio.
Art. :1.245. Achando-se um navio necessitado de concerto
c convmao nestb a mawria, os socios qu~ não qu1zerem aunuu·
~P.riic ohrigados a ver.der oR sr.u.s quinhões- aos o.utros compa.rtcs, es!imanclo-::e o pre(:o antes rle principiar o concPrto;
s1. ~s: es n~o quizcrcm comprur, procodel'-sn-11 á venrJio om
J,~Jlao publiCo. ·
·
· .
AI' L J. 2c!G. Si a minada r.nt.ntidcr qu~ o navio necessita
clr: conr.orto Q a maioria se oppu.zer. u minoria l.r.m dirr.Ho r.
;•equerct· crue se proceda ;'1. visl.orin ,i<.Hlicial.
DicirlJnrlo-.iíJ que r, eoncr.!'l.o é noces.>ario, todos o~ r.ompnrl.e;; são obri;màos a contribuir psra e!.! e ..
.\rt. 1.2/â. Si algum pa1~ceir:o quize:- vender o seu ·l!mnhão ,;rl'n nhpigndo a affront.ai· tl:S outros· parceiros; , r.st.es;
tecm clirr.ito a prefet•ir na cónipra em igualdade de condioões.
r.omtunto que effcct.uem a cntre::m do preco 1í vis!.a ou o consignem em juizo no caso de contestação.
·
Rnsolvondo~sc a venda rln navio
por clalihcNICiio ri>~
maioria. n minoi'ia pôde exigir ctue .se faça em Jr.ilão puhlir.o. ·
. Ari.. J .248. O nn.r~eiro tem direito de prefcrencia no f~c
f.l;ment.fr a qualcruCJ~ terceiro em igualdade de condicões .. r:nnr.orrendo na p.referencill parn. u mesma viagem clous ou mais
parcoir·os, prcfcriní o qur. t.ivcr I maior pn.rte rlf:l int.erAssn~ no
Jmvi:;~ no caso de ictualdorle r.Jc intp,rr.5se~ rlecidirá a ~OJ'I.A:
1,, II~Vi:J. rJsta rJrcforcmcia uãn rlá· direito a' r.xi!;ir que se :vnrir
0 de;;f.ino do via:::om accordada ll~la maiorh.
A;1.. 1. 2Ml. O armador é obi;i::mrll) a. rlnt• ao;; parr.r.iroR no
fim da viagem uma conta ·da suo. gr..;Lão, fnnt.n ~elat.ivn. no ~.~
j.::tr.Jo :.:n navio e narccria comr. da vin;rem findn.. nconmnr.lJ'Irlà
;Jo~ dcr.nmenl.os eompr.l.cntcs, o n. pnr;:ar st~rn drmOJ'll 'o snlrln
liquido quo a· cada um eouhor. mlvo rli~1ponrlo 11utra conML n
<·.ont.r:do: os nnrc~it•os são obrigados a r.xn.minar ·u cont.a do
:utiJac!or lo:::o .quo lhos f!'>J• apros.cntnclu o a pagar snm rlnmora.
a qtwi.a rc.~pect.iva nos ~rm; au inhõe.'i.
. .
1'.. approvação elas contas dQ armaclor, ll::tcla p0ln m:wmf).
;los pl\r~r.irns fio navio. niío nbsln nue a minoria dos s·ocios in·
lcnlc contra cllc as necõos cruo .ilJ.Igur compolontcs.
,\1t. 1. 250. ;\ nnmcacfto do ut·mnclnr rlr.vo .~r. r nnnnt.adn nn
re;:is: rn rln navi!l nntos nu c este comece a W:IYD;;nr por nonL:1
ela p~reeria.
C3I'STl.
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CAPITULO II
•>o PJ\b"l'Al\!ENTO
)lO I'

ML. J .251. ü contracto ele fretamento só se póde provar
:!scripto. O instrumento dellc, ou curta-partida, deverá.

enunciar:
I. o nome, nacionalidade· e

elo squ l'CgiSl!'O;
TT. r:: nome do . capitão; ·

tonela~em

do navio e o porto

III, o nome do fretador e do afretador ou ~arregador;
IV, a de~iguução da viagem, si é redonda ou por mez,
nara uma ou mais viagens, si o fretamento é total ou parria!:
·
·
V, o genero c quantidade o~!a carga CJLle o navio deve rece!ier e por conla de qu·cm será t1·ansportada de terra para o
.navio e rlo navio para a terra;
VI, o tempo c Jogar convencionado papa a carga e descarga as estadias e sobrestadias e o modo por ·que se hão de
vence!' o contar;
VII, o preço· 1!0 frete, das estadias o sobrestadias e gratificações .que tenham Jogar, o tempo c modo de pagai-as;
Víii, I oelas as mui s clausulf!S do contracto,
' ··
Art. 1. 252. O fretamento comprehcntle o navio armado;
o eqniparlo, Conlracl.ando-.sc o navio srímcatc, ci contracto re··
.':0-SJ pelas disposições elo capil.nlo IV rlo til.ulo II, elo livro III,
ou pelo que se cstipu lar no contracto de armação e expedi cão
do

mYio,

Ar L 1 . 253. A mu·La-pat'Ücla deve set' lançada no registro
a carg'c da Junta Commercial rlo rlistricl.o, 'e~r. que s,;; fi1.er o
ecnlrarh,, dentro de 15 dias a conlar da sabida do navio,·Rob
pena ele não poder ser opposl.a a terceiro>.
Art. 1 . ~fi/i. Fretando-se o navio pO!' inteiro, eutcnde-ss
c:ue ficam stimenl.r. resc:·va:dos a camara do capitão, ~os aga. salharlos da cqnipag·cm e n.s n.ccomddações necessarias paru.
0 mntcr.ial .do navio .
. Arl.. 1.2G5. H:wcnclo ·om!SSao n::t Cllrl.a-partida sobre O
f.l;mpo rJa carga c clcscarg·a c ·sobre o que so deve pagar pot•
sobre~tadias, regu!ar{L o uso do porto.
:\:·1. ·I . 25G. As clespczas de cstivagem c arrumacão da
carga correm por conta elo navio, se outra cousa ni1o · tivct·
sido ·c~Lipulada· no contracto.
.
·
.
· Ar.~ .1.1. 257. Vencido n· p1•azo clas. estadias c sobrestadia•'
fJllC se. tivn:·em a,iusl ado, c na fal!.a de n,iusl.o, as do uso dn
porln ela crirg-n. sem que n afrcl.ador lenha caJ•rcgado 0ffcito.~
alguns, ln1':Í o f1'01nrlor· a r.,colha, o·n clc rcscil!dir o contracto o
exigi!• i!n ar ·pl.arlnr mcl.arlo cln fJ•ctc n,insladiJ com cqtadias e
sobJ\JSLadias, ou de emprcl!cndcr a viagem sem car!;)a, o, fiu~

•

I
i
..
•

••
•
I

..

da c!Jn, r.xil;·ir él_ellu u J'rele pot·. i!llc_jt·o e ..ao gratificaçúcE :I~
uso eom us.avaJ'Ja:l que fDrcn'J ,dcv1das, r.sl.adias c sobrcstndia~.
Art. 1 ..258. Qu:mdo o af:·cLador carrega só parte· d~.
carga nn lcmro aprazaria, ci fretador, vencido o tempo da~
estadias c .:;.oiJrcsl.aclius, lem direito ·du do prJJccdcr :'t desuarg·:1
por conta do mesmo afreta•rlor e pedi:· meio frete, GU de cm'prche!Hiri· a viagem com a parte da carga que tiver a· bordo,
pura nnver o ofl'etc por intci :·d no p.orl.o do seu dest.ino cr.m
as mnís d·~~rr.zn> declar~das no nrLigo anLccodent.e.
Art.. f. 2f>D. ncm.mciando o nJrctador ao contracto ant.es
de ~omeçarcrn a corro:· os dias supJ)Iomcntnres da carga, serfi
obrlgudo· a pag·ar melado do fecle o elas gratificações de uso.·
At•l.. 1 . 260. Senrlc o navio freGaodo por inteiro, o af•etaclor póde -olJ~igal' o fretado-r n que faça sahir o navio ln'go
QlJC li ver m()l.l.irlo a bordo carga sufficientc para pagament,,.
do frete. gra.J.ificnçõos, r~l.arlias ou sobrestadias, ou prestndn
fianca no pag·a.mento, no caso dr. .o nüo l]lagar adiantado. (1
capitão nilo. p•lrle Iom ar carga ·de Icrcekd, sem conscnl.imrnl.n
por ·cscriplo rln afl'ol.arlor, nem 'recusar-se á snhida, snlvD
não estando o navio P"o'mpto por falta que, segundo as clausulas do fretamento, não possa ser imputada ao f:oetador.
A1·t. 1. :?51. Tendo o frctad>dr direito. de fazer sahir .,
.navio sem carg-a, ou só com pnrl.c rlelln, n•odcrá, para sr:;u ..
rança do f:·cl.c c de outras indemnizações a que ha.ia Jo~a1.
oomplcl.ar a carga com a. de otllros carregU;rlores, inelcpen ..
dente de co·nsr.nl.im8nl.o rlo afl'fllu<:lor, mas. o beneficil) rlo
·novo f1'el.c pcrlcnc,ç:r(t a os~c .
. Art.. L.2.ü2. Se n fcef;ador houver declurrado na cnrta ..
partida maior capn"cidnde daquella que ·O navio nn rAa! irJadr.
tiver, nãn rxceelcndo ela decima parl.c. o· afrct.ado-r terá onção
para annullur o .contra c! o, ou exigir .co:orespanelente abatimento no frrlo, com a indnmnizar-ilo' ele perd·as e 'damnos; sal. vg se a doclnra<'fio
.
.cst.ívor conforme :í lal.ação' official do navio.
Art. L :?03. O fretar! o-r póde descarcegar á cusf.11 do
afrelacldt· o~ Pffcil-o~ q110 este int.roduzir no nayio além d~.
carga ajustadn na car'l.a-paef.idn. salvn ]~resl.ando--~c aqurlle P
pagar o f:•clo corl·rspondonl.e, s~ o .navio o~ puder rece'bflr.
:\J'l. :1 • 2()í. Os ca.rrcgadorAs ou afre~udore~ res])onrlcm
ipicJ,o,q dnmnns qnn re~n!l.arr.m sll. sem scicncia c édnscntimcnto do eapiiiTo. inlrorluzirem no navio fazendas, cu,ia ~:~~i.da.
ou cnl.racla 'r..i::t p:·ohihidn: o de qualquer outro fact~ ill!Cit<>
que pmticnrcm ar1 l.cmpo ela car~a on dcscar·g·n; c amclrt qnP
as fainndas s••.inrn r.nnfi~cnchl~. scrii.o . obrigados a pagm' o
frei r. c ~·1·al i rír•nçõcs pnr inl.cil'O c a avaria commum.
Art.. 1.265. Provnnrlo-fin quc o capit.uo consentiu na introchwr:iíd das rawncias ·Jll'nhihir!aR, on qnc, chcg;ando M ~C'IJ
conlwrimcnl.o cm f.cn1no, as niío fez dcscarl'Cf.!nr, ·OU scncln mformnclo depoi~ rln. \·ing-cm r,nmc~acln. ns nfío rlemmcia•r no
aclo da 'PI'irnci.ra. visiln da Alfnhrlnga qnc rerol1cr n bordo nn
por ln' de RCII rio!' Iino, fi.rnr:í snl idnr!amr.ntc nbrig:arJo rara C(lm
todo:; M inl.c•l'r;:;;ar!o' JlO" pcrrlas o àamno~ que Tcsullarlm·.
ao Mvio 011 :í cnrg·n, c srm ac~.íi.o 'Jl!lrn :llnyerr o :frcl.c. nom
mclcmnirnJ:iín n!g:umn dn rarrc::raddr, ainda que csl.a s~ icnhn
estipulado.
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.

-.

'

374

ANN,\Ell DO SENADO

!nt. ··r. 26!3. I!'t•e:nnclc-~r) o navio para ir receber cal'gn
outr.o.pnl'l.o, Jogo qtJC J(t ~hl!gur, r!evedt D cupd(ão 11prosrn-·
lar~srJ sem dcmo'l'a ao consignalario ou agente, exigindo deJl,1
que lhe dilC•Ia:·c por cscri-pto nn. ca;·ta-partirlu o dia, mez o
anno de snu aprescnLacão. .
RccUB'lnd·O-Si) o consignatario ou agente a fazer na carba
~ qoclaração t•equericla, deverá o capitão protestar, fazer-lho
,ntnna~ o ·protesto e avisar .o ufreLaclor.
Se, p:;tssnc!o. o Lempo devido para a carga o .o das estadia~
e sobJ·e,tarJia&, o consig·natnr.io ou agcnt.e não tiver curregad,l
o navic,' .':1' capitã,o, fazendo o competcnt~ protesto; ·esforçarse-á pi'Jr· cont·acJar carga por conta ·do a.tret.ador pura o p.1r•to
do sen d1.1:1tino: c, com carga o'Ll sem ella, seguirá para e~Ril
porlp, onclr! o afrelador será. ~brigado a pa;::;ar-lhe o frete po"
mte1ro rom as demo:·as venc;das, fnzendo encontro dos fretes
da carga tomada p-o~ sua co'nta, se .alguma houver toma.do. ·
Art. 1.267, Sendo um navio embarq-udo na partida. em
viagem ou no Jogar• ela descarga, pcir !'acto ou .negligencia ,r\o
afretn•inr ou de algum i.Jos cur~cgadorcs, fieará o núlpactr.
obrigarlo ,P1HU com o ~ret.udor Q'u cupil.fio e os mais curre;;-udo.
re~. pnlas perdas e damnos que o navio ou as fazendas viorcr;.
a soff!·c ~ provenientes desse facto.
·
Art.. I ,2GB. Sr. antes de começada a viagem, ou nd curso
dr•lla, a sahida do navio fôr impedida Lempo;•ariamcrite fJO'r
embargo ou força maior, suhsistir(t o contracto, sem haver
Ioga· a inrlr.mnizaç58s de pe;·c!us o damno's pelo retardamento.
O c'ar.roguc!or nesta caso poderá descarregar os seus ei'fci ·
!.os dnranj.c a demora, ·pagando a rlespnza''o preetfi;1rio f'<an(:n
t!e o:l tornar a eaJ"egUl' Jog·o que cesse -o impedimento', 01,1 d~
pagar o fr·otc por iJ:lciro o estadias ~ s·obrcstadius nãd r)e,
reembarcando.
·
.
Art.. 1.209, Se o navio nãn J!lider enlrm· no pm·to do sen
destino por decluraçãrt de guerra, inlerdicto de commerc:ío ou
bloonrio, o ·r.apilão c\ 0bri11adn a S~f!'nir iinmcrlial.amr.nte pli'~a
aquclle que tenha sido prevenido ria sua carta de ordens ou
no conlra0lo. Nãn se ach·ando prevenirlo, procurará o poJ•to
mais prox!mn que não I\,;; Iiver nnnrrlido, e dahi fa •á o~ avisos cnmpptentrs ao freta·dor r afreLadore.9, cu.ias or·dens deve
eS'p,erar p·or tantd tempn quanto seja necessario pn.ra receb·~:'
a re.~po.~ta, Não rPccbcncio esta, o capitão deve voltar para o
porto dn sabida com a carga.
Ar!.. 1:270, Sendo a~res·Lado o navio' no curso da viagem
por ordem dr~ uma Pnl enúia, nenhum frete será devido peln
1empo da r!ol.enção, sendo fretado no mez, nern uugmcnt-o tio
frete se fôr pcir viagem. Ü'Jnnclo o navio fôr fretado para
dous ou ma i~ po;·tos, r nr.nnteco·· .qnc cm um dollcs s~ saiba
lei• sido der.larudn a gur.rra ronl.ra a·· Naçüo a '.JUL1 Jlrrtencc G
ntl\'in nn ~. car~n. o rnniliio, sn nem csln nnrn arrucllo fnrcm
livt'83. f!IH\ndci niio possa pnrtir em comboio ou por alg;nm
oul."o mndo :icglJJ'O, dc\·erá ficar no norlo da llO·I.icia alé reco.
ber ordens ·.elo nr·mndor ou do afrolaclo'r.
Se sr'i o navio não fôl' Ii\'l'C, o frelnclor príclc rosil ir do r
r.nn!.mcln, com rli ·eil.cl ·ao f;·cl.r. ycncirln, eo;lrulins c sobrest,tdin~ ,, nvnrin cnmmum, pn·Pnndo as rlespezos ela descu;·g·a. So,
yrlil rnnl.1•nrin .."!'i a carQ·a niin fi)r !ivrr., o ufr•ol.nrlor tem ,;,
rei·to para rescindi r o con~racld, pag·ando a dcsp0za ela CUi'ga.
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Art. 1 ..2il. Sendo o navio obrigndo a voltar no porto da
sahida ou arribar a oulrd qualquer por po:•igo de piratas ou
inimigo~. pr.clrm ·os c:urrygndd·~cs ou consignalurios convir n:\
sua l.ol:al desca:·A·a, pagando ns despezas dcsla c o frete da
ida por in toiro. '
So o fretamento . ffir ao mcz, o frete é devido sómcnlo
pelo tcmpá que o navio t.ivcr sido cmprcgcdo.
·
Ar!,. 1.272, Se u capiliío fót• ob:·igado a conce!'lar o
J,avio anrante a via;;·em, o a!rcladal', carrcaado1~cs ·ou con~ignatarios, niio qucrenrlo ospe:·ar pelo concêrLo, po'dem retinlr '1S suas fazendas pagando todo o frete, cBI.adias IJ sobre;·. tudia, :\.'.'aeia comrnum, hnvcnrlo-a, o as despezas da descarga
c dc~arrumaçiío. Mas se d concerto demandar mais. de 30 dias.
·OR r.nrre·gaclorcg não se!'fto o'brigado3 senão ~o pag·amcnto proporcion'nl :.lo frete, i•:ilarl!U5 O ,obres!.a(JiU~, ~(:Jll !ÍI'ejlliZO cl1l
l'CP<flrtição da avarie.
Art: 1.273. Niio ac!mil.tindo o navio concei·Lo ou dcvend·J
fl~t.c exceder de GO dins, o ca.pit&o é abrigado a fretar 'PO~ sua
conta,- r. St'm pnflcr exig·ir aug·mento algum de f1•cle, uma ou
mais C'nlharcaçües paru truns;iorta'l' a ·cmgoa ao log·a~ do des·
tino. S8 o capitão não puder fretar oütro ou outros navins
dentro de GO clias, depois que o navio fôr julgado innavega-·
vel, ou senclo o concerto' impraticavel, deve·rá requerer deposito judicial da r:trga r. interpô!' ·OS competentes protesto"
para sna rosa!va. N esl.r. ca.so o c:rnl.raclo fir.ai;á rescindido •)
sómente se deverá d' freto vencido. Se, porém, os, afrc~ado~e~
(Jll cart·eg-ador.cs provar•)rn que o navio condcmnado por ill·
c·apaz est.ava inna\'cl]'avel ·quando se ·po7. cm viagem, niio S~·
rão nbrig·aclos a frete algum e l.c~ãd unção rlc ·perdas e da.mnos cont•ra o ft·c~ado!'. Esla prova. é atlrriis.,ivol, mesmo con ..
t.ra os ccrlil'Icados ela visita da sahicla.
Ar L !. 27 4. Ajustando-se os frefes po'r peso sem se d~ ..
sig-JlU!' se 1\ liquido ou h:·u!o, de,·crá enlendet•-se que é pc~o
bruto, e.ampt•chr.ndrndo-se n>.~dc quaJ.qucr especie :de capo!l,
c.ai)fa ou vasilha em que as fazendas se acharem ucond'i,
cionadas,
. - •.
Art. 1. 275. Quando o fr·c!c fOr justo· por ·numrJt~o. pe~u
ou rnoclida, o houver r.ondiç.üo de· que a carga será enkegufl
I!·O po!•taló do navio, o capitão tem direito de requerer que o;;
off.eitos sr.,iam. contados, medidos ou pesados a bordo dr,
. mesmo navio antes da descarga c, procedendo-se a e~sa di\.;.:
g·encin, não re~ponde·rá pn~ falt.as que possam aj:Jparecer em
terra. Se, 'i}Oróm, as fazendas se descarregarem sem se con ..
!.arem, mGclirc.m nu .pesarem, o consig-nntario ela mercadci~ia
Lc•r·tí clirr.ila de vorHkat· om !.ena a iclcnticlntlc. numero, me.
rliçfio otí pew. c n cnpilfio scrú ob:·iguclo a conl'o'rmar-sc com
r: ro;u! !mio rlossa vcJ· ii' i r:~çúo.
·
A~· L l. 27li. EnlllP.!'f'undo-sc gonct·os ·que por sua nalUJ'Cza siicl ;;rJs~fpl.iYcis ·UO ~n1g·rnenl.o 011 clim inuiçihr. indopcnilonlo,..
monte de :n:í lll'l'lll!l:lÇiiCI nu fnl/.a elo estiva on dofoífo do vasllhamn, sc-r·:'t por conta tio clono qllalqnel' diminnif'ÜO. on augmenr.o qutJ os rncsmcl,; genP:·os u,·ercm rleni.I·o elo navio: o,
••'111 um !! or!f.ro ~a;;o, ·rir~vc-.,e !'rele elo qne numerar, medir 011
posar· no •tc!o da clcst'nrg·a.
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Art.. 1.~77. Havendo Jll'Coumpçiío de que ns fazenda~
foram dnm.nlficndns, 1.'0'ltlmcla.3 ou r.liminnidas, d capitão t\
obrigQrJo, e o consignalnrio e qunesquc:· outros interessados
toem direito a requere.' qtw so.íam jurlicialmcntc visitadas ,,
examinadas e os d.amnos estimados a bordo antes da descarga ou dentro .de 21 hot·as depois: c ainda que este procedi.
mcnl.o s·~.ia requerido pelo capil.ão, niio pccjudicarú os sem;
meios de defesa.
Si as fazendas fUrem entregues sem o referido. exame,
os oonsignat,arios leem dirci·lo do ·fazer proceder a exame judicial no preeiso termo de ~S ho:·as depois da descarga r:,
·nassado este prazo, niío haverít mais logar á reclamnçãd alguma.
Todavia, nfio sendo a ava.ria ou diminuir,iio visível por
fóra.· o e.xame judicial poderá validamcnle fazer-se clenl.ro
de :liJ dias ·depois que ns fazendus pussarem ás mãds dos con·
signata:·ios.
'
Art. 1.278. Nos easos do art. 1.209, fica salvado ao capitão
ci dirri'.n pelo resto cnnlra o carregador, no caso de insufficicncia do deposito. .
A . mrsma clis.posiçiio tem Jogar quando o co'nsignalaf'Íl1
recml receber a cacga.
l\'l)s dons rDfericlos easos, se
avaria não puder ser regulada immedinlamente, é Jieito ao capitão exigir o deposito
judicial da som ma que se arbitrar.
Art. 1.27!l. O capitão que entregar ·farcndas antes· de receber o frcl.c. ava.ria c dcspczas sem pôr cm 11ratica os meios
do artig-o precedente. 011 os qnr facultarem as lei~ ou uso" do
Jogar ela dcscarg·a. não lerá· accfLn para exigir o ptcgamento do
carrcgm' ou aft;rtnnor. provan(lo este que· carregou as fazcndn,s por conta de terceiro.
:' ·>?•:;,:_!
Arl. 1.280. Pagarri- frete por in loiro as fazendas que se
deteriorarem por avaria, ou diminuírem por máo acondicionamento das vasilhas, caixas, capas ou outra qualquer cobertura ou envolucro cm que forem carregadas, provando o
capi!üo que o damno nfio procedeu de rlcfcito na arrumaoílo
ou estiva.
.
Pngam igualmente freie por inteiro as fazendas que o
capitíio é obrigarlo a vender nas cirr.nmsl.ancia.s· prr\'istns nn
art. :l. 1!lS .
O frcf.e elas fazcnclns nlijnrlas para salvação cnmmum do
navio c da carg-a abona-se pnt• i11teiro, como avaria commum ..
Ar!.. 1. ~81. N5n. se eleve frete elas mercadorias pcrclitlail
por naufragin mt varação. ronho de pi'rn.trrs ou presa de inimigo, c, tendo-se pago aclianlaclo, repete-se, salvo convcru:ft0
cm contrario.
'rorla\•ia, rcsgal.ancln-se o navio c fazendas. on salvando-se rio nanfragin, rlovc-sc o ft•ef.e corrcsp'ondcnt.c aM qo
Jogar ela prrs·a on nanfrap;io e sr.rn. pag"o Jlnr inteiro ~i ,1
capif.fio conrlnzir as fazendas salvn.s nl.rl an Jogar dn destino,
contribuinclo. 11cstc caso. o fr·rle pnr inteiro para a avaria.
damno ou r-.sg·atc. Niío chegando as fazcnrlas ao porl.o do dt~s
tino, por não as poder o capit.fío levar até l:í. deve-se o frclr)•
até o Jogar da al'rihada c nessa medida contribue.
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ArL 1. 28:?. Salvando-se no mar ou nas pmias sem coopp ..
rll()ão da tripnlação, fazendas qun fizeram parte da carga r
sendo depois de salvas cntrc:;:ues pot· pessoas estranhas, niio
se eleve p·or clias fret.c algum.
/
Ari., 1. 283. O carregador não pódc abandonar a!'i fazem ..
das ao frete. Todavia póde ler o abandono elos liquidas cuja~
vasilhas se achem vasias ou quasi vasias.
.
'
• ArL i. 284. :\ vi'ag-em para to~os ~s cl'fcitos do venci.
menta de frctnf>, SI outra cousa se nao a,Justar, começa a correr desde' o momento cm que a carga fica debaixo dn respor.sabilidadc do capitão,
Art. i. 285. O contracto de fretamento de um navio estrangeiro, exequivcl no Brasil, ha ele ser determinado e julgado pelas regras estabelecidas r.estc Codigo, quer tnnha sido
aJustado dentro da nepublicn, quer cm pniz estrangeiro.
Art. i .280. E' nnlla a clausula impre;;sa do contrart.o
que estabelecer o desaforamento do Jogar rlo dest.ino para as
acções judiciacs resnlf.anlcs da cxecucftn clô contTt.'lCt.o de fretamento, salvo sendo r.xprcs~amentc r.atil'icada.
Art. i .287. Dissolve-se o cont.ranto de fretamento. eem
que haja Jogar oxigenei a alguma de parte a parte:
·.

' !T, si a sahicla do navio fôr impedida antes da partiria pO!'
for()a maior som limitação de tempo;
.
II, sobrevindo antes de p'rinririarla a viagem dcclarnciTo
de gunrra 011 intr.rrlicto elo commercio com o pair. para onde
o navio é dcst.inado, cm conscquencin do qual o navio e n
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carga conjunctamonte niio sejam considerados como. propriedade neutra;
'!III, hnvr.nrlo prohihição de exportação· de todas ou da
maior nnrt.c das fazendas, comprchenrlidas na carf.a ·partida. do
lo::mr donde o navio dev~ partir, ou da importarão no d•.l so•J
destino;
. ·
'
·
.
TV, rlcclarnnclo-sr o bloqueio rlo porto da carga 011 ri e. sen
clcst.ino, n.ntrs da parlid11 do navio.
·
·
· Em todos os T'r.fr.rirlos caso.~ as despczns ria dcsrn.rg-a sr•·
r5o por conta do nfrrtndor OtT carregador.
Ar!;. L 2SR. Se n inl ardido do commrrcio com o porto r! o
dcsl.ino rln nn,·io nronf.rncr durnntr n ving·cm .. c sr por cstr
mot.im o n~vio fi\r ohrir:nrln n Ynllm• rnm a car~n. dovn~sr•
sómcnt.r o freio n'rln idn, ninrb rrnr n navio tivesse sido frctnclo pnr idn c voltn.
·
A1·t.. 1.~80. Arhnndr.1-sc um nnvin frrtndo cm lastro pm•n
outro porto ondn rlcvn cnrrc:::ar, rlissolvc-se o cnnt.rnclo si.
chngnnrln a rssr norlo. sohrovior algnm dos impedimrntos drsi,~·nnrln<,' nns nrtig·M nn t.oCi!drn tos, srm q1i r possa f.rr 1og-m'
inclnmniza(•fin nl::rnmn ror nrnhnmn rins parlrs, quer o imnc"
dimrnt.o wnhn s(, rlo navio. qncr rio nnvio c car:::a. Si. pornm.
o imprrlimrnln nnscnr ria onrr,n. c nn.o àn navio, n afrctndor
scr{t nlll'ig·nrJo a pngm metade rio frete ajustado .
AT•t. L200, Podr1':1 o afrolador rrscin(lir o conf.rnct.o rlo
frctamrnl.o, si' n r.apif.fín ou armador lho t.ivrT' occultnrlo a
verclndcirn. bandeira do navio, ficando o capitão ou armador
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pessoalmente responsavel ao mesmo a'l'rctador por todas ns
. clcsp·ezas da carga ·c. descarga, e pm• perdas c damnos, si o
valor (Jo mtyió não chegar parn salisl'awr· o prejuízo··.
Al't. 1. 291: A cfJ'ocliva entrega da carga cst.ipulada: na
carta-partida prova-5o pelo conhccimcnCo assignaclo. pelo m·maclor, fretador ou afr·c.t.uclor ou seus !ll'epootos, o rubricados
pelo capi'Lão.
Art. 1.292. Quando o navio toma fr•ctc ú colhéila 'ou á
prancha,. o contracto rcg'lrla-se pelas disposições do capitulo
IX do Titulo II rlo Livro III, com as modil'icz.ções rosnltanle'i
das .disposições rio presente cap'il.ulo que lhe forc:1~ applicavers
·
TÓnia-se o frete á colheita ou t't prancha quando o arma, rlor, fretador, afretado r ou o capitão recebe carga elo quem· se
apresenta a pedir o transporte.
.
'Ü instrumento do contracto é o conhecimento passado nos
t~rmos do capitulo ]X·do Titulo HI elo Livro I<I.
Art. '1.~3. Estando o navio n tomar frete á colheita ou
á prancha, havendo-se fixado o dia da partida,· o navio é obrigado a partir até duas horas depoi& do prazo fixado, não havendo impedimento de força maior, pena de responder p·or
perdas e damnos para com os carregadores prejudicados pela
clemom.
,\rt. L 294. Não se tendo fixado o dia da partida, no caso
de estar o navio :í colheita ou á prancha, a maioria dos· carregadores computada pelo valor do frete pôde oxig·ir a sabida
do navio desde. qpo tenha recebido mais de clous terços da
earga' correspondente á lotação ·do navio. Os cal'l'eg·adores que
não concordarem com essa ele! ibrr uç,ão poder·ão retirar; as sua:l
fazendas, pagando o frrl.r.
Art.. 1.295. Não podendo o navio obter mais de dou,;
terços d'n carga, no caso de estar (L colheita ou á prancha p•or
mais do 15 dias, podem os carrcg·adorrs rescindir o contracto,
retirando as suas fazendas scn1 pagar frete algum, correndo
· por conta do navio todas as despezas.

•

CAPITULO III
DO CONTRACTO DE DINHEIRO A RISCO

Ar•t. 1.29G. A letra de risco deve conter:
· I. a rlenominaç,ão letra de 1'isco, c, si o conlmct.o &c fizcl'
para viagem de mar, a denominação letra de cambio marítimo,
ou cquivnlcnle na língua cm que fôr passada:
IT, n clala do lagar·, dia, mez c nnno;
TIT. a somrnn dr dinheil'O que se ha de pagar com ou sem
,illi'OR nu premio, estipulando-se neste ultimo caso n taxa;
TV, o nome ela pcssón n quem se deve fazer o pagamento;
V. o nnmr. cln !"lrssnn qne· dr.Yc pa!)'fll'. si nüo for o propr!o
tnmndor:
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V1I, o nome do dador ou pessoa de qncm. foi recebido o
wlor;:
VII, 'o nome c nacionalidade elo capitão c elo navio c o
'
porto do registro deste;. .
VIII, os objectos dado ·som garantia;
IX, os riscos a que está sujoilo o pagamento;
X, si o contracto é feito pot• uma ou mais viagens, e por
que termo;.
·
·
xr, a época o o log·ar elo pagamento;
xq, qua~squcr outras clausulas ajustadas;
XIII, a assigriatura do tomador, sacador ou 'pessoa que
recebe o valor e .dá a :;arariLia, ordena ou promette o pagamento, ou ·do seu rcprosentantc.
A letra a que faltar qualquer destes requisitos não será
letra de risco ou letra de cambio marítimo.
·
Art. 1. 297. I'ara que a letra de risco ou de cambio marit.imo possa ser opposta a terceiros. deverá ser registrada na
. repartição competente para o registro dos navios.
Sendo passada em .paiz estrangeiro deverá set• registrada
no consulado brasileiro do Jogar. .
Art. 1. 298. A g·arantia póde rccallir sobre o navio, sobre
a carga, parte della ou sobre o frete, e conjuntamente sobre
o navio, a carga e o frete.
•
Art. 1. 299. O contracto a risco feito por quantia excedente ao valor real dos objectos sobre que rccahe é valido
até a concurrencia desse valor.
·
O lucro esperado sobre as fazendas carregadas não se
considera como e:i:ccsso de valor, se for avaliado, separadamente do titulo.
Art. 1. 300. Perdendo-se por· força maior no tempo, Jogar
e pelos riscos tomados ·pelo dador os objectos sobre que recahiu o contracto 1. risco. o tomador ou a pessoa que devia
pagar a letra fica exonerado da obrigação.
§ 1. • Si a perda for parcial o pagamento da quantia
mutuada reduz-se ao valor dos ob,iectos obrigados ao· mutuo,
que se salvarem, sem prejuízo dos creditas que lhe preferirem.
§ 2. o Si a garantia rccahiu sobre o frete, o pagamento da
importancia da letra cm caso de sinistro reduz-se á quantia
àevi~a pelos afrctador.cs ,ou car.rcgaclorcs,. sem prejuízo dos
crechlos que lhe prel'crtrcm;
·
§ S. o Estando seguro o ohjeclo oln·igmlo ao contracto, o
valor salvo sorti propo1•cionnlmenlc repartido entre o capital
ela elo a risco c a quantia segurada.
·
·
§ 4. o Si no tempo do sinistro parte dos objectos obrigados j(t estiverem em terra, a pcrrla do dador scr•:í limitada
nos que ficarem no navio, continuando a cm·rer os riscos sobre
os objectos salvos que fo!'cm tr~nspol'l.aclos cm oult·o navio.
~ 5. o Si a lol.nlicladc dos oll.il'ctos obrig·acJos estiver clcscarrcgadn nnl.os elo sinistro, n rlndnr l~r<'1. clircil.o ao pagumcnlo
tol.al da letra c elos premias esLipulurlos.
I
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Ar L. 1. 30L O dador contribue para as avarias communs
cm be'neficio do ton.aCor, sendo nu:Ia qualquer convenção em
contrario.
·
As avarias particulares· não são a cargo. do dador, salvo
convcnr;ão em contrario: mas se .por effeito de uma avaria
particular os .objectos obrigados não chegarem para o completo pagamento 'da letra c seu premio, o dador supporLará o
prejuízo resultante destas avarias·.
ArL 1.302. O privilegio do dador a risco sobre o navio
comprehende proporcionalmente não só os fragmentos naufragas do mesmo navio, mas lambem o freLe adquirido pelas
fazendas salvas, deduzidas as despezas de salvados e soldadas
devidas por esta viagem, n5o havendo seguro ou risco especial sobre o mesmo frete.
Art. i. 303. AconLecendo presa ou desastre ao navio oM
fazendas sobre que recahiu o risco: o tomador tem obrigação
de noLiciar o acontecimento ao dador apenas tal nova chegar
ao seu conhecimento. Achando-se o tomador a este tempo no
navio, ou proximo aos oh,iect.os sobre que recahiu o contracto
é obrigado a empregar na su:;t reclamação c salvacão as diligencias proprias de um arlministraclor exacto, ·pena de responder por perdas c damnos que da sua falta resultarem,
Art. i.304. As omissões do presente capitulo serão suppridas pelas disposições relativas ao contracto de seguro contra
os riscos da navegação, no que forem applicaveis ao contracto
de dinheiro a risco.
A's letras de risco ou de cambio marítimo applicam-se
as disposições sobre titulas· de ercdito, especialmente sobre
letras de cambio, com as modificações decorrentes deste capitulo e no que não forem incompaliveis com elle.
CAPITULO IV
DA HYPOTHilCA NAVAL

Art. f. 305. A hypof.heca sobre navio produz os mesmos
effcitos e rege-se pelas mesmas disposições que a hypothcca
convencional sobre immoveis, em tudo quanto for compatível
·com a natureza elo navio e nüo estiver especialmente det.er-.
minado no presente capitulo.
Art. 1. 306. Pertencendo o navio a mais de um proprietario, pórle ser hypot.hecarlo na sua fofalirlnrlc para despezas
de armamento e navc::;nção, por consentimento da maioria
rcprcscnf.anrlo mais de metade do valor do navio.
O condomino não pócle h~rpoLh'ccnr separadamente o seu
quinhão rio navio. sem. o consent.imento expresso dos outroH
condominos, ou da maioria representando mais de metade do
valor do navio.
Art. 1. 307. A hypof.heca sobre navio será inscripta cm
livro 8Specinl a car::;o rla J'e]lnrt.ir,.5o encarregada do regisl.ro
naval c averbada no registro do mesmo navio.
Esta nverhaciio conter:\:
T, a rlnta do contracto,' o n'ome o domicilio do credo~;
TI, a imporlancia rln quantia garantida pela hypothcca,
os juros estipulados, a época e Ioga r do pagamento;
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III, a data da inscripcão, com referencia ao folio e nu. •
mero do livro..
.
·
Emquanto não. estiver feita a averbação não valerá a
hypotheca contra terceiros, salvo no caso do arf.igo seguinte.
Art. i. 308. E' · licito contractar, fór<>. .do territorio da
Republica, hypotheca sobre navio nacional, sendo a escriptura
lavrada pelo consul bmsileiro do log;ar e inAcripta dentro de
1.~.0 dias na repartição encarregada do reg is' ..; naval competente.
§ 1. o A hypotheca assim contractada vale contra terceiros
desde a sua data si o proprietario do navio tiver, antes de
realizai-a ou até 48 horas depois de assignada a escriptura,
requerido averbação provisoria no registro do navio, declarando a importancia da quantia e o maximo dos juros, por
que vae hypothecr.r ou hypotheeou o navio, e o Jogar do
contracto.
·
§ 2. o A averbação provisoria será ratificada e completada dentro de cinco dias depois de inscripta a hypotheca no
prazo determinado no principio deste artigo, sob pena de não
poder ser opposta a llypotheca a terceiros. · ·
§ 3. o O credor póde, independente da. autorização especial do proprietario, requerer a inscripção e ratificar a averbação da hypotheca.
•
·
Art. ,1.309. O capitão, fóra ,eLos casos restrictos em que
lhe é permittido vender o navio ou tomar dinheiro a risco
sobre elle, não póde hypothecar o navio sem procuracão especial do proprietario.
Art. L 310. A hypotheca póde ser contractada sobre o
navio cm construcção, e nesse caso o navio futuro fica hypo.
thecado em sua integridad~.
·Ar i. L 311. A inscripção da hypotheca naval deve ser
renovada no fim de cinco annos; a falta do renovação induz
presumpcão de se achar paga a divida.
Art. 1.312. Qualquer ·pessoa póde requerer certidão da
hypotllecn naval tJ du ruspe.ctiva inscripção, independente de
allegaçftO ou prova de interesse ..
Art.. 1. 313. ·O credor hypolhccariu não tem 'o. direito
dr:. embaraçar a navcg-ac:;ão regular do navio, mas notil'icadó
o capilão de so achar ,-e.ncida a obrigação hypothecaria e do
•que se promovo a execução, deve o capitão ass1gnar termo
de depos'itario do navio, c nessa ,qualidacle prestar contas crn
. juizo, a I'cqueJ•imento do cre!lor. •
·
·.'\rt. 1. 314. No caso de perda ou i'nnavcgabilidade do
navir·. r,s direitos elos credores llypoV!wcarios exercem-se no
que dcll·e rcsl.at· c nas indemnizações devida:; pelos seg-uradores
ou por· terceiros,

I,.
I

CAPITULO V
DO f'HlOURO C:ON'I'lU D!:l RI'SCOS DA NA Vl!:OAÇi.!O

Ar\. I. .:llii. c\n conlrncln de se.t:uro contra os riscos ela
· na;vegação applic~.m-so as rcgrri:.· estabelecidas no capitulo XIX
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do 'l'il.ulo IT -rlo Livro f.T.f rlr.sl.c Codlgo, no que niín fot·~.m
tnodificaclns pelo'. !Jl'cscnle cnpilulo.
Ar L. 1. 316. Quando o seguro l.cu1 pm· •objeclo o navio, a
Z:f;olice deve dcciarnr o nome o a nacionalidade elo navw, u
parlo do registo,. a c•.specic C!D:navcgacão ern qu~ se cmpr!!ga,
a construccão c o motor.
Sendo o seguro feito por viagem do navio, a apolice mencionará· lambem o nome CJ() capitão D os portos ()o !>:lriiau, a~
e>cala e de destino do navio.
·. · .
·
Art. i. 317. Quanao o seguro te.n'i por objecto a carga ou
a vida dos passage1ros em determinada viagem, a apol!ce deverá meMionar o nome do navio, a· sua nacwnalidaae,. porto
.de registo e o mo to r, a viagem, port!iS de partida, de escala e
de destino, além da descrlpção especificada da pessoa ou do
objecto do contracto.
.
Art i. 318. Pód~ cfl'cctuar-sc o seguro se.m menção do
nome do navio que !1a ele transportar o objecto segurado, ou
determinando sómcntc a elassc do navio ou a natureza do
motor, mas neste caso a apolicc. deverá trazer clausula expressa nesse sentido, Se. a apolicé não determinar ao menos a
classe do navio. ou o seu· motot·, pr,;sumii·-se-,ú quo o. sog·ura~
dor a"mmiu n l'isco sobro qualquer c•.specie de cmbarcar;ão
011 ,.t,hiculo ele transporte ern que viage a .pe3soa ou o objecto
seguro.
Art. 1.319. Póde effucluar-sc o contracto ele seguro sem
discriminação dos ob,iectos sujeitos· ao risco da navegação em
viagens determinadas, ou em quaesqucr viagens, abrindo-se
apolice fluctuante pelo total do quantia certa. dentro clil. quai
se reputam seguras todas c quae.~quer fazendas .que o segurado embarcar ou· fizer embarcar em navios r.Jesignar.to~ O"ll
indeterminados, ou que POJ' sua contr~ 1'orern transportadas,
tudo de accôrdo com as clausulas estipuladas no contracto.
Art. 1. 320. Contractando-se o seguro contra os l'iSCOS de
nave.gaç.ão do um .parlo a outro, pre;,ume-se que o segurador
se responsabiliza tan1bem paios riscos do embarque, transbordo, desembaNJUC ~. descar.ga dns mercadol'ias, desde que sahem
do armazcm ou lrapich~. onde se achavam no porto de partida
até que entram no.,· arm~zcns elas doca~ o alfandegas, trapi~hcs ou depositas do scg·urado.
Art. 1.321. Effectuanrlo-sc o segur·o sem cspc~ii'icação dos
Objcclos sujeitos ao risco r•U dC'.bUii(() do llúl"lle gCTJCl'iCO fa~en~
das, seja por npolicA !'lucluanlu ou não·, o segurado é oLl'igado
a provar•, no caso rlc .~ini:<i.J'O, ~uc as fazendas J'ol'am cmbm:cudas. c que linham o valo!' rlc.clal'arlo ou avcr!Jarlo na apolwo;
e se o sc.:;lll'o sr Li\'er fnito sobl'e navio inrltJI.ol'minaclo, incumbe rio mesmo segurado provar CJUe as fazenda;,· seguras
foram .cffCl'l.iVaJncnl C cn:lHll'CUcltlS Jl(l navio que ~Ofl'l'CU O
sinistro.
Ar!.. 1.322. A ·rlr.signaeiit• grq•al fazem/as, nu 1J/CI'cadm•ias
nu qualquer carrr:(lamrnto, usarla. na npol_icn ;ln seguro, nãn
comprehcnclc n .Viela ·elo~ ·pas;.·ngciros, o clmltotro, as moedas,
as pcrolas r. pcd.l'a~ ou rnclnos fH'cciosnR, os l.il.ulos rlc eJ•cdil.o
ou a cllcs e~uipnruclos, a.~ muni(·õcs ele guct'l'a c os objecto,;,•
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de al'l.o rle um só exemplar c rle subido ''iilor. Em contracto
sobre objectos clesl.a na lureza é neccssario quo ·se e;;pecifiiquo
o ohjecto seguro.
Art. 1. 323, A clausula de fazer escala comprehende a faculdade de carregar e descarregar fazendas no Jogar da escala.
Determinam:se ·pelo U~'O os diversos portos que constituem
a escala.
A clausula de fazer escala comprehende a de arribar a
um porto de ahi fazer quarentena e descarregar.
Mt.. 1. 32L E' annullavel o contracto de. seguro contra o;
.riscos da ·navegacão, provando-se que o navio sahiu antes da
época designada na apolice ou que se demorou além della
se,m:.ter sido obrigado por forca maior.··
·
.llrL 1.325. E' annullavel o seguro de mercadorias que se
conduzirem cm cima do convez, não se tendo feito na apolice
rleclamção expressa dessa circumstancia, c o segurado tc.m
dirc!i.o rcgrco·.sivo contra o navio, o ~apitão -e o armador.
Art.. 1.326. N1io se annujlará o seguro wbre a carga ou
navi.o que. jt\ se achar ·perdido ou salvo se a apolicc contiver
. a clausula perdido ou não perdid,a, ou sobre boa Ott ?JtlÍ nova,
ou outra semelhante, salvo provando-se a má fé do .segurador
ou do segurado. Preoume-se a má fé .quando a parle in l.e.ressada nn manutenção do contracto tinha .razão de saber achar' se perdido ou a salvamento o objer.to do seg~ro.
Art. i. 32r7. A de;viacão voluntaria da derrota da viagem
.por parte do segurado, eJn caso de seguro sobre o navio, annullará o scgurp pelo resto ela viagem. .
N'ãu ;;e considera voluntaria a dr.svirfr;ão tla derrota no
oasu cn1 que o ·capitão a faça para prestar assist.encia a tJutro
navio e:u para soccorrcr naufragas.
Art. 1. 328. E' nullo o seguro :
I, sobl.'e os salarios da equipa!:\~.m;
rr, sobre· objectOs obrigados ao CClnlraCJto de dinheir() a
1•i:;co pOL' seu inlei r o valor c sem excepção de ~isco;
IH, sobre mercadorias ele cabol.aginn trnnspot;laclas em
navios ~.>lrangeiro.,, .~alvo as cx~eutuadas no .url. 1.-158,. § 2."
Ar- L 1. 3~D. o scauro do na\'io comprchenr:le os acccs~orios com excepção do ft·ctc, se não estivct· cxprcssamenl.c
declarado na apolice.
Arl. 1.330. Não mencionttllr!u a apulicc o l<Jmpo ctri
que d~\'Clll comacat· c acabar os t•iscos do seguro sob:c o
nuví<l om uma ou mais viagens, a.nLendc-se {Iuc estes riscos
correm por conla elo scgut·nclor desde o momento cm ~uc o
navio sustlcnclc a primeira ancora on acccnclc as caldetrns c
aea!mm dupois quo. tom dado fundo e amarrado doutro qo
. purln ci<) seu dcolino o ntlagadus as cnlclotras, sendo o navto
movido a vapor.
No sr~glll'o do nnvin por tempo det.ermlnaclo os riscos·corllc.çnm do. nJomcnl.o dn ussíg·nnlura do con~raclq c ncabum
110 prazo estipulado.
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· Art. . 1. 331 , .Ji'azendo··">'C scgnro sollro fazendas a transporliu· a.llernal.ívan,ünte fJfJr a;;un c por LCI'l'a, os riscos correm por. conta do oi)Sül'àrlor· cle:;da o momento c111 que os
c.l•.tc.ctus .s.:dwr11 do ~u·riiUZt)nr uu clej,osilu e·m .que su achavam
o ~wabar11 'quando ~fto reculhiuos aos arrnazenb', Lrupiches, doca,.; ou. liuposilos, na J(,t·rna do urL. 1.::!20, salvo convenção
CIII contrario.
Arl. 1. iJ32. (Js l'iscos do :;cgul'D solli'O passagens ou fretes C<J<nc~arn do:>clu u mOHictJLu e tt medida que. são recebidos
a hur·Jr, o~ pússr~.;:;·ciro,; ov. ,ts .tazendas que devum pagar passa:;urn ou l'I·cLo c :wabam ue>licl o monll',llto cm que o navio fica
do;;i)b!'lgaoo p<u·;:, com v püs~;;g-C;Jru uu carregador.
Ar L. 1. 333. ,\s J'azcnua,; carrc.s·arJus podem segurar-se
pelo seu iuLciro yaloJ', segundo o pt·e.oo do cusl.o, com as
clcspozt\s àc carga c ele frete ou sug·undo o preço corrente no ·
lugar do clcslino, t't sua chegDlia,' sem avaria, 1icanclo no valor
cumpuluclo o lu0ro c.spcrado..
/ut. 1. :;;;,i, ::lito ·a carg·o do segu1~ador, sulvtl esLipulaoão.
tllntt·ariu, todas as perdal:i c dan·mos, que acontecerem durante
o tempo elo risco aos objectos scguractos, por borrasca, naufragio, varação, abalroaçãó, mudança fot;çada de dorroLu, de
viagem, ou de navio, por alijamento, incendio, violcncia injL~sta, explosão, irvmdacão, pilhagem, quarentena. ~upcrve
nienlc c em geral po!'. todas as demais fortunas r.\ a navega-·
oi;io, salvo os casos em que pela natureza ela cousa. por lei ou
por clausula expressa nu apolicc, o segurador deixa do ser,
r~sponsavel.

§ L' O scgunl.rlur 11ão rcsnonde pela baralul'iu do capitão Q da cquipagem, salvo convenção cm contrario, a qual,
eomf.udo, será sem r.fl'ciLo . si, scnclo u capitão nominalmente c\csignac\o, foi depois rundado sorn audiencia. c cons'entimcnto elo segurador.
§ 2.' O scg-uJ•aclot• que convencionou r:x.prcssamcnl.e scgumr os riscos de gueera sem c\el.ceminaçfio precisa responde pelas perdas c damnoo cansados aos ob,iecLos segurados
pm· hostilidade, represa! ia, embargo por ordem ele. pofcncia,
pr~sa e violencin. ele qualquer espccic, l'ciLa pol' gove1·.no amig·o ou inimigo, de dircilo ou de fact.o, reconhecido ou não
reconhecido, e, cm geral, prr todos os factos c accidentcs de
guerra.
·

§ 3.' O augmenlo do nrcmio estipulado cm tempo ele
paz ·rara o caso de: nrna guerra casual. ou de oul.ro evento,
cuja quol a não fôr rlctcrrninarln. no coni.J'l\CI.o, regula-se l.cnd.o rm consideração os riscos, circumsl.uncius c esl.ipnlnr•õcs
ela apolicc.
·
A1·L L335. Consirlcra-so harnlarin lodo acto rlc nar.urczn CJ:iminnm prulicnclo pelo eupilfiu ou qualqtlCl' pessoa
da cqmpag-em, on por· um· c outro con,innctamcntc, do qual
neonl.cea clumno an navio Otl (t carga. ·
·
, Af't.. .I. 33G. •() S01!'11l'aclor que assume o risco ele hn.ral.:n.•m r.rspnnrlr. n~o sô pela perda ou clarnno dirccLamcntc
provcmenle do aclo, como pelas conscquencias ·do mesmo
acto.
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At·t. 1.337. R' nullo n r,onlr•aol.o cm qm o

segurador.

:\rt.. 1.338. A c:lausuln -

desohri;ra

aiisnn1c o l'isco rle baral.arin, sencln o c·npiliio dono orr parcri r·o do navio ou ela cnr•sa.
lil'!'e de m·m·ia -

srguradoros dn>: anrins simples ou pnrl.it:rrlarcs: a. dmr~nla -- Iiwr. dP t.nclas as. avaria~ m:oncrn-o~ f.ambrm das
eornmuns. Nonlruma de~tas clausulas. porém, os iscr;la nos
casos rm que l.ivcr Jogar tt ahandonn àn· rrur, tr·ala o artins

1:\'0 J .[31·13,

:\d. J, ::~3!1. :\:i o ~il!"1 a earf,ro dn SP;.;'lll'tu.inJ' a~ dPspr•zn.::;
dr• na':r;,raeiió, pilnlag·,·m, r·l'hoqrw. qrr:II'I'Íl.lr•qa ,, ontr·a:; J'rj ..

Jns p:w rntrnrla ,. ;;alriilu do nnvin. nern ns ilir·rii'.IS d~ lnnrln-·
p-ern. plHu·úe~. ancnrarlor,ro, sa1rrlr p:;hlirn ~~ nulr·a>: d1•sprzn~
;rrnwllmntc;:; impnsln;.: snln·r n nnY.:o '' carp:a. SiÜI"(l quanrlo
t!nlr·nl'l?n1 21:1 (•lassr df· avn1,ins ('n!m11nn::- .·
:\ri. I .éi\0. n sr•gur·arln dt~\'1', sf•rn di'IIHII.',l. JlUI'Iicípar
an srg·ur·udor· l'. lran•nti.1 rnai,;: d1• IIJYI. SIÍillPillf' an primrir•o,
1

na OJ"dr.m rln sn.lJSf'i'.ip~;iin. l.11da,.; n;: nnl.ieía~ q11r rrerhr•r· rl 1! .
qt\alquer sinislm aconlccirln 3.f! navio 11:1 ti carga. A Mf!'li··
grncia elo srgnrwln a r.~l•· r·e:;peilo pi'lrl1.• ;:rr· lida pnr· m:í f•ró.
;\J•!. J.:l\ I. ;:;i, pas;;:Hln 1/J)l anno. a rl'atru· tla sahtrla. cio
J1livin.. lrnd11 PX(.dra.dn o lf'mpn limilarl11 na apnlicr, nfin horr-.
'.'1'1' nnlicia algum:\ rln navin, Jli'P~I/1111'-~r· r~ll' prrrlidn. r o
srgtH·ndn priclr- fazrr·· abanr1onr~ no sP~:i.i1·adt"Jr· r: f'Xig-ir r, pngn ...
rnrnln rln valo1· rla apnlire, n qun.l. lnrlavia. ~r.1·:í obrigado a
rr;;f.il.uir·. si n nnvin sr. niio ·hnnvrr· pr,rdirln o•r '1r vi'''' a rn·nY<H-sr 'rtnr o ,.;inislr" aconfrecn. rl''pni,.; r!P l.rr· r·xnil'aclo o lrrmn do ri;;cn.
A1·1.. -1.3·12. 1\"n r·aso rle dnrir.la snln·e a ransa rb perda
rln;i nhjcr:l.o,; ~c;;11 r·arlo~ fli'P.~LIItlr.-sr C] III' JJrr·reeram pot· ror-

lu na ela mweg·aç.flo.

A1·1.. 1.31;11. O seg1JI'arlo p1\dP fnu·r· ahanrlonu rlu nnYiG,
011 elos o}J,jeeln,.; srgnr·ns. r rxigir iln segnt'tHln!' n inrlen1lliza-.
{:ÜO ror·r·e~ponrlrnle :i prrda l.ol:ü·nos :;e::;,trinl.r:., casos:

J. r! c peesa;
rr. de ernbat·::;-o "" angar·in Jlor· nt•r.lc•m rle potencia.

es.

lmn:;L•il'll 1iu rio Govrr·no da Rrtlll'blicn;

II!, dr nnufrngio. vnrnr;ão uu qrralq11r.'l' sini;ft·õl ('(llllf'l'rher!didn nn apnlier, de
l'f'ii\IIIr• 11iiu purlPr n nnvro narrg-ar. illt CIJ,iO CIIJW('I'ill illiPOI'If! 1!111 il'l'S C]Ulll'lllS illl mais r.lo
Yal11r' pelo qnaJ n naYi1.1 foi scg'lH'ntlo:

C!""

IV. clt! rll'l'dn IIII '-''''l'l'illl'adio do~ nhjl'f'l.ll!:l Sl.'g'lll'üs, qrt·~
illlJHIJ'II' Jll'in meno,; Ires lfllillto~ do vaiur· rins. cousas;

V. rle fulla 1k llillieiu do nariu r•rn qr1C s<'
uli,ieelo~ Sl'fl'll/'0:;, IIIIS li'l'll!OS do Ul'i..

:\1'1.. I. :1.1.1.
dn.~ iU'onl.t~L'I'ÚJ

(J

alranilli/IO

dPptd . .

dr~

'"í

os

ae.lla\'ll/11

1.3íl.

1.: w:lmi;:,;ircl

qnnndo ng prr-

c·nnlPt.:ndn n. viagem .

.\:in i11íd" '1'1' pnr·,·inl. d,.,.,. r0/11[1/'rhrndci· W1los ns
ub,ir•elo:i ~illll.id11; na apolit·ro. Totln,·ia, si na mesma apolic~>
S. - Vul. VJI
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se .tiver· segm•rtrlo navio c earg·a, pódc Ler Jogar o abandono
de cada um dos: dons objectos sc·paradnmcntc.
ArL. 1.31;5. No caso dr~ innavcgabilidudc do navio, si o

capitão, carregador ou ·pessoa que o repl'esenl.e não pudei'
~refur outro para Lnwsporl.ar a cnr·ga no sen clcsl.ino dentro
de GO dias, n scg·urndo pôdr~ fazer abandono das fazendas ainda que se achem intactas c sem avaria,
Art. L 3/lli. O abandono do navio compr·elrendc oR fretes dns mer·cador'i:\ô qnc se prrdcrem salvar, os quaes serão
·considerados como pcrtcnccnl.es aos Rr!guradns, ~•alvo a preXerencia que sobre o.• me;;mos possa comprl.i r' {1. Pqll i pagem
por snns soldarla!:'l vencidas na viagem c a outro.~ quaosqnet
credores .privilegiados. na confm·midade Jns ar·Ls. ·I .50 i,
r1.508, 1. 50!) e 1. 51.0,
·
Art,, 1 . 3.1,7. Si os fretes Re achar-cm ~r,gtn·os, os qui' forem devidos pelas mcrcadot·ia,; salvas Ilertencerão aos seguradores dos mesmos fretes,· deduzidas as despezas dos sal~
!Vados e as floldaclas rlcviclas ú cquipap;em pela viagem.
,
Art. 1. ~~8. O abandono deve ser in t.imado ao segurado!'
no ,prazo de tres. mezes, a contar do dia rlo conhecimr.nln do
sinistro, si este houver nccol'ri(lo em aguns da Enropa,
:Africa c America n clr.nl.t·o de sris mews. se occorreu em
outras aguns,
.
Expirando esses pr·azos sem que o S13!l'Urarlo faoa intimar o segurador, presnme-sc renunciada a faculdade de
abandono, ficando salva ao scg·nrndo n acr,.ão competrnl.c
contra os responsavci;~ pelo ~inisl.l•o r• ris rlireil.os rclat.ivos á
avaria commum,
.Art. 1.319. Os objectos segurado~ ficam pertencendo ao
segurador desde o rlia em qnc o abandono lhe ri intimado.
Por occasião rlr fn~rr o abandono n seg·urado dr.vr enl!·rgar ao segurador t.orlos ns documentos concerucn tes nos objectos. segurados.
.
. Art. 1. 350. n~scindc-·se o abandono si os factos om que
elle se baseou n[i,, sr con firniarr.m 011 n[io r.~ifltiam a'o !.em- !JO do abandono.
Produz este, todavia, lnclos ns seus ol'feitns jul'irlien~ si
sobrevieram circumsl.n.ncins CJ11P, a tnrm-sr. p1·ndnzido anteriormente, exclniriam a faenlclnrle rle abandono.
Arf.. 1, 35·1 . O ;,~eguraclor niio é nlll'ign.r.lo n pagar· mais
de dous f.rrços rln cuslo do conccr·lo cJ[L~ twaPins rpll' l.i,vcrcm
acontecido no navio seg111'ado por l'orl.una r.Jn navegação,
comtanfo qnr o nrwin fossr rslimarlo na n,policr por serr vcrdarlciro Yalor, r os rnncerl.os 'iTiio r•xccrlam ele t r·es qnarbos
desse valor, no dizrr dos pcrii.OR ..Tulgnndo estes, poném, quo
:pelo~ conerrtoc: n valor r•cal rln navio SI' a1Jg'lrtcnlarú .nlr:\m· do
t,crr:o dn somma (]ttr custarem oR comrr·los, o sPgrrr·nrlnr pnsnr:\ ii~ rlrspe~as. nllnlirlo o cxcrrlcntc valor· do navio.
At•l, 1. :\ri~. 1'3xrerlrncln ns rlrsp~zns n l.rr!'l rprnri.M rln
.valor rln navio, t•rpnl.a-sr rslr innavPp;avrl ii rr.spcil.o elo srgmnrlor, n rtnal. nrstr caso, srrú ohl'i:;(iicln, nãu lrmlo l1nvifln
nbanclonn, n pngoar ii somma ~cgurnclii, nhn!Pnrln-sr nesta o
1
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·Valor elo navio danmificado ol dos sons fr·agmcnl.os, segundo
o dizer dos peritos.
Art. ·1. 353; Tratando-se· cde avaria parliculat.• das mer-.
endoJ•ias e achando-se estas estimadas na apol ice por valor
certo, o' calculo do •damno será feito sobre o pr·eço que as
mercadorias. ~leançarem no porto da entrega, e o da v.enda ·
das 11ão avarmdas no mesmo Jogar ·c tempo, sendo de 1g-ual
.especie c qualidade, ou, se t.odas chegarem avariadas, sobre
o preco que ·outras semelhantes não avariadas aleancaram ou
poderiam alcançar, e a differenoa, tomada á pr:~porclio entre
·
umas e outras, serú a som ma devida~ ao segurado.
Art. 1.354. Si o valor das mercadorias .não estiver fixado
.na apo)ice, a regra-para achar-se a somma devida será a .mesma do ;~o~·tig;n pl'f\Cl~rl~~nl e. eomlnrrl.o au'r pr·irnl'ir·n si rlel errnine
o valor das mercadorias nã:J avariadas, o que se fará accreso.
oentando á importancia das facturas originaes as despezas
subséquentes. E tomada a difft'renca proporcional entre o
preco por que ·si venderam ·as não avariàdas e as avariadas,
.se applicará a proporl)ão relativa a parte das fazendas ava:t:iadas pelo seu primeiro custo e desp~zas.
Ari. 1.355. C~ntendo a apolice a clausula de .pagar-se
. avaria por marcas, volumes, caixas, saccas ou cspecies, cada
.uma das partes designadas será considerada como um seguro
separado para a liquidação das avarias, ainda que essa parte
;se ache englobada no valor total do .seguro.
,\ri.. 1. 35ü. Qnalquf.'r par·(p r! a cat;ga. sendo objecto sus:ceptivel · de avaliacã~ separada, que se perca .totalmente ou
que, por algum ·dos riscos cobertos pela respectiva apolice.
:l'ique tão damnificada ..[Ue não valha cousa alguma, será
indemnizada pelo segurador como perda f,otal ainda que, re-.lativaml)nte ao todo· ou á carga segura, seja parcial, e o valor
da parte perdida ou destruída pelo damno se ache incluído,
mesmo indistinctamente, no total do seguro.
ArL. 1.357. Si a apolice contiver a clausula de pagar
avarias como perda de salVados, a differcnca pára menos da
valor fixado na apol ice que resultar da venda liquida que os

I
I

ileDe1'1ls avariados produzirem no Jogar onde li ·venderam, sem

I

-

.

attencão alguma ao producto bruL8 que tinham no mercado do
porto do seu destino, será a esl.imação da avarja.
Arf~. 1.358. Si o segurador tiver pago uma perda total,
· e depois vier a prov.ar-se que elln foi só parcial, o segurado
não é ~brigad::> a restituir o dinheiro recebido: mas neste
, caso o segurador fica subrogado em todos os direitos e accões
do segurado, e faz suas todas as vantagens que puderem resultar dos effeitos salvos.
fll't. 1. 359. Si, independen le de qual~uer liquida.ção de
·avarl8 commum ou exame, o segurador aJuStar preco certo
de indemnização, obrigando-se· por escripto na apolice, ou de
outra qualquer i'órma a pagar dentro de certo prazo e depois
s~ ·recuo~ I' ao pagamento, exigindo que o segurado prove sa,tJsfaot-orJamente o valor real do damno, não será este obriM.
gado â prova, sinão no unico. caso em que o segurador tenha
em tempo reclamado contra o ajuste por fraude manifesta
lia parte do segurado.

41A

;, .... ,i

it'('.i

...

'•

388 • '

'ti.

TITULO III

Das obriga·ções em caso de accidentes da navegação
·'

CAPITULO I
D:\ A13ALROAÇ:'i.O

Art. 1.3u0. Em caso do abalroac;ão occorrida. entre embarcações de qualquer especic, as indemnizações dcvillas em
ra~ão dos <.lamnos causados ttS ditas embarcac;úes, ás pes,;oas
e ~ís cousas que· se acharem a borélo, serão reguladas pela8
dispo~ij;.ões du presente capi lu lo. ·
·
Ml. L:JGL Sendo a aball•oa•:ão fortuita ou devida á força
maior, ou havendo clnvida ,;olJre a sua cauau, os darnuos serão
· supportados. ~o r quem os h cru ver soi'frid,o.
Art. 1.362. Sendo a tülalroac;ão causada por culpa de alguma das cmbnrcui;ões, a causadora do clamno é obrigada a
indemnizai-o.
·
Arf.'. L:lG3. Havendo eulpa c.ommum, a rosponsabilidaclo
de cada cmbarca~iio é proporcional á geavidade dás. culpas
rcspcctiYumenlc commeLlidas. '.l'odavia não podendo, scgund·o.
as ciJ•cnmsta~lcius, e3tabelecer-se a proporção, ou sendo as
.culpas cquival~nteo, dividir-sc-á a J'esponsabi!idude por partes i:;uaes.
§ 1." Os damnos camudos tt cmlJarca(;ãO, :i carga ou aos
valare5 o :mlros bens da equipagcm. elos passageiros ou do
quaesquer pessoas que se acharem a bordo na ·Occasião do .sinisfJ•o, serão sup)!Ortados pclas mnbarcações eulpaclas na proportão indicada neste arl igo, sem solidariedade para .com
· t crcciros.
~ 2." As embarcações culpadas siio sJ!idarimnenle responsaveí.s para com terceiros ·pelos damnos causados p01~
morte ou ferimento, salvo o direito regressivo contra os oul.ros. co-obrigados .pela parle exocclentc {~ proporção ·usta!Jclec·icla neste artigo·.
·
·
·
Art. L3G·í. A responsabilidade estabelecida nos ,'\rLigos
anlccedcntc;; subsiste no caso cm que a abalroação é causada
por culp!f elo pratico, mesmo nos casos em que a preseuoa
desle é obrigatoria .
· Art. 1.3(iü: A acção para i·cparar o damuo causado pela.'
ahalroac;üo não é subordinada a protesto algum ou a ontra
qualquer formal idaclc· e,;pccial.
Art. i.366. Não ba presumpção legal de culpa quanto á ·
rcaponsabi lidado 'pela abalroa<;ão.
Art.. :t.:·1G'7. :\c:onlcccnd:-' o <llmlroamcnl.o, o capitão ou
.mestre .da embarca<;ão aball•oadom ó obrigado a prestar assistcn~ia á rmtrn r!mbarcaçüo, á oquipngem c aos passageiros o
ma1s pessoas· que nclla S<! acharem, salvo Ri o não puder
fa~er sem perigo para a ~;ua embarcação, cquipngem c outras
.pessons.
·

...

.....
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roadorn é igualmente obrigado, na medida do passivei, u
communicar :i oul.rn o no!'ho o o porto de registo e matricula
da sua r.mbarcação e bem us~im os Jogares donde vem e para
onde vai.
·
O pr::>prietario da embarcação não é responsavel pela
inobservancia desl.a rlispósiçiio bem como da do artigo pre-.
cedente.
Art. L36U .. Nos casos dos dous. art.ig::>s antecedentes a
responsabilidade dos capitiles, patrões e mestres de. embarcações sor:i regulada velas lei.~" e regulamentos da marinh:t
mercante, som prejuízo. c!asponas criminacs em que os Jito;
<'llpilãcs, patrões on mestres pJssam incorrer.
Art. 1.:370. Salvo estipulaçúÓ em tratados on convençü(•S
.internncionaes, as disposições do presente capitulo não preju- ·
dicam a· !imitação da responsabilidade dos proprietarios do;
navios estabelecida no art. i.1'75, nem affectam ·os 1 d ireilos c
:obrigações resultantes elos contractos.
'
: . Art. :1..371. As clisposic.ões deste capitulo nilo se appli~
iJam aos navios ele guerra.
ArL 1.372. As mesmas disposições applicam-se a todos
navio,s qúe se acharem em portos ou aguas do Brasil, na
occasiüo. em que causat~em., ou soffrerem o sinistro; e· aos
mJio. pu!' t.~ssn ueca>iãv. si aeiHII'Prn· J'r\ra das aglm> tr.l'l'iloriars
í:lo Brasil,. havendo convenção ou trotado com a Nn~ão a que
pertencer· o navio ou havendo reciprocidade.
Ar·L 1.373. No arbitramento do clamno causado por aba!~
J'tta~fio n!ISL'I'Yar·-,;r."•-:'r " di;;pnslo lltts ar·/;;, (iHO ,. 1.·117.
Art. 1.:37-L A indemnização clr.vida pela embarcação eulpada não poderá exccrh'r an valor delln, ·salvo em caso de
crime doloso do ca{Jilão, patrão ·ou mestre 'CJL!C for clono ela
emhnrcur,iio,

os

••

CAPITULO II
DAS ~~RniBADAS FORÇADAS

I
..

Ar/.. 1.375. São ju;:J.ns cu usas de ar!'ihnclu forçada:
1. a J'nlla dr vive1 1·•~s, agua ou c·on1hr!~Livel:

rr.

temor funr.Judo do inimigo:
•
TJI, o uccídénte r1nc impede o navi~ de eontiuua:· a nu:vogar·. .
Não ;:r jusl il'ica n. Ul'l'ilmda gu:imlo foi dovidn, pr·oxima
·ou remolumenlr., ú negHgencin ou cuijla rlo 1~npilüo .
.\r·l. I .:.!iri. IJ••rill'" tln,; pi'ÍIIII'ÍI'Ib IR liitr·a ..; UII'Í:-i •la t'llI)

ll'iHla IIII jllll'itt r}a ill'l'ihada, dt!\'1' 11 l.'lljlÍifill llj)l't'SI'!IÜII'-:<(! 1\(1
dt• HI'J'i.

:iuiz ''"'''~'"'''III•• p:,·r·H il11' rnnndHr lnmur o ]:tl'O/t:•Mo
Jmiln" i!t.lrnillil-ü n .irriil.ifir'nl' o s1n1 prooedimcnlo,,

-·í..
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Ar I,. 1. 377. As despczas occasionai:las ·pela arribada força.da coprem :por cpnta do armad~r, fretador ou arrotador,
salvo havendo avar1a commum.
·
·' ....
AL'L 1. 378. Sendo ,justificada a arribada, o armador, d
fretador e o capitão não respondem pelos damnos qne·· para a
carga resuiLarom. 81 não f•h· ,instil'icada, respondem Lodos solidariament-e, salvo ao il·ono a faculclade de abandono, c a
cBte, ao armador ou frctaclor, a aecão regressiva contra o capitão e a equipagem.
ArL. 1. 379. Só pórfc au t.orizar-8e a descarga no po1·to. d6
arribacla, sondo. ind)spensavel para o conccrl.r> rio .navio ou
reparo, de avaria ria carga.
O eapilfio neste ·caso >! responsavel. ·pela boa guarda e
conservação elos el'l'>!i tos rloscarl'cgados. salvo unicamente os
casos de forca mai·o1:, ou de tal natureza que não possam ser
.
.
prevenidos.
A descarg!t set·á reputada legal .quando tiver sido autor·izada pelo ,iuiz. !';'os paizcs. esl.rang~iros comncl.e aos com, sules rio Brasil clm· a aul.urizacão nccessaria, n onde os nã~
houver· será requerida á anloridade local compcLcnte .
. Ar L. l. :380. X carga avari'ada SCI;á ron_arada ou' venrlídà
como parecer mais eonvcnicnl.e: nüi;; riií1 tõdô'' ri 'r:·aiin deve
preoéder atl!.opízação competente. · ·
· · ·~ , ..
· . Ar L . i. 3sC o c·apitão· não púde, iJebaixo ''de 'pi·etextd
algum, deferir a riârtiila diJ po'fil (o da aii'ribada, desci c que
cesse o motivo qellt:; pena ele .J:espon;ler .por perda,s c dfllflnO~
Joesultantes da rhlaçao v[llnnt.arJa.
·
·
.

·~ '··~

CAPITULO III
DO NAlTFRAGIO

·.,''

Ar L. 1.382. Ningucm pó de at'l'ccadaJ· as fazendas naufragadas, Cstand•ll pl'CSCnl.e O capil ão, <lll qúem Sll US • y'eze::;
fizer,- sem consentimento seu.
Ar L. 1 .:l83. O ,iuiz federal. a quem compeLir logo que·
lhe constar que algum navio tem naufragado ou se acha em
perigo de naufragar. passará som rlcmora ao togar do nau\'rag·io e cmpreg·ari't todas, as rliligen~ias que forem pt•atica~ei~ vara a salvação da genL~, navio I'- carga; c, fallanelo o
capltao on quem suas \;ezes I uça·, nn nan apparecendo tw~sr.
acto o dono. consignal.ario ou l'oprc.>cJll.untr~ lleileH. mantlaJ'Ú
proce.!,ler a inventado dos ob,iectos salvarJ.os c os fará pôr em
boa e segura guarda. •
Si 'o, nnufmgio aconiPI;CI' >Hn porto onde houver all'antleg·u 011 mesa de t'r!nclas. ou crn cosias visinhus, as rliligcneias
rlo in\'enl.al'io n arrecadayiio .SO!'iio pl'llticnrlas com a asRisleneia
L~os en1pt•cg-adns rospnei.Jvns ~. nn sua falia, com os chls collecLoriaM.
· ·
Art. 1 , 381, • OR ob.i r cI os SllJ!Yados Cfl'.f' pnctcrmíi: · rloltcri•DJ'al'-sl! prJ'a 1lr.morn .. sl'rftn· vnnrlidos em loilito pni>lieo; e
o' ~1!1.1 prorl\1.clo posto em rlo']Jusil.o, pnr ennl.a dr• illll'lll pel'~
1>~111'>'1'. Os nh,lnctm; f{l!ll sr nehnJ•enl Pm bom OHiurlo ~l't'ÜO·

..
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conduzidos pam a respectiva alfanrlcga, pr·ucellendo-sp a resconformidade das luis c r·rg,ulamentos aclna-

peito dellcs nr.
neiros.
•

·

:11'1. d .385. ,\clmndo-se pi'!'Senl•' n capitão .ou o dono
mcrcarlorias, ou quern suas: 1·ezes l'a<.;a, l·omar:í conta
ria,; l'azr.ndas sah·n~, e a.~ poclor{l i~llllfiiiZil' paJ'll o pol'l.ó do
SCIJ rlc:;tino 01: nuiJ·n í[llalquor. e!llll ril·r~lal·aciiu. porr)m, de
·que ;:e as Ja~r.·nr.las, pol' SPI'f!lll dr: ·'ll'igenl estrangeira, estiwrnm sujeitas ao pnganwnlo de alguns ;li!·cil.os, c u capil.ão
ou rlono [il'oJ'CI'il' naveg·al-as rmra po1·Lo do Br·asil. sô lhe será
permitl.icla a viagem ltal'cnrlo aiJ'anriL•ga nesse pm'l.u .

clao

. AJ'L. l..::lSli. ~i alg!IDili [HICJOr salvar o navio, l'ragrrwnLo
Ull ea1·g·a aliaJiflonados nu allo rnar ou nas cosl.as. cmtreg·ando
ludo imml:dialnmenlt> 1: st•ni rleHfalque ao juiz, haverá um
. premio de ln a 50 pu1· cenl.o do sen valo!'; dciyando de fazer;
a onlJ'(:gu, l'esptH11It>~'Ú por· pe1·da~ e damnos além elas pena~
cr·iminaes om q1w ineor•J'CJ' .

•Al't. l ::l87. o. capilãn e pessoa~ da cquipagem que salvarem ou ajuda1'Cill a ,;alnu· ü navi·o, J'mgmcnlo ou carga,
aiLím das suas soldarlns pc~la vingt•m, !.cem ciii'Cito a uma grati l'ic1efin cor·r·cspnmiPnl" an Sllll lrabalho c aos perigos que
t.ivr.rem cor r i do .
·
. Art. 1.3Stl. :'lo eu,w du naltl't·ag·io, alérn das Llisp.aSJCÕt>'>
de,sl.e cap i Lu lo, ul1se l'l'll 1'-SI:-ão as
dos regulamonlos aduaneiros para acrecadac·ão e "Uarcla dos salvados. em tudo que
nàd' IJJI'Cill eonl.t·ar·ias" :h; dc"sl e üod igo.

CAPITULO IV
JlA

ASSIS'J'~NC:rA

Ar/. 1.389. ,\ assistencia c o ;;alvnmcnto de embarcacão

c:J~ cóu,ms que 81' nclia'rem u bordo, elo .t'rel~ e ~o
prc·on fias passag·pn;;, protluzmdo lllll resultado uLII, duo d!reitn u uma· rcmunr!l'a~fin eor'l't•spunlit'nl.e ú impol'lanciu do

em perigo,

SCt•vil;n Jli'C~I.acln.
·
'
. ~ 1." J<:m caso nlg·um a :;ornnút a pagar poclcJ'(' exc(,r!er o

I

val·or· da;; wusas sall'acJa;;.
~ ~."

I

•

ft.' JH!SSUUS

que Lomal'l.'lll p:Ji'll' n:t,; upr'l'ltr;úe:; ih•. ;;oet•OI'I'o :tlli'Zill' da Jll'(t ..

,..

.
. dn )'mhnr·ern:~o :-;oeeoJ·r·ida.
.
.
:\I'L. 1.:!\lll. () l'l.>illiCl!d•nl' ní\o 11'111 dil'l'.i!u :Í I'Oil'lllllUI'UC·ÜO
por assisl.r:neiu ou Hnil·nmcnlfJ dn "lliLHU'ct>f,,:io pn1· 1•ll1! 1'1'\'0t.:ada
ou do fitla t'nr•ga. rdn:To nn ~~n~~~ dr.' lnt\'r'J' Jll't'!'!lfldll·, a .iuiz1J de
pi'l' i!r1;-;, ."'!lJ'\'it'':-; t~:~t~t'pt~ionan~; qtl1 1 n:1:1 dP\'H11l ;-:PJ' t•nn,o.;idf•t•ado5

llihi(:liu
'·

t'l111ltl

·•

i\':i1.1 le111 dil'eil.u a l'CJ'IILIIIUI':It)ãn algiiiiiU

I'XJH'I'~~a 11 r·aiWa\'Pl

tliJttJJI'iJt:t·tl!o tl1~ ,tJn·iga·t)ÍI'~ ~~onlr·neltJlW.'i,

:\1·1. 1.:1111 .. \ l'l'lllllllt'l':u;:i" 1'• rl1!1'ida IIIUSII:IJ q>.lr. a a,;siôJWI' ...

U~iwJa tlll u Ha/raJnr~tlli"l lHt.ia llt'I~Ot'l'ii/-r-, ,•tl/t't' Plllllil.i't'itl,'iJns
I.L'IWL1 ltiP:; :~11 llJPMIHtl pl':lpt'iP!.tlt'io.

r

AI' I. I. :m:;. ,.\ illlJHI:·Iancia da t'l)lllllllel'li\'Ün e a ·~11:1 tli'lr·ihuil;iiLI ·1'111.1'1' "' :;al\·nd•ll'l'''· 1"!1 1'nll.:1 riu :tl'''''l'drl d:;s plli'IP~,
Sl!l'iÍ. ill'llill'ltfil! Jll'lll' jui~. 11111 i11ri11 Jll'i"lll,: " il!,.;ii'IIIIIIIIHIS I) d1~
Cllllf(ll'lllid;lfll' 1'1!111 :t~ cil'eiiJIISiaiiCil1ô.
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Al'l. 1. ~U3. A indemnização paga set·:í equ.Jtativamcn/P.
reparlida· Jl'~ll .illi~. ''llll'l' 11 prnprh•lal'in. n Hl'llmdur. o capiUiu
e mais peii~\ltl~ a ~f'l'l'il;" "'~ f'ada lii!H ela~ embat'c:l\)ôes sah·a ..

· ...
.
Ar!.. 1.an:..

dora~.

O ,juiz alli•ndPní nu•ut·bilt·anwnto c na t.li;;lri. huição ria indemnilaçno·:
I, ao exilo alcanç,nrlq;
IJ, UOS rsfOI'\!OS O ll1CI'CCÍillOlltOfl dos (jl.lC [ll'CStUl'Clll soe ...
corr-o;
lU, ao perigo c·orrirlo pela t•mbarcaçii.o, pas;;agei.J·os, equl-pag·em e pela carga;
·
IV, ao 'lJ(•r·ig-n ucent·rillo pelos · sclvadoreB e pela embar·cação salvadora;
V. ao lcmpo empregado. ás dcsperas c prejuízos sol':!'r·idos, aos riscos de J'CStJousabiJi,:Jadc e outros corridos pelc>
salvadores e o valor do mMerial exposto por alies, levando-~•)
cm. conta a apropriaç~ão ou natureza especial llu cm!Jarcn·~üo
ass1stente;
vr, finalmente, qp valor ela se ousas salvadas.
Arl. 1.395. QualCJUCl' contracto de assistencia ou· de· sal~

!'lamento, passado no momento c sob a influencia do perigil,
pódc, a pedido de uma das .partes, ~er rmnullaclo ou modificado pelo jLliz. so ellc ,julgar que as rondioões com·encionadas
não são equitativas.
·

·
l~m torto~ n' casos, rlescle que se J)l'OW que o consent.i~
nwnto dr uma das yarlcs foi viciado por dolo OL\ reticimeia,
on que n 1.'f'l1lunera~.ao 1\ ''XCt'ssiva, en'i um scnl.irln ou cm outro.
" fi'lt':l rlf' pt•npol'r;ii.o enm n Sf'l'\'kn Jl!'e,;l ado, a conynn~iio
.pr.cltl ,.;t•t• an.nnllarla rn1 mnrlifirarla pr•lo ,ittiz, pedillu <la pat•l.f!
illl.e1'1~5,ada

.

-

Ar!.. t.:I!Hi. !'\iio dcYidit er.trtti!H't'ação alguma poJo sul~
vamcntu ·dn pessoa;;, cx·cepl.il ~;i o navio assistido ou sai\'O
Jlf!l'i.lmcl~r. a unçii.n r>m eu,ias leiii ~~;.La remutH~l'U\·ão esteja esla-

I

llclreida .. Torl:l\'ia, lendo o;; sal\'adfll't'R fln vida~ lwmanns in11'1'\'indo na oeensiãn do aceidonl.c quf' don lu.~·ar ao ,;alnuHrnlu
on assisl.f•rteiu, ;;r!'ftn t~QIIÍI.al i1·amoulf' c.onlr!mplnd",.; na i'l'llll;lHH'at•ito pag·a nos :-:n I v:Hin r·~~~ dn r.rnl n1r·r~ac:ão o dn C' al'ga nrJ fh)s
::Wl:IR HCCI!SSOl'i118.

Al'! .. I .:J!Ji. Tudo 11 i!Upil.iío. pal.t'iiO flll Ti•e;;il'l' i'• flill'iga,J,·,

lantu quanto o ptli-i:;a .l'azPJ' ·:-it'lll .pPr.'ig·o :·wl'itl
hm·ea\·ão, equipnsl'tn e .. pns:;ag·Pit·os. a ·pr·esl.nr·

pa1·a ~ua :•ri1a:-'~ is! f!llt~ia a

-cpmtcpHn· pe~sna, ntPsnw initnig·a, ~"'l'lt'Olll.t•a:da no mal' u11 nu·,
rim;. " lagn,.; inlf~T'IHIS t'lll pct•igo dr. .~e perrler.
O Pl'IIJII'if'l:arin da I'IÍtl.lUrrnf;itn niiu (• 'I''''JHlii'H\'t>l Jl'~h
innh.>Pt'r:meia rlr,.;la disprtBil·iiu.
~\1'1., l.:l!)tl, :\,.; fliS]II>,•ÍI,'i>f!' dn ]'l't',•Si'lli.l' ·f':tpiit!lti IIÍÍII '·'~
apydit!HIIl iltl5 llfl\'ÍO~ de g"UPI'I'll, lll~l\l :'J~ nml.l!li'(~H\:Ôí~S (•Xtlt.::O:i··
'l':tlll.f'lli.l\ ,ilfl :HI'I'\'Íf;o ptdilif~ll, 'lllll'ifllllll IlLI I'Jilii:lll:ll. I'Xi!I'J'Iifl

<1lllllii.O an dispnslo no at·l.

do:-; lratndo~
canl ~"~.

t~

~~~

·~

I
fi
,.

I.:J!Ii. ,, l'f!,;:Jlvada,.; ·as dj,.;po,;i,;ti'''
l'isPaP~ 1\ da' lllnt·iulm IIWI'-

l'!'~'ttlnllll~ll!n~

~

I
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Al'lo l o:JD!)o A disposiçtics rio presente capi!ulo appl:•:ot:nse a. todns oo' JWioi"s .que sP aelml'c>rn cm pol'l.o~ on olg·na,; rir>
RmHil, na occasião em qu\~ J'oren1 a:;sisLidr,s e salvo; rJ Ílo'' 1'1·.!
l10I r;~~a ocr.asifio sr;. acharem frít·a ;.Jus agoua;s ter1oi to !'ia''" ri•J
]JIInsil."na occasião nn1 que l'ut'crn assi·stid11~ r• ,;alv11,; ,, """ qn"
tenect• o navio assistido· ou salvo, ou !mvendo re2-IJ.li'O~idur.l".
0

TITULO'S IV
Das avarias_

CAPITULO I
P,\ !'!o~~'UREZA E Cf,ASSWTCAÇ;\0 DAS AVAI1TAfJ

Art. 1. 400. Todas as despezas

exlraorclinm·ii~.,

!'t:Jlas

a bem do navio ou da carga, conjuncla ou sr.pa~ur.lnnH,nl!:o
c lodos os clamnos acontecidos áqnelel on a esta, ,:l•,sdr) o
emba~que e partida alé a SL!a volta e dr::.~r.mb:1rq:1~, ~--!t'ií•:O
reputados avarias,
.-\ri. 1.401.. Não havendo entre a;; ]l:Jr'I•J.J conv:eilo•:ão
e~pl'ciul exararln na cnrla-rlllrtida ou no conlwcimcnlo, as
avarias hão de qualificar-se c regular--se pllla,; ·!i·;p:r,;:çiks
deste Cocligo.
SECÇ.~rJ I
o

na r.wnria pm·t i.wlm·
.\1'1. I o .\O~. Classifiram-~r como a1·a··ia.• ~ilnplr.•. 011
JlU!'I.ieularr~. as rlcspr.zu;; ~~xlr·a·~l'rlinaJ•in,;
fr.ilns privat_:,·amento r!lll hrmel'ieio do nal'in 011 da C<\l'.~a e oJ;: dan1no;; •of--

:fl·i-rins em \'irlwl~ cl~. aceidrmt.e ria nt\;r.goat:iio :1•.1 •. h 1'1.11'\'::l
•maio1•. s1í pelo navioc on só prla carg-a, ou !JCol' fpJ1bo~ na
mesma. ocr!1sião.
,\ri. l 0oo\030 Si, rm razãn de' baixios- n1.1 harlf'Oo'i dr• arêa
rrllllircirlo;;, n na1·in não p1Hir>t' ;;ahil· .~nrn a cin·~;a inl.nira.
)H:i1l ehega1· ao lo~·ar do dnsl.ino sr~m rlr!•,;;arl':•g·,l:' pat·1·~ rin
<'rtl'f:.!'fl, ns {]e~przas foi!. as ·para ai ignil·m· n :w,·io r;[i_n ;.;ã..:1 tdp'ltadas :l\'nrius, 11 enJ'l'f'lll \1n1· cunla do na\' i o ,,r'ltl!r'ill.~. não IJ:Jwndn na r-m·la-pndida nu no~ ronheC'inwutn.~ r;;J.ipu!ar;i'io P111

Clll'r[I'IIJ'ifl o

o

o
avaPias, n,n.s

~ ~\L•f ..

I •.if).1. l\'}ít) ~Hu ig·Halmt:lllr t.•nnrd,.Hf~l.·l
dPspPza~ a r·nr·go dn tl:t\·in. n:; d~"~!'J:'Zfl~ dP ;di.dng·l~nt
IIII /)l'i\1 ieng·f'IIJ dH:O: J'O~fn.-i, hat'l'll:-! (li.J I'Íil~, fi Ollfi'Ü:-1 t't•i!a~ Jllll'
t~nlr·ada t~ :o-ahidn ilt• ltaJ't·u ..; ott r·io:-o; tlPI!l n;o; diJ·:•ilt'~ dr• li(~Pn~~af.l, ,·i~if.n;-;, ear•f-a rJt• sandr!. lotwlagnns. n1ar·ea;-; ancot·:H~·r•nt
·Sin·lordu.s

·-~ nriiL~n:'i impo~f-o":; dP tm'./•r,.Ju.~iio ntt

.\t·f.

·l.nr•,;

J ••

lOri,

r!P~[H'~n;;

I.I'Hill'ilimll'n

011

taxa:; df.l

at~·:.H·iu;:lll .

enll:-~idt~t'at'-SP-iio
t~un1n
ll\'llt•ia:-~
~eeasiona1las pnt· algum IWd i1·•1 t•x-

'l,odn\'ia

si f'ni'HI!I

[Hll' a1•eir'l\•nlr

(:ons''fllll'neia noee~:::«l'ia dr.'

di' navl'goaçãn,

rorçu mnirw,

r;HI

Hi

f'IIJ'('ill
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Art. :L. 400. O damno soffrido pelas r'a?.I!IHins i'n;;tns a:
bordo elo barcos ou saveiros para sua conducc;ão ordinaria,
ou para aligeirar o navio no·caso elo art, J .403, snrá classifiendo como ·a;:aria particular.
Art. J .407. A avaria ·particular ó · supporl.ada ou RÔ
pelo navio, ou só pela carga que sMfreu o damnll ou rleu
cansa á despeza, ou por aJ!lbo,s, mas separad~·\1enl.1!.
- SECÇJ\o li

.

Da avm·ia commmn
Art. 1.408. Classificam-se corno avarias comm•.m,:

r, o drumno causado -deliberadamenle ·ao navio ou :í c~:·ga
ou a amhos, para evitar perigo nu damno maio!' IJ!1f.\ ameace
o navio c a carga conjunctamenlo?;
rr, o damno soffrido comn consequenci:t in1mndiat:i. da
:i\&ria commum;
. III, as de~pezns feitas a bem e salvar••~n:.o · c1Jt,H>11Í 111 do
navio e da carga, na eventualidade de nerig·n l!ll JH\'ra avitar
C.nmno maior.
Não se ·reputará avaria corr.mum o rramr:.1 ~.11 n di'>'Peza'
•le que não tivr.r resrilt.ado ~.lguma llt.i!idal!l] para ,;5 inte, e::sndos.
Art.. 1. 40(,. r.:t o oé:J•ão rermtadas :• .rari:B ·~11mmnns. posto
Gil•' feitas v.;J•.•ll.t1'iamcnt.e para· hen1 do 11 w; 1 r! o.•ar!!:l. as
r;r.;:r ezas ca1•sndq,; :Jr: vicio in!erno d(, n:w'•), 1111 fHI' f:;;~ta
oli r.egligen•.·:a •lo cnr:il:io ou ~la g·cnt.r da Q.]'>il,:\!~'''111.
Art.. LHO.

•

~~.;,•constituem

lambem av:11.'i::t

·~om:n11m:

T. n alijamrmlo rir mercadorias carrrg-arlns snhro o
nnnvr?.:
TT. a pPl>rla 011 rlamno l'r;mll.anlr rln r.ôPir rln·s dest.J•oços
01; ;·e~f.ns •i' 3iJJlill'1''1hliS Oll dr. Ollf.ro.;· 00,if'r:ln~ ,ift dcomnifieados por ncr-idenl.n da navegn~.ão;
.
TIT, o damno causado no nayio 011 li earA·a J)Ol' forçamr.nt.o de velas ou de machinas. snh·n si fi\r inrlisp,'nsavel
para r.yitar pl'rigo imminrnlr;
nr. r:i dnmno cnnsndn :í carga pr!n clrsrmhrtl'Qiil' r.m ·um
porto rle :u·rihada '(orçada· no easo dr. l.cJ' siri o a ea1·::m rlPsomharwdn nn lngnr r prlo modo em 11SO nN;sP pnrtn para naYios
1111r nfin sr acharem em perigo.
·
.\1'1.

I. !d ·I. Cln'ssif'icam-sr cnrn'o aYnt·in rnrnmnrn:

T, n rlnmnn rnnsndo nn~ nffril.ns po1' agn'a qnr inn\'itn,·r!mrnr.,, hom·rr penrlrnrln nn pn!•iin. !Wlns esc~nlil!1as nhrrlas nn pnr·nni1'n rpmlqnrt• ·nhrrf.n1·a frita p:wn ,.ffrcl.uar nli,inmrnlo CJIII~ eon,d.il.na nYi11'in enmmnm;

)
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II, o damnQ causado pn1· fractura ou attril.o, r.n1 consequoncia da desarl'nmaçúo nocessaria para effecl11ar alijamonto que constit.ua ava1·ia comnmm;
III. o clamno ClliJSaclo ao navio 011 li carga conjunta ou
separadamente com· o fim de exUngu it• inccndio, t!XCeplo o
rlamno causarlo pr.la agua aos volnmes alcan~!ados pelo fogo.,
Ar!.. ·1.412. Quando as deopezas de entrada cm porto
rlt! arribada forçada constituírem avaria commum, sorã(1 igualmente abonadas como tal as despezas da sabida do porto. si
o navio t.i1•er deixado o porto com 1odo ou parte do seu carregamento.
·
Serão tambem abonados como avaria commum nu hypot·hese formulada neste arU,!\'O as soldadas c o sustento do
·capitão e da r.quipagem desclc a entrada no porto até o momento em que o nado estiver cm condi~ões de podc!r continuar a viagem.
J\rt. 1. 413 .. Qual)do fôr lnrlisponsarel lançar ao mai1
alguma parlo da caq;-n. de1•e comr\1at·-se pelas merca:dorias e
effeitos que rst,ivercm em cima do convez; depoi~ serão ali.ia·das as mais pesadas e dr m!}nor 1·aloe, c. dada a ignatdade,
IH que r.AU\·ernm .na coberta c ma.i:> :'t mfi.o, fau!ndo·-~e toda
a di! iA·encia pos,ivel para .1 o·mar nnl a da,; lllPr·r·a'r!OI'ia~ 1'. numrrn (:o, rotumes ai ijar:los.
-~~ regra;; ciéste artigo são !.llr.l:t\'1<1 Stlbot•.linndai' an· imPHit, da; r.ir0u ms1.ancias,
.. ~rt.' 1.41\- Sempre que o :Ilijnmonf.o ~onstJtuir U\'arià
r.omrnum, ou qur a r,arga fór sacrificQda n bem do, salvamt:'Í'IIn commnm. a percla do frete, -~i rrutll'nt·. r~:n";1da pela
J,;erdn .-in onrga, ~rrá abandonada L't.ltl'O avm•'.1 t'l•lllJI'I'.Ili1. ·
.llrL 1.41~ .. Sempre qn~ a~· ·.li~~•Jmstancia~ ;-, .prrrnittirfim, a:1tes dn r!l :1'icar n damno :J•J _fazt;t· a dPspc-I.U nc.:essitada pelo lwm comJmJm. o capit.ão devm1\ motivar. o actó
tnn.. rlcliheraçã.o com.. rH officiars elo ·navio. de qnc J:m·m·á ucta
no ri inrin da nn,·~gn(!iio. fazendo n ~on protesto qnc m1.ifieará nos l.rrmo~ do art.. 1·.! 89.
·
Ar!.._ 1, 416. :\ avaria comm11m 1\ .~tlflfHll'l.ndn. pult'1 nnvió,
pelo frllt'e r pela carfra.
··:.
11:\

CAPITULO ti

f.T(IUJLIAÇÂD, HJo:P:IRAÇ:Í.O R r::n:\•rftfllUIÇ:\0 UA
f:OMMUM

ArL. 1.·ílí. O dnrnno soffl'ldn prln nnviti
snt•á nxnrninndn por perU os qne drt~lnrern:

~~

;\V:IIlf:l
pela eMg·:l

T. a Jll'Or.eclrnein dn rlamnn:
U, .a. pal'l.r cln.,r.ar;:rn IJIIP ~" arl1a Rl'flJ'ind:l n pu/' ·liJr.• r~nusa,
i11dicnndo us·· SllUS mm·cns, lllt:nero ~~ Yoitltnl''< •: " l'~lnt.' rlo'
:,re,liiizo;' · ·

3.95

JTI,

lral.andu-sr• 1.ln nnl'io r111 cl" ;;r·ll; J'><!l'lr•n'~'!'. cpwnL>

n~ n!Jjnel.o~ uvíit'iados
l~PJ'I.'' r.~n r_'Pposit.~i'ío.

\'alem
.

:\.~ f!jJjg·enf'ÍHS, PXUJI1f',"\

e
1_1

~~~t (jLJal\l :)
yj~!nt•i:Hl

irrq,"t'lat'a o
dO 11:1\T)

:-:t~\.1 etln-

P ~fql::-i r:~ 1 1'

i,ences rlr.\'f'Ín '801' [ll'al ieadn;; anlr!s dr! dm·-s.~ p1'!1:c.ipin ao ~''ll
c:oncl'l'in; u os T'l!lal.ivos :"t c:arga, anl.cs da t:nlm:•·a, salvo .nft"
:wnrlo o dumnn l'isivPl plll' l'•'ll'a. caso rm ·qur pnrJet•ú ~l't' J'Pilu
o I'Xamc cli•nlro dP !t8 hol'US uiPis ronladas ela Pnt.rr::,m.

A!'l. I .HR. A eslima~ão dn Pl'l'\'0 ]H\l'U o 'c:alrilln da U\'Ur·ia SI'!';\ l'nila ~ol11'1' a difrri'Pill,:a f'IÜI'<~ n t'C!i'lWdivn l'1'1HHme11l•l
hrnln das fawnda~ sfts r• elas a\'nriuda~. vrnrlida~ a clinheir'n
nn li•rnpo da Pnfr·Pga; ,. <'111 1Wlllllllll easo r>eln sr.11 r·Pndinwnln liqrrkln, Jlrlll pnr·, aquPII<• qlll', ilPtllill'lHla a YPnda ou
sr:nclo a .1wazn, pnclPrimn vir.· a nbtel'.
A l'f.. L H!l. SPrãn inf!,:mn izar:Jn;; 'pPla l'l'lH\1'1 ir;ão 011 raleio da avaria lur.lns n,, ohjcel.n8 rlamnil'icacln:,, inclmiye ,-,~ ·

YiYr.J·rs r•xBitr•niP;; a hnt·cln, a l>ag·agi'J'J1 do capitão. da N!tiipuhem f! elo;; ·passag·f'ii'os r. as soldadas da Lr·ipu!ação, cnm r.xc1!.
pr:~o ar1rna; do;; <Jhjt'clo" exprPssanwufe excrpluados por· e;;te
Cndigfl.
Arf.. 1. :í20. A I'cgulaç~ito, rcpar·ti\!iiO 011 raleio da twnria
commum será cncam·egada ao arbilt'io cm qne r.s pm'l.<);; accor.
darem.
....
·
:-Ião lJayendn accõrrlo, nomea1•:í Llln arbitrin rit•opri0l.'. ?in.

~wmarlm·,

eonsignatario 11\1 capililo do naYio,

i.'

o onll'n ,;el'(l

11orneado pclns sognradOJ'üS r cuncgadnrPs. '·; nlío ·s,• qJII'J'r'ndo a;; pari"' lillll'ftl', sr.rá i1nmr.ailn 1wlo jn iz. ~•'Iir!'' •J ~·n
pilão 0111ioiio nrn i·Pqncrri' n p1'11('f'Siin da al'rtJ·ia e:!ll\:lilllll, I"~O'l
f'-';'p [Jl'il('PS~O i'Pl' jll'Onlll\'icJo [HI!' (jllilll.(il'!,' Ííil<•l'f'SiiHih,
ArL I ,I,~ I, O eapiliw IPI11 dir·Piln a Pxigir. an':•,; di> nt>r·iJ·.
,a,.; P:ienl.il•ha!' d<1 navio. qur 11; consignaiUJ·in fla. ear·~a Jli'('''"JJ1
,:l'i:Hl\'a idiliii'U. an lln•~anwnln du. avar·ia cornn"iiilll :i t'flll' :'iiJUS
J'"·'Jli'dil'as •nwr·erHlor·ias fnt'('lll olJI•igadas no raiPi!l .

.\1·1. ·1 . .',:?::. flt~etlio'atúlo-sP n~ ~~on:;;ignat.a~t·io::; a JH't\~!.at' a.
-rl capitão reqrii'I'PI' r1Ppn~i.1 tr ,iudieial •1<."
PITril.os nhl'igarln;; :í r·rmlr·ilm il'ão .al•l i\ PI' paga, ,. a wnrla ctn,;
flllll frll'CI1l ~iJ,iPifo~ á. rlr•l.f'l'im:;u;itn, ficando n ]JJ'P~O da \'f!llda
~IIhrn~;·rHii> para !'e Pfi'PeiJrni' por· nltl' '' pu;tanwnln da un:·i't
6lllllllUill. ln~;·n. 1]1'11! n rafrin I i v r• r lng·a1·,

·fia11~a ,,.xi:;idn. püd!•

.Al'l. ·1 ..',:?:l. A J'f~g·Hiat:·fin
tnun~

dt!Vt't·:í

J'azPt'-~1' nn

P rt~!Hll'l.it~~fio

da:-:;

t;\".1J'iU:-o l'dlll ..

'J)nt'l n d:1 Pllll'PJ.;-t\ da eai'!.!·n.

Tt~cla\·:a,

qiiUIII.\o, por damnn rtl'l11111'f'irlo ri1:pni,; <la :;aliida. " IHII'in !'til'
oht•igadu a J'Pgt·p~:-;nt· · :w pnl'ln da eat·t~:n. n~ df~:-'rH'ia~ 1\Pt·t~::.:
;mJ·in,.; p:ll'a I'I'IHII':ll' u,; damnu,; da nvai'iil eommlllll )111111'111
H!l' llPSir• a,iu;;ladn.".
-'"f.

I .\~.\. f:nnlr·ii<liPP1 pn1·n a irli.J,•mni·t.n•:~'tl b aynr·in

C'illll III LI III :

T, o \'Hl<H' da "ll''"fl. in,•luindll n <lintli•rr··• r•nr pnp'r~l 111.1 em
lii<)Cda, a,; .prrlm,, [.II.'P.J~ill;;a~. I ii.Jiiu,; di' l'i't!di!'' a'' por·Larlor'. l'
IILtlns ~,,, rnuts valor·e,.; qnn ;;c ;l('liur·"m a i>lll'l.lo. <JXePJ>LIIad".' o;;
\i v<:• i'!)~. lli1rCSSftl'ÍOS 1111 .~IJi<lenln ·du,.; I]IH' 1'~1 i\'1'1'•,,!1', JliJ liOI'iO,

--- -

' ' li· .1/.

ti,

.

a bagagem elo capitão, da esquipag·em, a Lle c:una/'01.1! dus pas~ageir•us üll dn uso pessoal das pfJSsnos qnl' viaj'ltt't'lll sem. ettHIItrcil.u c os ub,jedn~ Lit•ados dn l'U·fll.ln da agtta :i ·.'U-<irt tio
duno;
lf, o na1·io, Sl!!(llndo a aYal i:u;iin uu pnr·l11 ua carga uu Lia
descarga, e qrwlqur•t• que sl'ja n :;t\l.l e>ladu;

Jll.

11 J'J~I'ff.• a venCI'l',. d1~du:dda:; a~ Un~pi!Za~ que se lu-

riam punpaclo, si o nal'iO e tl c:u·g·a SI! pt•t•d"s:;l!lll uu ocea:;ifio
ern

CJitP :-oJ~···

de11 a a\"ai'ia.

AI' i. I .4:?G. Liq11 idando-,;e a lll'al·ia no pot·ln da. ''ulrvga
tla eat•;;u; o Ya!ot' r.! a eortl t:'ihtt i1·tio Sl!l'tÍ u. q1w iil·r,l·vm us rner-

~~ad~tt•ia:-i iii'~:;-:- put·lo. deduzhHifÍ-..;e u l'l'Pit.• ~~ pag·aJ·. os diJ·eil"i1:-;
do nni.J·ada· n dPseat·g·a. ·aYalianílo-:;1~ :-:wpaJ·adanu_'TlLI~ a.~ llleJ't~a
dul'ias siís 1: as aniriadas 11 a;; que SI! .pc,.t•rJpr·r•ltt pelu l'alut·

das sús;
Liqltidaudo-.-<1' a :n·aria nn JWI'io da t':tl'fW. " I'UIM das
nlf!l'eadoi·.ius s et•:í r:;, ti mr.d o rwl as
Jli'e I iI' as I'ae illt'a~. au g nwnl.udas r.las tlt~~[Wlas al1; u emhut'IJili'; ineltl:'ii'C " J'l'('i.e si j:i
li n•r si elo· pa,go.

r""'

I

I

,\ri .. I .!1:?G. Qllt'l' a liquida1;ãn ;;u J'ar,1a nn J'IOI'I.n da l'Urg·a.
qucJ· no da dc•;.;e:u·g·a. r·onl.rilmir·ãn JHH'a as al'ar·ias Cflllllliltns
a:; illlflllt·lanein;; qur.• ftll'l.'tn l'l'sareida.,; por xia r.la rt':speel.int
'cor ril' iltn i 1;ãn .
,\1'1.. J. lt:?i, (),; U[l,if\cii)S CUI'l'i'giidliS ,;rl]n·1• (' entli'I'Z, tl:i
qnr: l.il'el'roln ><ido cmhat·carlns ~em l!llllill.'einwnllt a~signadn
[WIO f:U)liifíO, e O' qne' O jii'OPI'ÍI•I.at•io 01.1 :lUII J'I)Jll't~SI!lll.illllt>,
na fH'Pasifio do riseo lh·t:l' 11Htdadu do Jog-nt· l~m {f!IP :.;1' aellilvarn ar't'lt11iar.lo;;, sr•1n .lit!Pll('il riu. ea.pil.fto. e11nll'ibUt:rn pr•lr\S
l'l':ljWdÍI'IIS I'U]rti'IIS, e[ll•g·andu a S:lll':tl'ilt'IIIO; Iili\:' tl dll!lll 11/l
l1•r•r:rir·.:1 caso, não l.t'\11 dii'I!Í[rl :'t itllil'llltiÍzat;ãlt J'r>eipl'llt'a.
ainda qnanrln l'iqtlt:lll drlr.•rinrall11,; nu l.r•nliam ,:ido ali,jadu:;
em lli'nl.'!'icin comrntllll .
. \ri.. J ••\;?li, ~o ea,;o dp 'alijtl·mrnlll,. si n navio sr• J.il·r·r·
sall'atlo rlo J'H'l'ir;o qur n mnlii'IHI, rrta,;, ennl.illiiUIIrin n viagnrn,
l'ir•r a JWt•df't•-se dnpnis, as fazendas ;;a]\·a~ do Silg'IITHir1 JiPrig·u
são niJJ·ig·adas u Llnnll'i!Jnil' pnr lll':.ll'ia r:nrnmum par·a a percl:t
da;; qne rm·um alijada., 11a ocrmsi:io dn prirnr•ir•o.
:-3i o navio SI' pr•r•i'lr~r· 1111 p1·inwirn ·PI'T'ig·n r• algtl,nas l'a-'
·
zr•nr.las· sP pitclr•r·L'Jtt ,;all'at·. esta;; não· ennl r•ill11en1 pa1·a a in~
rlcmniza0iio da., (jtll! l'rll·nrn alijadas na oec:lsiiio do rlesuslt•e
qtlf' l'UIISnu n nnn1'1·ag·io.
:\t•l.. I, l,:.'!l. Si. drpni~ di' pagn o rnl Pin. ns' dnnn,; rr•r·o~
ill'lll't'tn ns 1•1'1'rilltS incll•rttllizadrl.' JIIH' H\.1\l'ia eom'llllllll. ;;1•t'tt11
llhrig·allos a repôr· .ph; talo a l.otlos o;, Cl.ll\lrihrtlllll'ii o \'al11t·
liqtlidn do;; r•l'l't•ilos J'l•r·nln·arln,;.
.
?\'fio I.Pndo ;;ido r"lllliPmpladlls 1111 l'alt>in Jl:li'a a indl'\ltlliz:u;ã". niin rsliin nln·i1:;ad1J:; a I.'Tiil'i\1' pa1·a a ertnl.l·ilntÍ\'ii" da
:n·aria cnm n yalnl' do,; g'PIIt'l'r:tS l'i't't.lltt'adn., ·depni:; ria pai'J.iJ.lia em qu,. I!PiXni'Htn d11 S('l' t~nnsidi'J'Ucius .
.\rl. I .!t:lO. ,.\s disposil,:tir~,; "'lll'l' nYar·ia,; NllltttHIIts siio
ig·unlnwnLo npplit•uveis no,; 1tu1·c·o..; t' sar1•il•r•s flllt' fnl'l'llt t'lllpreg·ados e1u alivim· 11 nal'io.
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ANNAES. DO

S~~ADO

~ J.o Perdendo-se a bordo dos 'uit<Js barco.s e saveit·os fa·zendas descarr:esadas .para ·aliviar ·o navio, a repartição du
sua perda ser.á feita entre o navio ·e o seu inteiro carregamento.
...
\

§ 2." Si o navio se perder eom o rosto do carre~;amento,
as Jn~eni.las descarregadas nos barcus o saveiros, ainda, que
cheguem ao seu doslino, não contribuem.
.
Al'L. J. 431. As avarias coinmuns serão reg·uladas tl repar·tidas segundo a lf!i do logar onde" a caJ•ga fôL~ entregue.
Ar I.. 1. 432, '.l'odas. as avarias communs e successivas !'Cpartem-se simultaneamente no fim da viag·cm, conio si ru~·
massem lima só. c mesma avaria.
Não sr. applica a regra desto arligo ás fazendas embarcadas ou clescmbaJ·caclas C!m um porto· de escala,

LIVRO V
Da

fallenoia

TITULO I
Da natureza e effeitos da fallencia

CAPITULO ·I
DA DECLAKAÇ.o\o DA F'AÚ.ENC!A

Ar!.. I, \:13, O rlovedor f]UC, sem relevante raz.ão de
direiln, dr~ixa dr pagar no vencimento obrigação liquida, cer~
ta e exigível, reputa-se .fallido.
:\ri. f.!,a;,. Consideram-se obt•igncões liquidas c .certas
as eon~lan!P.~ rln~ litulos rlc credito regulados no Titulo III
.<Jo Livt·o H de:;ll' Cndigo: o saldo da eonla reconhecido pelo
deveduJ' JH•l' ;•scriplo e sem reslriccão ou resalV<l, depois de
<lecot'L'ido o pt·azo do 30 dias dn mesmo reconhecimento;· o
<lebi lo dns mediadOJ'es, commissarios e mandatarias resultante
da c.unl.a por elles apresentada ao commitcnle, manda.nte ou
~onsl.i l.uinte.
·
Al'l. l . !t3ú. Camcl.et•iza-se f.amhem a fallencia,
J)enclnnlrl da falta rle pagamento, .~i n devedor:

inde-

r
Ilf'l11

Pxo•t·uLado n:in pag-a a imporlancia da condemnaçfw
~ rl;•.po;;ita, denl.t'o das loS ho1·as seguintes á citação inicinl

du exeritJ()ão:
JT, PXeeu Iado, sofft·c i!l eoucur.~o get•al dos erectores por
oslnt· insnlvavol;
lTI. en-obrigado cm lel.t·n dr cnmhio. ou titulo a clla
()quip:.wado, reetisa prc~lar finn.NL no pagam.enl.o antes do vencimento, no ca~o em que o Cocllgo o del.ermmu;
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. IV, procede 1í I iquidação .precipíl.ada do seu esLabelecimcúto; lanoa mão de meios ruinosos ou fraudulentos para
reaiir.ar r•af:3mcnl.os; .
· · .
V, ai iena, transfere, cede ou Jaz doaoão' de parte do se1.1
actl\'11 a l.crt,f'i!·n credor: ou· não, com ·a obrigação ric~tc solver
divillus vencidas; põe bens em nome· de terceiro; contrahc
dividas simuladas, e assim procede com o fim de occultar ~
,iesviat· ben~. de retardar pagamentos ou fraudar tlredores;
ou Lonln p,·alicu,. ·qualquer dos referidos actos com o mesmo
fim;
YI, l!lmsliltw liyplitll'ecas, anliehreses, penhore~ ou qualque!' ou I J'a 11·ar·anl ia. fii'Cfercneia ou privilegio, a favor de
algum errrlo!', sem J;iea1' eom bens livres ~~ deescmbargados,
eq·uivalentrs ús stw;; dividas, ou tenta praticar rrualquer dêstes
actos. I'P.Velandn tal propo~il.o por factos inequivocos; exceptuadas a><· soe iodados autorirJadas por esle Codigo a emitt.ÍI'
debcntur,!s '·' rme applicarem o producto da emiqsão ao pagamento nu conversão de suas dividas;
. VTT, ausenl.a-:w sem deixar representante com pode·res
bastanlns para administrai' seus bens e pagar os 'credores;
abanclona o estabelecimento; oecult.a-se ou intenta occultar-se
deixando furtivamente o seu rtomicilio;
.
VIIf, sendo soeieclade anonyma, perde tres quartos ou
mais tio capital soeial, ou inrnrre em algum dos casos dos .
ns. I a vr deste Ul'ligo, Consideram-se praticados pelas sociedades o,; nl'i.os aeima indicados, tlUando provenientes de seus
adminisfrudores, tl irecl.nres, gerentes ou liquidantes.

,\ri. L. 1,30. A fa!lencia não será declarada si a pessôa
contra quem for pl'omovida. provar:
, I.

do titulo de obrigação:
TI, Jinllidade do insi.J'umento apresentado !)ara pr11va;
III, prese!'Ípção. novação ou pagamen'lo; depos1to da
imporlancia tia divida, mesmo depois do protesto do titulo. r.
do requrwida cm ,juizo a fallencja; .
TV. i!Oneordat.n pl'cvenl.iva ou cessão dé brins, .
V, qualquer· motivo que, por dü·ctt.o, exlingua, adie ou
suspenda n e.umprimcnl.o da obrigação ou exclua o réo do
processo de fallencia.
A1·1.. J.i,:Ji, Pôde ~e r• d~r~lamcla a fallencia mesmo depois
da morlr. do devedor. O falleciclo será ·representado no processo de' fnllcncia pelo eon,iugo sobrevivente e herdeiros.
Havendo mnnnres r!nlre esl''"· o ,iuiz nomcarl\ nm curador.
:\hnl't.:c a l'allr.nr~in. ;:crü suspPnsn n' inventario ,judicial, a
que por wn lmn sr e;;l.ivrr pl'oecdcnrln rm l'aziio do obito do
devrdn1'.
·
A l'alli!lll'ia da soeirrladc anonyma uu de s.ociedadc a ella
equipararia nfíu sr!r:Í daela,·adn rlepoi8 ele liquiclado, pm·tilhado
,c disl.l'ibn ido o adivn.
Al'l.. I. \3R. A l'allancia ela socicdarlc aca!'l'el.a a di) l.odos
t1s sneio." illimiladamonle T'espnnsaveis ou que assim se tornarem n.os lermos elas to Codigo.
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JncOJ'J'Nn

l~lll l'nllcncia, tnmbcm.

l'i~,liJ'ii

os sncios que >L'

I'CIIJ da soidr,dad1'. embora enm rNmlva dos outros Slll'ius, SJ!IIl
c'uiJi,pJJI illll'lllll".l'XIJI'l!;:su di' locius IIS l~l'l!dOJ'OS cnlãu I'Xhiii'JI-.
LP~. ::;nh'tl :-:i r·~~~~:-; t'izPt'e111 l'otn nti :-;rn·io~ que l'iearr.•n1 llit ~o

eietladt•. sob a IIJilsrna Iili uui.J·a l'ii'IJHI, ou qur•. inriJYidualnwnlo
a:-:.~~lllllÍl'l'ln a~ I.'t'SIHJ!Istd:lilidadf'i:' :-;ueia(l ...,:, ·nt,Vat~fi,, dt• <"'rlni.J•actt~,
. IJIJ '"' '"'111 inual'l'lll a l.r·alnr eum a su,:iedadt• I lU com· o ~~~~~i o
uu ~t"t''ill:-: ~ll<'t'eS.Sill't~:-:.

indicando lt~J'

onrin111;n. 1.111 ~t!'.l

CJ't'dil.o •

.•\r·l. 1. í:J!I.· E' t•ompt>feiil.'' l'ar·a declat·ar· a·rali''lwiu o
,irliz dn dur,!ir·iti" d11 dPw•dlll', 1111 dn lug·at• nnde e:;l.r· Li!lll. o
,,;en prin,.ipal ,:,l.ulit:'lt•t:inJ,~nlu nu 1:a;;a filial d1: ,,ul.t·o sil'rü!'lio
fi'>t'a do llJ·a>"il.
A l'all"twiu -d11 ~:oi>JIIIt'l'>:iallii• :uniJJilaill.e 1: do,; ''illiii'I'ZaJ'i""· dl' l'.o;p,!clra·til"s pulJI.i,:u,: p,·,tJ,• ol't' tlcclal'ada pelu jniz do
11'!;'.'.1 I' lllltlt> I'PI'<'Ill l!lll'llill.i·tlt'lus.
:\1'1. I .ííli. u juizo ,],.·ralli!IH'ia é illlliYisi\;,,1 "t'lllliJ'If:··
il.~lllt~ pn1·a l.c•das a:; iU~t.:iit~:i r· ~·pc·latnaf;Üe:-5 :;obl'c heus: iuiPI'P~~es
<• tl1.•g01'in:-;· r·~..Jati\'o~ ú ll1il~ ..;m l'allida.
'
:\1·1. I. '.1 I. A rallr•nl'ia 'p(>de >PI' J'eqtwroida:

. L ptdu
dPIJ·os;

dt.'YPriOL', :ii~U

eouJug·,l

:-iiJbJ•evivenle

p SPll~

hr~r ..

-

11, p:du suei•• l·"'"''ll.lld, a qualidudr;

TIL

I'" I"

'"·r·dor. ex h illindn

da Liivi<.la, mc;;mo nãd

lll'O\'a

no.' •~asus (ln :u'l. I. í~l5.
1." u deved"J' expOi'Ú n,; t:nusn:< dn l'ãllillll!nlo <) o eslad~
dn;; ."cus neg·ot' i o,;,· junlando :!f! sl'll rr.quer·imonLo:
·
n !wlant•o do nl'ti\'n fl pa~~.i\·n. r·n1n a indieae·ii.n e avawn,ida.

*

lia~.fiu appro-:dmada d•· j.,<],, '"' lii'IJ:; 1: I!Xt'lu,;iio das 1.livi1Ta,;
adiva:l qun ''' a<·li:n•••lll pi·r:;;niplns;
fl t·rh~c~:1o rWÍ11innl dn:-; t't'f'tltll'f\:4: 3Cndu Sut:ir.dado t) eonll'tl::l.n ~oeiiil 1!11 i.! i11die:u,;iío Li1: íod11s os ~or:ins '' stm,; qualidut.k.; "t.l11,; ''''"il"'·ii\·n,; dlllllil'ilio,:, tlfiHilijo a SIH.'iPilarle ftn· ir.• .•·
l't··gultu·: r· ~~~ t'·~tnt ulo:~. lltt.~:·ill\1' ilntH'O:o:-;!'ln::.;, dn. 811eiedudt~ antll.JYIIHI. lllUIIJalidatl•:. ;oyrHlil'nlo f' uul.i·as nssneiat.;ü;:~.

~ :!." '.i'!'lllandu-:;'' df' orll'iPdadí' ~nlirl:nia, li111üadrt ou ruJIIIIifllldila simplt'."• '·' l~ü<.llli'l'illl('l1iu
sor as;;igmldo rnn· 1.11dn,; os <'I.IPin:; nu ['IUI' nqtwl!e:; <1111' G''i'<'lll a sucicrlnrlr 011 lrmn o
diJ'I'ilo "" u~a1· a l'il'lllH, nn 11111' i'Pl! liqnidnnLe, " !ralando-se
"'' ~m·i'''.l:ul" an1111~·ma. 11u rn1 r·OillllJallrlil.a pn1' acç<ie:;, mutual idnd<•>. ,.;yndit:al.o;; ,, ou! J'a,;, pr•l,.JS dirt•eltn·es. sneios geJ'fi!lle;; .
1111 I it 1.n h ia 1li o:;.

i''."'"

0 ..;

:-;tit:iP;-; fltiP

nüu a:-:ignat•etll . n J'equül'illlt!l1l.t't, pndct·ün

'-'l'il.l>l'-:'1' r't dt•l'iai'W.::in (la l'allrn1:ia.
~ :1," (I <'l'l'tloll'
t>l'il·i!Pg·inrln,
inl'i11'il'' 11 li~'l111llll't'lll'io
,,·,nll'lll<• '""'''1':·, l't'IJII''''''I' a l'nilo'IH'in dn "''VJ•dOI', l'<'llllllJ',ia.ndo

ao

!JI'i\'i!Pgill, ·11\\ ...;j 11 qttif',l'l' .11llltlLPt',

p·l'lt\"UIHIO

qltP 11:-i hP11:-!,

qttn t•nnsl ii.lll'tll a ,;,;na HHt'aHI ia nfin eiH'p;ntn ,PHt·a a solnt.:Ho do
t:l•eriilo, g·IHII'<iad" flllalllll ao l'l'(•dnl'
nnltelil·••:;r: " oli:;p,"'l.o
1111

;u·l . ., . I '' ~, .
~

!'"''

(I,.,.,.!),,. qlll' nf,,-, I i1·,,,. rl,mi>·ilio liU ,,_,llJI!H•I,•eim<mlo
nt:1 J:t·a.~:il ~~·~ :-~Pt'Ú 11h1'igndn a pt·P~lnt• l'i:uu~a :'Is tu::;l.al:i f.l no
'1,"
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pagamf:nlo da indemnização por perdas é damnos, em que
p(lssa vir a srr· condcmnado, si a sua lei nacional fizer idenLicas exigcncins aos estrangeiros,
§ 5.• A fallcncia da· ~ociedade anouyma por perda de
treH quartos ou mais do capital social só póde ser requerid!l.
pela sociedade ou por algum accionista.
ArL. 1. 1,42. A prova da· falta de pagamento· da divida,
para dar Jogar á abertura da fallencia, no caso do n. i. 433.
J'ar-sc-ha pela exhibição do 1n:otesto feito pelo credor para
segurança clq seu direi to, nos casos em que é necessario, ou
para comW.uir o devedor em móra.
·
ArL 1.443. O juiz, logo que .lhe fôr requerida a fallencill
por algun1 credor nos termos do artigo antecedente, mandará
intimar o dcvei:l(.r para a!legar a sua defesa em 24 horas, que
correrão cm carlorio, correndo o prazo á revelia si o •dev.edor
não fôr encontrado .
. § L" Sj aquelle cu,ia fallencia fôr requerida .al!egar defesa
relevante o juiz poderá conceder-lhe, a seu requerimento, (J
prazo de trcs dias improrogaveis, para dentro delle provar a
defesa, ,com citação do requerent3 ou de seu· procurador, si
estiverem presentes no fôro da fallencia.
. § 2. • Dentro do prazo do § 1• qualquer membro da
s1oci·edade solidaria, limitada ou em commandita simples, ou
socio solida;"io da .commandita por acções. póde produzir a
defesa c requerer o que fôr- a bem do seu direito, e o juiz
o mandará ou vil·, si . a fallencia fôr requerida em nome da
sociedade .
§ 3.• Sendo a fallencia requerida .por algum accionista de
sociedade anonyma ou de commandita por acções . ou por
algum membro da mutualidade ou de outra qualquer socie·dade
cm que não haja socios solidarias, o juiz mandará ouvir
sobre o J'equcriclo a directoria nos termos1 do principio deste
ar~ig·o c dos §§ .i • e 2•,
· ·
Art, 1.H4 .. Para a fallencia ser declarada nos casos do·
arl.. 1 . 435, o iiut.or · especificará na petição o facto característico ela fallencioc, ,iunta'l"!::lo logo todas as provas, fundamento
das suas allcgaçõcs, ou indicando aquellas que pretende,
adduzir.
·
· O réo s1erá citado para defender-se, seguindo-se no processo dos embàrgos os tramites determinados nas leis e regula:, monlos proceas•unes, não podendo o ;juiz exceder para a
sentença o prazo de cinco dias, contado da data em que lhe
J'orem os auto~ conclusos para o julgamento.
§ 1.• Durnntn eRle processo preliminar p6.:le o juiz, dtl
officio, cu a rcqnerimenlo da parte, ordenar o sequestro dos
bens da pessoa Cll,in Tallenciu se requerer, c prohibir qualquer
ai icn:H}ão ou gravação dos ditos hcns ou qualquer contracto
que os l.f.'nha pol' ob,jecl.o, publican.d.o o rlespacho cm cditnl
pela imprensa.
§ :!." .Tulgaclo improcedente o requerimento de fallon~ia,
r.cssnl'iin Iodas as medidas excepcionues que houverem s1do
clclcrminnrlaR pelo jtliZ.
S. - Yol, VIl
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.\1·L. 1.. \.\5, P1·at.icaclas as diligencias clcterminaidas pelo
corligo ,-, pelos· l'cgulamcntos, o juiz no caso do art. 1.443
pl'nrerir:\ ·tlr,nl.ro ele 2ft ho1·as n sentença, declarando ou não
aberta .a fallcncin c a publicará immediatamt1nte em mão· do
escrivão. ·
·
.
· . . G : i~!'J~\'1"AJ•I. t .4.16. A sentença que ·declarar a fallencia:

T. cont.ér:i o nomr. r. n domicilio rio devedor com toda a
elarcza, o Jogar do seu Pl'incipal ·estabelecimento e genero de
eommercio ou industria, si o t.iv:cr, os nomes. dos. socios solida rios cnmprchendiclos na fallencia c og seus domicílios, os
nomr,s elos directores, gerentes on liquidantes da sociedade s.
esse tempo;
TI, inrlicará a hora da abertura ela fallencia, entendenrio-se. no caso de omissão, que ao meio dia comecará o juizo
ria fallencin;
,.
TTT, fixará o termo legal da fallencia, si fOr passive!,
isto é, a rlat.a cm que se tenha caracterizado esse estado,. não
nodemlo ret.rotrail-a por mais de quarenta dias contados
tlaquollc em que foi interposto •1 primeiro protesto p'or falta.
rlc pagamento ot1 rlaqucllc cm qur. foi despachado o requerimento inicial ela fallcncia nos casos do art. f. 435.
IV, nomeará o syndico para a administração provisoria
da massa;
V. marcar·á o prno para todos os credores da fallencia
aprcslcnlarcm as cleclaraçõc~- c documentos justific'ativos dos
seus creditas;
•
vr. rlrt.erminar:í o dia, hora e Jogar ela, primeira assembléa
dos credores;
VTI, provielcncinr:í sobre outras. diligencias qt1'e entender
de convenicncia no interesse· ela massa.
'
Art. 1 .1-17. Si pelo exame dos autos, o ,]uiz entender q'ue
h a inrlicios ele algum crime commetticlo P'elo -fali ido ou por
~cns agentes, mmHlurú remellcr ao Minist~rio Publico cópia
!la sua senf.enea c das peças dos autos que julgar convenientes.
·
.ao esclnJ•ecimcnt.o da vél'dade.
Inrlcpcndcnt.cmentc rio aclo ou cleliberacão do juiz, o
i\Iini~l.orio Pnblico clevcrtí exercer a acçfio penal quo no caso
eouhor, constando-lhe, por· qualqncr meio. que o fallido com.,.,
mol.l.en. nlgnm crime. no 1úanejo dos seus negocias, para o
que sel'iío f'O!'nccirlas ,aos reprcsent.nnlcs elo r.lit.o ministerio
l.odas as cópias o cerl.irlõcs que requisitar.
Ar!. :l. ldS. O resnmo orla scnLenca de fallencia cotn o
l)o,me do juiz, nomes e domicílios do i'nllido e de seus socios
o nnme e rcsidencia rio ·synclico. o ·dia, legar e .hora da pri~
moira assembléa dns ci·edorcs, o prazo pam ostes apr.esenlarrm os ~l'tiS)itulos o rrclnmaçücs, serão publicados pela
· i!llprcnsa. r. comm11nicarlos :\s rcpartiçües poslaes e tclcgraphiens rln lognr e ü.•Tunl.n Commr.rcial •do dislriclo si o
l'allido t iw1· nlgum "slahclecimcnl.o commet·cinl ou industrial1
I.IU.. ror ulguma sociedade,
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O prazo .dl'nLro ·do .. qual se· fará esta publictção e as ·
çicmaiB ..formal.idadcs dc~Linadas a maior esclarecimento dos
l'!'cdon~s serão rlelerihinadtts. pelos . reg·ulamentos especiaesr.
AI'!. 1. 'tl,fl. Qualqncr recurso interposto da sentença que
c!eclnrar aberta .a l'allcncia não suspenderá os effeitos da
scnl.r:nca Jlqm inl.cl'!'ompcrá as diligencias e mais actoS' do.
proces~o .
.Ar!.. J. ft50 ... Não ler:i.effcito ele cansa' julgada a sentença
que dcnrgm· a l'allencia..
·
Art. 1. 451. Quem, por . manifesto dolo ou falsidade,
requerer· a fallencia de outrem,. ser·á conlüemnado, na senten~.l\
que. denegar a fnllencia em primeira ou. segunda instancia, a
indemnizar as perdas c damnos que forem liquidadoS\ na
cxecucão.
, Sendo a fa\\oncia requerida por mais de uma pessoa,
a responsabilidade dos reqnercntes será solidaria.
O disposlo nes1.~ artigo não inhibe o prejudicado de
· .rcelunJal' pelns l'neios ordinnrios indemnização por perdas e
rinmnoi uo caso ele culpa dos requerentes da fallencia, quando
esl.a fM nca-uda.
·
'
.
.
.
Art. 1. 4152. Reformada a sentenca que declarar a fallencia. ser:í l.udo rcposln ao antigo estado, fazendo-se as publicaçiies c eommun icuçiies nccessaria&.
Al't.. I. 453. Nüf) gendo possível fixar .. na senterica declaJ'alul'ia de fal!cncia ..o !.ermo legal desta, o juiz. o fará logo
qtiP- possa colher os precisos elementos, mas antes da primeira ·
a~~cmbléa de credorGS.
·

-

CAPITULO II ·
DOS llFI'EITOS DA FALLENCJA

Art. ! . 454. Ao juizo da fallencia deverão concorre~
todos os credores do cleveclor falliclo, allegando ·6 provando os
seus clii:eitos ..
Não poderão ser reclamados na fallencia:

I. os creclil.os TeconlJecidos ou julgados por sentença fun.;
dada em simples confissão •do cleyedor; .
TT. os· crcdil:os por t.ilnlo de doação, ou por prestaÇões alimPnticias;
·
,
UI, ns dcspczas que os credores individualmente fizererri
para que possam loma1· parl.o na fallencin, salvo custaS\ jucliciaes mn I il.igio con1 a massa;
·
IV, as penas pccuninrias.
Al'l. I . 455. As ncçües o cxecuçõés inclivirlnacs. dos 'credol'rf< soh1'C rlir·r.ilos r inl.t'I'Css.cs, rr.lnl.ivo.~ :í massit fa!Hda, ficaJ'fio snspcnsas, desrlc qne seja declarada a frillcncia até o imr•'rr·amrnl() rlr..ql.a.
·
·
·
~ t." :\eli<\llilo-se ns hrns ,i{t cm pmça eom dia definitivo.
pnr·a a ni'I'P!11atar;íio, l'ar·-sc-ha esta. cnt.rnnclo o producto para
ti iúass:i.

)·
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Si, porém. os beng ,iá tiverem sido arrematados ao tempo
da, declaração da fallencia, sómente entrará para a massa 11
sobra, cleppis de pago o exBquente.
·
§ 2." Não se comprchendem nas disposicões deste artigo
as acções e execuções iniciadas antes.·da fallencia e fundada;;
cm titulas não suj·eit.os a dividendo ou rateio, as quaes prosegu irão com os representantes da massa.
-.
Art. 1. 456. A 'fallencia produz o· vencimento antecipado
de todas as dividas do fallido.
•. §' I: As debentures c letras hypothecarias ou. d.e penhor
c em geral os Litulos a prazo superior a cinco annos, pagaveis
ilo ..uma só vez, ou por annuidades ou resgataveis· por sorteio,
ser~ão arJmiU.idos ao pa~:sivo do fallido pelo valor correspondente ao capital que se perfizer, reduzindo ao seu valor actual,
á taxa ri c 5 %. as annuidades · de juro e amorLizaciio por
vencer. Carta obrigar.ão representará a importancia i'gual ao
'quociente desse capital, dividido pelo numero de·. obrigações
am:lo. não cxLinctas.
§ 2." l'>ão terão vencimento antecipado ou immedialo as
obrigações ·sujeitas a condi·ç·ão suspensiva; não· obstante a
condição. entrarão na fallencia, sendo o ·pagamento deferido.
até· qL!C se verifique a condição.
·
§ 3." Os solidarios com o fallido em obrigação a prazo
darão fiança ao pa.gamento no vendm·ento, não.·:preferindo
pag:ir · immcd iatament.e sem deducção, e o mesmo se praticará
quando. a obrigação fôr indivisivcl.
.
.
Nas obrigações por letra de c~mbio e titulas a ella equiparados, obscrvar-se-ha o qne esta disposto no capitulo II do
titulo III elo livro II deste codigo.
•
· § ;,,• A fallencia das sociedades de seguroS! e das de
capitalização produz a rescisão immediata dos contractos de
seguro~. rle capil.ac,; c pensões; os contractantes ou mutuarias
eoncoJ•rNão á fallencia pelo capital das t•eservas correspondentes aos Sl\llS contractos, c pelas i!ldemniza~ões ·já rlevidas
na occasião rla abertura da fallcnc1a. Para o calculo das
pensões já rlcvidas tomar-se-ha o capital que, .segundo as
tnbcllas ria Mcicdacle, fôr necessario para obter um rendimento
correspondente á pensão devida •
. Art.. 1. /1G7. Contra a massa não correm .iüros, 'ainda que
esUpulnclo~. si e!la nãn chegar pura n pagamento ·do capif.al;
nxecpluanrlo-se os juros das debentures, letras hypothecarias
e mn geral das obriga~õcs garantidas· por hypotheca ou penhor,
a!1í onde chegar o producto dos bens ela garantia, n elas obriga ..
ções garantidas por anLichrese, na mesma medida, quer o
crcrlnr opte pela cnnlinuação da administracãó da cousa, quer
a eni.J•cgtl c á massa.
·
Art. I .1!58. Os fiadores do falliclo poderão apresentar-se
na fnllcncia pnr tnclo qnanl.o tiverem pago ·cm descarga do
ufianearln ou. l.ambrm, pelo que mais tarde possam satisfazer
si n credor não pcrlir a sua inclusão na fnllencia.
,\rL. 1. .\~!l. Os cJ•erlorcs por obrigaçiio soli·dal'ia concorrr.r·iio p8la l.nl.nlidaclr. dos seus crcditos nas respectivas' massa·;
dos co-obl'igarlns sinmltaneamcnte fulliclos, af.é serem intcgrulmcníe pagos.
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Os dividendos distribuídos serão annotados· no'· respectivo titulo ~riginal c o crcjor communicará as outras massa;
o que de alguma receber .
.
O credor que, indevidamente, receber alguma quantia
nos co-ohríg·ados solventes ou das massas• dos co-obrigados
fallidos, ficará obrig11do ·a restituir em dobro, além de pagar
perdas e damnos.
.
. ·
. ·. •.·
Art. L 46(}. As massas dos co-obrigados fallido!'l ·não
terão acção regressiva umas contra as outras. Si, porém, o
credor íicar ·integralmente pago por uma ou por diversas
massas co-obrigadas, desapparecendo assim os seus direitos
contra as ou kas massas, as primeiras terão acção regressiva
contra as segundas em. proporção á parle que pagarem e
áquella que a cada uma dever tocar.
Si os dividendos que couberem ao credor em todas as
massas co-obrigadas. excederem da importancia total do· credito, este excesso entrará para as massas .na proporção acima.
dita. Si os co-obrigados· eram garantes uns dos outros, aquellil
exces,o perl.encerá, conforme a ordem das obrigações, ás
,massas dos co-obrigados que tiverem o direito de ser garantidos.
Art. 1. 461. Os co-devedores solventes, que pagarem total
ou parcialmente a importancia do credito, poderão reclamai'
rla massa fall ida do co-obrigado quanto pagaram. observadas
as regra~ deste codigo sobre as obrigações solidarias.
·
Art. 1. 462. Desde o momento em que a fallencia é .declarada, podem os cre::lores do fallido intervir como assistentes
rm q~Hwsquer acções promovidas pela massa ou contra. ella,
fiscalizar . a sua a!lministração, requerer o que fõr a bem .
dt> seus direitos e interesses·, no processo de fallencia, e auxiliar nn juizo competente a acção penal que couber contra o
fali ido e seus cumplices, nos termos das leis penaes.
Art. 1. 463. O procurador CO)lstituido pelo credor on
· crecloJ•es para o processo .de fallencia fica habilitado para
tomar parte em quaesquer actos ou deliberações. da massa,
receber avisos, notificações, citações c rateios, passar quitações e· auxiliar a acção penal, desde que o instrumento do
mandato 'mencione o nome do devedor fallido. .
Art.. 1. 46-1. Serão considerados representantes · dos
credores para todos os actos e deliberações da fallencia men. oiona'iios nos artigos anteriores:
I, os directores, gerentes e liquidantes de sociedades e os
prepostos c mandatarias com poderes· geraes· de administração;
H, os herdeiros e os successores a titulo singular;
III, os tutores e curadores, na f6ma de direito; ·
IV, os procuradores da Republica, os da fazenda do:;
EsLados e municípios. na f6rma das l·eis respectivas.
Art~ 1. 465. Os credores menores e inlcrdictos não gozam.
na fallencia, de p!'ivilcgio algum, que a lei lhos' confira cm
razão de sua incapacidade civil, salvo, contra quem •de direito, a indemnização pelos prejuízos soffridos por negligencia,
culr1n ou dolo .
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Ar L: i. 466. O fali itio . tem o di rei to de fiscalizar à
ndministr'àção da massa fallida, de' requerer o que fOr ·a ·
bem dos seus direitos c interesses, e de intervir como assis,
tente nus questões movidas pela massa ou contra ella, interpondo os recursos logaes.
· ·
·'
Si o t'allido, devidamente notificado, lião comparecer para
assistir por· si, ou pol' procurtldor, aos termos do .Processo de
fallencia, ou deixar· de inte.Pvit· rm qualquer acto da fallencia,
os actos c' diligencias correrão á oua revelia, não podendo cm
tempo algum reclamar contra elles; e ficará, além disso
privado das vantng()ns concedidas pelos art.s. i. 467, 1. 469:
J .470 e 1.518,
·
Art. i. 4Gi. Depois da primeira assembléa aos credores,
·o fall,iclo poderá exercer o commercio oü qualquer industria ou
profissüo, salvo as· rcstri·cções estabelecidas por este Codigo
e leis especia•es. ·
.
.
·
Art. 1. 468. A morte do faHido não interromperá o processo da fallencia.
O c·onjug·o sobrevivente e os herdeiros ·o repres•3ntarã6
:para Lodos os ei'feitos.
'
Os herdeiros do dclVedor fa,llido não serão responsaveis
alóm das fo'ri;ns da herança.
A viuva mecira pódo requerer se 1avre termos . de sua
renuncia á communhão, para o fim de nii:o ficarem sujeitos
ás respons,abilidades assumidas pelo falUdo os bens qne ella
f·üturamente adquirir.
Út. 1.169. O fallido, a requerimento seu, e cóm annucnoia dos liqtüdantes, pódc ficar. encarregrudo do auxiliai' a
administração da· massa c de praticar actos de gerencia del·la,
co;n os vencimentos qLIC o juiz determinar, ouvidos os ref,eridos liquidantes,·
Art. 1. 470. Não existindo presumpção de· .fraude ou
culpa na fallencia, o fa.Hido' tem direito a. alimento!! modicas,
>qt.IC ::erão arbitrados pelo juiz, OUVidos OS liquidante~' e tendo
em a.ttenção o valor do activo.
·
Cessarão os ·alimentos:
I, provando-~e a fraude ou culpa do fal!ido;

II. sendo elle pronunciado. por algum crime. commettido
no manejo de seus negocias;
·.·
·
. III, terminando a liquidação da massa e •encürrando-se a
ffállencia.
·
Art. 1.171. A fallenr.ia ilomprehenderá todos os bens'
do devedor inclusive direitos o acções existentes na. ópocu da
sua dcclat':ll:fín. e os adqui1·idn~ dm·nnln ellu.
· Art. 1.172. Desde o dia da abct'ttua da fallencia ou da
decreta,;üo do s·~questro, o dcvotlcir pt!rclcrá o direito ele t~dministrar e dispôr de seus bens.
. ...
Não poderá o devedor, desde. aquellc dia, praticar qualquer acto quo tenha. referencia, directa ou indirecta., aos h~ns,
inlel'csse.,, dirrii.JJ.S r) obri~;n~.ües eomprehcnclidos na falleneia,
sob pena de nullirlnde, podendo o juiz pronuncia l-u de ol~'Jc!O,
indopcndcn~c de prova do projuizo.
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Art. i. 473. Não se. comprehenderão na falloncia:
I, _os bens. que o falli.do possuir no dia da d•eclaraçllo da
fallencJa, on vter a po'ssuJJ• durante esta, com a clausula denão serem obrigado.s por divida;
·
·
·II, as pP.nsõe~. · ordenados ou outras quantias a que o
fallkfo tiV'er direito, a titulo de alimento, aposentadoria, .rei'Cl'l'IlJa ou jubilação; ·
· · ·
III, o que o fallido ganhar por seu trabalho pessoa'! c
destinado á manu tenção propria e da família;
·
'
IV, os vestuarios do f:lllido e da sua familia, a mobi.lia
c ut.ensilios nccessarios aos usos da vida, não sendo de grande
valor; a casa de moradia, si por lei fôr isenta de penhOra;.
V, os renrliment.os dos bens .dos filhos menores.
ArL i. 474. A fallencia não affectará a administração
dos hens proprios da mulher, os dotaes e os ben~ dos filhos
do devedor, pelo que, não poderão .ser arrecadados na fallenéla.
.
.
.
.
Art. 1. 475. Os contrac.tos bilateraes não serão re~ol
vidos pela falloncia e podc!'ão ser executados pelos syndicos
e liquidantes, si o acharem de conV"eniencia para a massa.
§
A rião cxecucão integnl desses contractos por parte
.· 'da inassa dará no contractanl;e- o direito de exigir desta a deyida indemnizaçi1o pelas perdas e damnos.
·
§ 2. Nas vendas a entregar em prazo certo, teÍiilo por
obje-cto valores !)LI me.rcadorias, .cuja- cotação, ·curso ou preço
corrente possa ser annotado, a liquidação, si não putler realizar-se pela effc.ctiva entrega dos valores ou mercadorias •e
pagnmenl.o do prrco; rar-sc-lla pela prestação da differença
entre a co'l.ação ~l,o dia do conlracl.o P. a da ôpoca da liquidação.
Art. i. 476. As conta.s correntes ccim o fali ido, consideram-se encerradas no dia da declaração .da fallencia, verificando-se o saldo.
Art. 1.'•77. · Compensar-se-hão as "dividas. vencidas até ao
dia da abertura da fallencia, provenha o vencimento da propria s•entença de fallencia üo da expiração do' prnzo contra-

•
•

·I>
0

ctual. ·

Não se dará a compensação:

r,

nos creditas fundados cm titblos ao portador:
II, nos creditas, mesmo vencidos antes da fallencia, aclquiridos pelo devedor do fallido ou a r.Jle tt·ansferido. quando
já era conhecido o estado de insolvencia;
III, nos· crcclitos transferidos, salvo o caso de successão,
· !Jet·anç~a ou leg·ado.
.
At·l. I. -178. Dnrnnlc a fallcncia fica1•á interrompida a '
prescripção.
Art. 1 .!•70. ,-{! mandato conferido pelo devedor antes ria
fallencin, ;;obre ncgueios qm• inleJ't':<:<nm :'t massa !'allida;
!
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continuat~á. em vigor até que, seja revogado expressamente JlCió
syndico ou· pelos liquidantes, a .quem o mandataria prestará
I contas.
1
Para o fallido (lCssará ci mandato ou commissão que houver recebido
·
.
. ant•es da fallencia..

Art. 1. 4.80. Não ~reduzirão effeitQ relativamente á
.massa, tenha oLt não o contractante conhecimento. do estàdo
er.onomico do devedor, seja ou não intenç.ão d•este fraudar os
credores:
·
I,' os paga:mentos de dividas não vencidas realiza!das pelo
devedor, dentro do termo legal da fallencia, por qual·quer meio
dé extinguir o credito, inclusi-ve o desconto dos proprios ti·
·
·
. tuJas;
II. os pagamentos de dividas vencidas e exigiveis, J'Calizadas dentro do termo legal da falleneia, por qual•quer meio
que não ~eja em dinheiro; ·
.·
..
.
'
III, a:s hypothecas E\ outras garantias que assegurem privilegio, inclusive a retenção, constituídas dentro · do . termo
legal da fallencia, tratando-se de divida contrahida antes desse
termo.
Si os bens ófferecidos em hypotheea constituírem ob"jecto
de outra h:vpotheca valida, inscripta em segu!l'do .Jogar, a
massa rceberá a parte que devia caber ao credoT da hypdtheca
revogada;
IV, todos os actos a titulo g.ratuitl), salvo obecliencia á
lei ou si se referirem a objectos de valor menor de 300$,
desde dous annos antes da declaração judicial da fallencia,
.façam ou não parte de contra:ctos onerosos;
·
.
·,
· V, a renunciá á succc'ssão, legado ou usufructo, até dous
am1os antes da declaração judicial da fallencia;
·
VI, as inscripçõcs e vegistros de actos entre vivo's pm'
titulo oneroso ou gratuito, realizados ttpós a decretação . da
fallencia.
Art. 1:481. Os credores e contractantes prejudicados
pela .falta de inscripção, t.ransm·ipção ou registro de seus titulo,; em t.~mpo hab1!, poderão apresentar-se á massa como
c.rrdoros ·Chirographarios, si provarem sufficientemente o seu
credito nos termos deste Oodigo.
·
Art. 1. 4.82. Poderão ser revogados; tambem relat.ivamgnte á massa, todos e quaesquer actos,· emquanto não prescriptos, pratica!dos pelo devedor, na intenção de prcju(licar
credores, provando-se fraude de ambos os contra•ctantes.
Art. 1. 1,93. Os bens deverão ser restituídos á massa em
·•aspecie com todos os ar,cessorios, o, não sendll possível,
prestar-se-ha a indemnização,
·
Art. J.484. A restituição dos ft•uclos, inclui,d.os os que'
se deixaram ·de perceber, scrú devida nos ca,sos de má fé, eonnivoncia, fraude ou conhecimento elo estado ,d.o devedor. Em
todo o caso, selMo-ha desde a propositura da acção c comprehcnderá os pondentes ao tempo da :J:(lquisiçiio.
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§.L" q donat.ario de bõa fé re8tituii·ú sómcnto na pco~
porcao cJaqm!lo com que se achar augmcntarJo o seu patrimo~

nio por effeito da doação.
§ 2.' A massa _restituirá o que tiver sido. prestado pelo
contra:henl.e, salvo 131 do contracto ou acto não auferiu vantagem. Neste .caso, o conl.ractunte scl1á admiWdo como
credor cllil'ographaJ"io ..
§ 3:• No caso de ·restituição · do pagamento. o credor
r_eassumirá o seu anterior estado de rliroil.o, e J)articiparú ctós
divide'nclos si for chirographario.
·
§ 4." Fica salva' aos toJ·cciros úc bõa í6 n ilcl\ão de ·perdas c damnos, a todo o tempo, contra o fali ido. •
. Arl: 1.~.~5. :"'- accão revoca~or.ia, t.endo po~; fim pronuncmr a me!l wacm dos actos rclcrJdos · nos. arL1gos antcriorr.s
rclativamonte á massa. J'allida, deverá ser intentada. pelos li~·
qui dantes em non;e da massa.
Esta acção poderú ser proposta:
·I, contra todos aquelles que figurarem no nr.to ·como cont.ractantes ou que por el'fei to do acto. J'oram ·pagos, garanti- cios on beneficiados ;
H, contra os hel'fleiros e legatarios das pessoas acim~ indicadas, até ú concorrcncia da quola hereditaria, legado' un
usof!'ncto ; '
HI, contra os successores a titú lo sing-ular, si livcren1 conhccímenlo, no momento em que so creou o seu diroito, da
inlen1:üo elo fallido de pr·cjudicur os credores, ou. si o direito
·se originon uc aclo · rc,·ogavcl nos termos do art. 1./180 ';
!V, contra ns !JcrdeiJ•os e 'legatarios das pessoas indicarias no numero ITI. att!· á concorrencia rla quota llercditaria,
lcgaclo oü usofructo.
· Al't.. 1,1;86. A acção rcvocatoría correrá ,perante o juiz
. da fallencia, mas a revogação poderá sr.r lambem pcdirla como
defesa, cm ·excepção, contestação ou embargos á cxccu~ão.

•

I

TITULO Í1
· Da adminidt.ração da fallencia
CAPI'I1DLO I

\

DA ARRECADAÇÃO, GUARDA E AllMIN!STRAÇ.l:.O PROV!SOR!A DOS BENS
DO FAL!.JDO

,Art.. 1. 487. Immcclíalamen te npós a publicaçiío dn sentença de fullencin, serão arrecadados todos os bens elo fali ielo,
sujeitos á fallcnr.ia nos ~ermos do arl.. l.lt71 o entre.gucs a0
. '~yi1ctico nomeado pelo juiz, que aRsig·n.arú termo de. clc~osíta
rio dcllcs. Não sendo poss1vel lcn11111Ur a ar!·r.ca~u~a~ em
um só dia, serilo apposlos scl!o~ na easn, cscr1plorw, 11vros
C pnpPiS.
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. ·\cliánd?-se o~ bens en1. Jogar dn jnrisdic~•ão divci'Sa ela
do .111 ~z da Jallencul,· do•p!'ocal·tl eslo a quem compelir a im·e.cadara~ e enlrl'~a dos bens ao syndicu ou á ·pessoa quo, s1Jb
sua rcsponsabJI!dade, c~ lo nom•)UI'.
·
.
De .~o elos os bens, 1iv1·os, parJeis e documentos J'a1·-sc-lia
mvcntnr1o assig-nado peJo srnrlieo c poJo fallido ou por seu
pr·ocut•ador, c, recusando-se o J'alliclo a assignar•, ou não so
achando presente on r·c.prc~cn lado, set·tl o invénlal'io assig·na·do por cluas testemunhas. nlont•as.
.
\. . ·
. Ai'/: 1.!tJ8•8. Na fallcncia rie' socirdadc em ·qno haja. HO-.
ClOS .•ol 1rlarioii, ou que pot· disposiçãu 'dos lo Codigo, res·ponclam sol irlariumenlo pc Jus obri;r::t(!úcs co1i trah idas em nome
du socirdarle, urrrcarlal'-sc~hão, lodos os bens elos dilos;socios .
Arl;. 1.!t80. Havendo entre. os ·bens arrecadados al;;uns
do facil clel.el'iomçãc ou· elo difficil ou dispendio~a guarda,
o Juiz os maneJará vender, a rcqueJ•imentn do syndicri, ouvido
·o falliclo, si oslive1· ·presento ou represontaélo. ·
Art. 1.490. O Hyndico será nomcadó clenl.rc as pes'so:i:>
habilitarJ.as pela Junl.a Gommcrcial elo Disl.!·ic/.o, r} ·que, para
obter o l.ilulo, · lHIUVP-l'cm prestado a J'ian~a rlrl.oi'minarJa pill'
drcrdn rlo Gove!'lln .Foderal llil Jui local, e cujo n11met'o c .
condir<úe:< de invcs/.irlnm
SCI'fto l.ambcm de!.C!Tninaclos nn
mesn)n rlri•rol o, assim como os c•asos em que podm·ão ser s~Js
pcnsas nn •po!·dr!' o Lit.nlo.
·
·
Nüo hanmiln no Jogar pessoa habilitaria pa1·a exercer· a
syndicancia nns l.rJ·n'los clrsle ai'/ igo, nornoarú o jtdz' qualquer·
pessoa idoncu.
' As juntas cnmme!·cian~ dcvr.r;io r;cml~ttrr semeslmlmente ao.~ juizes rnrnt·t·r•.gnrlos ria ,jl!l'isdir(:iio soilrc, faJ!eJ~c!as n ·
lista das pessoas 'ltabililadas pr!•atün elJas pam o cxerctcto ~a
rr.l'crida synrliconcia, com clrclamcão elo !ogar ,da s1.m reAl··
clone ia. e ria da/a ria rian~u c modo por· qtw foi prestada. · ·
. Ar L I. 4!11. Compele no synrJico, além rla guar·da do:i·.
bens rio J'allido, a adminisl.ra~.üo J.li'Ovisnria ria massa.• dando
. pu blicidarlc :'1 srnl.cnça rlcclm·ai.OI'i a ria fallcncia .. organizando
a lista elos CI'NIOI'cs seg·unrlo o;; elon1ent.os fornec.!!IDs pela escripturaçiio c panei;; rln fallirlo. pOI' informar;ão r)est.e oureclamaçiío ri•, ,.t'riO!'es, rcprr.senl.anrlo a massa actrva c pas•!·
vamcnte cm Juizo e coill'atHlo .-Ji\'irlas.
§ 1." :O ~yndicn lcvanl.a!':í n b:l.ianco e inventario da .c~sa
fallicln, si o fali irlo nüo n liYPl' fri!.o e n verificará o r.orr1J:prá
no cn~o do lN ~ir! o apJ•esenl.arJo paio fali irln, o o levará ú primch·a rcnniiio rlo~ crrrlorc;: com o sc11 rolalo!'io sobro as causas ria falloncin. o procrrlimenlo rln dcvaclor, m~mcionando os
·actos c coni.J'n:ct.oR qnr lhr pm·eccrrm ravogavc1s nos lermos
dos n1 !.s. 'i, ltSO' c :l .IJS2.
·
§ Z." A~ qnantins a!·rrcarlrulas peln synr!icn SPt'ÜO recolhida." a mn !Hmcn qur n ,iuiz desigmu·, sdb sun proposta.
.•
~ 3." () synrlicn pra/ iem·:'1 lnrlns ns nclns. cnnsC!'Yttl.nrios
elos dirr!ilns rln mas•m c ns dilig·rncins nrcos;<aJ•tns i\ hr!n ;;uarrla ,, arlmini~il'aeiin dos h••n.', eunq1!'inrlo 11' dr•\'PI'P~ nnpnsl.os
uns de• posi I;u· i11s cnn/.J•acluacs.
1
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, § lt." ..o. syndi?ü pr~slm·:i conta~ da sua administracfío
iPCinnl.e o .IUiz· r,lu Jallencm o J'C~JlO!Hlcni pelas perdas· e d:'l-

mnos rpiC ocraSIOIHII' flül' ncgligmwiu, cul·pa ou dolo.
Art.. ~. !>02. Ao syridicú ,será· Ul'bitl'ailu .pelo ju.iz uma
.rcmuncJ·acao _c:orrcspondenl.e. ao .sc11 l.l'abulhu e á imporlancia
da mas.<a, nao podendo c~xcorJer dos 1t o/o até 10'0 :000$, . de
3 % sobre o excedente alé 2·00 :000$, ele 2 o/o sobre o excedente
ale) 500 :OOoOH:, de 1 'lo sobre o. exccdcnle al.t; 1. 000:000$,
1/:! % sobre. n exr.cdonto alLi' W. 000 :000$ c de 1/1 % sobre
o que cxccclcl'. Esla renH!llel'ação sô é devida rlcpois de pres-·
Ladas c appi'Ovadu~ as conta~ rio syndico. ··•
·
.Art .. J ',!,•Otl. O S);nrJieo podorü noincaJ· os. prepostos,
mundul.ni'JOS c nrlvog-urlos de filiO carecer a ar.lministrar;iío ria
massa, pro·pondo o·rrlcnados, · g'l'alificar;ücs r• poJ·ccnl,ag·ens que.
lhe~ deverão ser pagos C (jiiC se ÍlÜO i.OI'Ha!'ÚO eJ'J'ccLivos sem
.approvação elo juiz.
Art. 1. 494. Não podcr:i fnnccionar na fallencia como
synrlicn pessoa ~uc seja parente elo falliclo alô o qüarl.u gr{w,
ou que deli c seja soei o ou credor.
.
·
. :Arf:. 1.·W5. O ,juiz potlcr:í dispcnsm· o synrlico menos
exacto no cumprimento rios seus dcvceos, r o synrlico assim
.dispensado pol'(lcní o dit·eil.o :\ l'r.'rnuncl·ac;flo do art. 1.1!J2.

·','

CAPI'fULO II
DA VERIPTCAç,\o DOS

CrtE:DlTOS

Ar L ·t.49G. Dcn tro rlo prazo marca.d.o peuo juiz, os credores rlo .fallido .e os particnlaros dos socios solidarias, trotando-se rle ;wcieeladr., silo nlJt•igados a apresentar ao sync)ino
uma clcclm·aQãci poi'. escripLri. com a firma recon'hecjda, mcin- ·
cionnndo a. imporl.anria cxnrln .rJn CJ•r.dito, . a sua origem. on
causa. n prrferencJa e clussificacão rprc, por dir·eito. lhe ~abr.
as hypnl.h!)ca~. prnhorcs. e outra~ garant.ia.s que lhes foram
•dadas e as rlalas. esppcificanrlo, minuciosamente. os :bens c
titulos do fnllicln cm srn porlcr·, os paf!ainont.os recebidos ~or
conta· e o saldo definit.ivn na dnl.a ela rlr.clara~ão ela fallr.ncra·.
Mencionarão tiimhr1i1 ·a sua resirlt>ncia ou rio ·sc:ii rcprc~
sent.anf.c' ou pl'ol!llll'aelor no lag-ar ria fallmJCia, n!I. a caixa
]lDstnl pa:·a onrlo rlo\'Criio ser clirigirlos todos os avrsos c noti ficacões .·
§ 1.' A' rlcclnrnçfío. o credor .iunf.ar:i o titulo ou os t.ittilos
elo seu PI'crlil.o cm nrig·inal 011 CJllnesquct• documentos, como
contas commerciacs nu. co!'l'cspondcncin, que o provem.
. § 2.' Em uma só. clcplal'açfí.o diYc,rsos cr0ditos elo mesmo
f.i!.ulnr nodcriio ser comprc-!1cnrlrclos, devendo, porém, ser espcr.i l'icnrlo cada um clc:llcs:
~ 3." 'Ü S\'nrliro daril 1;r.ciho rln~ cleclm·acõcs e clocumontos ,;ocebielos, nincb C[\10 lhe nfio seja exigido.
Al'f. I :.r,.o;.· b ·~ynrlicn Ol'f!'n.niz.al·:í ·as rrlnr,õr~ rins rl·nrlores qr1c sr nnmsrnlnrom nn fórma rio. artif!n antccr.clr.nto
ou que constnrrm ele cscri·pt.uraeiio c declamciio do ful!Ielo,
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fazendo menção ,cm separ~do dos credores particulares de
c~cla um _elos socws sohdarws, tratando-se de 1'allencia de so~
CJC~ade. Os credores privilegiados constarão. de relação es~
pecJaJ.
.
, Estas relações e os documentos que as instruirem. serão
Jtmtos aos autos da fallcncia ·e poderão ser examinados em
cartorio pelo,, interessados, (lOS •quaes é facultado apresentar
quaesquer reclamações, acompanhando-as de justificações e
documentos.
·
:1.rt.. ·1 • -198. Não poderão ser tidos como justificados ·os
crechtos constantes unicamente de dbcumentos .particulares
cu,ia data não c.ste,ia authcnticada na fórma dos arts. 1. 626,
~. 621, o :L. 632, ainda que o fu)l ido os confesse,· desde que seJam Impugnados por qualquer credor.
·
· ·
'
.
ArL. 1.,.499. Na primeira assembléa de credores, prescn·
tes o syndico. ou seu procurador e o fali ielo ou seu procurador. ou á revelia do f,allido, o juiz examinará uma a uma as
relàções apresentadas pelo syndico c constantes dos autos. ü
as rcr:lamaçõos com os documentos que a instruirem, e ou-·
vindo sobre ellas os credores presentes, decidirá as controvorsias que· se levantn rem.
Si, porém, o juiz achar indispensavcl mais ampla inda_ç-:,wão, ordenar-á as dili·gencias noccssarias, entre as quaes a
exhihição dos li.vros do credor ou credores impugnados, marcanelo no\' o dia para a assembléa dos credores.
O credor que se nega1• á exhibição de ~cus livros sob
qualquer pretexto será excluído ela fallencia, pro\'ando-se as
c'ircumstanc_ias do § 12-• do art. iOS.
·
·
Art. :L. 500. Decididas as rcclamac.ões poló juiz na primeira ·asscmbltla, ou na segunda .. o escrivão annotará as alterações resultantes da decisão c pela rotação assim reformada,
ou pelas apresentadas pelo syndico, não tendo ·havido reclamações, far-se-ha a constituição da assembléa.
· Si da decisão do ,iuiz houver recurso. ficará a constifu iQáo definitiva da 'asscmbléa ele credores adiada até a decisão
cio r<.~curso. salvo se a impug·nac;ão versar sómento sobre a ·
classificaçilo dos creditas ou si, versando sobre a' sua legiti•
midade ou importancia, não puder o provimento do recurso
i.nf!uir no computo óa maioria.
Art: 1. 50·1. . O credor que se não 'habilitar no prazo determinado pelo Juiz poderá ,iust,ificar o seu credito até antes
·da final distribuição dos 'dividendos.
·
O juiz ouvirtí sobre a P\etençüo do ~redor o fa)lido e os
liquidantes e mandará convHlar por ed1taes, publiCados na
imprensa. os interessados a apresentarem as impugnações ou
contestações qur. cntendcren~ sobre o req~erimento 'do, credor
e os doeu mr.nlo, e ir.fol'!na(·oc~:. qu•.' estarao em cartor 10.
§ 1.' Havendo impug·nação, o juiz marcará o prazo· para
prova, e, finrlo clle, proferirá a sentença.
§ 2.' Os credores retardalarios não terão diJ•cito aos dividendos anfcriorment,e dislrihuidos.
Ar!. 1.502. Os liquidantes poderão a todo o tempo pe.~l.ir
a Gxclusão de qualquer crcc!OJ' ou outra. classificação, ou sim-
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P.les rectificaç~o dos _creclitos, nos casos de. descoberta de falSidade, qolo, Simulaçao, erros essenciacs de. facto c de documentos Igno:·a~os na época da verincação.
·
.Igual chreito cabe a qualquer credor admiLt,ido na fallencm.
.
Art. L503. O ju!z ou ~ribunal _que, por ·fundamento de
fraud·c, falsidade uu sunula(lao, excluir da fallencia qualquer
pJ•ctenso ·credor, 011 que, por motivo igual reduzir .o credito
do qu~lquer cred?r legitimo, mandará, mi mesma ·ser.tcn9a,
que SCJam remctticlas ao representante do Ministerio Pubhco
. as peças principae$ do;; ant0s c a certidão da sua senlcúça
ou accórdã() para ser contra o criminoso ou criminosos instaurada a acção penal.

I

CAPITULO III
DAS ,\SSEMBLÉAS DE CREDORES

ArL. 1. 504. Na sentença declaraLoria da fallencia o ,JUIZ
determinará o dia, a hora e o Jogar da primeira assembléa
dos c1•edores para a. verificação dos creditas, apre.sent.ação do
relaLorio dos syndicos, uomc.ação de liquidant•es e .ouLras deliberações e decisões no interesse da massa,
Além dessa primeira e de ouf.J.\as a: que o Codigo se re.fere o juiz convocará a assembléa, quando· lhe re·quet•crem credores representando am quarto dos credito.s admilLidos na
fallencia. ·
.
·,
.
.
··
§ · J." No r~quel'imenlo, cujas firmas seJlão reconh{)cidls
por Labellili:o. declarar-se~ha o motivo ou obje•cto da ass·em~
bléa.
.
§ 2.' A convoca\~ão ·dos cl'edm,es ·será 'rei La por··edilal do
,juiz, publicado pcll;l impt·ensa e. tambem ~or cartas-circulares
do e$'crivão, mer.cJOnundo-se, além do· dia, hora c lagar, a
ordem do dia da nsscmbléa.
~ 3. • A§ d-espezas da convocação e da n.ssembléa serão
.por conta dos crccjores que a 11equererem, ficando salvo á assernbléà deliberar 'que tnes despezas corram por conta da
massa, si esta obtiv2-r vantagem da reunião de credores.
Ar!.'. -1.505. A nssemblén de crOOOl'CS será. prosi~ida pelo
_juiz, que manterá o respeito e a ordem !\llS clr&cussoes e .deliberações e· resol;verá, de plano, as duvtdas que se suscilar·em.
~ 1 • O escrivão fat•tl a chamada dos credores reconh~
cidos~ e 'admiLUdos na fal.le:ncia .c o juiz- examinará as procurações aprescnt:xdas, re,Jcll.~nrlo a.s mal or.clena:das. . .
Si forem muitos, poderao assig~m: uma fo.lh!l d.c. f:!'esença que, dcpoi.s qe rubricada pelo ,Juiz, o ()SCl'I\'UO .Ju:llará
aos autos em sog·utda á acta.
§2." A a~scmbléa funccionurá gualqncr que seja o, numN'O d0 s cr·cdores pl'esentcs, por SI.· seus rept·cscnl~1nlc' on
1_; 1•11 cm•aclm·P:;, e scirnenlc os voto~ clüslcs credores sct•ao nllendidos.
A decisão elos .presentes obriga os ,t,lllsentcs .
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O syndicn ou ·liqnidnntcs devem comparece1' á as-:

§ 4,". .\:l. decisões seJ'itu tomada;; . por maioria . ealcnlada
sobre n impol'lllncia ,ciM c1·odil.o;; presentes, i'ricluindo~se. neslcs os privil'egiados.
.
.
.
Havendo empal.e, .proyalee·I'J'it u maittl'ia de credores rc"
fJJ'esenLando a maiol'ia do:; crer! i l.os. · .
. ·
:
.
· A disposi~ão ·deste. pnragrapho não comprohondc us · doliberaçõ,es para as qnacs a lei cxig·o maioria .csprcial.
·
,_
§ 5," Nas delibm·a\~Õcs r·cfercnl'cs ao ImLrimonio social
Stlmcnl.e os credores sociuc~ .. lornarão parle. Para ·as que affeclarem o paLrimonio indiYidtml do cada soei o fali ido· concot·r·er·ão os crcdor·cs pari iculal'C.S c os credores. sociaes~
§ · ü." Si o eslrtdo c resoluí~ão das questões, affccLas á asscmblt!a não pudor·em l.crmi.nar no mesmo dia. prosüguirá
c,;l.u cm dias successivos, podendo Lambern ser designado outro dia. O adianHJillu nunM sot·ú pôr mais de ú·cs, dias.
Os .credores se l'13Uilil'.ilo :de. novo,. indcpcr!dcnLc do convocação·.
· ·
·
Qualquer .que Seja U HlllllC\'O .. das. SeSSÕeS da assembléa.
considcrar-sc-ha semp·ro ·.uma· só 1:clmiüo para o cffeit.o das
dcspe~as judiciae.s. · ·
·
·
§ 7." -0 escrivão lavrará .acLâ circumsLanciada do CJUie
occor·l·cr. Esl a aela. ~et•ú ,assignada p~lo juiz, fallidb. syndico ou liquidanlcs 'o credorr.s que. qurzerem. ..
. ... . .
ArL. 1. 50ü. Nit pr·i moi r·a asscml~léa de credores. estando
,;.crificados: c classificados os Cl'edilos, o syü.di·co lerá o .seu .
relalorio c a!H'csenlar·ü o invenlario, halar\co c'mais documer.t.os rGferido,; no'ssc reluf.ol'io.
.
O juiz por·á cm discussão o relrcLoi•io: inventario c baJanr.o. O fa!lido. ou ~011 t•eprcscnl.a.nvc, poderá oppór a.s reflexões que julgar a bem do seu rlil'OiLo. c o juiz· ou qualquer
r.redor inLerrog·al-o.
§ .\." Nesta asscmiM•a, depois da leilura e discussão dos
docuinenLos, o falliclo poclcrú propor r.ohcol'daLa.
·
§ 2." Si o fu!lidn não offcreccr prnposl.a ·de concordata,
ou .si esta não for n.ccciln, ns credores elegerão os Jiquidar.t;es.
§ 3." Pn'Cicr·ão os crcd~res illlll1Car· c1~nl1:e si uin· c'onsclho
fiscal· como orgão consu llJvo para os IJCJU!duntcs, traçandolhe ·US nt.tribuiçõc~.
§ 4.' Os credores rleliber·arão ainda sobre tudo quanto
julgarem nccc"saJ'io ao,; inlcresses c del'I'SU (]a massa.
Essas delihcJ•ar.,õcs ~crün Yrt!idas dr~de que nfi.o r.ontr·avon'hnn; ás disposi\~'ies do .codigo.
·
'

•

CAP.ITULO -TV
:'t

DA OLASSII'ICAÇ)io DOR Qf\1>011'0S

Ar· I .. 1. GOi. Trem privilt>g-io sn11l'c l.odo o acLivo da fallrmeia, pai'It o sPtr pa~·amr,nl.o,_ de \ll'Cfc,l'Cl!cia aos crerlorr.~
p.üo .exceptuados no art1go segu1.nle:
·

,.,•.
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J, a Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, pela divida f.iscal;
.
II, os porladnrr,s de delienturcs;
• III, os donos de objP;el.os de _que tratam ·os nrts. 1.:>03 o
.1.?_64, quand_o tenhaf!1 .sJCl_o v_cndulos pelo f~llido, sem pre.JU!ZO da acçao de re!Vmrl~eaçao contra lercen·os. adquircnlr.s,
êendo caso della.
·
Art. 1. 508. P1·eforcm á Fazenda Nacional Estadual o~ .
Mu~icipal c aos portadores de (lebentw·es e a todos os mais ·

cre(lores da fallencia:

.
I, os operarias indÍlsl.l·irws sobre. o activo do OtilabcJ.ccimcnlo ou e!npreza a qúe tiverem prestado serviços, pc,los sa. Jar10S \:enc1dos nos dous mczes anreriores á de<:lat•ação da
fa!kncia;
-,
·
II, os operarias ou tl·aba!IÚJdores ·ruraes 'sob!'c o valor
da exploração rural que arrotearem, cultivarem ou cuja co-.
lheHa fizerem ou aúxiliarem, pelos salarios vencidos no ulllmo·anno;
·
'
.
III, os g·erentes, guarda-livros, caixeiros e mais emprEl-'
gados do estabelecimer.to do i'a!lido, sobre o activo do dHo
estabelecimento, pelos salal'ios do ultimo anno;
IV, ·os domos(icos do fallido, pelos salarios do u!Umo
trimestre, sobre os bens que se acharem de portas a dentl'o
·
'da casa em .Que servirem.:
V, o capitão c a cquipagcm, sobre o valor· do navio e do
fret~ não · pag9, e sobre as indemnizações devidas ao navio
pelo sogueaclor ou por terceiro, pelos snlarios correspondcnt«!s
á ultima viagem de ida e .volta ou ao ultimo .trimestre, se tiverem sido ajustados ao mez;
VI, o credor por bemfeitorias,. ou que concorreu com dinhoiró, mnteriacs ou mão de obra para a edificação ou reparação do predio; para se abrirem ou. arrotearem terras in~ul
.tns; para se construirem vias de transporte;· para se fabrJca·J·cm ou concertarem cousas moveis, inclusive os naviod, sobre
o valor .das bemfeitorias, c~ificação, fabrico ou concerto;
' vrr, os credores por ·~alvamento c assistencia do navio ()
ria carga c por salvados, ~obre o valor do navio· c da carga;
assistidos ou sai\'OS, ou elos salvados;
VIII, os credores por frete, despezas, avaria ou faltas na
entrega, das mercadorias c mais cousas transpoT·tadus, sobre o
navio ou vchiculo de transporte, ou sobrr. a carga;
IX, 'o credor pignorntic;io, sí.ibrc a cousa dada ç.m penhqr,
r o portador da codula do penhor Hobrc ~s mercadorias depositadas nos nrmnzens gcrnes e outros eqUiparados;
X, o dcpositnrio, pela sua éommiss~o ou taxa c despezas
autorizadas para a guarda c con;;orvu~ao da cousr., sobro Q
\'alnr da cousa clopositadn;
XI, n credor n que o Codigo eonfc:·o o direito de relon~ãa!
~pbre o :v.alo.l' ~a cousa ,retida&
·
·

J
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XII, o credor por !J.ypolhcca anterior,

deviuamento in~

~cripta, s.obro o valor da· cousa dada em garantia;

\

XIII, ·ó·· dador do dinheiro a risco sobre o valor dado em
garanlia, o c~·cd91:. por em!lT'CsUmo feito ao capitão para o con~
ccrlo do nayw, a11m do que este possa continuar a vigacm, ou
j10r abastecimento do navio para o mesmo fim;
XIV, o credor por. aluguel do predw sobre o valor dos mo~
.V!! is exislentes dentro da c~sa (arls. 278 e 279);
XV, os segurados, mutuarias c beneficiai·ios do seguro das
~cdcdades de seguro de vida, c de capitalização sobre a cau~
tí\o feita no Thesouro Nacwnal e sobre os fund~s de garantir.
e de reserva, pClla imPortancia das reservas technicas e pelas
indemnizações já dovid~s ao tempo tia abertura da fatlenciu .
. § 1.• Os .credores mencionados neste ar ligo preferem 1ms
aos outros no valor· das cousas que fazem a· sua garantia es-.
pecial, e na ordem em que são (•numerados, só podendo sor .
pagos os da classe posterwr depois do pagos os da~ anteriores.
§ 2.• Concorronclo credores por ctcbcnturcs, especialmente,
garanlidas por hypothcca, e .oulr·os credores hypnlhecarios, ou
('Oncorrendo varias credores l!ypothecarios s.obre a mesma
cousa, a ordem ele inscripção rogulal'á [!. preferoncia entre
dles. ·
§ 3. • O credor gosa do direito de retenção sobre os bens
(JUC se acharem á sua disposiçüo por consentimento do d~;vc
dor, embora não vencida a divida, sr.mpre que haja connexiclade entre elia c a cousa ret.fda. Entre mandante o mandataria
ou procurador, committ.entc e commiss!lrio, tal conr.cxidade
r'tlsuHa das relações do nrt=ocio trat~do .ou feito.
·
ArL 1. 5081. Si· o deyc;lor entregou como propria ao .credor ·cousa pertenceu Le a terceiro, a p.sto póde . ser oppo.;~to o
direito do retcn(~ão, provada a boa fé do cJ·cdor, salyo nos
casos de reivindicação por perda. furto oti roub.o, nos lermos
;leste Codigo.
Art. 1. 510. Os credores por obrigações contrahidas p9·1o
navio preferem, sobre o \'alor elo navio e do frete, n quaesquor
c;·cdores do propriclario ou armador; sendo a obrigaçlio desli!~.
estranha ao navio ou relativas a outros navios.
"Art. 1.511. As letras hypolhecal'ias toem prcfcrencia so.
bre os immovcis hypothccn.:los, o fundo social c o fundo cl~
rúscrva das oocicdadcs de credito real.
§ 1.• A prcfcrcncia das Jctt.rns sobre os immovci~ hypot.hccados IÍ sociecladc csltí. ~u.icita {t dos c;·cdol'Cs rnrnrwnaclcs
r; os ns. I, II, VI, c XIV, r~o art. 1 . ;,os.
§ 2.• A prcfercncia sobrr' o funrlo socinl c r!c reserva
1,sf.t\ 8U.illita :\. do~ credor!'~ :nencb.:Jndos nos m. 111, IX. X, XI,
e XlV, do mesmo artigo.
~ 3.• ConcoJ•rcndo com os o•Jtl.ndorr.s ele lclms outros cre;'lore~ com hypol.heca sobre os· immovcis hypol.hecndos á soe iodado nppl i cu-se a rcti·t·a do § 2•, llo mcBmo ar Ligo.
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Art. 1.512, Co.ncorrendo os Cl'edores privilejpadoo una
com outros sobre os mesmos bens, por se acharem em · igual, dado de direitos e incluídos no mesmo numero do arL i .508
serão .pagos em rateio si o producto dos bens não chegar pará
· t.odos, e pelos saldl)s restantes concorrerão com o5 credores
e'bir()gl'apharios.
·
Art. !.513. Si o fallí(io fizér. parte de uma sociedade ou··
es~jver em relação de co-P~.riedade ou de indivisão com tereeJr(l!, ·flstes eo-IU!soolodoe. 6U · eo-proprletarlol! poderão pedir a.
partilha e, divisão da soclodade ou dos bens indivisas e exigil"
. preferencia para o pagamento dos creditas, provenientes das
relações dessa sociedade ou communhão, sobre a qul)ta que na
partilha couber ao fallído.
· ·
§ 2.• Cessará, porém, a qualidade de· separatista quando o
eredor acceltar, po1· qualquer modo, 110 juizo do inventario, ou ,
fóz•a d~IIe, como devedor proprio, o fallido, u. quem foram
adJudicados bens para solver o passivo do de cujo. .
·.·
Art. 1. 514. Os credores. não contemplados nas classes
acima referidas são chirographarios, comprehendendo-se entr6
estes:
a) os credoz•ee por ..hypotheca legal nll.o especializada e
lnscript,a;
b) os credores pi'lvilegiados, 'pelos saldos;
c) os fiadores por quanto tiverem pago em descarga do

..fallid(l ..

I

Arl. t.5i 5. Aos credon~ garan~i.ios por anti(lbreee é faeultado continuar na administraoão oda cousa atA seu int>eg-•·a..:
pagamento, conforme o contracto, ou ~eval-a, á lf!BSSa, concor·
.rendo neste oaso com os eredore!l chzrographarzos pelo saldo
em debito.
Art. L 5116. As dispo~icões deste capitulo aJ)plicam-se à
todos os casos em qu,e concorram varios credores sobre bens
do devedor commum, mesmo quando não se teR!Ja dado .aberturn de fallcncia, observando:-sc. mais; no ~aso aa venda !I e
navio, as disposições do LIv. IV, deste Codzgo. .
.

'
TITULO III

Do paaamento aos: credorea
CAPITULO I

·•,
,,iJo

DA CONCOI\DA'rA

út. 1.5'17. Depois da verificacão dr·~ crüditos o fnllido
vodrrú propor concordata a seu~ oredo1·es.
,
§ r.• <Nia .rallcncia da socieaildc om ·que houver soc10s soildarios a concordata pfX!erá ser _Pl'9postn por um ou mais·
.;ocios solidarios. Nas soc1edades hm1tadns do art. 79, qualquer
s.- Vol. \lU

'
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·dos. ;;ocio~ pollctní ol'fcrpccl-a. Nestas, nas. Hlimitndas c nas
· e(•llHIHlndil~; :iÍIHIJle", ·cada.· ~ucin ler~ o.. t.lireito 'de. discutir. a
··proposta do· uuL:-c c aprcscnlal' tiUbstJLuttvu.
~ 2." :'ia fallr•twia rias sociedade~ anonymas, niu!.ilns, coopc~
ral.h:as r. <•111 gPral. naqucllas em que não ha.ia ~ocios solida.r.los, a ,proposl a olo~ conr.owdal a. rlcYel':i ser npr~scntnda em nom~
ria sociedarlr! pelos clircct.orcs autorizados para esse fim, por
socios rrprcsrntnndo pelo menos dons terços do capital social.
r:l1 prla ~ssembléa g~ral conslituida . na.. fó!ma · de{Cl'J!Iinada
t>elo Codtgo pnra deltbcr!lr sobre .a llqmaacao.
At·L ·1.518. Não podcÍ·ú anrc,;cntar concordata:

r. ,. l'alliilo que niio cn1i1pl'ir o disposto no nrt. J. ·16G, ou
ct·rar en~llat·a~o~ c · Oj)JlOsir.ão in,iustHicados l\1 nrrecádu1;fi.o
.. tios bens. sonrgar estes ou ·eP:conder ·o8 Iívros e papeis. elo seu
·negocio, ,. recrber· pagamentos ele . quantias pcrt.rncrnles :\
ma;,sa:
· H. n Callid•; pt·ocessado · por:criJ11c commcLtido no manc.io
rlo~ ileus Mgocio~. sah·o defulis de -ímpronunciado ou absoiYiclo;
nr. o faHidn que ha menos fl<] lrcs a1ino~ tiYcr propostCY
eOlWOI'dal:t. não a INldo cumprido;
IV. o J'allidn cn.in ant.el'ior ·p1·oposta rle concordal.a nãol
t.i\'01' ;.idu llll!IJOlog·aoia nor fundamento de dolo. fraude ou
lTIÚ fj'•.

I

.:

,\1·t. l. ~I n. .\ pr·nposl.a de concordata indiéarú f.o1lail as
clausula.,, a8 :;:nrnnt.ias qúc o deYedor 'nff!'re•.:n. ·e o tÍ'todo .pjÚ'
q11P dPYI'I\1 SI'!' 1•ngn;; n;; r'l'<~<lot·r.s. c ·ser(t RPinpt'c feila: por
e;;nipln, as,;i;::·nadn pt•ln fallirlo. JIOdendo vit"logo apoiada prll'
C:f'f'<.IOI'PS o•om a dPelarar;ão du valor doR''crerlitos· e as firina5
rrconllccidas põt· labrllião.

. g 1." .\. assi.((nalnra úos

crcdMn~ não imporLa11á. !\('CAida o·oneonlala; mas si os .quo a apoiarem por
f'Sr'.t·ilil.n niiu comlHli'I'CI'J'Pm ü asscmhléa. os sPns ·votos serão
eo'n I adií;; cint\n "" 1H'I'SI'nlrs rsl.ivc~sem.
~ ~-" F;i n fallido
ap1·rsenlat· fiurlo.t•. esl.e. dr.Yrr:í dt)l'lal'ar. ln~n apü;; a pmposla, qur sr. l'll~ponsnhiliza poJo s~n
Clill\]ll'inwnlo, srndo a firma reconhN:·;rtn. por tahclliiln.
.
~ :J." Salvo, rlnclaração CX]lre:;;;a .da proposta, enlcudet•sc-ha que a cnncordala mnntein a"i:;ilnldadr, rlns cr·edot·es eltirog·l'aplta ri os.
:\ri. l .520 . . \ [H'opnsla dn concorrlatn, para oll!·ig·ar os
nr.dol''''• df'~''''':'t srt~ acer.ila por mn numero dellr.s que rcJ1I'.r>.;;f'nl•• ma1s dr• mrlu•h• •ln \'nlor dns m·Prlitos su,jr>ilos an~
~e11s errPiiM. si o pag;amrnln fl'l1· (t yi.sl.a e o Jallirlo offcret:r•r·
111ni~ III' iill % r:n Yalor do' dil.os ereclitos.
Ar!., 1.52!. Si a nUcrla r.lo frillirlo ftlt· 'infePioi· a 50 %
. rna~ 1~nprrlol' n ·.10 .%, n roneni·rlata dcYr.rá set· ncceila por
mintr!l'" >lll l'l'edill'r;; qi1P rr•pi'I'Rl•nle li() ·rd úo val'or dos ·credltos sujrit<.•~ uo~ seus cfl'cilos.
· .:
la~flo ddinil iva
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Art. 1. 52.::J •. Si a propo;;ln ftlr dll 10 o/O· ou. inl'el'ior· a
·lO :'/c, :t coiwrmlala se fae!L com o numero de ct•cdoreSI su;pcrior ·a 75 ·o/o elo valor dos creditas ;;ujcil,os !I mesma conCO!'dal.n.
API.. 1.52:3. Sendo a pJ•opo;;la dr~ concürclala de paga-·
mento a. prazo. até dou~ n'nnos. gnardar-sc-ha a prop.orcüo
r!stabelcdda ptu:a ri cffeitl1 do pagamento á vista, accrescentantlo-su rna1s JO o/c: SC}Hio de pl'lt7.0 snperiol' a do11s anno~.
accJ•csccnlaJ·-se-•hãu mais ·:!O %. Sno sr~ r:\ ndrniWd:.1 pr·oposta de . concm•claLa pol' pr•azo SU'JlCI'ior a cineo annos, podendo, todavia, findo esse Jlr·aw, tJS er·cdores, no llllllHlro dclerminar.hJ nos art.igoB anleccdenfr>il. cnnr~cdcr.· novo pJ•am ao
rl!wcdor. não rxcr!lendo rle lrc5 annos.
·
.\J•L I.. ;j1~!,. A com:ot•r.Jata unanimementf' r.oncedida não
rstt~ adsf.ricta .(\S r•rfp·a~ .dos arts. '1.520. 1.521, 1.522 a
,, .523.
'
'
Ar·t. f.• rí:!5. Salvo accôrdo expL'C8iiO, nüo ~ão submoLI.itlos aos et:feil!o~ da t•pncordata os crr!dorr.s privilegiados, nem
·OS seus crr.dilos se computam para o ealculn ria maioria nef'essaria ,para a· concessão ria rrrncnrr1a1a. Todavia si o crr.rf.or clas~ificado como privi!eg·iarln. 1111 que disput.e essa qualidade, tomar r]iarl.e na dr! ibcra~.ão sobJ'c a concordata, pt't!~umil•-se-ha te1: l'enunciaclo ao sr.u privilc.tdo.
.,
Ar!. L. 5213. Na concol'Jala offet·r•dda prJn, sociedade stí
~~· r.nmritJt.am ·ns votos dos crr.dores da ;;ocicdadr., salvo aos
,,ncios <ll' l'Csponsaliilidnde illimil.ada o direito de propô!·
i.nmbt•m ,concordai~ aos sr.m CJ'l'dm•es paJ·Ucnlm·e,;: nl!~l.f' 1
r~asn 41 cmnpul.n do capital para o calculo rln maint·itt con('or·dalaria far-~c·-ha separadament.r, mas os crrdores da. ~o
cindarlP concol'l'et·ão tambem :t concor.·dala on:erecida ans
rrr.düt·e~ · 1larl.icularr!s (Jo' soéi.o de rcsponsabi.Jidadc
illi~
miiacTa.
·
·
· .\r L. . J; 5.:!'7. 0;; credores dis;;id•~ntr.s ·poderão oppor-so ü!
homolog·a~ün da r:nncordnl a nos caws em que as obrigar:ões
e cont.rncl•os são nullos. ou annulla\·ci ;;, ou no caso de /•rJ'o
ou simular;ão do p:w:ivo ·~uje i.l u aos •JHtd los (la conc.orclatu.
A fôrma e o prazo da oppnRir,:ão. see;í a que ftlr determinada
nas l!Jis e regulamento; .Ill'ocessnaes. '
..
§ 1." Si na assem}Jir;a que conlwcer da proposta do concordata e delihür·ar ~obre e!la niio se manifN;fal' opposiciio
alguma. o jtiiz ltomoiLlgat•ti immcdinLa.mcnlr. a conoordala.
~ .2." A conr.orrJala. mesmo no ea~o do par;agrapho antrier.denLe, póde sm· annullndu JlOr acriio compctenle, provanclo-

so fraude on dolo.

·

..

Al't. L ií!?~. A concol'lia!a podeni

~r. r

rescindida:

J, pP!o niio cumol'imcnlo de CJrralqucr dns suas clausula~;
II. pelo abandono da ma~sa por• pal'l.n rlo concOI'datnl'in.
])r,!a. \'<mrla da maior· pnt'lr• do acth·u por pl'r.~:o vil, impossibilil.antlt• ~en· eumpl'imenlo;
II r, pr•la condcnnwçiio do dc\'Nint· couc·ordnlnJ'io .por
crime qiJ<' ~c l'r•lnt:'ione com a J'nllcncin;
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IV,· pl)lo pagamento. antecipado feito a uns oradores com
prejuizo dos outros.
·
.
.
.
·Póde requerer· a r·escisão da .concordata qualquer credor
sujeito aos seus effeitos. .
·
. ·
. ·
Art. 1 :529. Rescindida ou annullada a ·coUDordat~, l'eabre-se a fallencia do concordatario, mas elle póde. evrtar · a
reabertura da fallencia pagando ou éonsignando em ·dep~sito
judicial as prestaQões em atrazo e as futuras e cumprmdo
·todas as mais ( brigaQões assumidas. 1
·
Art. 1. 5'30 ." Passando 'em julgado a sentença que homologou a concordata ou que julgou improcedente a opposicão
dos credores dissidentes, serão ontreg·ues ao tcon.cordatario
todos os bims, livros e papeis da massn.; c o concordatario
readquirirá o direito (L livre disposic;ão dos seus bens:
Art... t. 531 . Sendo a concordata acceita sob proposta em
nome individual de algum membro da sociedade fn.llida, pertencem-lhe todas a~ vantagens, onus e responsllibilidades da ·
concordata, ficando .:JS outros socios livres de ..qualquer responsabilidade que tivessem como taes, sem .preju izo das.
responsabilidades assumidas para com· a socíei:lade em seu
nome individual.
·
·
Todavia o sacio concordatario não podêrâ exig·ir dos
outros socios que realizem as quotas do capital' social que
porventura devam.
:Art. 1. 532. Sómente serão entregues ao concordatario
os bens da massa depois d:~ pagas ou depositadas em juizo as
importanci!is devidas nos credores privilegiauDs sem ,garantias eepeoiaes ~ aos cred.ores por despezas do pt•ot•.esso e da,
administração da massa. , .
·
Si o concordatario dentro de 15 dias depois de homologada definitivamente a concordata não cumprir a 'disposi9ão
deste antigo, aquella considera-se rescindida de pleno dire1to,
pr·oseguindo a fallencia.
··
Art. 1..533'. A coMordata homologada:obriga todos os
credores não privilegiados, admittidos ou não â fallencia, residentes e não residentes· na Republica, ausentes on . dissi'dentes.
Art.. 1. 534 . A concordata não desonera os co-devedores
e fiadores do fallido nem os obrigados por acQI!.Ó regressiva.

.

\

. .Art. L 535. Rescindida a concordat~, concorrerão á fallencta:1 · ·.
.
·
.

T. os credores anteriores· ~. concordai n pela importn.ncia
i.olnl rlr seus c:r·Prlilns vrrificr.rlu~. dedmiclns as f]llotas pagas
Si. n conco!'dulnrio pagou a um mais que a outros, os que
lilnrR r·rcebrt:nlll l.r~riío rle r·csf.itnir á rnn!'!sa, ou csl.a, si pre. Jt•J'If',· Pnrnplrof:mi us pagamc11tos aos ouLJ'ns ct·r.dores ignn.lrtnclo ~odoR;
·
TI, ns Cl'Ado!'es poslerio1·cs .{! cnnNl!'dala snjl'il.os :'t
verificação e olassificMão de seus credftos na :!'Órmn. disposta
neste Codigo.
•
··
'
·
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§ 1." Os bens adquiridos pelo devedor depois da o~>ncor
. data, augmentando a massa, serão destinados de preferencia
: ao pagament::> dos credores por mercadorias vendidas a credito, em boa fé, na vigcncia da concordata.

.

I 2.• :m• licito aOJ credores pO&terlores á oonoordata JIOr

i

disposição dos credores anteriores a quantia necessar1a ao
pagamento da concordata para excluil-os da fallencia.
l 3.• O fiador da concordata ou ben5 que forem hypothecados para a sua garantia. respondem sómente para com os
credores anteriores.
·
. . · Art. 1.536. Em qualquer termo da fallencia póde o devedor celebrar concordata com: os seus credores com as formalidades que forem determinadas nas leis e regulamentos
proolissuaes, salvo o disposto nos arts. 1.518 e 1.535.
Art.. 1.537. · E' facultado a·:Js credores em assembléa nom!larem fiscaes á execução da concordata, com o poder de
representai-os em todos os actos da execução, excepto o de
. recebimento de dividendos, si não· fOr expressamente conce-

os

.

did~).

'

'·

·~·/~~)~~.~t%.!

Art,. 1.538. Conjunctamente com a proposta de concor-.
dat.a que offerecerern aos credores chirographarios, é facultado ,á.: sociedades anonyrnas e ás outras sociedades, autorizadas a emittir debentures ao. portador, ·propOr e realizar com
. os poasu idoree desses titulas o accOrdo do art. 235,. guarda. d:ls as prescripcões do mesmo artigo· no que não collidirern
com a marcha do processo de fallencia.
·
·
.Igual vantagem terlo as sociedades de credito real, em
·
rPlacão ao~ portadores de suas letras hypotheoarias, na conformidadél d' art ..236.
Út. 1.539. Nilo se homologará concordata das sociedades. que dependerem de autorizaoão do Governo · para
funocionar, sem a audiencia do s'yndico especial a que se refere o art. 237, o qual interviré tambern na arrecadacllo d'ls
b11ns e. será ouvido na verificaoltG e classifioaolto dos creditas.
.
.
·
ArL.. 1.540. A concordata não prejudica· o direito dos
credores excluídos da· fallencia por eontestaclt'l do fa!lido, ou
por act.o do syndico ou dos liquidantes; esses credores tornarão ·:> logar que lhes competir, segundo a natureza do seu oredito, quand'l vierem a ser reconhecidos.

a

OAPITULOU·
DA L'IQUJDAQÃO

Art. 1.541. Os liquidantes prornoveriio oorn a possível
brevidade a realizao~o do activo da fnllencia.
Art.. 1.542. Os bens da fallenoia serão vendidos cm leilão
publlqo, aD.nunciado com i5 dias de anteoedenola, pelo menos,
tratnndo-se de rn')veis, e com 30 dias tratando-se do immoveis e navios, salvo o disposto no art. U55, § i•.

.
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. § 1.' Si o arrematante não paga~· o· preço_ á vis~ a ou o
tardar dentrn de 2!; horas rlcpoJs do leJI<\O. scra o ·111,ieel o !ovado a novo leilão por sua conta c risco, ficando obl'igadc. ro (jagar ou a completar o pre~o pqr quo o comprou e
mai~.

JlCJ'clencl.~•

em !Jencficio ela massa o signal que honver dado ..
· A1•!. 1.543. A venda do~ bens p'ódc' ser feita englobada on
st~paradamente.
--·
.
. •Podem tambmil os liquidantes preferir a venda por pro~
)Josl.as, cle~;de que a annunciem nos jornaes mais lidos dnranto
:JO dias, chamando concorrentes.
·
·
As propostas serão apresentadas em cat•las lacrada~.
abrindo-as os liquidantes no dia e hora designados nos annuncios perante os interessados presentes. Da. abertura .da~
propostas laYrar-se-á um !,ermo por todos assignado •.
Os liquidantes vcrificarã~ l\ mais vanta,iosa 11 levarão
.todas ellas c·:>m a sua informaoão ao juiz para decidir, depois
Je _quvir, o fali ido, .si. p1~esente, ou seu pr.ocu~ador:.;
·· . ·
Art. 1.5H. Qualquer outro melo de liquidacão do aCtivo
p::idcrá ser autorizad<> por credore& representando dou~ terços.
dos creditas, e na. fallcncia, das sociedades anonymas, limita~
das, mutua$, o nas de que t~a~a o at.t •. 194, tae.s crcdor:cs po~
. .d!!tii,O_:,

I, continuar q negqcio ou s~t·yiço .da socic.dade fallida, ()r.~
ganizando ,:~tltra;
· ;
II, ceder o activo a outra ·qualque~ sociedad.e exis~ent~ .
'ou que para es~c fim se :\'enha a forma~.,
.
§ 1." A, d;elibera~~ão dos credores a esse re.speito· pcider1í .•
ser tomada em assembléa ou reduzida a instrumento publico.
ou part.iculat•, assignado por tantos ·delle~ quanto.~ bastem
para constituir a m.uioria exiJ;ridR .,
· ·
· ~ 2.• O arlivo· ~social será recebido ou. ceclirlo nor preco
nunca inferior ao do inventario do que lrata o ar~. {.491, § 1·.
Si houver Rohra~ rie11:1is dn pagamento integral dos cre•
dore~. PS:'ns serão yesULnidas nos accionistas ou soei os.
·
§ 3.' A' vista do requeriment!), acop1panhado: ôe (Jo.
cum~nlo contendo a deliberação rios crcd:.tms, o juiz ordenarú,
aos liquidantr.s que. r..nlroguom o activo ;judicial á pnssoa. designada no dit.o J•cqur.J•imen!o ou a tercei!'o a quem se l10uver:
feito n eP5;:flo.
··
Art'. i. 515. Os liquirlanl.os não podCl'ii~i fazer abatimentos na;; rlividas, qnando m'esmo as considcT'Cm de dil'i'ic.il li·quidat.;flu. ~~~111 'audiuncia do t'allidn r•, não eon.<;enlindo Pslo,
sem au!OI'izat;ão do juiz.
·
· ArL :1.5,í6. Os bens gmYados com hypolhrca St'J•ão veri~

· rlirlo,; em leilão publico, avisado o credor.,
Si o.; liquidantes dentro do prazo de 30 rlia;; depois cln:
primeh·~· as:;embl6a dos credores não ·avisarem o credor hy.
JlOI.hel'arir• para assis!ir-·:i Vtluda. da cousa que servo rlo ga:rantw.. cslc credor poderá requerer a. venrla, tendo, neste caso,
o direito de cobrar a p_ona convencionada. para o caso de co·brança ju!iiria~ si ,rj p~5djictq .da :v,en(ja ~Ier. 'J;tarà .Isso~ _ ... _,

I
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Ar L 1.5~7: Os ben~ dados cm penhot• ou qne canstiluiJ:em objecto do dir~:ito da retencão serão lambem vendidos em
.le.ilfio, ~endrJ inl.im:vlo!i o~.possuidores para enf.T•egal-os, salvo
pt·cfm·ind·• os liquidantes remi!-t)S em beneficio rla massa.
§ 1." Os credores por penhor e com r1 irt!ito de retenção
eniJsPt'Var ·o direito de mamla.l' \'endor o. ohjPel n im1.prnhadn oú
·J·ot.ido, si tal faculdade lhe,, foi conferida expressame'nte n1.
eonhnclo, prestando contas ao syndico ott. liquidante.
Si, ·ri::rúm, não ficaram com t.al faculdade, 11oderão unl.ificar o syndico ou Hquidante, para, dentro de· oito dias; re-·
mit·em o. obj'i.1CI.o pe11horado ou J•ctido.
·
~ 2." Si o ;;ynrlieo ou os liquidante& não atlenderom nem
cou·.;ierem que a venda se l'at;rt de commum accôt·r.lo, ficarut)
li.~ Cl'edc:re;; ·com o direito do art.. L54G, alinea.
Art. 1.548. Na: fallencia das sociedades que dependerem
de aul.orização do Governo para funccionar, o syurlico espeéial
n-J!ileado. pela reparti~iio fiscalizad:)ra exereerá os poder·es
conferido~ no .art. 230.
Art.;, '1.. 5~9., Os liquidante!> podem .ser: credores. ou não;
o s:mdica nãõ pó de sei: nomeado liquidânte, .&alvo accórdo <1(\
trcs quartos pelo mems de todos os cred!to.s: privilegiados e
chirogralihat•ips •.
· \
·
·
·
!\'a .fallencia das· sociedades os liquidante~ serão eleitos
p_elos votos sornll'!ndos dos credores ·sociae.s e elos credores pnv.~
tl<'lJiarcs dos .s.ocws.
·
·
E' licit.o: aos credores elegerem um ~ó liquidante:

': . . Ar t. 1.550; .Além dos outros direi tos ·e obrigacões

lpr!Os
pele

t1

d~

proM
funccao que ,exercem, e cornmuós aq pyndioo, com-

incumbe aos liquidantes:

· ·

.

,

r, arrecadar os ben~ que o fallida adquiri!: durante a
fallcncia .ll outros fJUr o s~'IHiico lr.nha deixado fóra da admi.~
nist.racüo t.lu nm~.•a;
·
lf, .nomt1UJ' advngaclos. prnpostn;; r auxiliare;: pura a liqui ilat;ão, com sala rio;; a.i \1.'-'Larlos pl'e\'i nmu·nte, 11 iin pndr.n do
oxr..t•clel' ,[ns que usualmente sn png,arn na J•r..•pl'rlim· p1:aça;
frf, JH'OCede!' 1Í J•ealizatiin do activo C JiquirlatiiO do paiiSii'O na t'ór•.n1a POJ' quP dPI.rrmina r.~l.e Coclign;
JY, l'l~.coli1CT' a..; quantia;; per·trncenlr!s ;í inus,a cm n:;La!ll•lncimr.nlo huHCUJ'in qUI: a a,;~r.mbll'•a rlno eJ'!IdrtJ'I.'S JJ:signaJ',
oq, <'111 t'all.a .tir,;sa llosigmH;fto, •.'111 Jmnen Cflll' "'cnllwrem ;,'Ob
a ,;ua ,.,;spon,mhilidaclt' .
. tO lcvanl.a!lll'l\ln da;; ·'JllUIÚias rlrposil.arla,; '''i'IÍ f''il1i pol'
chNJUI's l'io'pl'ciat'"· dt.•elamnrln-se o rwnw da pes;;oa a eujo
J':.t\'111' .•iío pus~tldn.' "n lim pa1·a l]llt' t."• I'Piil·ada a·impoi·tancia;
Y, lratli;i:,:·il' sohrr. diricta.; r lll!g·oeio,; da mn;;;;a, nu\'indo
" t'allidn. SI! PI'I'St.•nlr. pe.;·~nalmenl.r• IIli pn1· proJ'lll'tldlll', no
[t'tJ•n ;]a falli'HCiU. n no e:i.,o 1lr oppu;;i~fin, cnn1 liceu,;n do juiz;
:\'II, UJll'esr.nlal' ai[• o dia lO tle cada 1noz a rnnla 'lnmonSil'ali\'a da liqnidnt;iío du nwz. anl''l'inr·. l'<lllll•llrl•l, enm r.la-
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reza e es_pMificadamente, as despezas feitas .(i o f.im pata que,.
a~ qu!lnltas entrada&' para a massa ·e sob -que titulo ou provemeneia', Estas contas serão juntas aos ,aulos.
·
Art. L S51. •os liquidantes são obrigados á pre&'tacão
do. contas logo que fôt• terminada a liquidação, ou •quando
d!.'.txarcrn o car.go, e sempre que o requererem credores repre·sent.ando um sexto do valor dos creditas; o respondem soli- · '
dariamentc por qUaesquer pre.iuizos causados aos crt-.dores por
nogligr.ncia, culpa ou dolo, como os depositarias.
·
Art. 1.1552 .. Os ·Ji.quidantos -.cu.ias contas forem approvadao t.erão direito a uma remunet·acão arbitrada pelo juiz, no
caso de lhes não t.er ~ido marcada pelos . credores. A rcmuneracão seguirá a porcent.agem determinada no § s• do
art. 218 e calculada como se dispõe na 2• alínea desse pa- .
ragrapho.
·
. Art. 1. S~3. O~ liquidantes podem ser destituídos pelos
cJ'edot'es em maioria do. valor dos' credit.os, independente de
declaração de motivo, o pelo juiz a requerim~nto do fallido
ou 5I e qualtguer _credor, provando-se. ~ulpa ou dolo na Jiquidaçao ou vwlaçao · i.Ja. lm, ou c:r.-o(fww por desobediencia tlsordens legae~ do juiz.
Art: i.t554. Se.ndo os liquidantes úé;,tituidos, compete aos
credores om numero· legal a nomcaoüo dos substitutos. _
'Sempre ·QUe os credores descurarem a nomeacl\'o dos Ji.:
quidantes ou não se constituir a maioria legal nece.ssái'ia para
a nomoaçüo, compele no ,juiz a nomeação dos liquidantes.
Os liquidantes· destiluidos perderão o direito .ú remuneracão do art. 1.'552, mas se forem de&tituidos sem declaração de motivo, ou se a liquidaçl1o ,iá ilStive.r multo adean,..
.tada, o ,juiz apreciando o trabalho feito por ellt!s poder.á arbitrar-lhos, conforme as circumstancias, até metade da porcentagem estabelecida no dito artigo, sendo bOas e bem prestadas as suas contai>.
Art. 1. 5155. No caso de concordata, a porcenta'gem dos
Jiquidanf.cs será calculada sobre as importancias pron:~ettidas
ao~ credores chirographicos depois de approvadas as contas
pt'e!!t.adas com aurliencia do concordatario.
Arf.. 1.'5'56. Os encargos e dividas da massa fallida serão
pagos prefe,rencialmentc sobre t.odos os credora;,· do fal!ido,
§ 1.• 8ão encargos da massa :

·I,· as cust.ns judiciaes do processo da fallencla e &eus,
incidr..ntcs c dns acções em que a massa fOr vencida;
IT, as despezn·s com a administraciío, conservaciio, guarda,
e dcfr..sa dos interesses da massa, realiznoão do act.lvo e di~
tribu içüo do seu product.o;
IIT, os alimentos do fallido c as despezas com a molestia o enterro, se fnllecer n11 indigencin, d·epois de de.clarada
n rnllenctn;
·IV, os impostos o cont.ribuicões public11s a cargo da massa c oxigi\'eis durante a fallancia.

·.·......
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São dividaõ' da massa:

·

!· as obrigações . resultaryt.es. de netos jurfdicos valldos
pratJCados _pulos syndJCos e !Jqutdantes, eomo as re&'Ulta.ntes
da execucao dos contractos bilate.raes e as provenientes da
oont.inuacão do negocio ou cmpreza do fallido;
·
. f.[, as cjuantlas fornecida&" pelo syndico e Ji.quidantes ou
pelos credores para a arrecadação e defesa da massa;
rrr. as custas pagas pelo credor 1que requereu' a fallencia;
·.. ·IV, as obrigaÇões provenientes de enriquecimento indeVIdo ela massa. ·
Ar I.. i. GE:i7. Não havendo duvidas ;;obre os credores com
.· privilegi~ f.feral, serão pagos logo qqe ·ha.ia dinheiro em caixa,
sem pre.Jmzo .das preferencias
·especiaes ..
..
..
Art.. i: 558. Vendidos os bens dados em gallantia ou sobre que e.r,'te Codigo ostabelec.e algum privilegio, ou direito
d·e retenção, os respectivos credores · receberãó immediatament.e a import.ancia do seu credito até onde chegar o produeto dos bens em que tiverem privilegw.
·
Art.. 1. ~59. Pagos os credores preferenciaes, na ordem
das preferencia~. o:> lj.quidantes passarão a pagar os chirographarios, distribuindo dividendos sempre que· o saldo em .
caixa ou no banco fôr superior a 5 o/o.
Arf.. 1. 560. Concorrendo na fallencia cl'edores sóciaes
e credores particulares do·;,· soci.os solidarioq, flhRervar~se-4 o·
'

•

'

seguint.~.:

§ t• Os credores da sociedade serão pagos pelo producto.
dos bens soci;les.
§ 2.• Havendo sobra, setá esta rateada r.elas differentcs
massas particulares dos socios de res~,>onsab!lidade solidaria,
na razão proporcional dos seu;; respectivos quinhões no fundo
so~ial, si outra cousa não foi expressamente estipulada no
· contracto .social.
. .
.
§ a: Não chegando o producto dos· bens sooiaes para
pagamento do·&' credores sociaes, estes coooorrerão a cada uma
das massas particulares dos sooios, pelo saldo dos seus oreditos, para ahi entrarem· em rateio ·com os respectivos eradores particulares,
§ 4.• Os credore.s part.icuhires dos soolos solidarias semo
pagos pela maõ'Sa do socio devedor· em concurso com os oredores sociaes.
·
At•t. 1·.·561. Si, ·pagos or,• credores, existir sobra, esta .
será rest.it.uida 110 fallido ou 11 seuõ' represent~~;ntea.
· Art. L'56·!?. :o juiz, a requerimento dos interessados, ordenará a reserva em favor destes das quantias correspondente.;; aos crerliof.os por cu.io privilegio pugnarem qu das <Jl!Otas
ou dividendos que lhes possam caber aLé que se,Jam demdldas
a~ su us reola:mações.
§ 1.• Essas reservas voltarüll para 11 mnesll logo que ~
direito desta seja reoonhetlido.
j
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§ :J." Si u intcr·essaclu a favor do qual foi Ol•rlciiada, á
reserva deixar· cor·r·m· n5 Jlrilzt'!s proccssuan:;; da reclarnaciro. ou
ae~üb .;;r!m cx~r'N!r. u ;;C>u dirr.it.o, não preparar· os autos den(Nt
rl.o tr.·e~ dras Llepo1s de exgoLarl,o o: ultimo prazo. <til prntolln r.·
l'Lt creu!' •qul:~qucr or.;,'Lor·vo ou ernharar;o á marcha e let•min::.cão llo pr·oce$SO ria fallr.ncia, o juiz, :L .r~querirnenlo dos
liquiclantes, considnrarú ·sem ef!'eito a r~.serva. .
.

CAl'IT UTJO III ,

.~.rt.. t. 5ii:l. · Podl'r-ão :;e r . reivindicado~. na l':;uícncia os
ób,ir!clos
aiheio.s cnr:o.nlt'ados
em porlet; rio fali ido:
.
.
. '
~

J, n titulo r.ln mandato, dcpooilo. tranilportc, pe.nhor.
nnliehrE·.sc. ar.lminisf.rat;ão, locacão, commodato, usufruct.o, uso,
habilacão e hospedagem;
n, a titulo de commissiio de comp.rn ou vonda, tran::ito
oü entt·cg-a de mcr~ado:·ias.
:\.rl. 1.. 5G4. Pod·rrão tarrwem ser reivindicado;;:

.

r, os

litulog de

~~·edito

endossados· ao fal\ido para effe.

cLuar· a c•lbrança e guurdar o valor por conta do dono, ou,

mesmo a.pr,lica,l-o a pagamento desiS'lln!dQI, ainda· que se
achern em poder. dt• lercci:i·o cm nome do fallido. na ·6poc:l
da declara(•üo ela fal1r.ncia.
'
.
E&la ili5posj,;.ão se a·p.plica lambem nos litulos ad por-.
tador;
·
11. n;: eousas não pagaB integralmente, expedida.s pelo
wndu.-lor ao l'n.Jlitlo, emqnnnLo se acha;rcm om poder do··
mm;ruu' falJiod·"· dP ;:r,u ag·rn Le ou commissario;
'
UI, . a' cousa;; vrn'dirla5 a Cl'edilo nas VCI'opcras da fal.,
:cncia e ainda eru poder.• do f'ullido, tendo sido o vendedor. induzi rio p,nr· rlfilo r.u fmudr. elo mrsmo ,Iullido.
Ari.. :l. f!ü5. Si as cousas a. que se referem os arts. :L 5G1
(• 'l .riti1 fo·r·r.m vr,IHlidas pela admi.nis!.r·acão da m,as;;a, o
•:1 it·Pilo do dono fica subr·o·~nllo uo T•t•eco, e o dono tem acçib.
wnLr·a tl mas;;:\ para ;nrlemniw.r;ão elas pet·da;; " dam1w~.
pt·uYartdo t>I'P,inizo. ·
·
·
· f'i as muHmu.,. cousas Lh·nJ•cin sido \·rmdida;; pelo l'ullitlfl,
" dono ;;m·(l eha"il'kado CI'l!(!or· tll'i\'ilt'g·iado do. pt•cço, ·no~;
ter·n10$ do a!'t.. J .ft07, cum tlireiLo a l•~do o lrmtJtr eoni.J'a
o J'allillo pelas pe1·das e damHos, ·promnclo JlJ•e,iuiw. BP nií.J ·
]lt'ef(!l'ii· :·rh·inclil'ttl' a r·nnsa de I.PJ•ceii'O nilqrlirr•nle. ~rnrl•).
pn:;~ivrJ.

,

Arl. ·1.3(it'>.· 7\'fiu se <">pptlntlo o J'allido. o ;;yudico, ns .li'1llitl:mtr•s nu alg;um errdor·, n Juiz mnmlal'lt logo cnt.regnr• a

cou~a

J•t•clarn-.J·Üa.

,

l:Tavr,ndo oppo:<it;iíc, o ,iuit julgai';í a eonlrd\'crsia, · .prh
den,dü; uo .cn,;o ile negar· a t'Civindicu~.ão, mnmtur t•onle11111lar
o re\'lnnr:wlo l'11mo c;·rrlrlr na cla:-~e que llie conbN',
I
I
I

'I

......

',•:
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. '\'''.· I. Grii; A rei1·inlitcaçiio suspende n l'cnda. da eom'l.
rr,tm·tdwada; nao annnlla, pot·~m. a ·antel'ior· alimeuta~~ão.
Al'l. J.5li8." O. direito as~r'gll!·arlo pelo 11.'1. l.fliii.i ao
dono' ria~ enu.;:as ,·enclidas pela Iilasea· prescre1·c · no Ji1'llZt)
r.iu .·a~ .. dm~, contado ela venda.. salvq .ao r·t!i\·indicanl.e a sll:l
c!n~stlwn{~ao t•omo ct•edor da Jallrn:cJ.a,. no~ lermos do· ·ar-·
!tgo L r.r)7.
·
.I

DA HETUBIL!TAÇ,\0

..

llOU\'r.J' .cunw:·ido a cioncor.
Uvct• pago p!'Í11eipal c ,itl!'OS no,; seus cJ·PdOt'''s ou
l!lll' 1!1'1!!' OIJiiclo dl'&ii!S QIIÍIU\'ÜO ]llrna. 011 f.Í\'Ct' feilo Cc5;:iÍO
de lwns, scJ•t\ J•chabil ilado.
·
Si o dcYecJo:!' ti ver sidn condemnado por· crime que lenha
r·~lação c.om a fallcncia, · sómcntc poderá Bcr J'chahilitado t.rc;;
aimos dr.pois de cumpl'ida a pena.
ArL ..1. 5i0. Poderá iambem oblor a rehabi!Hacão o fallido que livor pago aos seus ct•cdores mais de 50 o1•, dccot'rid.)
n. prazo de cinr;o annos depois de .declarada a fallencin, ou qui)
tl\·et• pago l)lars de 25 •1• decOrrido o prazo de 10 annos.
Art. L 571. A l'ehal;lilitação faz cessar os effcltos da. fa.lIe.ncia, sem 'PreJniz~ das penas ~riminaes .qtw o fa:llido e.Sti·
ver soff~endo ou ne1' a soffror.
·

·

Ar·t.

da! a.

t

CAPJTt'W IV.

J .·51ifl. O fallirlo qnc

Qllü

' TITULO IV

Dos meios de prevenir a deoláraÇão ile' failincia é
encerramento

do se~ •
"

C:\PI'.l'l'LO I

Ar!. t. 5i2. O del'ndor porlr'r:í evitar a · drcla•r·ação <h
sua J'a.Jfrmcia. ceiPin·andn eom os seus crerlol'US acer)rdo ·para t•.
Trrigamcntfl integrrtl ou cf'im rr.bnto elas srws divida~.
.
Ar·l. ·t: 5i3. Jlar·a que a r,onco'!'dUtn prcvrnUva po'l<n
ohrig,:l!' a todo~ OB Cl'Nint'nS r IH't1C~SIWÍO CfiW ·Pl'COilC!ta as COiltlicõi•s <los nrts. :1 .13~0. · 1.522., 1.523 n Uí2,., salvo sendo·
mmnirn.r. r.• que se.ia honwlngnrla pr!lo ,juiz. corn [H'r>\'ia cHaçãG
dn:-;

t'rerim'0~.

At•l. l.:íi'l. G t•rqrwt·t>nlc dr•srdr n.pl'r.scnlm• cnm n p:·n]lMla ele c:unrm·dala. aet·r.ita n~1 não p1·evian.wnle J~OI' qu·a!.
quet· nUil'll'l'O rlc l'l'Niures. ns ]1\·:·ns rlc escl:tplurar;au, ·SO o~
1il'l.'l', o lla.ftuwo '' inventa rio r:los seu~ IJa.ynr·ps, I) a lislrt tHllllln;tliva de lo'o:l~lS ns sr.u:l crednt'<!S, com iurlkação da sua rosi- ·
rleucia. l'aln!'l\s ,. nnlurrza dr. ercc!itos r a e;;pecio oe ga ·
:anUa que [.i\erem.
Estando n t•r.qwwimenlo ·cm ftlrma . Joga!, mandaorú.. o
Jniz citar n~ .rrNlorr.s milrrnndc. çlia o hor~ para se con~tt~

l
!'
o

I
I

''

~
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t.uircm em assmnbléa {J' :deliberarem sobre a proposta de oo'nCOt'clal u, cu ,i os termos serão publicados,
. "DnuLre a~ !1essari.~ a que se refere .ó arL. 1.1t90 nomeai::'!o ,iniz um sym ico que. se cncar:·e(-,ruc do· oxame da proiP'osta.
d_os hTos dP escl'iplll!:ução o mais pwpcis do fallido e da
ltsla àt.•~ credores; c-olhendo o5 elémenLos para CJ relatort•
C(UU apresenta 1·:i ú u.~semblilu dos cr~d'oros.. '
·
Po'I' esLe l.rabaH10 Len1 o syndico dirci·LO ú commissão qm
o juiz m·biLra.rú até a metade da por,centagem deLermine.da
no arl. J J;92.
-.\J•l. :1.<575. A proposta e o rolatorio dd syndico serii 1
lido~· (t aswmhléa dos credores, i} sendo a p:·opos-ta acceiía.
· sem oppo:nção, pela maidria constiLui:da na fórma dos o.rtigos 1. 520 e seguintes, o ,iuiz homologa11á a concol'data.
t
§ 1." Os credores que houverem p·revi•amente aoceito "

propcista póMm na nssembléa votar conka. ·ella, mas se não
com'r·at·ecerenJ, ou não se fizerem representar, serito contado.~
os ~cus votos como de acquiescencia. , · .
' § 2. • Havendo 'credores dissidentes, d juiz marcallli prazo
para a allegaçíio e .pro·va da sua oppO!lição .pela rfó11ma esta.
.
. belccirJn n~~:s leis· e regulamentos processuae.s.
.
§ 3." Se al!l'um erector reclamar a sua. a.dmiesAo a.o pa~
sivo ou cdnLt·a a classificaç,ão do seu credito e o devedor ~!. oppuzer n que sej·a attendida a recla.maçíio, nllo se suspendetá
o proce~so de concorda-ta preventiva· nem a. sua homologação:
mas se ci dil-o credor vier a ter ganho de e.ausa não fieafi,
sn,ieit.o aos effeitos dn concordata.;
Ar!. 1.576. Du:·antn ·O processo da concOl'data prevent.iva ..-. devrdor conser·va11á a ndminisLr.açllo de seus bens ~·
éonl.mnar;\ com. n sen negocio, mas nãó pode11á alienar 011
hypoi.!JPcru· immovei ~ -on navio3 nem r..onstituir penhores
nem eonl·mhir novas oldg-at;õrs, sah·o Mm autorização à"
juiz, ro'J' rvi·dentc utilidade.
. .
A ,wnhihirfio de alienar c hrpothcon·l' c constituir penhores sobr'' :;~ne'rns ou rnflrcndorias subsistirá emquan!o a conco:·dal.a não fi\r cumprida..salvo pacto' cxpreAso crn oontrarin

na concordata. ·

·

•

.

;\J'i. 1 • 517.
São n.pplien.Yr.is :~s conco):'rlat.ns · p1•even .
1.iva~ as disposições dos nrts. 1.5-17, 1..519, -1.526, 1.527,
L5~R. 1.520, l.5::11, 1.535. 1.537 c os relativos ú jusLi'ficaçãn. vcrifiea~fw, cln~sificaçiícl c graduação dos cred-itos.

Ar!.. t. 578. A sentença que denegar a homologação dn
eonoo!•data preventiva decla:•ará aberta n fallencia do devedo1·.
mandando ~trt·cCoadnr-lhe todos os bene.
CAPITULO II
. DA CESS,\0 Dll BÍnNS

Art. 1. 57\l. O devedor de boa fé l)Oderá evitar a declaração rln sun fflllcncia o desobrigar--se para com os seu.;
credores fazendo-lhes cessão de todos os seus bens.

'

-~-..,--.

: : ,.,rC>11
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"

j

I
.

·,.

Sendo .o devedor sociedade em que haóa um . óu . m&is
socios de respollSabilioode solidaria e illimitada a oessãe
comprehende todos os bens parLicul:ares desses 'sooios..
·
·§ i." Achando-se algum so'c1o em di vida pwra oom. a
so:cicdaàe, quer· por quota social, quer por titulo particular.
a ce;;são comprehende o direito ~elativo a taes dividas.
§ 2. • Não são incluidds na cessão os bens absolutam&IIite
impenhoraveis.
§ 3. • Sendo o devedor casado; a ~ssão comprehendll
todos 08 bens communs, j.ndependente da outo'rga oon,iupl. .
A.rL. L580. O i•equerimento' para a cessão será acom;;>anhado· do balanço e inventario do .devedor, cám espeoifl<:ação dos bens ptw-Liculares ·e sociaes, ·moveis, immaveb,
di~eilos C acções, môlusi V•e OS r·endimentos .do'S bens inalienaVBIS, e v.alor om que os estima.r. O requerente apreaantarli
La.mlliom a lista dos seus credoves, com os nomes, reaideooia•,
valor e natureza dos croeditos' e' garantias que porvent.ura
tenham.
··
·
A.rl. 1. úSi. Recebendo o requerünent.o e veriÍicaruio ·quo.
esLá em fórrna legal, mand·ará o juiz suspender desde logo. a
execu~ão, que perante elle correr fi·oando sustadas quaBSqUJe•'
acções" e execuções pendentes contra o devedor e ordenàrá a
arreoadação dos bens indicados, nomeimdd syndico que o·s
gu~rde e administre dUrante o processo. Si o devedor ·tiver
bens fóra do districto, expedir-se-ba cartat precatoria ás justiças do logaT 111'im de ahi serem arreeadado's .esses bens.
§ 1. • A "'equerhnento do devedor, do syndico ou de qualquer credor, poderão ser l-ogo vendidos em leiJAo'. os bens dlc
facil deterioração ou de dispendiosa b"lla'Ma, sendo o aeu
vroducto, assim cdmo tod(IS os. dinheiros arl'écadados, reoolhidqs a estabelecimento banca rio determinado pelo· juiz e ü
ou a ílisposrç!Lo.
·
§ 2 . • O syn:dico é obrigado a praticar todas ·as diligeooiae
necessll'r ias á guarda e conservaçãd dos bens e direitos do
devedor e á cól5rança das dividas . ·activas, conforme a sw
natureza c qualidade, requerendo as m,edidaa necessariaa c
que não puder realizar por si mesmo, ficando respoDSIWil!
para com o devedor e ds credor•es pelos prejuízos que lhe8
causar por negligencia, culpa ou dolo.
§ 3. • Ao syndico cujas contas forem approvadas, será
arbitrada pelo juiz uma commissão que não excederá ás per.
cent.agen~ do art. 1. 492.
·
Arl. i. 582. No mesmo de3(JII1cho, em que orden&T a ar·
veoadação, mandtHá o juiz quo so pubUquem edHaes oom
o praw minimo de 30 dias, co'nv~cando todos os credor&s
conhecidos e desconhecidQs do devedor, sejam quaes forem os
seu:; l.itulos, para em reunião, em dia e ho·ra determinados,
teimarem conbocimenlo dn offerLa de cessão do bens, podendlo
impug·nnl-a. mlvc·rlinclo-os de que ser·ll. tida por approvada
e o dtwcdor por Hbertado, no caso de nito haver impugnaçüo a!g·uma, ,e que, á revelia ·uos credores, serãd acceita~
parn. lodos •OS efJ'eitos a 1'Clação apresentada pelo devedor e 11
;;caduaçlio d~ credites que deli a constar.
.. .
_

·.:
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•
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'

'!.

. . .ML. 1_. ~S3i .. Não lw.:·c~q~: r.eclamaçiio ou im.PusriâçãiJ
alguma, o JUIZ llomologm•a IminedLatam,entc .-a cessílio de bens .
.AL't. 1. 584. AppaJ·ccendo algum credor a l'eclumar a
. 'sua ine!us_iio ao passivo ou contra a sua classificação, o' jui~
marcar-lhe-lia praz.o para deduzir os seus direitos· mas se de
1.al rt•clamtlf:iio 11ada .resLJilar contra a bóa fé do' devedor, a
eessão sera ho'mologada indepemlcnt.c ·cta · d~üísão da controveorsia.
. . . . At~L .· 1. ~~5. S~ a impugnação versa~ ~ol.lre a bõa fé
do gcvcdor, surJu!a\io.eo, enganos e qunosqucr fraudes e s'on~-·
gaÇucs por ellr. pJ·alJeados cm ..damno dos credores, o JUIZ
nHU'CUl'(L pr.azo: aos impugmtdorcs jHH"a deduzirem e llrovarerú as SL!as al!cg•açõe~, .c ouvido o devedor ·e o syndi~o decidirá a contruversia.
•
·
·Si 'a ,tieúteu~a julgm proccdcnLc a inLpugml•;áu, s~r:í
nl!ct·ta· a útllcncia du de\·euor e o juiz ,mandará remetler ao
Miubleriu llulllico . cópia <la', sentcn.;a c dos documento;; ,,
.prdras cm que se· LIYOI' ba~scado:
·
Consideram-se soucgacõcs de Jleus as !Jypothecas, ponho. Pes; ·'Uilt.ichreses e alicna~ões ULt l.rausae••õcs feitas c!ll fraude
da .cxccucão..
.
' Art. 1. 58ü. Os credo1:eti uão inclui dos no. relação de cre~
rliliJs apresentada. pelo devedor ou não a:dmitliclos ao pas'sivu,
não ficam sujeitos •á ce;;são de !Jcus, vinclu poslel'iormcntc a
Jll'orar a sua lcgiLimidwdc ..
"\I't. , 1. 587. •A cessão d11 bens aulol'iza ·a tll'L'ec;Ít.la•;ito em
qualquer lempu. de todos os b!Jns lH'Cticntes do devedot• c üo;
··que ·eue adquirir durante v processo lia cestiãO e nlé a ·sm1
lwmolog·a~ãb, ainda que aquelles não lenham sidu. n'nmcionados na declaração inicial.
Si a ·arrecada~ão tivet· Jogar depois da distribuição de divideudos, proceder-se-lia a IIO\'u raleio entre os credoJ•es, reSJWitndus as pr.eferencias lçgaes.
· ,J\rl. Ui88. Homolog-ada a ce,;,;ão c decididas as conLt'O ·
Yers ias sullrc a classifi ea~ fio tios eruditos, seg'uir-sc~hão a liqu itla•'ão da massa e· u •pagamen lo dos credores, ·como .se dcL•:rmiJia no capilulu II do ~l'il.ulo UI deslu Lino, sem que .o
di•veclur tculla dircilo Ll1! inl.r!rvit· cm qualquCl' lermo da IJllll idneiio.
Tudavia, acunteccudu · ClllC Jm,ia sobras depois do pa_ga ..
munLu tio ,capil:al e jur1)..; dev'idus a, lodos os credores, as clJta;;
~ob!'a,;
·
. .reverterão ··ao d••ver.lnr.
'AI· I. 1. 589. O synd ico do <·e:;:;ão {lc bens c os liquidantes
da 1nussa lerão os meomo:; direitos c deveres do syndico e liquidantes da fnllencia .
. "\l'l. 1. G!lO. 'A CC~SÜO rle bens JlÚtlC ser l'CSCÍJH]ida OLI an1111!Jada até cinco nnnos depoiH ua data da homologação, pro,·andu-:.:o ,;iJIHJlaeii·o ou dolo do devedo1·.
"\1'1.. 1. 5lll. Nãu computam us jüyos ·das dividas chiL·ograpliHt'in~ a contar {Íit d~~;ta ,do l'C(JUerimcnlo de cessão, ma,:
pag,os o cupilal e jnros a ,lu&!o's us crcdoJ:cs privi!cgimi~IS, havetttlu sobras, contar-sc-!Jüo OH .iuros a Jarm· tios chJrOt;J'alllitu·.ios. · ·
-· .......
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. ·Art .d. 502. ~\ cessão de lJons pút16 ser foi[~ lambem: dede rleclarada a fallcncia: mas antes de nonieados os Ji-

•

Ptll.~

qmdan tos.

·

·

Arl ..1. 50<!. llomolvgada a cessão Jlúclc o clll\'Otlor requer•;~'_tllle se lhe nrbilrem nlirnentos, do 'accõrdo com a sua con-

JH;ao e o valor. do acLivo cedidO.
·
A .pensão alimentar cessa com a liquillaetio definitiva da
rnus;a. ou com o decur:;o rlc f.re,;. annos, contaclos ela data· elo
r!~flUCl'Jmento pal'a a cessão.
.
A1·1. L5fH. A má fé llu marido nfto r\ oh::~laculo :'t homolog·n(;!io tft• e~>s,;iio de ht.>11,; o1'ft!recidn pela viuva para se lillcJ'at· da,; resvonsa!Jilitladc~ t.lo casal. ·

.

. . . .· CAl'l'rULO III
llO · r:~CEHII·I~mN1'0 !JA. 1-'ALLENCIA

Mt. ·L 5!15 .,'Encerra-se a i'a!lencia:

·.

'[leia concorda la;.

'

r·· -·

\:.

pela· cessão ele bens;
pela insut't'ic.loucia do activo;
cuuclnindo-se a ·lirtuidaeão.
"\!'L. 1. 59ü. Si não· forem: üncontrnrlos bens. pai·a ·serem
arrocadarlo:; ou iii o=< :u·recad;tdo~ foi.·em insul'tícienl.cs par·a
. as despczas do pr·oc•.!ssn, o syndico Jcynrá o !acto ao conhcei. nwn!o do .iu iz, que mat,car(t, poe ed i Lnes publicados na imprensa, 1.1 prazo de 1U dias aoA inlcrfrssados vara requeJ·erew
o qne fôt' a Lem de seus direitos..
·
§ ·J." Cin ou mais ceedores po,derão requerei' o proseg·uinwnlo. da i'al!encia, ol:Jr.igandu-se a entrar com a quantia
n.eccssa ria J!ara as despezns.
â 2." .Pelas qunn/ias que adeanl arem serão esses cr·cdtn·es eonsidt!rado:; ert!dore;; da massa.
§ :1." Bi os IJI'Cdtn•cs uada· I:eqnel'cJ•cm ;lO pt•azo acima, o
,iu iz cncerral'JÍ a J'allenc.ia po1· ~eJli.Cn(:a. cujo extracto SL'I'<t
•J!Uhlieado. pela imprensa e rornel.ter:í. ao representante do j\inist.orio PnltHco côvia da mc:>ma Sl'IÜI~Il~a, e do relatodo f!llt!
o syndico iiPI'út'tí UJH'L1seulal.' dentro de cinco dias.
·
Arl.. 1. 597. Apt·osenl ado pelos liqnidanl es t1 rolaLOl'io
1'inal da liqnida~ilo c prestarias as conlas, o ,juiz ,iulsm·ú po•:
~cntcn~a cnccrradr~ a i'aHencia, Ol'rlenarrdo ·a publicacão pola
imprrm~a ll nmnt.lando ]JU:;,m· aos credores que o requererem
:l.ilulo deelaJ•alol'ii• do saldo de seus crcdilo~ conlm o fallido.
pa1•a rtue a lotln L' temJlo, e!llquanlo a di\'ida não Pl'l!scrcveJ',
'JltJilel'em Iazet· val.ct· ·•J direiLo coJJtJ•a o mesmo fu!.lidtJ.
Ar/. 1.5\18, .\. fll'eserip~ã'' .inlt!J'l'Ornpida pela declara~fto
{la Jalleneia l'Llll!cça a etJI't'el' de 1\fl\'O tia dula du scnten~a de
encer·r~amcnto.

:ArL. 1'.5(19. EnePrr·atla a In!lcncia po1' insuJ'ficicnein de
l1cns ou por Kll tcl' conduiclo a ·liquichu;ão, os livros e PlfPCí~
do Ja!lidu
th,posilntios
cm míio rio credor que
....., . 'e. 'd1~... ma~sa
.
..~erão
.
"' ..
'
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l

•

·!

3.......

'-

~NAES DO SENADO

o juiz nomear, ou recolhidos ao deposito publico, ' não que- .
o credor acceitar o deposito, O t'allido. tem o direito de
pedu· que, em vez ·de os recolher ao deposito, lhes sejam os
di' os livros e papeis entregues.
ren~o

TITULO V

Das sentenças. estrangeiras em mataria de fallenoia · ·
CAPITULO I.
DA FALLENCIA DOS :!tÃO DOMICILIADOS NO BRASIL

Art.. 1. 600. As senLencas estrangeiras· que abrirem falIenc,ia. a devedo~· que tenha domicilio no I!aiz, onde foram
proferidas, depms de homologadas pela. Justu;a Federal, produzirão os eí'feitos por direito· decorrentes das sentenças declarat.orias de fallencia, salvo as seguintes ,disposições:
.
.
§ i. • Independente da homologação, e sómenl.e com exhibição da sentenca e do acto da nomeação em i'órma aulhenl.iea, os representantes legaes da massa terão qualidade
para, como mandatarias, requerer na Republica diligencia•
· conservalorias dos direitos da massa, cobrar dividas. transigir,
si para isso tiverem poderes, e intentar accões, respondendo,
entretanto, pelas custas o procurador que promover actos .iudiciaes, salvo o disposto no § 4" do art.. 1. 441.
§ ,2. • Os acl.Qs, que importarem execução de sentença,
como a arrecadação e· venda de bens do fallido, não 'poderão
ser praticados sinão depois que a senten~a se tornar exe-.
'cutoria pela homologaoão, guardãndo-se as formulas do di~·
reHo patrio.
§ 3. • Não obsLanl.e a homologacão da sentença, os cr•e.
dores domiciliados na. Republica, que .tiverem hypotheca
sobre bens aqui situados,· não ficarão inhibidos de demandai'
os seus creditos .e executar
-- os bens hypothecados.
.
§ 4. • Aos credores chirographarios, domiciliados na Republica, que t.iverem na data da homologaoão,- accõos a,juizadas contra o fallido, se])á .licit.o proseguit· nos termos ulteriores do processo a executar os bens. do mesmo, s,itos no
territorio da Republica.
,
r
ArL. 1. 601. A sentenoa estrangeira que abrir fallencia
a commerciante em nome individual, ou a sociedade com~
posta de socios de responsabilidade limitada, que tenha dous
estabelecimentos. um no :paiz do seu rlomicilio c ou Lro dist.inclo e separado na Republica, sendo homologada, não com~
Jll'ehr.nderá em seus offeil os o estabelecimento e;tislentc. na
Hcpuhl ica. Os credores locaes. isto é. !l;_queJies c.u,JOB er.edttos
uevam ser pagos na Republica. poderao l'equercr a iallenciu do (JSLabclecimento aqui situado c serão pagos pela r~
spectiva. massa de preferencla aos credores do estabelectmenlo siluado 'no estrangeiro.
At·L 1.602. A lei local regulará a classificaolo dos
~~~~~'
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CAPITULO II
DA FAI,LE!"CIA ABERTA POR SJii\'TENÇA. ESTHANGEIHA AO DEVEDOR
RESIDENTE NO IJI\ASIL

Art, 1. 603. Não são suscepLivei> de execução no Brasil
as sentenças estrangeiras que declararem o. fallencio. do de·
·
·
vedor ·aqui domiciliado.
· Art. 1. 604: A disposição do artigo antecedente exlencle-'Se aos estrang·eiros e ás sociedades ele que truta o art. 2'
deste Codigo, desde que tenham ieslabelecimento só'mente
no Brasil.
·
.Art. 1. Goü·5. Declarada, por .iuiz da Republica •. a fallencra das pessoas a que .se referem os artigos antecedentes,
.podem concorrct· a ella os credores admittidos ao passivo na
fallencia do mr.smo devedor aberta em paiz estrangeiro, sem
dcpendencia de homologação pela Justiça Federal, desde
que apresentarem títulos lcgacs do seu credito ou representação, nos termos do § 1o do art. 1 . 600.
Al't. .1. 606. Havendo .!ratado ou convenção ~'egulando a
ma teria, observar-se-ha o· que for · ahi estipulado.

LIVIW VI

Dos registras
TITULO
I.
''

'

\

. Do registro, inscripção -e archh•amento. elll geral

DISPOSIÇÕES COMMUNS ·

Art.. 1 .G07. A efficucia da relaçã:o .iuridica indeterminada ·
dcpcnrlc elo reg·istro, inscripção, nrchivamento ou deposito na
rcpnrliçlio pubJica competente do titulo constitutivo do direito o rlv. sua publicação, nos casos c nos tc•rmos cm quo
c21o Cocligo ordeno. Lncs formalidades.
Art.. 1 . GOS. O rli~eil.o corrcsponàonl.c n uma obrigação
dcLorminaclu. ·não póclc ser opposto a terceiro sinlio rlcsclc. a
rlala ela sua inscripção ou avcrlmmenLo no Registro Pullllco
eompclenlo c publicação do acto .pela imprensa, qtw.ndo o
Corligo cxi:;o a pmtica elo uma dessas formaliclaclcs ou do
todas.
A•rl .. J.GOO. Consiclcru:m-so terceiros os, que nuo tomaram
parlo no contracto.
S. - Vol, VII
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· .Não se consideram terceiros:
I, as Lestemun:has do contl.'acto ou acto;
II, a pessoa que escreveu Q instrumento ou .que, o mi~.
nutou;
·
i
~. •
~~ ~~ .:.tillD..I·-.:- . ~1.:;1•1
]fi, o tabellifio ou official publico perante· quem se. fez ·O
:wLo ou contracto;
·
llV, o gestor, o mandataria e o mediador que int.ervieram
no contracto;
·
·
·
V, os herdeiros· e successores das partes contractantes.
Tod·avia, sendo a successfio proveniente do contracto orne. raso, o successor de boa fé póde recusar a prova da obrigação
contrahida pelo seu causante ou antecessor, si o titulo nfio
estiver revestido de caracteres de authenti.cidade na fórma ·
deste Codigo.
.
Art. 1.610. Os documentos devidamente inscri.ptos nfió
podem ser inva!id:J;dos. por ·outros anteriores ou postel'iores
que não . tenham sido igualmente inscriptos, salvo quando o
Codigo dispõe em contrario.
Art. i. GU. Most!'ando-se que a pessoa que invoca a sua
qualidade do terceiro está de má fi3 e conhece o acl,o, ou contracto que diz ignorar, o instrumento' prova contra ena.
Art. 1. 612. Presume-se a má fé quando a pessoa que
.contes la o direito tinha razão de saber da existencia do acto ·
ou do contracto em razfio da sua qualidade ou das circumstancias.
Art. 1. 613. A inseri peão e a publicacão dos actos e con. tractàs tccm lagar nfio só nos casos em que esta Codigo exige
o preenchimento dessas formalidades. para que o documento
possa ser opposto a terceiro, mas Lambem sempre que se quizer assegurar a perpetuidade do documento e facilitar ao publico p seu conhHcimento ou informação.
A.rt. 1. 614. Qual.quer pessoa tem o di!'eito de consultai'
os livros dos Registras Publicas sem necessidade de · provar
interesse, em ·horas e na fórma detQrminada pelo !'egulamento
da reparLiçüo, ~ da pedir as certidões que desejar, pagando os
emolumentos devid'os.
'
··
ArL. 1.615. O I'egistro dos navios será feito de conformidade com os regulamentos cspeciaes da mal'inha mercante.
1 ••••

1

;nas diversas especies !le registro
CAPITULO T
· DO REGISTRO DO CO·MMERCIO

•

I, '
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·~ ~ ~

Ari.. L 6LG. O Registro Publico do Commercio; a cargÓ
das JunLas Commercines, eomprohcndo o rcgisLro, archivumcnto, averbação c doposil.o dos papeis, til.ulos, acl.os, contractos, marcas, livros o mais documentos· C\}jO registro,· ar-
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ohivamonto, averJ.Jacão ou dcposHo são exigidos por este
CodiSQ, · pai•a que os actos o contractos a que elle se refere
tenham effieacia contra torceiros.
Art. · i. 617. A Junta Commercial, ou o i'uncciQnario
compcLcnLe encarregado do serviço do registro, examinará os
documentos ·Que lhe ,forem a.presentados, verificando se· estão
revestidos das formalidades Jegaes extrínsecas antes de os
mandar reg:istrar; archivar, averbar ou depositar.
At•t. 1.61·8. O registro da emissão de debenturea e de
quaosquer títulos ao portador com obrigação de pagamento
por prazo superior a tres annos, far-se..;h.a mediante cl)pia
authenticada pelos dwector:es <Hl soctedade emissora, contendo
a data da enussão, o numero de títulos; e si a obrtgação fOr
especialmente garantida por hypotheca, será apresentada a
certidão da inscripr;no u que se refere u art. 4411.
Art. i. 619. A Junta Commorcial não poderá adrnittir a
archivamento ps estatutos ou contractos de sociedade que,
de conJ'omürJado CtJJll o rJJS!JO~to neste Codig:o, preciso de autorização do Governo, sinão em vista da carta patente passada· com as forrnalid::~;des regulamentares.
Art. i. ü20. Não admHLirá a Junta o archivamento ou
rogisli'O de contracto social sobre objecto .prohibido por lei
ou contrario aos bons costumes, nem marcas, firmas ou nome
comrnercial que legalmente não possa ser. adoptado.
:

·:

Art. 1.621. Tambep.1 não poderão ser archivados:
I, a prorogação do contracto social depois de findo o
prazo do mesmo contracto;
· II, o conbi'acto social a quo faltar a assi·gnatura de· algum
dos socio.s ou as enunciações exigidas por este, üodigo; · ·
III]:, o distracto do contracto não archivado.
Art. 1. 622, A Junta Commercial ordenará a publicacão
pela imprensa, á custa dos interessados, de actos e contractos,
nos termos determinados por este Codigo e pelos i·egulamentos.
§ · 1. • Quando 1 o Codígo não determina mais extensa publicidade, os ditos actos e contractos devem ser inserto> ·
uma ·vez, pelo menos, na !'olha que habitualmente .pub!icar
o expediente da Junta.
·
§ 2. • Quando o Godigo não exigir publicucão P.Ol' extenso, bastará fazer incluir no jornal urn extracto do acto ou
contralll o com as indicações mais necessarias á informação
e conhecimenlJ do publico..
·
Art... !'. G23. A disposioüo .do art. 450 é obrigatoria pnra
todas as· sor-iedarlcs quo emilth·cm acc.õcs, debentu1'qs, tjtulos
hypo{,]J()cnrios, .OLl outros quaesqucr tltulos de obrJilacao ao
portador.. a prazo superior a tros annos, pena do. re~pondcrem
os SL\US clircclores POJ' pcr.clns c danmos para com qualquct·
intc;re::;liadu que queira cunl'erir um desses Litulos COlll o talão
cOJ'I'CSpondonto ou obter ela Junta Commcrcial ccpLidão do
teór dos Litulos ou do qualquer parte delles.
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'Art:· L62-L Nos Jogares cm qnc não haL!VCr Junta Commcrcial, o serviço do authcnLicação dos livros de escriJ)lu. racão ·poct.~rá ser feito .pelos .in iws, a quem ft)r affcctn pela
Jegis!açilo l8cal, obscrvll;das em tudo mais as disposições rlestl3
Ccdigo.
·
Nos Jogare;; disLanl.es da sédc da Junta CommcrciàJ·n,ais
do trcs di.as de viagem, podm'á ser archivaclo no Hcgistro
Predial da comarca o protesto a que se re-ferem os §§ 8", ,,.
e a• dó art.. 8", incumbindo ao respectivo ofl'ic\al a JlUb!ic.ncão o~·dcnadoa pelo Codigo, ficando, porém, o inf.ePns.,ado
obrigado a nrr;hivar na Junta Commercial, de.ntrn ele :w dias,
a cr.rtidão do archivamento feito . no Registro. Predial e rla
publicação fciLa pelo official do Registro, devendo a .TLmla
Commercial da1~ opublicidade aq facto na fórnm det·:rraiuu.la
ne~to Codigo.
CAPITULO II
Dú. RllGISTilO ESPECIM. llll 'rlTULOS I~ DOCU:MCN'fOõ

Art. -t .ô25. O~ l.itulo.~. dncnmcnLos ü papeis nn inst,ru~
menlos pai•Lícnlares de qnalqucr origem c natnreza, que o
'Codigo · não tenha snhmctt.ido a determinado Regi~Lro, anl.hent.icam~sc conscrYam~sn c perpetuam-se pela transcripção
no Registro Especial ele 'fiLnlos c Documentos ela eomnrca.
Arl. t.G2ô. O rr.gisl.rn consistirá na 'cópia integra\. em
livro apropriado. revestido rlc caractel'es de anthcnLicidade,
do documento, Lit.nlo nu papel aprcscnlado, com a me,;ma orthographia c pontuação, fazcnclo~sc referencia ús cnLrr.linbas
ou quaesqncr accrescimos. alterações, tlcfeitos ·ou ''icios que
t.ivcr o original. r bem assim á ·sua fórma, rí qualidade rJ
imporLancia· rJo scllo o ao nome do apPescntanlc.
Arf.. f .627. Tratando-se rlc lef.ra de cambio ou nola promíRsõría, 0\1 hilhelc rlo mercadoria, acccítos on passados no ·
t.crril.orio rlu Hcpnlllicu. não scrú ncccssario o rcgisl.ro .como
se. c\h;põc no arfign unl.cccclcnfc, bastando para anLbcnUcar
a rln La: da ohri1rar;ãn, do moei o a provar contra terceiro, que
o officinl do Rcgistl'O lance no lit.ulo uma verba, POI' clle
rlatada c assignada, fazcnrlo constar a hora e o dia ela apre-

seu l1l0ÜO.

'

•

:\ let.ra ·de cambio do exterior niio precisa sct' avot•hada
no Registro .
-· ' '
· Art. l.!l2R. O rcgisi.Nl rlevc ser jmmcrlíafo c quando não
n pnssa sm· JlOI' afflncneiu ele SI:l'vico, tlevc ~e!' sempre feilu
a rwr~rbação, danclo-sn doenmrnto à j)UI'ie.
· ·A avm·baçãn das leLrus de cambio n no! as Jli'OII liSSIII'ia~
80!'4 l'Ciaeior:arJa pr!]O f.<JlCUI'f'Cg'UrJO dn Jlcp;i~i.I'O, C\111 li\'1'0 OHpeCI~!, rnencwnanctn a clal.n · ilo acccitr' on: ohi·igar;.ãn, o 1·aloJ'
do LI Ln lo c nome do snocncloi'., accciLanl.o, , PI'IlllH~I.I.cnl.e ou
t~redor.
'
AI·L ·1 .(i2\l. ·As !'olhas do Li Ln lo, rlilüllli)Clli.CJS o:\ papo is
QIIC l.rmham 'iriCJ T'r•gisl.l'adns nu avtll'hnrlos n as 'ilu~< l'CI'i.itliil's
Hlli'il•) 1'1Ii1l'íenrlas pelo ent·ai'I'egtulo dn llr:g-il:d1·n, anll'~. de L' H•
il·cgucs :'is pal'lcs.
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Arf. 1.630. Não l.orão validade contra terceiros os registras ou averbaQúes feito,q com violação de lei ou com simulação,· ou elo documento que não esteja revestido de formuliclados lc;:.mcs, ficando o encarregado do Registro rosponsavol pelas pcrclag e damnos que provierem á~ partes, sem
projuizo das penas criminaos em que incorrerem.
Art.. 1.63J, O encarregado rio Registro tem o direito de
não arhnit.tir a registro titulo de ohrigacão cm, que a firma
do ohl·igarlo não ·ORteja reconhecida por l.ahellião ou· attestada
Jlor cl1.1.as pessoas idoneas.' cujas firmas o tabcllião reconheça.
EHta disposição não se applic'a á simples averbaÇão das letras
de cambio, notas ·promissorias e bilhetes r.le mercadorias.
Art. 1 . G32. ·Sem o registro ou averbação nos termos dos
arl.igos antecedentes, o t.itulo não póde ser apposto a tereeiroA. 'Toclavia,.,se o signal.ario do documcnt!) for fallecirlo, si n documento tiver sirlo ,junto a autos ,íudiciaes, annot.ndo nu averbado mn repartição 'publica ou transcripto cm
«•script.nra publica, as suas cnunciar;lies poderão ·ser !.idas ]JOI'
. TH'O\'adas cm relação a t.crcciros. a come1)ar da data rln. fallncimcnt.u ·do signatario, da juntada, annotaoão, avorJ)acãn
ou t.ranscripção do documento.
"
ArL. I.G33. Para que a~ certidões extrahidas do Rogist.ro Especial possam valer pelo documento original é ne. cessarin que sejam conferidas com o ori~inal cm presença
rio. obrigado, no acto do registro ou quanrlo tenham de prorln?.ir nffcito.
·
,
Si o aprcscnl.anl.c. qÍJizer desde logo obter uma certidão
que Yalha pcln original, requererá ao encarreg-ado rlo. Rngis!'I'P que antes de efl'ectuar o registro. do Wulo, convi dr.
por carta o signat.ario ou os signatarios elo documento oara assistirem á ron'ferencia com a comminação de ser havido o do- •
cnmenlo por conferido cm caso de nilo comparecimento,
c~rl.ificando dep~is n cxnr.dição e ent.rega da carta de co~
YII.e, o comparr.cimel)to rias part.es ou n fall.a rle cornparecJmrml.o dos obl'igadoo c da conferencia feita, mencionando
quac,~qucr alf.cra.cões ou diffcrcnc.as que encontrar, ou declnrandr• a pr.rfr.Jta .confm·midade do titulo.
,o\rt. I. ô34. Se a pai'I.e convidada 'pnra assistir !I conferencia do documento entender que este não é verdadeiro op
oue c>stá all.oJ•ado ou falsificado, declaral-o-ha ao officinl elo
Registro. qne deverá fa?.CJ' constar n declaração na _ certidão
que rxtrahir. Não compm·c>ccndn a parle, será haYida nor
ronfessn, salvo pro\'a cm contrario escoimada de toda· a duvicln.
CAPITULO IU
no

ni~OIS'rRO

rnEOJAJ,

A !'I. ·I, fi~5, 0 firgiRII'O prrrlial comprchQnrlr:

T. n
vivnf'l

rl,-ll'R

in~rl'ip('fío dn.~

tilnlos dr lmnsmissüo por r~clos entre
inslilui«;fio di' rrunN;qur.J• onus, ~·arnnt.in's, servidPsmrmhmnwnto rio rlominio q1w nltrrem a~ rela-
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ções jurídicas entre o· proprietario e' o immovel ou possam
crear obrigações indeterminadas;
H, a inscripção ou averbação dos. contractos artt.enupciaes, ou de· sua alteração, potl~ndo · influir. sobre o do~
mini o dos i mm oveis, bem como a inseri peão dos dotes e dos
seus augmentos, tudo Rem pre,jnizn do lançamento no llegistro civil; o archivamcnle dos protestos do que. trata o
art. s• §§ s•, 4• e 6'.;
· .
·
.
·
III,' Íl. inscripção das hypoLhccas de qualquer especie e
danmtichreses.
·
§ L• 'são tambcm sujeitas á inscripoão.
I, as ·scnten~.as proferidas nas accões divisarias · das
quaes resulte ccssal}ão de communhão .sobre \mmoveis;
II. as sentenças que nos inventarias ad,iuclicani immovcis
para pagamento de direitos;
.
· rrr, a anemaf.aç.fio .ou ndjndicação de immovcis cm lciEio
publico:
·
.
ArL 1. 636. Os acl.os su jcit.os á inseri peão no Registro
• Predial 'não podem ser opposfos a terceiros sinão depois da
inscripção e desde: a data i:lclla.
Art. 1. 637. A insc:·ipção do .-tittilq de ncqui?icão· elo irrimovcl. regularmenl.e fmta. far. nrc.stnmr. a p)'oprH\cladc. salvo,
a qncm a clla tívc.1' direi lo, a prowi om conl.rario.
' Arf.. 1. 638. Quando . os. contracto~ de transmissão da
cousa sn,icifa ~ ínscrip'~ãn dcpcndcrcril . clr., condir,iicR_. esl.aR
se não havrrãn prtr, cumpridas ou, resolvidas. para com l.crcniros, 'si não const.ar. rln rngís.(rl).:.ó :Jm;nkmcnto on nün imnlenl<mf.n. dollas, fnnrbcla ·Cm .. docl.mJento, Jngal .on com a no· · · '. .
.
-.
tificnr.ão daR partes.
Arf.. 1 . 639. As hypnlhccaR di'' qunlqner nn'tur0.za r, csnccic não podem ~or onpn.~t.ns á t.orceirM senão rlr.nois ria
inscript;ão e desde a dnt.a f!clla. feil.a a· mcessaria rsp~dali
zaoão nas hypot.hecns logaes: observando-se !:amh'cm o disposto no arf.. 1.125.
Arf:· 1.fi40; A inRcripcão das hypothecn,s c antichresr~s
será feJf.a lJCla ordem nm qnr fnr-1'\m requeridas. O numero
determina n nrrlcm o a prcfcJ•ene,in dos credores hynothecnrios cnt.re ~i. qnalquor qnc Reja a nn.t.ureza ela hypnt.hccn.
' Ar·t.. 1 .ll-1 !'. Pnga n11 rxtincl.n. n hypof.I;C\11a, dcvn ~cr cancell.arla :'l imcripçfío, apresenl.arlo-so a prova do png-nmrnfo nn
oxt. mcçan ,
·
Arf.. 1 .61J2. Na. in~cripç~n rln hynnl.hcca nnv:tl oh~crvnr
Rn-lm n qnc ·osl.:t rhsposfn nn capil.nln IV rlo IJLnln H rln
li.VJ.:o TV rlr.~f.r. Corlin~. nnplicnnrlo-sR-lhc tnmhcm ns dispo~
Rlçoc~ rios nrl.s. 1 . ·125 c 1. G51.
·
·.
, Art.. 1 .!ift3. O nfricinl rln rr.~istro hvpot.hcmirio re~ponclc
para. com a~ pnrtrs pelo." 1'1'"i11bÍq qnc JJ1cs causar por nrg-li~oncm. cnlp:-. 011 dolo, além rins penas criminncR cm C]llfl pn~sa
mcorrrr.
·
Art. 1 .G~Jft.. As formnlicladcs ela inscripcfto scriio dclorminndns cm regulamento.
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. h•ojecto de emendas transformando o Codigo Com.
mercial em Co~igo de Direito Privado
EMENDAS SUBSTITUTIV AS A' LEI PRELEMINAR

·'

Substitua-se o art~ 1• pelo seguinte:

1.:

Art.
Este Oodigo rcg-11! a os direi to~ o obrigações, dEl
caracter. privado, da~ pessoas, quer naturaes, quer .iuriclicas,
entre s1 c cm relaçao aos bens c . ao seu commercio o
industria.
.
'Accrescente-sc:
··
Art. 2. • A lei é obrigatoria em todo o territorio brasi·leiro, nas suas aguas territorias e no estrangeiro até ·onde
se extender a sua ext.erritoriali~ado, reconhecida pelo direikl
ou pelas convenções internacionaes.
Art. 3. • A lei não prejudicará, cm cnso algum, direitu9
adquiridos, actos jurídicos perfeitos e a wusa julgada,·
§ ii . • ·Considcra~se adquirido, nãp só o direito que o titular, ou alsuem por el!c, póde ·exercer,. como tambem aquelle
cujo excrcici·o depende de prazo prefixado, ou de condição
preestabelecida, não alteravel a arbítrio de· outrem:
·
- § 2. • Considera-se acto jurídico perfeito ó que está consumnlado, na éonform'idade da lei vigente ao tempo em qUd
se ~ffectuou.
· · '
_
§ 3; • Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria
contra a qual não cabe recurso ordinario ..
Art. 4. • A lei só pó do sor derogada ou revàgada por outra lei ·posterior em oontrario; · mas a disposição especial
posterior não revoga a geral anterior, nem a gcraJ. posterior
revoga a especial anterior, sinã.o quando a olla se referir para
alterai-a, explicita ou implicitamente.
·
Art. 5. • O juiz não pó de eximir-se de decidir as causas
submettidas a•o seu conhecimento por motivo de silencio, obscuridade ou ambiguidade da• lei.
·
Art. 6. • A lei que faz excepçüo ás regras geraes, ou
restringe direitos, só pódo ser applicada aos casos nella especificado!j .
Art.. 7. o Nos casos omissos applicam-so as disposiçõe5
reguladoras dos casos analogos c, na falta destes, os principias· geraes do direito consagrado polil doutrina e pe!'n juriH··
prudencia, observado o § 2" rl,o art.. 59 da Constituição da
Republica.
·
Os usos o costumes locacs ou pro fissionaes só. podem
ser invocados nos casos cm que o Codigo o determina ou
quando a ellos se refere.
,
Art. . 8. o Srmí o ar!.. 3° do projcclo dr·. lei prolimina!'
do Codigo rlo Commorcio.
Art. 9. • Sertí o art. 4° do .dito :orojecto.
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Art. 1Õ:O Será o art. 5'' ·do dilo projecto.
·. Art. 11 o Será o arto 6' do dito projecLo.
Art. ·12·. Será o arL 7' do dito projecto.
t\rt. 13 o Será o art. 8' do dilo projecto:
Art. 14 o A succcssão legitima c testamentaria, a m·derr•.
rla vocação. hcredilaria, os direitos dos herdeiros, c a validado das disposições da ultima vontade serão regulados pela
lei brasileira si o de cu,ius, embora estrangeiro, ·era residente no Brasil, ainda que viesse a falleceto fóra d·o territorio hrasileirD o
Art. 15. As 'Sentenças. dos tribunac;s rstraagcit~os scrü>J
€lxequiveis no Brasil mediante as condições estabelecidas na
lei hrasi!Óira.
·
·
Art. o .1G o Em oa.$ O algum ~s le\s._ og actos c as seu tenç~s
de nm pa1z estrangeiro, e a~ dispos!-çocs contractuaes podcrao
derogar as leis rigorosamcn1~ obrigatorias do Brasil, ooncer·-·
nentos ás pessoas, aos bens o aos actos, nem ·Ds leis. por qualquer modo relativas á soberania nacional e á ordem pu-·
blicao
·
Art. i7 o o Dorto o· do projecto da lei preliminar do CO•o
digo Commercial.

P1•ojecto de emendas ao vrojecto do Codi!Jo Commer~
cial, pam o fim de o b·ansformar em Codigo Bra~
sileiro de Direito Privado
·
''

LIVRO I
Das ·· pessoas
TITULO I

Das pessoas. em gernl

CAPITULO.!
DA CAPACIDADE DAS PESSOAfo

Ar to 1 o• A lei não

r~:conl!occ

di;;Lincçfto cnl.rc• nacionrn.~
de direitos, cxcoo

c c'>Lrangoiros pura u ncquisicfto c goso

ptuarlos os clil·ciLos po!iUcoso
A torlos os hrnsilril•os c nos ost.rnngciros rosirlcnl.cs n•i
Brasil ô nssog-uraclo o livre oxcreieio do commcrcio o da ir:·
dusl.ria, inclividunlrnrnl.o ou cm socierladc, guardarias as cli~o
posi•.:<ics rlcslo Coclig·o sobre a r:apncidallc c salvas as J'OSLio; o
c(;•)os impostas pclr.s JWecssidndl•s ela ordem c da snurle Jlll·
))Jico,' e pelL•S !Jons costumes,

441.

· Ar L. 2.' A pcrsonalidadll civil do snr humano com ena cor;;·
o nascimento ·r.om viria, mas closdc a r:oncc.pr·.ão a lei as'segur::~
o clircilo do nasciJ,uro.
·
·
• ·
Art...3." São absolu Lamenl c' incapazes elo exercer poi' ~i
os ncl.o,, ela vida civil:

r,

os menores de V! an'nos;

II, os alienados, considerados como tacs por perícia ju ..
dicial.
·
Art. 4. • Sií:o incapazes relativamente a· certos actos or;
ao modo ele oxerccl-os:

I, os maiores de H annos em quanto não completarem 2i;
II, os índios.
A capacidade da mulher canada é sujeita ás' rr.stricçGi:s
expressas no Codigo.
Art. 5. • A incapacidaclc, absolul.u ·nu r:elativu, dos menores é supprida pelo patrio poder ou pnla lu tela.
,
A incapac.idade dos aJiQnados (, supprida pela curato la.
A incap·lCirlade _rJos índios, 11omadns ou aldeiados, r\ súp~.
pricla prlo rlirecl.or ou cmador ·rJspccial nonwado ·na fôrma
fia:, leis c regulamentos rclativosá cáf.echcse c civiliza·~'ão do'l
índio~. e na falta duquellc t'unccionai'Ío, pnln curacl0I' nomcadü
pelo juiz que exercer a .iurisrlicção orphanolngica.
A incapacidade dos índios é restricla aos act,os de aliena~.ão de propriedade immovel c aos contractoR de locação do
seus serviços.
.
Não são incapazes os índios que t.iverem recebido instrucçfio c souberem ler c cscrcyer.
·A rt. G. • Os incapazes de que trr.ta o a1·Ligo an!ecedentr'
~osam do beneficio do poderem rescindir os actos judiciaes. ~
extra,iudiciacs em que forem lesados durante a menoridade,
intcrdicção tou incapacidade.
·
§ 1. o A restituição devcr{t ~er requerida dttrante ·O tenipo
ela inoapncidade ou dentro de trcs annos depois de ter cessado.
.
I
§ 2. o A TIJSlif.uiçiio concedida no incapaz aproyeif.a no
eapaz na cousa incli\'isn, nu e se. nüo póde rmrtir,
§ 3." A restituição fnz [L)J'Ilar l.udo ao antigo estudo.
§• IJ." Para· que a rrslil.ui'(;Úo sr..ia udmiltidrt r\ ·preei.~n
qne o acto tnnlla privado o incapaz de nm rlil·Hil.o e causado
lr.sftn snperiot• {t qnal'ia pal'i.r• elo valor' da consa .ou do pt•eço.
§ r:.• Não sr• dá .o honel'icin ile J'CSI.il.uir;iio quando o acl.o
é nullo ou·· annullt\\'Cl .. Sctbsist.e INiavia n hnnoJ'ici·o si o ucl.r;
annullavr'l foi at.tingiclo pPla [ll'rsct•ip~iio nnl.cs que o incupa:~
so tornasse capaz. .
·
•
.
1
•
•
· r1.1
§ G. o :'ião podem os mcupazr..R
tm·ocnt'
~ 1JCno r·teta
rosl.il.ui(,'iio pol·os actos rlc rommercw que pl't\llearem os scnH
J'I.'IJI'I'BI'IItant.c., !lOS tr'l'llHIS fin Ul'i..

:\ri. 7 ." A mnlhrr niin pr'lrlú ~11'ianeat• oJwigac.iins nlhcin;;,
salvo, ~l'ndo cn,ar:ln, S<' pt•e:;lur' a l'innr.:n t•nn,irttwlalltnnln Cll!ll
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·o marido e obrigando s6mente os bens communs do casal; 011
sendo ·h~rdeira do afiançado ou tendo particu.lar interesse
no negocio.
·
. Art. 8.. • O prisioneiro de guerra póde, recuperando a:
liberdade, mvocar o beneficio de restituição contra os actos
p_raticados durante a sua ausencia,; esse· direito prescreve no
fim de um anuo contado da data em que recuperar a liberdade.
\. Art. 9.'" Aos 21 annos completos termina a menoridade
e a pessoa fica habilitada para todos os actos da vida civil.,
Art, li O. A incapacidade resultante da menoridade cess:l:

I, por concessão do pae, ou da 'mãe, se o menor não tiver
pae, feita por escriptura publica, tendo o menor a idade de
18 annos completos;
·
.
II. pelo casamento, celebrado com autorizaoão cfos .pacs
ou do juiz como se determina no livro VI deste Codigo; . ·
ITT, pelo exercício do emprego publico effectivo, ten'do o
menor a idade de 18 annos complef,os;
·
.
·
· IV, pelo exercício do commercio com autorização legal
nos termos do art.
Art. 11. A União Federal, os Estados da União e os
municípios, como ,pessoas jurídicas, representadas pelos funccionarios competentes na fórma da Oonstituiçiio e das leis
, organicas. podem praticar quaesquer actos de direito privado,
e respondem pelos ditos actos nos termos deste Codigo, sempre
que os seus representantes agirem dentro dos limites das sua~
attribuicões.
.
.
·
,.
Art. 12. As pessoas .iuridicas estrangeiras de direito publico não podem adquirir ou possuir, por ·qualquer titulo,
propriedade immovel no Brasil, nem direitos susceptíveis· à~;
desapropriaçiio.
Art. 13 usque 23 serão os arts. 2", 3", 4•, 5.?, 6·', 7', 8',
(menos o § 1"), 9" 10, 11 e 12 do projecto de Clodigo Commercial.
·cAPITULO ll
DO DOMICJI,IO
.

~

.

Art. 24. O domicilio da pes~oa natural é. o l~gar em
que clla estabolece de modo defmitivo n sua resHloncm. Par.\
todos os effcito~ e •ohrigaoõcs contral~i~as pelo oommerciíinto ou industrial. considera-se domicilio· o l~gar. em que
tiver estabelecimento, loja," fabrica on· cscriptorw, amda quo
recentemente aberto.
Sa a pessoa tiver diversrts residencias onde ':'ivu alte.rn.adamcntc ou mais de um cstabeleci.ment~ cm diVersas. ClrcumscripGõcs, cada uma dessas rcsld.m:;c.ms, ou estnbeleCJmentos, poderá considerar-se como domicÜJO .
.
Art. 25. Art. 24 do projecto de Codigo CommercJal.
Art. 26. Art. 25 do rprojecto de Codigo Oommercial.

...
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Art. 27. O qomicilio da União l!,ederal. é a Capital Fe~
dera!.
Art. 28. O domicilio do Esta.do é a sua capital, e o dos
mumc1p1o& o Jogar onde .funcciona a Camara, Prefeitura ou
Intcndencia Municipal..
Art. 29. Considera-se domicilio tlc negociante ambulante
o logar ·em qu~ a obrigacão foi contrahida ou em que el!é
exer·ce actualmenf.e o. seu commorcio ou industria. Considera-se domiíliliü oa pessoa que não tem nenhuma resiáencia
ha'bitual c. Jogar onde é encontrada.
'
As emprezas de espectaculos publicos de qualquer natureza respondem nos Jogares em que derem os seus espectacuJos, pias obrigações contrahidas para com as pessoas ahi
.
/residentes.
Art. 30. Art. 27 do Projecto de Codigo Commercial.
Art. 3f. Art. 28 do Projecto de Codigo Commercial.
Art. 32. Art. 29 do Projecto de Codigo Commercial.
Art. 33. Art. 30 do Projecto de Codigo Commercial.
Art. 34. Art. Si: do Projecto de Codigo Commercial.
Art. 35. Art. 32 do Projecto de 'Codigo Commercial.
Art. 36. Art. 33 do Projecto de Codigo Commercia._l.
Art. 37. Os incapazes teem o mesmo domicilio dos seus
representantes.
·
A mulher casada tem por domicilio o do marido. salvo
sendo commerciante ou industrial, ou estando Judicialmente
separada do marido, ou quando lhe competir a administraçllo
do casal.
·
Art. 38. Os funccionarios publicas consideram-se domi.:.
ciliados no Jogar onde exercem as suas funccões salvo sendo
de simples commissão.
O domicilio do militar em serviço activo é o Jogar onde
o estiver prestando; as pessoas que pertencem á armada
nacional teem o seu domicilio. na respectiva estação naval ou
· na séde do emprego que estiverem prestando em terra.
Art. 39. O Ioga r da prisão é o domicilio do preso.
Art. 40. O ministro ou agente · diplomatico brasileiro
achando-se no estrangeiro póde .ser demandado, no Jogar em
oue residia antes de partir para o. estrangeiro ou na Capital
Federal.
· : ''I ·::l 'W!'
Art.. 4i. Os ministros e agentes diplomatioos estrangeiros
não poderão ser citados durante o tempo de sua missão, ob8P.rvando-se o que estiver estipulado nos tratados e guardada a
reciprocidade.
Não havendo e~t.ipulação cm tratado, o ministro esf.rangeiro sómente poderá ser citado por cont.ract.o quo tiver feito
no Brasil, mas niio nelo q11e tiver feit.o antes de chegar no
Brasil. salvo tratando-se do acções tempornria8 intentarias
para o cffeito do serem perpetuadas.
.
· Terminaria n missão c permanecimdo o ministro no lerritorio da Republica sem evidente necessidade, passados 10
dias, poderá ser citado como qualquer outra pessoa.

•

·~

CAPITULO ni .3
DA AUSENC!A

Art. 4.2. Desapparcceudo <>l;aem do seu domicilio por
mais de dous aunos, sem deixar representante ou procurador,
c sem del!e haver noticia alguma, poderá ser declarado ausente por 1 sentença, abrindo-se a successão provisoria a requerimento do seu conjugo, herdeiros presumidos, credor ou .
péssoa que tenha sobre os benfl do ausento direito subordinado á condição de morte.
,
A declaração de ausencia poderii Lambem ter Jogar passados quatt·o annos das ·Ultimas noticias, tendo o ausente deixado representante ou'- procurador na terra.
Art. 43. Declarada a ausencia por sent.enco. e publicada·
~sta durante cinco vezes pelo menos no Diario Official, no.
jorno.l que publicat' o expediente do Governo dos Estados e
nos jornaes do termo de domicilio anterior_ do ausente, pelo
espaço de tres mezes, proceder-se-ha _á abertura do testamenló, se for encontrado, c ao inventario e partilha dos bens,
como em caso do morte.
'; Não havendo CO\}jugc nem herdeiros presentes ou conhecidos, nem tendo o ausente deixado testamrnto, os bens serão
arrecadados e inventariados como no caso de herança jacente.
Art. H. Os herdeiros presumidos não píderão ser immittidos na posse dos bens do ausente senão seis mezes depois da data da primeira publicação da sentença que declarar
a ausencia, salvo tratando-se do conjuge.
·
Art. 115. Antes da immissão dos herdeiros na posse dos
bens, o juiz ordenará a venda em leilão publico de todos os
bens moveis do ausente c a conversão do producto em .apolices de divida publica nacional nominativas e inalienaveis
salvo si a succcssão tocar ao conjuge.
-'
·
ArL. 4ü. Si o ausente fôr negociante ou industrial, a sua
fazenda só poderá ser arrecadada pelo juiz dos ausentes depois de liquidada a herança e satisfeitas as obrigacões do ausente, incumbindo-se da arrecadacão, administração c liquidação os dous maiores credores clei los cm assembléa convocada pelo .iuiz.
Não existindo credores presentes, mas constando pelos
livi•os do ausente ou por outros meios que os ha ausentes, ou
não se reunindo os credores e não procedendo á eleição dos
adminisl.rarJorcs, serão estes nomeados pelo ,juiz.
Si o. ausente fôr membro de alguma sociedade proccdcr,~-hn: ú sua liquidn(;ão, como no caso rlc mOi'lc, sendo a quola
que locar ao ausente convertida cm apoliccs nominativas e
inalienaveis, salvo si outra cousa estiver csUpulada no contracto para a hypothcsc· de mm· te.
·
Arl.. 117. Salvo o caso rlc clcsaproprinciío, os immoveis
do ausente sú poderão ser alienados cm leilão publico mcrliuntc aul.orizaçâo do juiz, ]l:ll'U cviLUI' ruína ou cxccucão,
devendo o seu proclucto on saldo ser convertido cm npoliccs
Jlomínnf.ivns o innlicnnvcís.
·

~··'
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Arl. !18. Depois de empossados dos bens, os succc;;sorcs
provisorios ficarão representando activa o passivamente o
ausente';
Art. 40. Si o successor provisor ia do ausente for seu
conjuge, descendente ou ascendente, fará seus todos os fructgs
e rendimentos dos bens, si outra cousa não estiver disposta
em testamento. Sendo collateral o successor provisorio ·ou
estando instituído em testamento, nã·o poderá perceber sinão
a outra metade e convertei-a em apoliccs da divida publica
ou recolhei-as á caixa. eeonomica official, determinada pelo
juiz, em nome do. ausente e com a declaração ele auseucia.
Art. 50. Não sendo o succcssor' provisor ia do ausente
seu conjuge, descendente ou ascendente, não poderá .ser immitticlo na posse dos bens sem que garanta a rcslituição dos
fructos e rendimentos com penhor e hypotheca proporcional
ao rcspect.ivo quinhão. Não prestando essa garantia, os bens
serão arrecadados como se dispõe na 2• parte do art. 43, até
' que se verifique a garanlia ou Lenha logár a successão definitiva.
Art. 51. Si durante a posse provisoria se provar a época
exacta do fallecimento do ausente, consideur-se-ha nessa
data aberta sua successão cm favor dos herdeiros instituidos
ou legitimas.
I
Art. 52 .. Não tendo o ausente apparcciclo ou dado no li-·
cias suas durante a posse provisoria c tendo passados 20 anuas
depois da publicação da sentença- que' declarou a ausencia,
poderão os interessadas· requerer a succ(lssüo definitiva e o
levantamento do penhor ou o cancellamcnto da hypothcca
que tenham prestado..
·
Art. 53. Regressando o ausente, ou algum seu descendente, até .10 annos depois da abertura ela successão definitiva, haverá só os bens existentes no estado cm que se acharem, ou subrogados no Jogar dellos l1tl o preço que os interessados houverem recebido pelos alienados ..
Passado aquellc prazo, cxLinguém-se as obrigações dos .
ditos interessados para com o ausente.
· Art. GL A succcssão definitiva do ausente póde sc1• Jogo
declarada, provando-se que o ausento já completou 80 annos
e qnc do cinco datam as ultimas no tio ias clelle.
Art. 55. Independente da abertura da sur.ncssiíf.l, conslatldo ler alguon~ rlcsapparccido do sou clomiilio, scn; drJixar
rr.pro:unlunl.o ou tJrocuraclor, o juiz deverá nomear-lhe c.lll'ador, eo:-o{{iio ou a t•cquerimcn!.o de qualquer inlere:sadc> ou
do ~I inistcrio ·Publico.
·
Tambem se nomcar:í curador ao nusenlr. quando o procurador que ho_uvcr deixado· nftn quoim ou niío possa acceil.aJ•.
ou continuar o mandato.
•
§ L" Havendo curador ele amontes o-u cUt•adorcs g·crncs
nomeados scg·unclo as leis de Ol'ganizaçfio ,iuclicinl'ia do Dis·
ll'icl.n Fedel'al nu dos Eslados, o!Jset'Vat'-SI~-lln o fJLW ellas dispüzcr·em, restwilada~ as COIWCIII)Iies ·o ajustas inLt~t·nacionncs.
~ ~." Em Lodu o cnso sct•;'t g·at•anl ida a iull'I'VCIH.:iio 1.lu
i\linislel'io Publico FPderal na at'I'Dendai·.fto

ue~:iír.''· ,imlifkni;ücs e l'l'cianu.H;ücs fJUO
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se levanLarem em juiz10, sempre .que se tratar de espolio de
estrangeiro.
Ar L. 56. Presume-se fallecido o militar que, tendo desapparecido, houver deixado de receber durante um semestre
seus vencimentos, si a isso acompanhàr justificação de ser
,;óz lJublica ter fallecidb natural ou .violentamente. Esta presumpção te mel'i'eito sómente para os direitos relativos ao
meio soldo e montepio.
CAPI'J.1ULO IV
DA FIRMA

ArLs. 57 a 6G. Arts. 13 usque 2~ do Projecto de Codigo
Commercial.
S"upprima-se o capi~ulo IV que se intitula 4:Do casamento, divorcio e morte do commerciante,.
Accrescente-se
CAPITULO V

,•

DA ASSIS'rENClA AOS INCAPAZES

da tutella

. Ar L. 67. Nomcar-se-ha tutor àos menore$ que não tiverem pae nem mãe, ou no caso de serem estes declarados
ausentes por sentenoa, ou incapazes do exercício do patrio
poder.
. ~ t.• O pne e a mãe podem, em testamento, nomear .tutor
· ao filho que deixat•cm nas condições deste artigo; na falta do
pae e da mãe exercem esse direito os avós paternos, e finalmente os avós maternos. Si nenhuma dessas pessoas fizer a
nomeaoão, compete esta ao juiz que . exercer a jurisdicC!ão
orfanologica. . .
.
·
·
§ 2.• E' nu lia a nomea(;tão feita pelo pae ou pela· mãe que
:ao tempo da sua morte não exercia o patrio poder.
§ 3.• Consideram-se orphãos as 'Pessoas de menor idade,
não e.mancipadas, que não tiverem pae nem mãe com o exercicio do patrio poder.
Art. 68. O juiz deve Preferir para a tutoria o parente
mais pro:Ximo do menor si fôr pessôa capaz _e de bons costumes.
•
O tutor deve ser domiciliado no Jogar em que o juiz
exerce a sua jurisdiccão, salvo sendo parente do orphão e
oste, tendo mn'is de tlt annos de idade, mo.nifestar a prefercncia em favo1' dn parente.
A dcclaraofto da vontade do menor deverá ser tomada
:por Lermo .iudicial, assis-nado pelo juiz, pelo menor e por
duas testemunhas idoneas.

;, .·.' :~-': '
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Ar~. 69. 10 tutor nomeado pelo juiz deverá ser o mesmo
para todos os irmãos menores.
· Em rela!,;,ÜO aos tutores 'nomeados em disposição da
uHima vontade dos ·ascendentes dos menores, observar-se-ha
o que elles dispuzerem.
Art. 70. Aquelle que in&Litue o menor seu herdeiro ou
legal.ario poderá nomear-lhe curador especial para. os bens
. deixados. Si o menor fôr orphão. e ainda. não tiver tutor, esse
curador especial será preferido •Pelo juiz para o e:teroioio da'
tutoria.
Art. 71. Os menores alwnt.lunados serão recolhidos a·
.estabelecimentos especiaes onde recebam instrucção · P.rofissional, ou entregues a sociedades· de ·assistencia e protecção
sob a vigilancia <lo .i uiz.
1
Art. 72. A locação de servioos de menores de Hl annos,
.salvo sendo casados,. não pódc ter. Jogar sem .audiencia do
1\IinisLcrio Publico, que. poderá exigir exame medico pa'ra
verificar si o menor está em condicões de prestar, sem in-conveniente· pura a sua saude, os survicos exigidos.
· E' prohibida a locação de serviços de menores de H
anrios.
.
Art. 73. Não ,podem ser tutores a~ pessotrs q11e não ti.verem a livre adminístra((ãO dos, seus ben.s, ou que forem de:vedoras ou credoras do menor, ou tiverem que fazer valer direito~ contra este; os inimigos dos paes do menor ou que tiverem sido por estes expressamente excl-uídos da. tutoria.
" Art. 74. üs parentes do meno.r em grão successivel,
,que se excusa:rem da tutoria sem motivo justificado, perderão
o direito á succcssão eventual do menor ou dos herdeiros deste e a todas as vantagens que lhes possam vfr do ·parentesco :.

Podem excusar-se sem prejuízo desse direito :·
>

I

I, as mulheres;

I

I

·

,
''

:
..a.il

II, o~ ma iL•J·es de . sessenta anuas·;
IIT, os que não residirem em lagar sujeito á jU.Í•isdie~;.ão
do juiz;
.
IV, os que tiverem mais de cinco filhos;
V, os militares em actividade;
. VI, os impossibilitados por enfermidade emquanto· ella
'durar;
·
VIÍ, os .que já exercerem tutoria ou curadoria;
vm, os que exercerem funccuo publica incompatível com
a boa administração da pessoa e bens do menor. .
Art. 75, Si o juiz nüo adm1ttir a excusa quo deverá ser
• npresen La da no prazo determinado por ello, declarará desdo
logo perdidos para o parente os direitos a que se· refere o
m·tiso anterior desde a data da excusn .ou recusa, salvos os
recursos legaes interpostos da' sen~enga,

.,
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. Art. 7G. 'O tutor é obr:igaclo, unlcs do assumit· a lutor.ia,
a especializar, na fórma determinada no regulamentei hypo~
thec.ario, os itnmoveis de sua propriedade que ficarão hypo~
thccaelos ao orphflo em garantia da administração dos bons
deetc.
O juiz poderá dispensar o tu lo r ele prestar a hypolheca.
si não tiver meios de' fazei-o ou si fôr de conhecida ielonei~
dade.
·
·
Não é necessaria a hypo[hcca quando õs ~ens elo,.. mcno.r'
consistircín em immoveis, apol(ces da divida publica e accões
nominativa:;, ou quando pudel'em, sem inconveniente, con~
verter-se r:n taes titu)os os bens moveis do menor.
·
Art. 77. O juiz responde subsidiariamentc pelos pro juizos causados ao mr.no1•, .pela. insolvabilidade do tutor, ou por
r,ão te l-o removido desde que se tornou sus·peito.
_
.
Art.. 78. O ,iuiz que não tiver nomeado tutor no menor
quando devia fa~el-o, 1•osponde .pelos prejuízos . soffri(\os pelo
menor em consequencia dessa falta. .
·
Art. 79. Cabe- ao tu lo r o cuidado da pessoa e da educaçãodo orphão o o. administração dos seus bens, com todos os po,.
del'C>'· neccssarios e uteis.
Não podem os tutores, sem expressa autoriza~ão do juiz,
alienar D~ns, salvo os fl'uctos que por sua natureza se desti~
narn a ser vendidos;. impor onus aos llcm;, transigir, 'propor,
acções cm juizo, fazer desistcncia 011 renuncia de direitos,
pagar (H vidas c 'ctn11regar os saldos.
'
· Al't. BO. () mCnl'J.' de quaLorz•c annos <i rcpresenla:ln pelo
tutbr r;m lodos •;s r·elo:-. da vida civil. Si ·) p,l(lillo Iór maior
de ·l 11 annM, &r;rú assistido pelo tutor naqur.\JI'S actod, sob
pena de r·.u!lidn::e, salvo nos casos cxcoptuadus no Codigo.
. Arl. BL E' prohibido ao tutor, inesmo cnrn :wtori.:ac•ão·
do juiz, adquirir para si ou por .inter]1osta pessoa b,cns do bCu
tutelntlo att. d011~ mmos depois de ter eessado a. !.ulei:t; •li;;pbr
da bens a tilul(l ·gJaluiLo c tornar-se cc;oionario cio dirciLo ou
crei}i(l) COntra I) f0.Cf'ffiQ •
.
•.
Arl. t;:!. Os irnmovcis do menor não podem :::131• venrliuos,
sinfin pnr noces<;i(ade provada ou evidente utu lilntl~, u cm
lei!:l•J publico P!'Clriclido 'pelo juiz.·.
Art.. 83. O tutor tem direito a ser indemnizado de totlaa
as dospozas feitas com o alimento, educação o tratamento· do
mono!', segundo as condições de fortuna elo . seu tutelado e .
de aecôrdo rom o f\Ue fôr determinado pelo juiz, c bem
assim de todas as dcspeznss feitas legalmente no exercício da
tulorin e adminislrar;fto dos bens.
·
Arl. 8.1. ü lnlor é obrigado n prestar conlas ela tutela
annualmcnle o sempre que· J'ôr para isso chamado o !bem
n&~im crs.•nndn a l.uloria por qualquer motivo.
A quilaçiin do t.ulolado que so tornou capaz não exime. o
t.ulol' <la respun~abilíclncla sem que ns eontns lenham sido
):ll'esl.ndas pL'rnnl o o jui~ c ]llll' este approvadas.
•
Nos eusos do mnrle auscneia ou inlcrclicçrLo elo Lut.or, as
conlns sct·iio pl'esindas pelos sons hcrdoii•os ou rctwcscnLantcs.
·
As despc~us da p!'osta·c,Uo ele eontas serão pagus pela
(P.upillo.,

·.
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Ar L ·8·5. O tutor responde pelos prejuizos que causar
ao seu pupillo QOr negligencia, culpa ou dolo, e lambem Dei~
móra em· recolher ao cofre de orphãos a importancia dos
saldos em seu poder. Considera-se· o tutor em móra quando
não effect.ua o dilo recolhimento dentro de cinco dias depois
de intimaria para isso, ficando desde Jogo constituído em
obrigacão de depositaria.
Art. sa. Ao tutor cujas contas forem approvadas arbi~
trará o juiz. uma remuneração pelo seu trabalho, não e:1ce~
dendo de 10 o/o da renda annual dos bens do pupillo.
Art. Si. Devem 'ser recolhidos ao cofre de orphão~
as quantias de dinheiro prctenccnlcs aos pupillos, bem como
os ohiectos do ouro e prata, pedras preciosas, com declaração
especificada da qualidade, peso e valor de cada um delles
e c.;s titúlos ao port.auor, passando-se ao tutor uma cautela
para que possa exercer, pQio menor, os direitos decorrentes
dr.sses titulas. ,·
Art. RS. Os valores que exi.~tirem no cofre de orphãoe
não r,ocJerãn .!et ret. irados .~mão \lO r ,::>rdem do juiz, nos ca~ os
seguintes r.specifica<los na ordem:
•

r,

despeza com o sustento e educacão do pupillo;
li, compra de immoveis para o menor ou apolices da divida publica da União ou dos .Estados;
III, para terem o emprego determinado pelo testador ou
doador;
IV, para serem entregues aos pupillos quando se emanciparem ou aos seus herdeiros no caso de morte daquelles,
Art. 89. Cessa a tu tela pela cessaçãG da incapacidade do
. pnplllo.
Sc•rá destituído o tutor negligente, prevaricador ou que
se tornar incapaz.
SECÇÃo 2' .
Da cmatela

Art. 90. Dar-se-·ha curador ao alienado, sendo a interdicoão promovida:
I, pelo pae, mãe ou tutor;

IT, .pelo conjugo ou por algum parente em gráo sucoessivel:
ITII. pelo l\linistcrio Publico no caso de não existir alguma da.~ pessoas mencionadas acima, ou se forem incapazes,
ou IHtYendo nccossiclade de recolher o paciente a alguma casa
elo saudc ou hospicio.
·
MI. oi. Nos casos cm que n inteJ•clicçfin fôr promovid~
poln Minisl.crio Publico o .iniz nomeará um rlefensor .d~ su~
pos/.n incapaz. l~os outros cnsos o defensor será o Mm1stono
Publico.
S. - Vol. VIl
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Art. 92. Antes de decidir sobre a declaração da incapacidade, o juiz examinará pessoalmente o denunciado como
incapaz, o pedirá o parecer de 'profi ssionaes.
·
Art. 93. A sontencá que deélara a interdiccão produz
effeitos desde logo, embora sujeita a recurso.
, .. ,Art. 94. O conjugo, não .sepa1:ado Judicialmimte, ~. de
rhreito, curador do o\Jtro, quando mteruwto.
.·
§ 1.• Na falla de conju!;'e, é curador. legitimo Q pae, na
falta deste a mãe; e na falta desta o descendente maior.
§ 2.• Entre os descendentes os mais prcx~imos excluem
os mais. remotos, e, entre os do· mesmo gráo os varões excluem as mulheres.
.
§ 3.~ Na falta das pessoas alludidas; compele ao juiz a
.
_
escolha do curador. Art. 95. A autoridade do curador ext.ender-se-ha aos
filhos menores e aos bens do curatelado.
Art. 95. São appücaveis á curatela as disposições sobre
a tutela, com as modificações seguintes:
.
§ 1. • Sendo curador o conjuge, se o regímen do casamento fôr a commun'hão, não será obrigado a prestar contas
ela curatela, sinão por morte do curatelado. O juiz poderá
supprir o consentimento elo conjqgc inlcrdicto para a alienação elos immoveis communs; no caso de necessidade ou
no toda convenieneia da; alienação.
~ 2." Sendo o ca~amcnto com separação ele bens o.u pelo
regímen dotai, havendo ascendentes ou descerul.entes, o conjug-o curador prestará contas· ele dons cm dous annos.
Esta clisposicão ó extensiva ao curador que fôr ascendente ou descendente do curatelado.
Art. 97. Dar-se-ha curador ao n'ascitÚro quando a mãe
estiver privada· de exercer o patrio poder, tendo fallecido o
pae ou nãQ sendo conhecido.
Ar i.. OS. Não se póde promover a curadoria do nascituro sem prévia declaraç-ão de gravidez feito. em juizo pela
mãe, salvo estando esto. interdicta.
·
-Art. 99. Ao curador dos índios, quando o juiz deva nomeai-o, serão fixados os limites da curatela, segundo o gráo
de instrucção do índio c altcnclcndp no disposto no art. 5".
Art. 1-00. A requerimento do conjuge ou do ascendente
ou descendente de algncm nceusndo de prodigalidade, mandará
n juizo submctl.cr a exame medico o supposto prodigo e, veriJ'icando-sc qur. a pl'Orlir;nliclaclc resulta do desordem das faculdades mcntacs, scrú -intr.rrliclnclo como alienado. Todavia, o
,iuiz poderá limitar ns cf1'eitos rla int.crrliccão :í prohibição de
mnpcnhnr, hypot.hccar ou alienar bens, n rltJ conl.rahir divida~
_superiores ás nccessiànàes pcs~oacs, sem autoriznoiio' judicial,
cpnfornw o gráo ela molcslit\ e o parecer dos medicas.
. ArL 101. O 1\!inisl.crio Publie(l. o~ficinrá 'cm todas as
causas rlt! menores que cslivcrcm sob Lu tela c nas de incapazes, salvo sendo a mulher interdiclu e o mo.rido cul'udor,,
•!·
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SOCIEDADES

Supprima-se o at·L. 3\l do projecto do Codigo Commer.o
cia,l. O art. Mli desse pro,iecLo passa a ser o 102 do Codigo,
umco.
· ~
Substilua-se o art. 191< pelo seguinte, dando-lhe a. numoracão que lho toem·:
As as~ociacücs quo tiverem fins -religiosos, moraes, scien- ·
Lificos, de assistoncia ou de simples recreio, adquirirão personalidade jurídica. archivado os ·seus estatutos contracto
,;ç,cial ou compromisso ·de conformidade com o ar L. 11:!~. •
E'-lhes applicavel o disposto no dito arLigo e nos artigos
190, 191, .J.92 e 193.

·

As sociedades que não tiverem archivado os seus estatutos não poderão emitth) tilulos ou papeis ao portador de
qualquer especie, nem sacar, ondoss'ar . ou aoceitat· letras de
cambio ou nota promissor·ia, nem contrahir empreslimo sobre
hypot'heca, penhor ou anticnreso, nem estabelecer lojas, deposltos ou armazens em que se c..'l:ponham mercadorias á venda,
ainda que .para algum fim accJdentaL
Antes de aquirídn a porsonalicladc jurídica na. i'órma
desto artig·o, essas sociedades são simples contractos, validos '
entre socios, mas não obrigam a terceitos nem llies podem ser
·
·
·
oppostos.
Ai-t. Exting·uindo-sc uma sociedade de fins economicos,
o remanescente no putrimomo social será }larlilhado ent..ra
os socios ou seus herdeiros.

'l'I'l'ULO J.Jl
. "'~

...

DAS FUNDAOõi>S ·

J Art. Sü'J. O msULuidm· de fundacao fará, por escripturà
publica ou por acto de ull.imn vontade, dolacão es.pecia! do
bens livre;; c especificará o i'im a que ella se destinar, declarando, se quizer, o modo de sua administração.
A.rl. 3:lü. Quando· insui'ficicnlcs para a constituiciio da.
funda~.iio, os bens doados serão convertidos em tnulos da.
divida publica, se outro cousa n~o determinar ·cr instituidor,
até quo, augmenlaclos pelos l'endJmcntos uccumulados ou por.
novaSJ dotações, ·consliLuatn o eapital necessario áqucllo fim,,
Art. 3f 7. As i'unduc.ões ficarão sob a inspecção· do Minisl.el'io l'ublico do Estado onclo estiverem situadas.
. ~ L" Si cx_l.cnderc_m u sua. t~cção. a mai~ de um -J~stacl'o,
fJCarao sob a mspcccao elo l\llmstcno Pubhco de cada um
· clolles.
§ 2." O disposto cm relaciw aos Estados tom itp})lioacãc.
ao Dist.riclo l?ecloral.
Al't. 31'8. As pessoas enctn·r·egadas da applicaoão dp
vutrimonio log-o quo tiverem conhecimento da instHuioiio1
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forn\ularão, àe accõrdo com as bases desta, os estatutos pelos:
quaes se ha de .reger a fundacão submettendo-os em seguida
á approvacão 'da autoridade competente.
'paiagrapho unico. Si fOr denegada approvacão poderá
esta ser supprida pelo juiz competente do Estado ou do
D:istricto Federal, com os recursos legaes.
Art. 319 •. Os estatutos da fundac.ão só .poderão ser mo.dificados sob us seguintes condições:
.
I, que a modificação seja decidida pela maioria absoluta
.. da corporacão ou das pessoas que teem direito de gerir e
1•epresentar a fundação;
·H, que não contrarie o fim desta;
III, que se,ia ap.provada· pelo respectivo inspeétor.
Art. 320. A minoria vencida na. modificacão dos estatutos poderá, dentro de um anno, recorrer ao juiz competente
para pedir annul!ação do acto sem prejuizo do direito de
terceiros.
· Art. 321. A fnndacão constitue pessoa .iuridica e regese pelas disposições relativas ás sociedades no que l·he. fõr
applicavel.
O titulo IV do proj ccto de Codigo Commercial passará a
snr titulo V.
·

LIVRO II
Das Cousas
TITULO I
Dos bens em geral
CAPI'rULO I

-.

DISPOSIÇÕES COMMUNS

Ar!.. 3t,8. Além das cousas immoveis poi' natureza, será
considerado como immovcl. para os effcitos de direito, tudo
quanto fm• ir.corpot•ado •pcrmanen!.emcnle ao solo, de Jno·do
a não poder ser delle reti1'ado sem deterioração, fl'(lctura ou
modifiCUÇ\ÜO.
Art. 340. Serão f.ambem considerados inimoveis os bens·
qn~ o proprictario mantivm· proposilal!T!cnto destinados ti.
exploração industrial ou agricola, cmbcllczamento ou commodidaC!c do immovcl.
Art. 350. usquc 3G3
os ar!.s. 278 usquc 2\11 do projecto de Codigo Commcrcial,
Ar!. 8G5. Siio bens publicas de uso commum os mares
tnrril.oria,es, os rios navcgaveis, os lagos cujas margens são
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terras .P~~Iicas, os portos, embarcadouros (l canaes, cxclu idos
o.~ arhflCJae.s e docas a cargo de cmprczas particulares, a.s
. fo~t.es publicas, as c~tradas, ruas, praças e Jogradouros ele
uti!Idade, us~ e proveito commum dos habitantes, e os cemiterws .. As le1s. e regulamentos administrativos determinam as
modalidades do uso .desses bens,.
ArL. 366. Os bens patrimoniaes ·da União dos Estados
e dos Muni~i,p~s são equiparados ao-s bens particulares, sal ..
va~ as restrwçoes postas pela lei á alienar-ão o modo dr, aproveJtament.o desses bens,

CAPITULO II
.DA PROPRIEDADE EM GERAL

Art. 367. O proprietario de uma cousa tem nos limites
da lei ? direito de dispàr della e de usai-a como lhe parecer
conyen~ente, comtanto que não seja com o ir..tuito evidente àe
preJudicar a outr·cm, ou que o uso não offenda direito alheio.
O àireito de propriedade comprchende a faculdade de
rebaver a cousa do poder de qtwm quer que illegalmente a
poasua.
§ 1. o A propri·edade pôde ser sujeita a condição resolutoria, e com d implemento da condição resolvem-se todos o•
direi tos concedidos na .pendencia da cor.dição, ficando o proprie[ario em favor de quem se opera a resolução com o direito de reivindica!' a cousa de quem a detenha.
§ 2. o Si a resolução for pelo adv·cnto do termo ou por
'causa superveniente será o po8suidor· considerado proprietario perfeiLo até o dia da resolução, subsistindo as. alienações
e onus por elle constituídos.
..
,. ,. .....
Art. 368. Quando uma cousa é commum a <lous ou mais
· proprietariós, as {{uotas respectivas podem ser determin.adas
ou consisti!· em par.tes :tdéaes, conforme res1.11ta~ do tltul'
originaria da communhão.
· 'l'ratando-.se de mercadoria, de navio ou de estabelecimento industrial entender-sc-ha que cada comparte tem uma
quota ideal prop'orclonada ao seu interesse na cousa.
Não se considera é.ommum a cousa pertence!lte ã fundação ou sociedade orsanica de cor:forrnidndc á lei, salvo depois ele d~ssolvida. ·
Art. 369 usque 379.
Arts .. 294 usquc 304 do p,ro}ecto de Codigo Conunercial.
Arl. 380. O dit•eito de usar ou da usufruir a cousa, ou
de servir-se della .para alguma utilidade, póde ser separa~o
temporariamente do àominio, dando origem a uma obrigaçao
indeterminada.
Art. 381. O usufructo póde recahir em um ou mais
bens ,cm um patrimonio inteiro ou em pa.rte àeste e pórle
ser limitado a certos proveitos c utilidades. O usufructo ~x
tende-se aos 'acccssorios c accrcscimos da cousa, salvo rhsposiçüo em contra ri o.
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.Se~o. o. usufructo inst.iLuido .successivamente em favor
de .n;uus de uma pessoa, o c1ominio se consolida r.a segúnda
posson, salvo si esta não chegar a usufruir.
· A3't. 382 . E' inalicr:avel o 'usufructo constituido . pela
duraçao da v1da do usu1ructuurio, salvo sendo a alienação
feita ao proprietario,
·
.
.
' , . Tod~s os cont.ract.os c obrigações eontrah idas pelo USIJfnJCtuarJO e relahvos ao· objecto. do usufruct.o ent.endem-s!l
sujeitos á resolu~ão pela cxt.incção do usufruct.o salvo si esta
for proveniente de alienacão do usuf1ructo r.o 'casei em que
é permittida ou no caso de renuneia.
·
.
. .
Art. 383. Quando não se fixa prazo para o usufructo
'entende-se que este durará emquanto durar a vida do nsuf.ructuarlo.
·
O usnfructo concedido ás pess·oàs ,iuridicas não póde ir
além de 50 anno.s para os immoveis c 3.0 anr.os. pilil'a os bens
moveis contados da daCã da instit.ui~ão ·do usufructo. Cessando .
a exist.encia da pessna ,iuridica cessa o usufructo,
Art. 384 ..Pertencem no usuf11uctunrio a posse da cousa,
o sou uso, a adm inistraçüo c pe-rcepção dos fructos.
Art:. 385 usque 396.
Arts. 305 a 316.
Art. 397. Sãn extensivas ·ao nso ns ··disposiÇões sobre
·Usttfrudo no que lhe forem applicavcis. Comprehende-so no
uso o direito de habitar o predio,
Art. · 398. As rcnrlas constituídas r.xp!l'cssamcnte ·sobre
a cousa, para que possam ser oppostas a terceiros, devem ser
ir:scriptns na fó1'rr.'a determinada no livro VU deste Codigo.
Artt. 399. o~ dominio uma vez adquirido presume-se contiruundo até prova cm conlrwrio; o dominio presume-se tam·bem exclusivo e illimit.adn emquanto nãn ee mostrar o con:ctominio ou o desmembramento elos direitos dominiacs.
Ar!.. 400. Pcrc.cendo a cousa que é objecto da proprie~
dadc perece o direito de pro.priedad<l,
Art. 401. A cousa 'J)óde ser desapropriada por necessidad<:l
ou nt.ilidade publica nacinnal, estadual óu municipal, declarada por lei; merlinr.tc indcr:unização prévia ou do seu v~lor.
§ 1.• A verificação dos casos de necessidade publi·ca a
que se destinar a prnvr.;cdad·e partim1lnr ser:í feita perante
a ,iust.ir,a federal,
.
§ 2.• A vcrifir,nçli.o r}oq · ~nsos cl0 ulilirlacliJ pnblicn resultará •da lei. ou cln rlrrrr.tn rio Prr$idnnt,e ela Rcnublica, cln ~o
vcrno do Est.nclo ou dits mnnicipallclnrlcs com funrlnment.o em
lei.
§ 3,• A verificn~iín rln casn de 11 UJi.rlndc pnhlica p6do ser
:feit.a pelas rrrinrr.zas cnnlract.ant.cs de ohras, scrviço.s 011 iornecimcnt.os 'llnhlicns, a rtnr.m for ronccrlido esse rhr~lf.o por
lei ou decreto dn· nut.oriclnd•e compet.ent.r. llasondo em let.
AJ•t.. lt02. Os nrprir•l.arins dos prr.rlios e terrenos .sujeitos á desapt•opt'illçüo nüo porlerüo impedir quo a propriedade
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seJa cxamil!ada e percor!'ida peluti iwl'iLos encarregados ela .
descrtp\!Üo e avaliação e· do levantamento de planos o plantas; salvo aos propriet,arios o direito á indemnização pelos
preJ uizos c ct.amnos causados pelos di los peritos. ·
. At't.. 403. Nenhuma autoridade judwiaria ou administra·uva poderá admiLLir rcclamacão .on contest:.r)ii.o contra a de.s- ·
apropriação resul1.ante ela npprovação dos planos e plantd.s,
]Jela autoridade competente.
A rcivi;ndicação ou a resolução do domínio. a pr8flmpcão
ru a remissão ou qualquel' prclacão ou preferencia sobre 31
IJOUS~. não podem impedir a desapropriação ner.l a transfel'Onc!a ela propriedade livre e desembargada de todos os en·cargc,, judiciaes ou ext.ra-jlidiciaea, salvo ao~ reclamantes o
direil<· de disputarem seus direitos sobre o preço, no qual
ficarãn snbrogados todos os onus, llypotheoas e lides pendente~.
·
Art.. 404. Si os terrenos e predios que houvP-rem de ser
.. dt>aapropriados sómente cm parte ficarem reduzidos a m~nos
rif' mt>t.ade de sua extensão, ou privados das servidões necessaria:; (t parle não ·desapropriada, serão desapropriados 'e
inderrnizados no seu todo, si os proprietarios 0 requererem.
Esta disposição se observará i.ambem quando a •parte· não
desaJlropriada ficar desmerecida do seu valor pela privação de
obras r' bcmfnitorias importantes.
s·l a desapropriação prejudicar servidão necessaria de
r.u lrn~ precli os c terrenos, o proprietario deste.s será equi,ta1.ivamentc indemnizado.
'
Da mcstiut fórma se procéderá quando a utilização do
~ub-s:'oln all.crar, prejudicar ou d~svalorizar o sólo sobrestante.
. Ar!. 1,05. Tendo tL desa'propriv.ção por fim a abertura ie
ruas r. praças, o.s propl'ictarios desapropriados terão prcfe'rcncia para acqu is icão dos terrenos dispon!veis nas novas
vias de communicacão pelo preço de venda: que a autori fade
· 1.lesapropriantc fixar·.
·
Art. 406. Declarada a desapropriação. o proprictario tem o
direit.r, .()e fazer assignar prazo :í ·autoridade ou. empreza desapropT'iantc para realizar a desapropriação .com o pagnment.o
rla in•.lemnizacão ami.gavclmcnte contractada, ou depositada
no caso de processo judicial, sob pena de responder pelas
·
perdas e damnos que a demora occasionar.
O prazo será fixado pelo juiz attendendo ás ciroumstnncias.
A.rt. 1;07. A indemniza·ção, em falta de accôrdo amigava!,
será rlctnrminadu por arbitramento na fórma das leis de
<proce:>so.
.
~ 1." Achando-se n' propriedade sn,i.eit.n n imposto predial
n indemnização será fixncla entre 10 c 15 vezes o valor locatnrio, deduzida previamente a import.ancia do impo.gt.o predial.
·e tendo por bnse e~te imposto lnncado 'no anno anterior ao elo
decreln da desnproprinçiío.
'J.'oduv ia mostrando-se por modo indubitnvel qn e a proprieclncle foi ai:!quirida mais do tres annos antes de decre-
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tada a obra ou serviço· de que resulta a: desapropriação, ou
maiH do dous anuas antes de decla-rada ou decretada a desnpro·rwiação da casa, a· juiz poderá elevar o valor da' inde~
mnjzacão razoavelmente, att.endendo ás circumstar.cias, aos
melhoramontos e bem feitorias realizados depois '·da acquisição
e ouvindo peritos, comtanto que não exceda o preço da ac~ui
sição accrescido do valor dos melhoramentos e bemfeitorias,
salvo si estas puderem ser retiradas sem damno. ·
§ 2.• Si a propriedade não estiver .sujeita a imposta predial ou tiver sido const.ruida ou reconstruída em data posterior oo lançamento para o. ultimb anuo, o valor da mdemnizacão será calculado pela renda verificade. ou estimada por
peritJ:-., c, si houver. cai do em rui na,,· prevalecerá o valor do
· terrem-., segundo os preços .do lagar.
3.• Na indemnizacão do valor dos terreno.s baldios, será~
nttcnc.idas as sua.s condições cultu-raes, as servidões e bemfeitorias que concorram para o calculo do seu valor venal.
§ 4." Nos casos de pro.pdedade sujeita á emphyteuse, ·o
valor elo dominio directo será calculado sobre a importancia:
ele 20 fóros e ·um lauclemio; no do aominio util, o calculo .se
f'l:-á ~obre o valor elo 'predio liVre, deduzido o do domínio
direcl.c.•: e o da sub-cmphyt~usc será esse mesmo valor, deduzidas 20 pensões sub-cmphytcutic:ls,. equivalentes ao domínio
de emphyt.euta principal.
~ 5,• Quando no predio houver insta!lações c maclünismos
r.n'l frrnccionamcnto, será calcnlado o respectivo valor para a
indrn•nizaGi:io, casn niin prefiram os proprietarios delles que
~eian, sómr.ntn calcnladn.s .as rlespczaR
ncces.sarias com o
dcsmnnle c transporte para outro local.
~ 6." O valor da indemnização pela dr.sapropriaoão · dfl
aguas corresponderá ao volume ou á força motora de que se
po~sa utilizar o proprietario .
. S•'J'ãO indemnizados OS proprietnrios dt' l'ISlabelecimentos
ou imlallacões que ficarr.m prejudicados por não pemittirem
aR obt·as ou serviços de utilidade publica a· distribuição de
agua necessnria á respectiva exploração.
·Na. desapropriação de aguas é 5emprr. assegurada ao
propriGtario a quantidade necessaria ao cnn~umo domestico
e aos usos da lavoura, devendo o desapropriante fazer vara
esF.e fim as convenientGs derivações quanJo reclamadas.
1\iio sendo pvs~ivél garantir a<l P"Opriet.ario a agua. necess~ria será desapropria-do todo o predio.
7.• A ind~mniznção não poclcr:i ser ~·1pcrior ás cxi>:cncias do proprielado, nem inferior á offCJ·ta do tlesappropl'iar.t r .
.APL /108. 0~ lorntarios que tiverem realizado bemfeito-t
rins rrr:cessnrias 01.1 1.1tei~, e adquirido, cm virtnde de contracto,
élireit{l á indcmniznç.\í.o das mesmas bnmfeitorias, poderrto requerer o pagamento da indemnização, o qual será deduzido
,lo valor elo immovcl,
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Esta disposição é a:pplicavel a todo aqucllc qu 0 houve])
r.onstJ'nJdo ·ou rcconsti·uirlo predio em terrr.no alheio sob a
olausnla de indemnização pelOJ percepção integral ou parcial
.dos J'ruclos ou· alugueis.
Arl. 409. Em caso de guerra internw ou commocão intest'na, ou de necessidade de acurlir á populacüo flageliada pela
fiCSl~ ou pela fome, o Governo da Republica poderá apossar-se
ele emnarcacões particulares. para sua utilização provisoria
ou Plli'a fim de que .resuHc a destruicão-ou innavcgabilidade
•la embarcação,, indemnizando equitativamente ao proprietario
ou :m:nador o valor do frete, segundo os preços c usos do
l'Jgar, ou o valor da embarcação angariado,. no caso de sua
de~truicão ou innavegabiliclade, e as perdas e damnos soffriclos
pelo proprietario e armador.
Art.. 4i O. A desapropriação ·dos direitos autoraes não
r-ó de ter Jogar em vida do autor contra a• vontade deste,'
Art.. <11 J • A transmissão do dominio no caso de d.esapronriaç~o opem-se pP-lo pa.gamento ou• deposito da importaricia
dtl iml~mmzacão.
·
Ar-t. 412. Na; clcsaprorpTiação em que forem comprehen•
r~ido~ bens de incapazes, seus paeH, tutores e curadores Rerão
autorizados por simples despacho do juiz competente a acceitnr as offertas, achando-a:; ui. eis aos seus filhos, pupilos ou
cmate!arlos.
Na desapropriacão de cousa commum do casal,. iguar far.ulcl~dr pertence ao conjuge que estiver na administraçüo
dos hr.ns.
Arf.. H3. Nos r,usol'. de perigo imminrmto, como de
r•1erm ou commocão intestina, cessarão todas. as formalidaclrs e pod~r-se-:í tomar posse do uso, quando baste, reservados
o.~ rlirr.itos dos proprietarios c interessados para serem dednzili(·.o. em tempo opportuno.
Art. 414. A dispogição do artigo anterior é applicaveL
c.os casos em qu•e houver sido expressamcnf.e declarada a
urgcnria da. desapro·prinção, pura o effeito da posse dos iromovei' indispensuveis :í immildiata exccnç1io "de obras.
~ 1.• Para a cxpedi.ção do mandado, quando não houver
Mcõrdo ~ohre a intlemni?.ação P. prévio pagamento do preço.
~erá depositado o valor muximo que competir por direito
ans p~oprietarios c interessados, sobre u base do imposto predial C•U do ,aluguel, por estimativo dos arbitradores.
§ 2.' Feito o deposito, po·dcrá Rer levantado o minimo,
c sn pl'oscguirá no processo elo arhit.ramenfo •para a liquirlaofio definitiva elas inclcmniznções, pela fórma dos artigos
antcco:lenlcs.
Art. li15. Poderão ser or.cnpados temporariamente oa
terrenos não edificados, ele imprcscindivel neccssida,à.e para
:~ insl nllacão dos scrvicos c trabalhos preparatorios da execução elas' obras c cxlraccão de materincs clcstinaclos ás mesmas ohras.
•
..
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~ 1..• A occupação provisor ia será requerida e concedida
mediante preço certo pelo· fempo da sua duração, e responsa..:
. hilídarle dos damnos o prcjnizos por ella causados, est.imados
:por cl'lnvenção amigavel on por arbitramento.
§ ·2." Fixadas as indemnizacões e depositada a que houvev
. sido r:onvenoionada ou arbitrada· como garantia provisoria da
rr.spo'frsnbílidade eventual do damno, cxpedir-se-á o respe. ctívo mandado, que servirá de titulo ao occupante, até que,
terminadas. as obras, se proceda· .ao arbitrame;nto para a defini tiv:: indemnizàc.ão dos damnos e interesses, pelo facto da;
or.enpução e dos que forem devidos pelas deteriorações e pre.. Jt!Ízo por ella causados.

•, f.', I~

DA PfiOPRTJllDADJl IM:M<OVRL

SECÇÃO PRliltEIRA

·Da accessão
MI. ld . As ilhas e ilhof.ns formadas no Jeito de um rio
par!.ic1r!ar ·pertencem aos propriefnrios ribeirinhos fronteir·~.
obsel'vaclas as regras scgu intee:
,,

I, ns que se formarem no meio do rio cdnsideram-s!lt.
imos sohJ•evinclos aos te1•rcnos ribeirinhos fronteiros de
nmhns a·s margens, na prnnorciio rle suas testadas, até a linha
. que rHvidir n. alveo cm duas partes iguaes;
·
, '
.
II as qt1c se formarem ent.re essa linha e' uma das maral'ns r.1nsidernm-sc accrcscimo~ nos terrenos ribeirinhos frontrirm, desse mesmo lado:
Trl. as ·Que se formarem nP.ln dcsclnhramcnto de um novt~
!lraço cln rio co'ntinuam a pcr!cnrcr aos propriotnrio.s dos terrenos .á cnsta dos quaes se conA!.ituíram.
·
Art. 4'17. As ilhas e ilhotns formadas nos mares f.erritoriae~ do Brasil pertencem :í União; as fnrmadns nos rios e
:Jr,g-o~ pnblicos pertenMm á Unii'ín nu no E'<tndo, conforme per- .
tencer a este ou nqnella o domínio dos rios e lagos.
· Arf. 41R. Os accrescimos .qne se formam por depositas
"ll at~rros .nnturnes 011 nclo afast.n:mcnto das atroas dos rio~.
pr.rt.·.~"'rrm no.s prm)riell'trios rln•:;_.lcrrcnn~ mnrginaes, ainda qn~
ns rins se .iam •nonhlicos .
.Arl. !d!l. Os rlo·nos rlc t.rrrenos,que confinam cnm 1lt:\'UG.S
rlormrnlcs, como lago~ e t.nnrmes. nem adquirem o s61n descohnrto por nnololler rliminui~iin rlns ngt1as, nem perdem o quP.
rllns r·nm· ~nn crrscimcnto invadirem.
:\rf, '•20. Qnnnrlo 0 t crrcna ri~ nllnvillo sc formar em
frcnli:• n rrr·edio,g pertencentes a proprietm:ios differentes 1 · farn~crc.s~
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i:t'-á u divisão entre elles, cm 'propor:uüu ~ testada que cada

tlm dos predios apresentava sobre a anLiga margem.·'
:Ai't. 421. O alveo abandonado do r) o puhlic~, ou parti..:
r.ular. pet·tcnco aos propristarios ribeirinhos das duas margens,
sem que Lenham direito a inclcrimizaçilo alguma· os donos dos
tr.rror.o.s por onde as aguas abrirem novo curso. Entende-se
que os prcdios marginaes· se estendem at6 o meio do alveo. ·
Ad. 1122. ·Qualquer construcçácJ ou plantaoão oxist.,nte
ein um terreno, presume-se feita· pelo proprietario e á ·SUO:
cnstr. af.é qull o contrario se prove.
· ·
Art.. 423. Aquelle que semeia, planta ou edifica em terrrno proprio, com sementes, plantas ou mater>iaes alheios.
ádquirc a propriedade destes, mas esbi obriA"ndo a pagar o
seu vlllor, além de responder poJ'1)erdus e damnos se procedeu
de má fé..
·
:\..'·t. 424. · Aquello que semeia, planta ou edifica ·em t.er:.•r.nn alheio, perde, cm proveito do propriotario, as sementes.
)Jlant~s e const.rucções, mas tem direito a indemnização. Si
procedeu de má fé, poderá ser constrangido a repor as cousas
r.o estado anterior, e a pagar o~ pre,iuizos .
.A1·t. 425. Havendo má fé de ,ambas as partes, adquirirá
·o proprietario as sementes, plantas c r.onst.rurcões, devendo.
porem. indemnizar o valor das bemfeitoria.s ..·
Presume.,.se má fé :no proprictario, quando o trabalho d!l
1Plant.~.ciío ou constrncçüo se .fez cm .sua presonca e sem im
pugna~ão sua.
·
ArL •· -\.2Q. O disposto no artill'D antecedente applica-se
._ambem no caso cm que as· sementes, plantas ou 0 s .mat.·eriaes
. não prrlcnccm n quem de boa fé os empre~;ou em só lo alheio.
Pnragrapho único. O .Jlropriot.nrio d~s sementes. plantas
cu mntoriacs poder{t cobrar do proprictario do sólo a ínr:lemnizaoão cloviclu, quando 1não puder havei-a do plantadur ou
constr;1ctor.
SECÇ.W SEGÚZ'WA

Da posse
Art. 427. Prova-se a po.sse elo ímmovel:

I, pela· inscripção nn registro predial em 'nome do possuirlor:
II. pela collectn para o pagamento do imposto predial, ou
r! e qualquer imposto que recnin ,qobre o immovel;
·
IJT. lratnncln"so de terreTln~ hnlrlios ou de campos de
r1•incii~, neln cnlt.lll'n e occunn~;iio rffectivn por rrii!is r:le nnno,
si n r.o··erlin rusticn ft'l!' sifunrlo tl. distancia dn mnis de on kilnmetrm dR povoacüo em que estiver astabeleeido o registro,
Iião hr,vendo communlcaciio por estrada de ferro ou nave-
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ga~;ão. NãÕ 'é possuidor aquelle que, achando-se em relaçii.o

de dcpendencia para com oul.ro., adquire ·e conserva a posse
em nome deste, cm- cumprimento · de ordens e instrucções
rmas;
·
IV, !pei!Ji successão testamentaria ou inlestada, provando.·~ a posse do autor da heranç~ ou legado e observada a disposicilo do art. 2. 236.
Av!. 428. O possuidor presume-se proprietario e é proJ.~g-ido como tal,. até que se mostre o cont.rarro. Si .o que lJOnlt>~lar a posse não provar que tem direito á poprjedade, p
possuidor será mantido na posse ou restituído a ella. em caso
de oobulho.
·
·
· ·
Ar L ''29. Quando mais de uma: pessoa pretender a qualidade de possuidor, deverá ser mantido provisoriamente. · o
cue r,sfiver occupa1ndo 0 immovel, ou que most-rar que ha mais
((•mpo exerce de facto. os poderes de propr ietario, salvo si a
riutrn· parte provar logo ·ait·eito á propriedade. Apresentando
ambos os contestantes prova .da acquisição da propriedade,
preferirá o que· tiver anterioridade de inscrip-cão no registro.
AI'!.. 430. O herd-eiro c o legatario continuam a: posse do
de cidus; o.o successor singular é facultado unir sua posse â
tio an lccessor para os effeitos legaes.
Al t. 431. oNão induzem posse os actos de mera permissão
ou tolerancia, nem autorizam n sua nc.quisição os actos violenlos ou clnndesti:nos, sinão depois de éessar a violencia ou a
~landcstinidade.

Art. 432. A posso do immovel faz presumir, até 1prova
contraria, a das cousas moveis que nelle estiverem.
Art. · 1,33. O possuidor, que fõr perturbado ou esbulhado
de sua posse poderá manter-se ou instituir-se a ella por sua ,
propria forca e autoridade, comtanto que o faca logo até o
.prazo de 48 horas, a contar da realização do facto turLalivo
ou espoliativo.
·
Arl. 43'•. O possuidor manuLenido na sua posse ou rr.stituido por acto judicial t.em d;reito á indemnização de perd;::q
e damnos contra o causador da turbação ou contra n tJ>hu-,
lhador.

Paragrapho unico. Si o c~bulh·J houver ~ido praticar! o
coni violencia ás pessoas ou ~s cousas, não sendo no ~aso do
artigo antecedente, o -possuidf'Jr deve lo>:;o ser re-"tiLuido. a
]losse em que estava, ainda qu-~ u o:;lmlln lo r .fll'OVO ler direito á propriedade e até •que pelos meios l'i!gulari!S demonstro
esse direito.
A1·L. '•35. 'l'ecm direito á h11JYiiS:.flll rle posse por aulori(lacll ;iudicial os adquirentes c]l) hen~ pJI' 3t·J .. :; r>n'.-:L' Yil'os ou

por o.uaesqucr actos judicines, eoni.l'a o;; prop1•ios transmil.fr.nies c-u quacsqucr terceiros qn•) injuslanYcntc d.'til'' J'em os
brm, alienados, respeitadas qunnl.o n.• ; illl'CüÍl'•J~ as tliSfJOSi~iies
c]esto Codigo relativ·ns ao registro.
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ArL. 436·. Não se póde oppor a posso ao ULulo legitimo
do propriedade si não nos casos expressos no Codigo.
Art. 437 .. O poss1.1idor de boa fé' tem direito aos fructos
p'ercebidos, emquanto durar a boa fé.
.
'
Art. 438. Os fructos pendentes ao {cmpo em que cessar
· a boa fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as de~~
pezas da producção .·e custeio. .
Devem ser tambem restitUldos os fructos colhidos com
anteci.pação. ·
..
Art. 439. O possuidor do má fé responde por Lodos os
i'ructos colhidos e percebidos e .pelos que, por culpa sua,
deixou de perceber,. desde o momento cm que se constituiu rtr:
má fé. T·em direito, porém, ás despezas da producção •:·
custeio.
Art. 440. O possuidor de b1a fé não responde pela.; ill~~
teriorações ou perdas da cousa, uma vez que lhe não tcl'iil:t
tl\iclJ causa .
. · Art. 441. O. possuidor de- má fé respondq pelas tlele~
I.iorações ou .perda da cousa, ainda accidentaco: excepto si
pi·ovar ·que. se teria.n dado do mesmo modo cst:mdo a cousa
11a posse do reivindicanf.e.
Art. 442. O possuidor de boa fé tem diteilo a ser !nd~mnizado da:s bemf'eilorioas necessarias e utei:;, c· quanto á~
voluptuarias, si lhe não fôr pago o valor, tem o direito d<'
levantal~as, quando o puder fazer sem detrimento d:t cousa.
Pelo valor das bemfeH.orias .nccessarias e uteis, po,;r.r:.í .exer~
.cr.r o direit.o de retenção ..
ArL. 443. Ao possuidor di! má fé devem s:lr ill"!cmni~
zadas somente as be'lllfeHori.l',: ncccssarias, mas niío g·o.:;u do
direito de retenção pelo valor dessas, nem do de levantar ~;
Volu.ptuarias.
·
.
:Ar L 44-1. As bemfeitorias comperisam~se com as dete,
riorações, e s·ó dão Jogar á indemnização,. si ainda existirem
no momento da evicção.
·

...

Paragrapho unico. O reivindicante obrigado a indemnizar as bcmfeitorias tem direito do optar entre o valor actual
de lias e o seu custo.
Ar L .445.. E' de boa fé a posse quando o possuid·or
ignora o vicio ou o obstaculo que lhe impede a acquisição do
immovel,
O possuidor com ,justo !.i tu lo de acquisiÇüo presume~se
de boa fé atú que se prove o contrario. ·
Considera-se justo titulo o modo pelo qual se póde, se~
gundo o Codigo, adquirir a propriedade.
Art. 446. O possuidor com justo Lilulo c boa fé pó·:lo
invocar o usucapiiio, conslituindo~se proprie1.ario, desde que
·a sua posse tenha durado mais de 1O armos sem contestação.
Arl. 4.\7. Para o usucapião dos bons .publicns é nccessnrio
quo a posse com justo lilulo o bóa fó tenha mais de 20 annos,

.
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Art. 448. Presume-se a boa l'é dos herdeiros e successorcs, ainda que se provo a má fé do de cn;ins 'ou antecessor·.
. Art: 41;9. As causas que impodam, suspendem ou iuf.érrompem a prescripção applicam-se ao usucapião, ·e do
mesmo modo ao possuidor o quê se acha estub.elecido em relar;ão ao devedor. ·
Art.' 450. Para que· o usucapião possa ser posto· a
· terceiros, o possuidor deverá fazer inscrever no registro
predial, nos termos do Livro VII, deste Codigo, a sentença ·
que jul(;ar a justificação da posse ou decidir a controversia.
sobre· a posse.
· .
.
·
· · Esta disposição não so applica ao caso em que o. Li Lu lo
que_justifillar a posse jã P.stiver ins~ripto no r 0gistro predial •

..

3ECÇÁÓ · TERCEIRA

TJa emf1h1ttensP.,

Art. 451. O emphyteuta tl considerado proprictario do
immovel, com a obrigação de pagar as pr.nsões cmphyteuticas, estabelecidas no acto · ou contractd · cimstituLivo da
Amphyteus~. 'l'odavia, o cmphyleuta não pi:íde vender nem
dar em pagamento o immovei sem afrontar o·:senhorio à!recto,
tlenunciando-lhe o preço e as condições em 'q!le ·a pretende
transferir, para que o mesmo senhorio. use do · direito da .
opção. O r•eferido senhorio teri1 o prazo de 30 dias para
declarar que quer a prefer·encia na alienação e depositar o
preço; e não o fazendo nesse prazo, .entende-se renunciada
a opção.
.
§ 1·.• Considera~se tambem renunciada a preferencia; .si
o senohorio directo receber Q laudemio estipulado no acto
ou contracto constitutivo da emphyteuse.
§ z:• Para as emphyteuses anteriores á · promulgação
deste Codigo, o laudemio é obrigatorio sempre que se realizar
a Lransfer~ncia do domínio util por venda ou doação em
pagamento, será de dons e meio por cento sobre o ·preço
da alienação si outra cousa não estiver estipulada,
§ 3.• Independe . elo consentimento do senhot·io a
transmissão da emphyteuse por herança ou legado, por doação
ou dote, mas o emphyteuta que não denunciar o acto no
,senhorio continuará responsavel pelos foros ou pensões em~~mtiw.
·
·
0
§, l1. O omphyLeuta lcm a prcforencia para a acquisição
do dominio directo nns mesmas condições e fór'mas estabelecidas neste artigo pura o senhorio. Em amuos os casos
observar-se~lla o disposto neste Codigo sobre o direito de.
preempção.
.
.
Art. 452. A omphyteus!l 6 perpetua. Sondo estipulada
~Jor tempo determinado considera-se simples arrondamontc .
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Art. /153. O foreiro não tem direito ú remissão do
fôro,. por esterilidade ou destruição parcial do pt·edio emphyteut.ico, nem pela perda total do seus· i'ructos; pódc, porém,
em baes casos abandonai-o ao senhorio directo c i'awi• ,inscrov·er o acto de renuncia, independente de seu assent.imento.
Art. 454. No casu de ser penhorado o predio por dividas do emphyteuta, o senhorio directo deve ser citado para
assistir á praça, e terá. preferencia, quer no caso de arrematação sobre os outros lançadores, em igualdade de . condi:.
çües, quer no caso de ·adjudicação por fa!La de lançadores.
Art. 455. Quando o pr•edio vier a pertencer u varias
pes•soas, dev·em estas, dentro de seis mezes, eleger mil cabecel,
sob pena de se devolver ao senhorio o direito de escolha,
Feita a .escolha todas as acçõts do senhorio contra os
foreiros serão propostas contra o cabecél, salvo. a este o
direito regressivo contra os outros pelas respectivas quotas.,
Si, porém, o senhorio directo convier na divisão do
prazo, cada uma das glébas em que fõr dividido constiLuirá
prazo distincto.
Art. 45G. Si o cmphyleuta pretender abandonar gratuitamente ao senhorio o predio ai'orado, poderão oppoi·-sc os
r.redores prejudicados com o abandono, . pros-Lando caucão
pelas pensões futuras até que .sejam pagos de seus creditas.,
Art. /!57. Ex ringue-se ·a emphyteuse, além dos casos em
que perece o diréito de propried!l'de:
l, pelo commisso, deixando o emphyteuta de pag·ar,
apezar de avisado, as pensões devidas por cinco annos consecutivos, salvo o seu direito á indemnização das' bomfeitorias;
II. falleccndo o empbyteuta sem deixar herdeiros, salvo
o direito dos credores;
·
III, pela consolid~ção do dominio uLil .:om o directo.
Art. 458. A sub-emp•hyLeuse esta sujeita ús disposiçüog
sobre a emphyteuse.
SECÇÂO QUARTA

Das servidõe,1
Art. 459. Em virtude da ·scrvidüo est.rihel~cidti sobM
um predio em fayor elo out.rc1, o propt•iot'nrio rlêsto ficá impr.•
rlillo de exercer os seus direitos de modo n prejudicar i1 5orvidão, ou é obrigado a tolerar quo o proprielnrio cio ]ll'Cciio
dominante se utilfze do servientu para o fim cnr·r·espondt•rli<J
li servidão.
.
Adquirem-se tambem as servidões por usucapião, nllsct·vnndo-se, quando ns servidões fot•cm nüo appurcntos, o ,fis~
posto na 1• parte do art. 450.
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Art. 460. O dono da servidão tem direito de fazer todas
·as obra·s necessarias ·para uso e convervação de !la. Si a servidão pertencer· a vario·s prr.dios os respectivos donos são obrigados a contribuir para as despezas.
.
Art. 461. Póde o dono do predio servi ente mudar a
servidão de um local para outro, comlanto que o faça á sua
custa e. em nada diminua as vantagens do predio dominante.
Art. 462. O exercicio da servidão deve restringir-se
á~ necessidades do predio d~minan~e, e evitar, quanto. possivel, maiOr encargo ao prediO servi ente.
Paragrapho unico. · Constituida para determinado fim,
não póde ser ampliad·a a outros, salvo o disposto no artigo seguinte.

•

•

Art. 463. Nas servidões de transito, a mais onerosa inclue a mer,os onerosa, e a menos onerosa· exc.lue a mais onerosa.
Art. 464. Si as necessidadP,s da culllll'a do ·prcdio do·minant.e exi,;irem maior extensão ã servidão, deve o.. dono
do scrviente supportal-a, mas lflm direito de ser indemnizado
na razão do exer,sso.
·
Art. /165 •• As aervidúcs prediaes sãn indivi'siveis: Subsistem rio caso de parÚiha em beneficio de cada um dos quinhões do predio dominante, ·e continuam 'a gravar cada um
dos do predio servi ente, salvo si· por sua natureza ou por seu
destino, só so applicurcm a uma parle determinada dos prodias.
Art., I1GG. O dono do prcdio ruslico ou urbano, que se
achar .encravado cm outro, sem sabida para a via publica,
fonte ou porto, tem direito de reclamar do visill'ho que lhe
dê passagem, cuja ditccção e extensão ·serão fixadas judicialmente quando preciso.
Art. 467. Não constituem servidão as passagens e atra-.
vessadouros particulares por propriedades tambem particulares, que se n.ão dirigem a fontes, .pontes, cmbarcad·ouros,
estações de estr'adas de ferro ou a Jogares publicas.
· MI.. 468. O. dono do predio infol'ior é obrigado a receber as agnas quo correm naturalmente do superior. Si· o
dono desl.e fizpr obras do arlr!,' para facilitar o escoamento,
devorá proeedei' de modo fJUC ·ao do ··outro não cause damno
maior que o nalurnl e anterior :Is mesmas obras .
Art. /169. Quando as agna:s •artificialmente trazidas para
predio
superior correm dclle para o inferior, o clono deste.
0
poderá reclamar ou Q~lC sejam dr.~vi.ndas ou que ~c lhe pa~uc
indemnizaçiío proporciOnal ao preJmzo que com 1sso soffl cr.
. Art. 1170. O proprietario ele uma fonte não caplacln. não
.pódo impeclir o cur~o ~alurnl das a~uas 'Pelos prcdio·s. mfcrioros depois de sal1sfoltns us necessidades de seu coihlllllO.

'
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Art. 471. As 31guas pluviaes que correm por Jogares publicas, assim oomo a dos rios publicas, podem ser u'Liliza!las,
na sua passagem, por qualquer proprieLario ribeirinho, conformando-se com as postura~ c rog·ulamentos administrativns.
Art. 472. E' pel'Inittido a qua lquur eanal izai', cm proveito da agricultum ou da industria, as aguas a que tcn'ha direito através úos predios ru:.;ticos alheios, não sendo ehacaras
ou sitias murados, quintaes, ,jardi.ns, ltorl.as ·ou paLcos ud,iaer!ntes a prcdios urbanos, precedendo inclumnizaçiio do pre,iuizo
que effcctivamente .rosnltar aos dito;; ·Pr·edios.
Ar L 1;73. Os donos dos prcdios, no caoo do arl.ign :~.nl.e
cedente temn lambem n direito de ser indemniw:dos elos
prejuízos que de futuro vierem u resultar da infillrar;ão on
eru.pr;üo das aguu·s. ou da cletorior·aí•ão dus ohms feitas pam
canalização destas.
·
Art. 474. O proprieturio póde embaJ•gaJ• a eonslrueção de
predio que invada a fu'ea elo seu ou sobre oste deite goLtcirus;
·do mesmo modo daquello em que sn abra· janela otr lcl'an!c
terraço sem mediar a distancia de dous mt!l.ro~.
§ :l." A di·sposil;ão ,Jcsf.e artig•o não ahJ•ange as l're,;l.us uu
settciras para ·luz, que não vão além de de~ ccnlimcti·os elo
largura sohr·e vinte de comprimento.
. ~ 2. 0 As aberturas para. lu~ uo prcscrcl·ern, podendo n
visinho a l.or.lo tmnpo levantar ,;;m ~asa 1.111 enntr•:l-J111l!'O, ainda
que védc a luz das ditat~ aberturas .
. Art. 475. O que consentir na abm·tuJ·a ela jarwlia. ·ou na
coHocação de escada on gol.e ir· a sobre o seu terreno, si\ poderá
exigil' o fec·hamento rlaquella ou n remor;ão desta, atr' anno o
dia depois
de' ,,:1'
conch1 i da a obrn.
'
. Ar L 476 . .Na;; c idarlrs, vil! as o po1·oar;ües, eujas cu;;as ~ãn
Rujeltas a alinhamento. o dono ele uni terreno vasio póde edifical~o travajando na .pa1:cdc di\risoria do p1•edio vi•sin!w; SI
este tiver. capacidade para supportar a nova constl'IIC\;ão, mudia•nte o pagamento do \'alo r ria metade da parede c do chão
COI'respondente,
·
·
'
.
Art. 477. O visinho o,ue primeiro consb;,tir póde . assentar
metade ·.da paredo rlivi·soria no terreno ronti::;-nn. snm prejuízo de huycl' a meLude ~ I'c.spcctivo valor, si o outro il'UV·ojal-n Lambem. Nosl.r caso, pJ•imoiro fixnr:l a Im•giJI'a ·do ali··
cerce, assim eomo a profundidade, si o l.crrrmn nãu fôr· de
'

'

l'OC'hU.

Pal'nàt'apho uni~n, · Si a .parodc rlivisot'Ja !l01'lriH'.r!t' n um
dos visinhos c não f.iveJ'' capncirludr. pa1·a sor· travojutlo pr!lo
outro, não pocleJ•á esl.c i'a~er alicerce ao pé du mesma sr!Jn
prost.nr cau\~iio áquclle, polo risco ·a que exponha a conslru-·
C(:ão om razão ela insufficiencia do alicerce'·
Ar!.. 478, As sol'vidões cxtingucm-Hc:

r, pelo regul.e feito pelo' propJ'iclurio dó jlredio servlcnle,
ou renuncia do clono dn sorvi dão; · · · ·
.. ,
S·- Vol. VU
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H. pela. t•etmiüo dos dou~ predio:;, clominanLG c scr~·iente,
sulJ u domiuio da mc$ma pessoa;
·
ll[, JÍf!!O. l\lÍil 11511 rlurani.r. 'dez UllftOS;
I\', sendo scrviuflll de 11a8sagcm ou 1ran~ilo, pela al.Jerf.u •.
!'ti d~ estrada publica· act.:ussiYcl· ao predio dominante.
SECÇÃO QUl!'i1'A

Dir·eÚ~s dc··vi:in.hm1ÇII · ·

I

Art.· -li!'J. O J'll'oprieiÚio'ütl)nquilino .:lP·lllli pw:lio teJ.l'l
n diréito ·dP impedi!' <lll~ n trHío uso· rl~t pl'{>[lrierlad" vizinlm
l>ns:;a ·Jwc,inilir.ar ·a· ;o:jü r·an<:a, · n !::1oecr;o e a saudr. dos que ·o
llllhilum.
..
.\d: IRO. O·pi'OIH'Í<'l<ll'io~f.f'm direilo_üe exigir· dn di>ll>l
•1•.• pt'L'tlin yi~.inlto ·a t't'Spf'cl·iva·: dPinolieão • 011 . T't;•l'ltl'açüo,
fi\'llnrlit cslr amr·a~·· l't1i1ia,' hl'm ·como· qne prcslt• cant;ão pelo
li~nmo imntinL.•rtt.e. ·•
·
.\t•l ..\HL .\ arrot'(' cujn t.l'nnch ;;e acha ~.obre a · Hnlm
dil'istwia '"' dnus prnclios pt·esnnw-sc pe!·'r.encel' cn commum

nD., don-os ri•!Sf.('.'i.

"\1'1 ..\8~~ O::; l'rttclo,.; qnt• rahl'm ilr• Hma arrot·n planla<ia
·n1t !Pt't'l'!1u vizinho prrlenCPill nn rlono do s(tlo onde ~:\J.Jiram.
~\rt . .\R3. As raizes e o;; ramos dr. nrvo1'e IJliiJ ·sr t•sllm- .
tlrotn pat·a ,,) pt•etlin Yizinho ]lorlein ser r.orf.ndos- nrlo hahif.unt.()
/.ln Jl!'Pclio prrjnrlicarlo.
.·
....., .·.·
.
. ,\ri. 'ti!4. 'fi. JH'OpJ·iolario.- ptlde ührigal'f o ·coni'inanl.e 11
prw~I'Cir!t' rnm r• !Ir• ú dr•mat•ctreãtv rios. l'CS!J<~~~iVOO!, pt:edio~, a
:1\'Í\'I'Jli.UI' I'lllllOS apagado;; I) a'ri>llOVlll'• llHlre·~· rlr;;l.ifuido~ Oll
m·t·u il!ltdo;;, '''ildn .as rrspPcl iva,; deSJlf'ZllS t't,;parl idas· lll'OJ.IIH'eionalmc·nll• ••nil'l.' o;:: infcrc~sados. .
•
Arl . .\83. (J;;·Jimif.l's. no.·,~ast.l ri'' cnnftr~ão,. set;ão clr.tcJ', minados. ~~m !'alia rlp"nnlJ•.tt nwio, dn 6onforinirl:itle com. a
]1ns,;n "· qttm11h' t>i\la sr não ucltar provada.. clii.ridir~se-ha o
.let'l'l~llfl l't)l\[Niatlo L'lll ftOI'CÕP~ Í!;lltlf'S eni.r'e O~ f)i•r.(Jio~/
.
. · · A1·1:. 'JiHi. o inl,•t·ratÍn. 11tlll'fl, Yallo. cetca .ou: m{lt·ll nhm
quw~ey:.nT'a· (jr,u~ predios, d:'i diroílo ao uso· comm1Jm.rlos Jl.t'OJll'ir•lat:ios ·eo.nfinanir,;, r• pt·rstun('-SI' pcrl.enêcl'· a ambos, al•í ·
Pl'll\'[1 em coniParin.
.
c\1'1.. ft8i. o ·pt·npl'irlarin tlorl' el.lifiC'lll' ele ;nnrln fjllf' ,a
ll!•ir·a.dn ~"ll tl'lhacln niín)!.'nlfi,jr ::tYlJr•ro n pt·t~dioYiú,11tn. rlt•ixnndo. ~i di' nttlt•n modo nfin ]JtHIPt' fazr•r, pelo·menos u111 in.IUI'\:alln d1• dez el·nlin1l'lt•o,; f.'nit'l' Íts 'rlilos pt·r•diCI' e lwit·a. E'
ignalntnnt ... nht•i.:adn n Nlil'icanlro a loniar loilus a,; câu/t!las
nrc~~sarins Tlat'll rritat'. · quan Ül nnssivrl. a ·cnt11mun ica~ãn an
jtt•r.rlin Yizinho rio inccnrlin~ qnc acnn/.r~;n no'·l'le'll.
. A1•1.. :p'!B. ,\,.; e.,l'r>rl\:u·ias. cnrrnrs. )!oeilgas, esiJ'IIlllri. íJ'a;; 1', •~'lll ·~·t•r·al, ;\;: eonslt·nc(:G~.s qur~ ínenmmi)ilurn 011 · r.-;·e. .itúlil'a1n:: n:·;~·)J..inlüm~:u, r~lr\rcm gmm.lar· ·{l.istaJicia qtll' l't>l' 1'i.xadtt· [lll~.ln:~::po.~,Luras municipa:cs rnt r·pg-,nlarnr.nln::~ ~anilat·ioH ..

.

···'·

: ::;::u.ze • ...
I
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Arl. ·18!). O condomino d~ uma pur·cdn diviso!'ia póde
uLiliznr-sc della alt\ ao meio rk sua espe;;;;ura, cornlanlo que
não ponha 1'!11 riReo a segur·an1;a ou a ·,rpara\~<io . rios rlmrs
pt•edios e avi.~1! pr,éviu'rnenlc• ao oull'fJ ror)domino rlns modiJ'icacões que pr·etenda fnZ(!l' nu me;; ma ptü•edc.
Nãu pói.le, .por~ém, sem consenlime;Íto Llu outr·o. fuzcl', na
parede mecira, aJ•mai'ios, ne·m obras scmelhanlcs, · cm col'rcspondencia com outms analogns, j(L exislcnlc;; no laclo
opposto,
~\1-t .. 490. O dono de um prcdio, nmca~acio pcltl constf'u ..

ce;1n dr• cllarninéd. J:ogüe;; ·ou J6rno;; no conl.igun,

ainda

tJnr a

par•cclc seja cmmnum, p1ldé cmbnl'gar a uht·a· e pedir· caut•iio

tXmtrn ·rrualqurr prc,jui?.o."
.'I!· I. .\(JJ. :'iãi1· é I icilo en~ostar m1 r•:tl'lldr, rr,~;~ira ou
JHJt'lt>ncente ao vizinho, sem· consenti!lÚ•nto fllisiP, fomalila~.
for·tw;:·do foJ•ja ou dr rundi~·üc·:· nppaJ'r.llw~ hygit>nir.os. fossps.
cano de I'Xgoto, depusil.ns ik :;a! 011 dP quaesqucr· ~L1l:rslaneras
cot•t•osi.vas qm• fJJ'ocluzam inl'illl'il\~ão nociva.

. P'a~·~phn nnico. '·Não
cozinlta: :.

SI)

.:n,clurm na r•r·ohihi~üo dos aJ'-

I.igos :;J11t'f).cocicntes as .chamiJlils oràinaJ•ia~. nr>m .os fomos de

· Art . .l>fJ2. Siio pr·o!Jibidas as con;;l1'1tcr;ucs I.Jt11J possam
tnmtat· .(111pur·as ou imJH'•O!'ll'ias pnra o IWl' nt•i:linar:io as agua,;
dr poço Oli· fonte· ullwia, p1·r~exisll•nl.es ás mcsJiHt5 conslrtl.c1:õr.~
I

6 permitli.du fazer cxéal'a~ües qnc tiJ·em
de .nutrem·:!' ag.ua· 1lf'Cessat:ia. E', pOl'l!lu,
,,i •ibflt'JWS .dinünuir·em ·o. s.upririnwnl.u <!11
vizinf.lo, e nik1 fcwr.mmais.LJI'uftalllas qrrr.•
as ·df';i/i', ent l'l!laciio an ruvcl do len~tíl d'agua .. ·
Ar/. '1~·1. 'l'n1;!;1, n ·f!I';.IPI'il'lario r) . nln·igado a · e·on;;r•Jüit·
quP n .vizinho cnl.r·o no. seu p!'rdio. ·r u,;-r, dcl11! ii'Il11hll'IIJ'ia.
mentn quan~lo l'ôt• indisprll:i<IV!~l ptti'U a r·np!ll'iti:i'io riu limpem
ria. c~~a do nwsmn,,Yi?.inho. avisaniJn-n pi'I,\'Íilllll'ni•f'. Si ~of
ÍJ'rr cnn'1 i~~~~ alftili11 1\anuw. I1JI'IÍ dih•ilo a· indornnizn~;iio. ·
ArJ.. 40;J. :'iiio
an pór;o. olt tl l'nnlc
]JI!I'llli!l ido· faz rol-as,
pn~o énr da J'onlr•"tlo

·Paragwrphn .uitieo. ,\~ nli'SIIla;; dispo~i~ÕPS applicam-;;r>
ans easns ·dP .I inlPPi!ll 011 J'fiJHlr·neiio do1'i . Psgo 1(1:-', ;.;u! flir·n~ I!
npp:li'rlhn,, liygienieo>', a:;sim ·l.'fl!l!O 'dos Jll.li,".l" ~~ 'das funl.eH .i<í
rxislontcs.

·

.\r•t; HHi. O \11'11\ll'irl:nio lt>m n dit·eilti de cr:rca1'. lupa1·,
O!t.\allat• 'u Sl'll pi'l.'din, eunfnl'l1Ifi1Hip-sn rorn .a:; dispn:iii;,(II•S sog~III:i f'S;
ll)llj'nl'

~ . 1." Siio pniiC't'i;, Sl'lli ennscntimnntn cscl'ip/n dn vixinhn.. p\anltll' Ct>I'Cll viva ctn distancit} inl'ol'Íé>t• :í ·.mrladc drt
all.um ·clPI·lu. r l.'m nenhum ca"o 'r1 meno.s ti<~ liO t'Pntnneil'l.l.<
dn·limil'r,, ,,
·
·
·
·
. ~ 2::··.-.\s·oul):as :P.i;l.IPt•ies.r\r.ccJ•cn·;l,e rnanort·n. JWdJ·n. um~
ou úh·PIHII'in, l'tt.ia alltn·a n;io· f'XeNI1•1· d1! rlou,q nwl.rn~ e
· l111!ill. IH11l1:,.,i11 Sl'l' pnstn, nn pt•npl'h1')it1ha· dh·i~l11'in e SI'I'Vir
nif'

;;ae:e.s::xu:a

I
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rle apoio.a lalauas on telheiras. Se excederem á referida ai·.
t,ura o vizinho podel'á exi.gir que sejam afastadas do limite,
em distancia igual ÍL metade do ll~CCdente á mesma allnra.
§ 3.• 0s Valla~OS de':e~ão,. SI~IDPI'll qu~ frll' .POStiÍVCl. ~et'
cavados solbre a I mha r!IVISOJ'ta · do8 JHcrlJOs, t1rando~~e do
cada um delles · a Lerl'a neeessaria e colloeando~a do lado
onde seja menos f'acil a corl'ida pa1·a uenl.ro. Qnando um dos
hcréos não quizer· contrihuit' pal'a o vallado. o onl.ro p.odot•:í
razel~o dentro rios ~mrs Jimil.rs e lançar· a tei'J'a ao lado, de
onde fôr menos faril a eorJ·.ida para drmtro rio mesmo Yal~

lado.

·

§ lt." Quando I'Ôl' j)t'I!CÍSn decolm· a ceJ·eu viva ou re~
, parat· o muro diyi_sorio, 11 p~()prietaPio Llll'tl di1·~ito ri•; enf.r~r
no terl'cno ·do vJzmho, depo1s de o ter prevemdn. bstc 1h~
·rcito, porém, não obsta ,;1 obrigação di! ipdemni~ar 1, mesmo
vizinho de qnalqncr dnm.no que a ob1•a lhe OCtla.;,onc.

CAPI'I'ULO TV
0.~ J'>ROPrilllOADll MOVEr.

••,'•'.,", Í\,.

I

s~m clono e su,jeitafl á apropria(;ão:
I, os animaes bravios, . emquanto conAervam sua natmal
liberdade;
IT, DS mansos r, domesticados que não forem assignalado:<, c não tivel'em o habito de voltar no Jogar onde costumam recolher:-se;
III, os enxames rle abelhas, anteriormente apropriados,
si· o dono da· colmeia os não r~clamar immediatamentc;
rv, as pedras, conchas c outras substancias mineracs,
vegetaes ou nnimaes arrojada!. á~ praia! pelo mar, si não
aprasentarem signal de dominio anterior.
· ·
Art. 497. Observados os regulamentos adrninistrativoa
sobre a caca, póde eílta ser exércidn, não só nas terras pu~
blicas, sinão ainda nas part.iculnros proprias o alheias; neste
caso, com permissão do respe"t.ivo dono.
•
· Ar I.. '•98. Pertence no ca~ador o .animal po1• elle apprc~
h.cndidn. Si o caçador fôr nn cncnlr.o do animal c o tiver fc~
!'Ido. rRir lhr prrlencerít, nmhora outrem o tenha appJ•ehen~
!lido.
'
Al'l.. lt99. Nãn se repntarn animaes ele mwn o;; dornest,i~
1
carlns qur. l'uf,tirt 111 ·a seus donos, emqnnnto~ ps"tcR anclaPcm á

ArL. /!90. São cousas

~ua

]Worm·a.

·

Art. 500. Si a caca ferida se J'Cllolhet' a Lerrenn cerca~
cleste, não que~
. renrln pcrmill1r n entrada no ca(;adoP; devm•á entregai-a ou
r-xpnlsal ~a .
A1·1.. iíOf: Aquc11e que penetrar ·em t.er~·eno alheio para
cnç,ar, som pm·miss1ío '!'lo dono, não só perderá para este a
.cnca que apan:haJ•; mas·llunbem rcspondert\ pelos dnmnos quu ·
causar.
cln. llllli'Udu, vallarló óu cu'll.ivudo, n clono

~E~B.\U e:--1
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ArL. 502. Síio applicaveis á pesca as disposições relaá caca com as morJificn1.;õcs convenicnl.os.
· ArL. 503. O que acha cousa alheia perdida 1l obrir;·ado a
restituil-n u seu clono ou possuidor legitimo.
·
·
Paragrapho unico. Não sendo conhecido o dono ou possuidor, o. inventor deve procurar descobril-o. Si não o descobi:ir, deverá entregar ,a (lousa achada :í ·autoridac!e Gornpetente do togar .
· ·
Art. 504. O que restiluir a cousa achada, !tOS termos do
al'Lig·o precedente, terá direito a urna recompensa e á indemnizacão pelas despezas que houver feito com .u conservação
e transporte da cousa, si o dono nfm preferir· abandonai-a.
ArL. 505. Se decorl'idos seis mezcs depois do aviso dado
á autoridade, niuguem so apresentar justificando o dorninio
sobro a cousa, será esta vendida cm hasta publica, e depois da
deduzidas do preço as despezas feitas e a recompensa, o remanesconto pert.encertí no Estado onde a cousa foi .achada.
Art. 506. O deposito nnLigo de moeda ou do cousas preciosas, enterrado e escondido, de cujo dimo não ha memoria,
se fôr ·casualmente achado em predio alheio, clividir·-sc-ha
por igual entre o inventor e o ·dono do prodio.
Art. 507. Se fôr achado pelo dono do predio, ou por
operaria seu incumbido da pesquiza, ou por terceiro não au.torizado, pertencerá o thesouro por inteiro ao clono do predio.
Art.. 508. Se o l.hesouro fôr achado no Leneno aforado,
será dividido entre o ernphyteula e o inventor.
Art. 509. O deposito achado deixa de ser lhesouro, si
alguem justificar a propriedade delle.
Art. 510. O que trabalhando em materia prima prodÚz
especie nova fica sendo proprietario dessa, si a materia em
Mua1 ao menos em parte, e não puder ser reduzida á fórma
ant1ga.
Art. 511. Si a materia fôr toda alheia e não fôr possível sua reducção á fórma antiga, a nova espeoie pertencerá ao especifJCadur de boa fé, e sendo praticavel a re.duccão, a especie nova pertencerá ao dono da mat.eria pt•ima.
Occorre o mesmo si a especie não rednctivel 1í fórma anterior tiver sido obtida qe má fé.
Art. 512. A parte pre.iudicada nos casos dos artigos
precedentes, salva a dispo8ição da ultima parlo do art. 511.
será indemnizada do prejuizo soffrido. Em todo o caso, si
o preco da obra exceder consideravelmente o valor da materia, pertencerá a nova cspecie no especificador.
•
Art. 513. As cousas pe1'lencontes a diversos donos, confundidas, misturadas ou ajuntadas, sem o consentimento
delles, continuam a pol'tencel'-lhes, caso seja passivei sepal'al-as sem deteriora cão. Não sendo possível, ou exigindo a
·separação despezas excessivas, os mesmos donos ficam. llOS" suindo o todo indiviso. na proporção do '>alor das cousas, no
momento da união .
Si um1t das cousas. pol'ém, purler ser consirlet•acla principal, o sou pl'oprietario arlquiriri't a propriedade do todo,
·indemnizará os outros.
tiva~

.,

470
Ar!. .. 51". Si a misiUL'a, confn:;üo ou ad,jun()üo :foi feila
de má fé ''POl' algum intet·essados, cabcr:í uo outro escolher
enl.re guardar o l.oclo, J)aganclo a por~üo que não J'ôr stíà,
nn abandonar a que lhe pcrlcnccr, mediante indemnização
completa.
Arl. !iifi. Si da misl.ul'a d1~ malel'ias de nalÚrPztt cliYCl'Sa se fol'mar nova especic, a ç·onfusüo tm•;í a natureza de
cspeciJ'icação para o cfl'eil n ele nll.l'ihüir o rlominio no respectivo aul.ot•.
ArL. 5'1ü. Salvo noR easos especialmente regulados pelo
Codigo, e naquclles em. 'QLIO a propl'icdaclc de outrem se
patenteia da prOJWia cottsa, ninguem ü obrigado a apresentm·
Ululo ele acquisi()üo 'clc·cousa moYel que tenha cm seu poder.
O possuiclot· presume-se dono emquanlo se uüo !ll'OYat· o <:on1rario.
·
Esta rJisposi~ão não 'comprchcmlc os. prepostos, empreg;arlos, operarias e rlomesticos, nem as pessoas que habitam
ou trabalham na casa ou estabelecimento, em relação as cousag
ahi existeúles, e. que se presumirão pertencer ao dono da
casa ou estabelecimento: salvo se as cousas estiverem guardadas em cofres, malas,· armarias ou gavetas de uso exclusiYo
do detentor, não se mostrando que foram furtadas ou dcsYiadas.
.
A1't. 517. Considera-se possuidor todo aquelle gue· tem
de i'acto o exercício ele alguns ou do todos oe poderes· do
proprietario, segundo o arl. 367. Não é possuidor aquellc
que achando-se em relação de· dependencia para com outro
adquire QU conserva a posse em nome deste, em cumprimento
· ~rt,, 5i8 •. ~61. posse dos tituloe de credito, indossados;em
l~runco, · ou passados ao portado1•, resulta da posse . do doc-umento a que está incorporado o direito.
·
Art. 519. A posse dos. títulos nominativos·· resulta~da
inseri peão ou avcrbaçüo do 'titulo . em nome do pos.sutdol' no
livro de transferenci.a, ou elo indosso em seu nome.
Art. 520. A posse dos direitos e acções em geral resulta
:
do oxercicio de facto dos poderes conferidos pelo. acto, facto
ou contracto de que sn l)riginam; e cessa desde que· se torne
impossivrl aqurlle exercício ou pelo não ·uso elos- podo1•cs
IIUJ·anlc tanto tempo quanto haste para .a prescripçi'io..
,\rL rí21. ;\1'1. 321'1 do Pro.ieclo. rle Gorligo Commercial.
Mt. li22. Arl. :J:?J dn Pro.ieclo de Codigo r.ommercial.
Ar i.

5~:l.

Arlquil·r-·sr a pnssn rlns couRas moveis:

r,· pela app,·rllrnsiin

l'Cilo:

,

da coma, ou pelo· exercício do diI

fal'ln rlc ler a cousa .o tlireil.o á sua llisposir;ão.
Adquit•idn a eossP, ,r> possuidot· a cnnsci'Ya rlc~rl~ qtw
manlruha a silua1:ao .dP tnl'lo em·J·r~ponrlf'llle ao exr!'e!e!O dos
porlrrrs rl1~ pt•opt•iel a1•in.
Art. 5.2.\. os directores e rlemais representantes ,lcgaes
das fH!Rsoas ,iuPidicas .de direito Jll'ivado I' os manclal.uJ•ioH
'Clll gPl'al, Jlfll'fl adqnii'ÍI'rm rxrl'cicin rio carp:n pal'a .C!UC fn1:rm
lea·il imamr.nlc f\lcilo~ ou Homondn~, ou pat•a se man(l'rem no
Tf.

]W!f1

cxerctcto •lrsses cnt·gns ou . serPm a cllcs .t·esl i l.u ido~· quanfin
o!slmlharlns, nu p:u·a " desPmpnnlw do ··manrfal n cnn\'PI'id".
tcr.m o •lirrilo fin sPt' immilliilos. manulrnidc•s ou·resliluido~
ú posse do palrin)onio das pessoa;; ,iurirlicas que· rCJli'esenlal'f'lll, ou dos mandanl.cs,.conlra terceiros flUI! delcnham ns hl'ns
do rel'm·ido palrimoniu 1.'111 razão de puder•cs que lenham lido
IJ eslcjam exl inetos, findos ·ou Tevogados nos lermos llo direito.
lH'I.· 5~5.· O drposilal'io, o cecrlor pignoralicio. r.lorlo
nqur.llc a quem o Corl ig·n. conccrlr . o direito ri e ro•l rno:ftn 1\
eqtílpararln ao pnssu i<lot· para n rim de ser flJ'nl.egirJo.- eonii'U
quem quér que o pet·l.urbe no e:xcrciciu de guarlla, rlcfnsu ou
1·eleneão da cnu~a l'nt' SCil voder ou; de lia o esbullle, ainda que
seoia o vct·dadeiro possuidor ou proprietario.
At·l. 52 li. Applicam-sl' :í possll dos bens moveis. os at·.
l.igos '•28,. '•2\l, .11~10, ;,:Jt. 1,33, ·.lt34, 1,35, lt37, 43R, 430, _.,, ..,o,
ltq~, .~.1,:1~ .Jft.'f, !t.í5, ,'Jfl8. e ,'J.'JO~
·Arl. 527•. O pnssuitlOI' de cousa movei p1ídt:. invoeaJ' a
ustJCapião em seu favor no fim de tt·es annos conl ados !lo
dia em que c. omer;ou a pssse. salvo, provando-se que ellc a
houve po1• furto, roubo, estellionato ou abuso ele cont'innca,
·(guardad~ a disposiçüo do art. 6G~ do Projcclo ele Codigo
.Commercial) .
O capitulo II do Projecto de Codigo Commerci."' passa· a
ser. o capitulo V supprimindo-se o art, .328.

LIVRO·III

.I....

Das ob1•Igações e coillractos
'\

TITULO l

· ·'iÍ

r•

CAPITULO I

TUS ODRIOAÇÚES E:l[ OF:nAT;

"

. .
Acrwscrnl e-sc:
Al'i. 74!t. Extende-sr aos aclos .iuridicos cm gwal. no
que lht>R fi\r uppliea,·r.l. n c~labeleci!lo para as obrig·a~·ies e
•:nnt
rnctos.
I
CAPITULO IX
'

. ll;\ 1'::'\'rl :>GG,\n JHH !lHill~LIÇÕgR,

Acci't:Scenl.e-se nn. Sf!J;~ún de~ te eapilulo, · qu1~. II•nlu dtt ..

pres!'rip~ão:

1\ r L SOL·· Proscrew em 1'5 ,r.l ias, contado;;· riO· re~pccliY••
llrln, a :w:iin do nJnJ•irlo para. 'a anuulln1;fío ·do ensamr•ntrti·n'nf,rnhirlo 1:11111 mulher ,it't rlr:sYirg·inadu. ·
·
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Art. Süü. ProBcreve cm •lous mezes a acção do . maridti
para contestar a lcgiLimicladc do filho nascido de sua mulher, contado o Jll'azo do nascimento se na occasião olle estava presente. i:li o marido esLava ausento o prazo da prescripçiio será de tres mezes, contado do dia em que regressou
ao domicilio conjugal, ou do dia em que teve conhecimento
do facto, se este I he foi occulto.
Art. 867. Prescreve em tres mezes a acção do pae, míie
ou tutor para a annullacíio do casamento do· filho ou pupillo,
contrahido sem o seu consentimento ou supprimento do juiz,
contado o prazo do dia do casamento.
Art. 686. O art. 658 do Pro,jecto de Codigo Commercial. passará a ser art. 868, accrescentando-se:
·

a

IV, a acçíio do con,iuge ooacto 'para
annullacão do respectivo casamento, contado o prazo do dia em que tiver cessado a coacção;
·
V, a acção para a annullaçrto do casamento do absolutamente incapaz, quer promovida por elle mesmo ·quando se
tornar capaz, quer poe seus representantes legues ou por seus
herdeiros, contado o prazo do dia em que tiver cessado a in-.
c:apacidade no primeiro caso, do casamento no segundo e da
morte no Let·ccit·o, si a morLc tiver occorrido durante a in~apaciclade ou nl.ú :'eis mezcs depois de haver cessado a
incapacidade.

O art. 659 passarit a ser o art. 8G9, accrescentando-se:
XXII. a ac\:ão rlo rloador para revogar a doacão nos casos
crn que lenha Jogar, contado o prazo elo dia cm que tiver
conhecimcnf.o rio facto que autoriza a revogação;
XXIII, a acção para annullar a partilha dos ·:bens ela
.:herança, conl.ado o prazo da data em que passar cm julgado
a ·scnl.en~a que a julgou ou homologou;
XXIV, a acção dos escrivães, tabelliães, curadores e peritos c quaesqucr oul.ros officiacs do Juizo para haverem os
salarios que lhes pcrlcncorem ])elos seus regimentos, conlado
I) prazo da dal.a em que ror· devido o salario·;
XXV, a acr;f\o para reclamar indemniznr;ão pela ruptura
dos esponsaes.
Ar L. üGO passar:\ a ler o n. 870,

accrescent.ando~se-lhe:

V, a acção rio· co·n.iuge para a anm1llncão rlo casamento
cont.rnrido por orro essencial;
VI, a ac[)ão elo con,iugc ou seus herdeiros para annulfar
a rloaçiio J'eila pelo con.iu~c adultero ao seu oumplicc, conl.arlo
o prazo rla data da ·rJissolucão da socieclaclc con,iugal.
Ar! .. 6G2 terá o n. 87·1,

accresccnl.ando~se-lhc:

VIII, a acção ria mulher ou clr. seus herdeiroH par·a
dcsobrig·ar ou reivindicar os immovciK do casal que o mat•irlo
1.onha gravado ou alienado .~em sua oulorg-a ou conscntirnenl.o
do juiz, conl.ado o pt•azo rla dissolucíio da sociedade con.iugnl
ou ela morte da mulher:

\
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IX, as dividas passivas da União, dos Estados e dos municípios.
.•
·
Art. 873. Prescrevem em 20 annos as dividas dos particulares para com a Uniilo, os .Estados c os municípios.

I

TITULO II
DOS CONTRACTOS

O capitulo III passará a ser IV, collocando-se antes dellf:i,
como III, . o
.. ·
DA DOAÇÃO

Art... 1. 000. O doador póde fixar prazo para que o donatario declare se accoiLu ou niio a doação. Si o donatario,
sciente do prazo, deixai-o· passar sem fazer declaracão, entender-se-ha que acccitou, si a doacção não Jôr sujeita a encarg·o.
,\t-1. 1.001. A doa1;;io feita cm conlomplação Llu mcJ'iLn
do donalat·io não perde o caracter de liberalidade, nem tnmbem o.. perde na parte excedente ao valor dos serviços remunerados ou de encargo, quando remuneratoria daquelles ou
gravada destes.
Ar L 1. 002. A doação deve ser feita por escripto, mas
póde set· verbal ou operar-se por simples tt·adição manual se
versar sobre bens moveis do valor pequeno em relação á
fortuna do doador.
Art. 1.003. A!s pessoas que não puderem cqntractar õ
fncültado, não obstante, acceitar doações puras.
·
Art. 1. 004. A doação dos paes aos filhos pt·esume-se
adiantament.e de quinhão, salvo declaràQão em contrario.
Art, 1. 005. A . doacão sob a Mrma de subvencão por
prestações periodicas extingue-se .por morte· do doador, salvo
determinaçuo expressa deste.
·
Art. 1. 006. A doação feita cm contemplação de casamento futuro com certa c determinada pessoa, Qller pelos
nubentes entre si, quer por terceiro a um delles ou ··a ambos,
ou aos filhos que. de futuro, houverem um do outl'o, não
póde ser impugnada por falta de accoitacão, c só fica ·ú sem
effeito si o casamento não se realizar.
Art. 1. 007. O doador póde estipular que os bens doados
voltem ao seu putrimonio si o donaturio mol'L·or antes dollc.
Art.. 1. oos·. E' nu lia a doação de todos os bens sem reserva de uma parto ou de uma renda sufficiente para a subsisf.encia do doador. ·
Art. 1. 009. E' l.mnbcm nu lia a doação na parte em qulj
pro,judicar a reserva em. b.enef!cio dos filhos menores o inhuhilitados para o tralmlho na iormu do art.. 2.236.
Art.. 1. 010. A doaciío rlo conJugo adultero no seu cumplioe póde ser annullada pelo outro conjuga.

,--·

:·/•'.1

;\~~.l!lS

DO

--··-···-·--·-~·-~----··--~

... , ....... -- •···--~---.-----'
·~

'

SE~.IDO

MI. 1 . OÜ. ·A rloa'~iio l'üifa con.iunl amrnle a rlivcrsns
pessoas considera-se, salvo· ·rleelal'tH;fio ein conl.rat·io, fcila
JIO!' parl~s ig·uacs a cada· uma.
· ·
ParagJ•apho un ico. Si os clonalaJ•ios J'OJ'Cill marido e mulher, a doação subsisl iJ•:í !'lll sua lotalirlacle pam o eon,jug·c
sobrevivente •.
:\ri. 1.012: O ,1lnn:üarin ,, ob!'ig·adn a cumprit• os rn('Ul'I;O'J ria doacão se 'l'oi'Pill Pm beneficio do doador, de ter·-·
l:f!iJ'n

Otl rlf~

inleresse

~ger·al.

Si o encat·go l'tli' di!;;la ull iilla espr.ciP. o :\lini~ll~l'in PIIhlieo púdc Pxig·ir sua rxewcão drpois (ia morte rio' doador, :-i
o~'·' o não ti\'I.'I' feilu em yirla.
Art. LOJa. ,\s rJoaeües Jeilus Jllll' IIICio de snbscripr;:io
pnblica obrigam as pessoas ·lJLte Sll cncarre·garcm elo· recibinwnlo do t.Iinlwiro a applical-n ao fim a qne foi destinano t'u
a J•eslituil-o aoo doadtH'CS, no castl de se tornar iiiipos~ivel a
rr.aliza1;ão -do J'im aluie,iaclo, reSfJOIHienclo 'em caso conlra!·io
como depositurios remissos.
. ~·
São competcnl"cs 'para exigir o cLJmprimenlo ua obrig.l ..
~ão os doadores, as posso as em eujo beneficio foi feila a suh.
ser ipeão c seus herclciros c o 'i\Iinisterio Publico, traflndo ·> J
de algum fim qc interesse geral.
·
Art. 1. OH. A doação é revogavel po1~ ingratidão do d)·
natal'io.
·

Paragr·apho unico, A doação onerada com. encargo p1l.
.derá ser revogada ·por: incxccucão del1c,. desde que o don , •
tario estiver em móra. A acção pr_escreve em um. anno •.
_I

'

Art. 1. 01·5·. O .ctireilo ele I'cvogar as doacões
tidão não pódo ser de amemão x:enunciado •. · .
Art. i. 01 O; A revogação por i'ngratid!lo si:l
monto:

po~·

'

ingra·

tem· _cnbl- ·

I,· si o donatario allcnl.ou contra a vida do doador;
TI, si commcl.f.cu contra. clle offcnsa physiea;
TJf. si o,.illjlll'iOU'·Il'l'a\'·!·'nimJifl 011 O eallll1111iOil;
H, si lhe negou alimcnló, :•csl :ind~ necessitado c llodéndnrlar o rlunala!'io.
Al'l. J. 0'17.. A rAYng·a,_:ãn por ing·i·aLir'lão niin Jll'l'jurllea.
os direi lo,; adquiridos po1· IrrePiro, 11('111 irnJlOI'la ohrig·a;•ãn ti.·!
·.l'l'slilnit• ns fi'IIe1os pi'I'CPllio!ns anl.,'s da conll'~1açfin ·dtt Jj,J,.,
Jnas sujPila n llnnnltu•io a pagar n1-o I'I'IIei.fl~ po,;trrJnrrs · n o
mcldin da~ 1:nnsas ([III) nfto plJirlei· resliluir cm especin.

Ya.]n!'

MI. J.Oifl,
1il!iio:

..

jí -··

,'

.. '

,

,j, 'J:;J:.,_l,

T. a~ t.loaeties pnÍ·nmNllr. l'f'IYIUII~ratorius:
1L ~s ou cm das enn1 cnrarKn:

'
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III, as que Fe fiz~r·~m em cumprimento de obr·igar;üu ll<l-

tnral;

IY, as feilas para tlel.crminarlo ea~anwnl.o.

G.\PITULO XIX
Suppr·imu-se o url. 1.'071.
J~ntrr n livro V r. n livr·o Yl rio Proj,)cl.o rln Codigo Cnmn~rrcial it•:í enmo lino VL passando a lc:t. n. 11. \'IT o ·dos lle-

•

grslms, c

...I

....
·~;,.: ·:

uvno

IV

Da F'amilia
TITULO I

'

~

Do casamento
0:

r
,.

CAPITULO I
DOS E3l'ONS.~ES

'

Art. 2..004. Para que, a pe.ssoa de menOI' . idade, aptll.
Plll'a o casamento. possa contl'ahir ··esponsaes, é indispensmver
o con.scntimcnto do pae e da. m!Lc, si ambos forem. vivos, do
pae ou da mile, ,si algrm1 delles for fallecldo ou desconhocido,
ou do tutor, si ·O menor for Oll!lhilo.,
Art. 2.005.

·Xenhum dos noivos tom accilo

~lrangir o outro a cumprir a promessa

'PUl'U

con-

de casamento, ou para

l'Cclamar a pena convencional, cslabclecida para o caso do

rompimrnt.n do compromi~~o rsponsalicio.
Al'i. 2. oor.. O noh·n anc snm n1otivo grave, ou :P•Ol1
factn qnr lhe ~·'.ia im)mla\·;~1. romper o cnmpromisso cspnnsalicio 011 que. Jlor· Sl'll cnmJlOrlamr.nlo .. provorar a rupt.ura, 6
obrigado-a inr1PI11llizar as l]p;;p••zas.l'ril.a~ nm bi'oa r,·. prln outro
cm all.r.nr;iío ao ca;;nmr.n I o ajnslado.
~\ri. ~ .OOí. O nniyn q\IP, p111' lr.viaJH!arlr. n11 malicia.
·causa a rnplnr·a rlns rs]lonsa•:~·'pr'ldr . '''I' : rnnrlrmnarlo JWio
.i1.Jiz. segundo a~ ·~ir·etHnstancias. a pagai' ·á ·nnh·a uma inrl•~
rilnizai.:ãn r·aznavr:l. nwsmn Cilll' r•sla :nPnlnrma 1 drspnza tnnhn
t'l'iln l'lll all•~nr::in ao ra~anwnl.o n.irrsl.ado.
·
·
.\ri. :!.nns. ,\;; pndns pcldr•rn sPmprP. 1'111 rnsn rll' 1'11·
·ptur·n. r·relamar• n~ Jll'rsrnlt.•,; N•m que S<' houwr·Pm mimo'nado •lrpnis'rJe.contl'nh,irJn,n enmprornissu PSJHlll~alicin, salvo
~i n rnsnnrrnto Sí' nfío J'Pnli~nt· pnl' rnolivo ele nwlr dP 'nlgr.imll
dos dil11s par·to;;, ·
·•·

~--~~-----·..,.-···
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G:\Pl'rULO II.
P.\ llABJIXI'AÇ;\n PAliA O GAHAMWNTO E DOS IMPimiME:-1'1'0~

~.00\l.

Arl..
·, -,

t·•.
I
I

K pr·o!Jibido u casarnento:

I, ás mulheres nwnorcs de 14 annns I! aos Jrnm1.ms lncnor·es ile Hi annos;
Ú, aos alienados (a1·1. a, 11. II.i;
III, aos useendenl es com 08 desc1~ndcntes, ~l!,iil o JHIJ'Ill1 ·
. te~eu legitimo, nat.nral IJ civil ou por afl'iniclade;
lV, aos il·mãos legil.imos ou naturat~s. germanos 1111 não;
V, üs pessoas ligadas por· out.\'O casaiiiCIII.n;
VI,
con,iug-e sobl'evivcnte com 11 autor· ou eurnpliCI' diJ
homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa do outro

ao

Cllll,ÍIIBIJ. .

.

A affiniclade illicita só so póde provar· por confissão e~

pnnl.anea dos asc,•ndl!llÍIJS da pfJssoa impedida, qttE• so outro
rfJ'eil.o Hw não quizer'l!lll dar•. podor•iío fazer· a confissão em
Regrf'do de jtrstiça.
Arl.. 2. 010. :'Ião ~er·ão arlmiU.idos a ennlr·aiJir· casamento:

b
r..

.'

i

J.

I, ns menor·P~, emc]Uanlü nfto obLi\'l~l'l!ril n consentimento
do pae e ria mãe, ou elo pae ou da mãe, smtln algum rlellrs
fallecicio 011 ucscnnhocirlo. nu do trrtm·, sondo orp·hüos, salvo
quanto .a cslcs, Ri o consenlimcnl.o rio trrlor for· HU!)prido
•pelo juiz;
H, O ViU\'0 011-U Vi uva que tiver filho diJ I!On,iug·e l'allecido emquanto niío .fizer· inventario dos bens do casal:
III, a mulher viuva ou cujo easamenlo Lenha sido annHlJado, at1\ nm armo depois tia viuvoz ou da sepura~iio rios
corpos;
IV, o tulot• ou Sl111S tlesccndenl.es, a'lccntlentes, · irrtJãos,
cunhado~ o sobrinhos, com u pu Jlillo ou pu pi !la, emq uan to não
passarem seis mczos du ccssaçüo da tul.clla, IJ niío estivpr•em
saldada as contas respec.tiVIII!, salvo p&Mlisslio paterna ou
materna manid'estada em testamento ou documento authentico;
v, o juiz que ex:e1'C8r a jurisdicçli.o orp·ha,nologlca, ou
o escrivão, e seus descmndentes, ascentendes, Jt"'!lii.os, cunhados
ou sobrinhos, com OJ'J)hã ou viuva da circumsCl'ipçiio tcrril.urial onde um ou outro tivet' excrc.ieio, sa,lvo Jicen~a espe~ial
da autoridade judiciaria superior;
,
vr. a mulher raptada, llmquunl.o não estiver em loga·r scgm•o e J'óra do poder do raptor.
·
~ I.." Havendo dissont.imrmto entre o pae u. mãe do menor..
podcrú " .i ui~. 1\Lrmllondo :i~ circumstancin;;, supprir o llOnaer~
t!mounl.o cln mão, salvo si osl.rt estiver no exercido elo puLr1o
poder ou na p·ossc do filho, caso em que será supprívcl paio
jul~ o consentitnento do pae.
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' .i
§ 2. • Para o cas!Ullento do fil'ho n&Lural ])asta,rã o consentimento da mil~, salvo tendo sido filho reconhecido pelo pae

com o cansent1mento da mlle.
Ar~. 2. 011. Até o momento da celebração do casamento
podem os pne~ ~ ttüores retira~. o seu consentimento, mas,
nes!.e easo, u ,JUIZ poderá suppr1r cs•se consentimento .
.. Art. 2. 012. A autoridade a quem co.inpetir pvesidir a
oelebroção do ·casamento, o offioial do registro, o membro do
Mini·sterio Publico li cujo ccnhoohnento chegar ri facto. a
pessoa sob cuja gum•da estiver o menor ou a raptada, devem,
e qual•quer pessoa do povo póde, denunoiar e appOr os impedimentos do art. 2. 009, apresentando ou lndiaando as provas
(ii1e tiver, óu o Jogar onde existem, e si fór a autorhlãde a
quem competir p1•esidir o acto, m•don:ará que se suspenda o
acto até que os nubentes demonstrem a.lmprooedenoia da opposiçio ou denuncia;
·
Nos casos do art. 2 .OiO, os impedimentos só podem ser
oppostos pela· ·pessoa a. quem oaiba d&.r o .consentimento, ou
pelos parentes em linha recta de alb>:Um dos nubentes ou colateraes até o segundo grão.
.
Art. · 2. OUI. Com o pedido de hlllbili~ilo d6VI9rio offe- ·
reoer as partes declarantes por ambos asslgnada, ou por duas
testemunhas, a rogo, si não souberem escrever, . da. qual
constem os nomes, idades, filiação, nwionalidaoo, domicilio e
pro~issão ctos contt~~~;hentes, ou mençll.o e~pressa de que não é
pdssivel fazer alguma dessas deolarações; acompanhando-a
dos documentos ou justificações probantes de nAo existir nenhum dos impedimentos dos arts. 2 •.009 e 2. 010. .
'Si algum dos contrahentes houver re.isdido a maior parte
· óo ultimo anno em outra localidade, devel1á provar que a
deixou sem impedimento para casar-se ou que desappareoeu
o iJLlC exist.ia. .
Art. 2. 01 !a • O offícial perante quem se. proceder á ha.bi1i taPão pam o c-asumcnto deverá VGrificar si os · documentos
pmâuzidos pl'ovam não existir nenhum dos impedimentos dOI!
arts. 2. 009 e 2. 0:10, exigindo seJam completados no caso de
omissão ou insufficencia, sujeitando as duvidas que tenha a
decisão da autoridade a quem competir prestdir 'á oelebraçlõ
do casamento.
Art. 2.0115, Veri1ficando o oflf,ioi-a.l que a· habilitaoll.o está
feita em devida fórma., t•edigil'á o edital do casMnento, que
set1á a.ffixado ·e conservado por espaço de 1·5 dias em Jogar
ostensi'VO dô edifioio onde se celebrarem os casamentos, e publicado pel•a i•mpronsa, onde a houver.
§ 1 . • Si, decorl'ido esse prazo, ·não appareeer quem oppo. alia algum impedimento, e não l•he constar que o haja, o official cm'lifi<r.nrá ás p~~;I•tes que estão hnbHit~~;dos para casar-se
dontl'O dos t:·os mo~es S 3Uin!es.
.
· § 2." Si os conLrahentes residirem em localidades dif.fel'CIJ Lcs, cm ambas fnr-sc-ha a publicàçll:o dos edit;aes.
§ 8." .-\. auloridadc competentll ·parll'presidir ao casamento pódo, em casos urgentes, dfspensar a' publicação .dos
editae~ ou restringir o prazo da· publiooçll.o.: · ·
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A1·L 2. OHi. J'ica salvo aos nubentcs fazer ilrova contraria
ao impedimento denunciado c provocar as accües comp3lcalcs
conlm o impedimento de má· fé.
' 1

CAPI'l'ULO III
'

'·'

·t
i.·

t

r,.
r•: '
i:
L
I"

,,
I'

DA GET.EBflAÇ.:i.O DO CASAMENrro

Ad. 2.017. O. casamento será celebrado' no dia, ho:·a c
log·m· clrJsig,nados préviamentc pela autoridade· quo · tiver rlll
presidir ao acto, mediante reqaisição dos contmhe.ntes que se
mo~IJ'UJ'r.m ll'ah ii iLados.
·. .
·
·
,\rL. 2.01·8. A cclebmr,fw se fará na c.asa das .auclicr:cias,
com 1o.:!.a a publ ieidadr•, ·a' porta~ abcrlas,. em In·csen~:a, :pel11
menos, clt: dua~ testr~mun•has, que poderi10 . ser J)arcntes dos
eontra·hen Le~. ou em out.ro ·~dit'icio pnbJilco ou pat'Licular, em
1·a·so de :I' oi'\' a maior; ou· por• concessão da. autoridade compe~~nte, a· a.prazimcnlo das partes.
·
·
:
., I

'~

•
,,

.
,-

!J
I;,
~r

;;··

;;_
'I

~:

,,:f
!l

~·

i'

J>at·agt·aphu m1 i c o. Quando o. easamenlo · ·i'ur · fcilo . , em

casa purticulat·, llSta conser.vat'à as. pQrtas · aberLas durante o
acLu, e us,tc'stllmuultas serão quatro, si um •ou ·outro 'dos çon11-ahentes I tão souber escrevet· ..
. ·
Ar!. :! , OL!l. Pt.,esentcs oo contrahentcs, pot· si. 011 .,por:
]ll'Oeuraclor especial, as testemunhas c· o o'ff.icial. ou escrivão,
n pr·esidenlc do .a•cLo, om·ida' tl1l ambos tt affirmar;ão de que
jiPI'Sisl.cni na. inlcntão do. reali~at' o easumcnto ·C _,que o fazem
TJOI' livr·c e esptint.anea \"Onlmi(), o declarar•;í cclel'Jrado, rc;ictindo em voz alta os nonl'lS dlis nubunles.
Al'l. 2. 020. ·O. casanwnl o SCl'iÍ inscl'idu no registro. i1;m1c- ·
llialamenle aiiós a cclebi·iu;ão.
·
.
·
.4, insct·irll·,ão ~cJ.•ti assignada llCio Jll'e;;irlrmLc elo neto, .
pulo~ esposo;;,'~~ testemunhas, ofl"iei(\l ·do re!!·isLro, . l:l dcv~rá
eonl.or:

'
'

I. os nonw;;, prenome;;, datas de . nascimento, p:·ol'i;;são,
domicilio e rt:•siuencia aclunl. dos esposos;
H. ns nomPs, Jll'CI10lll0.:l, Llala,; de nascinwnlo OL\ nHH'Le.
qrmndo csla honvet'. occOL't'ir.lo, domicilio e resitlencia acl:rnl
rio;; vaes, si forem conhc'cidos, ou dcclara\'ão· de serem igno-

j

müos;

.;

I
·I

·1·.
.I'

·I

i

:r
~·

I

1
I

:I

'I
,,

'Iiii

.

III', o;; nonws n pn•nomt!~ tlu con,inge precedente c a llnla
da cli;;solu 1·üo uo casamento anterior, si tiver luwiclo;
IV, a data da publica~'ão c ela cclebt•a•,:ão do casam~~nto;
\', a lliCÍlr;ão das pct;ns U{H'eSenlaclas ao onJ'icial . do rcg·i;l.r•o;
\'I, n;; no;no;;, JH'eaome;, profissão, clomieilio e t•csitlonllia
actual das tesLermrnhas;.,
·
YIT; " t'Pg·itnL'II do_ ea,umeJ_ll.o, .com dcclat'a(:~O ela cltt!.a c
do ea!'loriLi, tllll c1.1,ias nólns ror passada a cscrrptura untcllllJidal, ou tl~eltn·ar;ão Lle 1íüo Let' sido passada;
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VIII1 a manlfestaçiio e o motivo do consentimento: dadQ
escr1pto ..
·
·

Art. 2. 021. A celebraçílô do.. casamento será rmmediatamenLc suspensa, si algum dos .contrahentes:

r. recusar fazer a affirmaç:iio sole1íme

da sua vontade;
lf, dt•clarar que 'esta não é Mvre e espontanea; · '
III, manifestar-se arrependido.·

' . ~ .. '

.,

' <·

Paragrapho unied:. A retractação do contrruhente,que dou·
. rau~a á suspensão do acto nãd sciJá admittida no mesmo dia,,
,\rL. .2.02·2 .. No
.·lwnLr.•,;, o Jll'csidr.nte
easa do !rilpedido, c
nlhls que sa.ibam !cr

caso de rnolcstia. de um dos coni.ra~
do acto set•á obrig·ado a it• realizai-o em
ainda de. noite, perante qua.tro tcstemuo escrever..
'

·Pnragt·apho nnico. A falia ou o impBdimnaLo da autoridade competente pal'a JH'esidir ao a0Lo do · casamenl6 Her·á
Hl[lprirJa· por quaJ,quer dos se'us sub;;Wutos legues, o a (lo
· ofJ'icial uo reg·isLro civil, por outro ad twc nomeado por quem
.pre:;idit· a ·esse acto. O lermo avulso hwraclo por este :;erú
lan\·ndu uo lil'l'o do I'cg·islro no prazo mais bre\•c passivei ..

,\ri. 2 .oü:::J. A~hando-se algum tios contrahentes r.m imH1ineul.t: JWI'ign de vida, não ~citdo passivei ubter a prescn1;a
da ault:O!'idudo cnmpetcnlc, vôtle celebrar-se o casamento ei"ti
prt;i'c~Jlea de cinco ü:slenmuhas de ma·ior idade, que não scjtHII
•w~ciHicnles, desr:ondcnl.-.•s ou irmãos e cunhados de iJUalrJI.WI.'
dil.> e••nlralwnlr!S. '

I

O ea~amenlo nssirn t'eilo será ratificado denlro de oilu
rlia>, t•C·r·anl.r. o .inix mais proximo, a requerimento de qualqnet·
du.:; f.'ii!llrahenlc~ nu· dns herdeiros elo que. houver. J'alleddu,
liiiiitl!lrlu-.•n u cl~poiJnenlo ·das tcsl:erminhas c. de ambos o,;
con,iugC'~, ;;e ftk possível: e ve!'ificado o ,iuix que as JHI'l'l.es
nenhnm ilnpedirMnto tinham para contl.rahir o casamenlt;.
· que as te~lemnnhas são idoncas e cont.cstcs, ma,ndm·;i rcgislat· o ca~amento. cujo:; el'J'eitos'rclrot.ra·hirão ti:". data.da ce!<)·
bt·a~;io :.:o nwsmo r:asamenlo.
A rillificacão· do 'cas'a'nHJJito p6de ·ser impugnada pelo Mini,:fel'io Publico no caso de âlgnm dos impedimentos mencionados no ar L 2 .00\J, e por qmrlquer ascendente ou llosct•nt!cntc on irmão de algum dos u.ubcntes nesses casos o no.-;
<k' ar L. 2. 010 .
.:\r~. :! . O:? L O casamento pódo rcalizar-so por procm·al;iin, comtanl.n que e~sa confim podeL'es cspccincs ao ,mandalarin para recchor, cm nome do. outorgante, o outro contraltt•nte.

'

Pnl't\f:l'aph'o u nico. Pô do casar po1• )Jrocm•acão o preso ou
t·ondennmdo. quando não pudc.r -cO)llpat•eeer JlCSt~oalmcnLc po•·
.clcucg·u~flo· de 'lict:•.ll:.:ll· cltr nu toL'iqadc :n, c:t1ja gunrda estiver.

,.I

'.I
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CAPITULO IV .
DAS Pl\OVAS DO OABAMIIJNTO

pela

Ar: • 2. 025. O casamento celebrado no Brasil prova -~Q
~~~wtídlio

do J'l'gisto, feito ao tempo de sua celebraoão ou

.ela rat ificacfio.

· Pacagrapho unico. Justific~da a falta ou perda do registo civil, é admissivel qualquel' outra especie de .prova.
Art. 2. 026 .. O casamento de pessoas fallecidas na posse

c~lado de casada:s não póde ser contestado, em prejuizo
·filho~ r.ommuns, a niio ~r.·· oue se prove, P.Or certldllo do

do

rios
re-

gtslo civil, que alguma dellas estava ligaao por out)'O casamento, quando contrahiu o contestado.
·
·
.-\I'l. · 2. 027. O casamento celebrado fóra do Brasil provase dr. uccôrdo ~om a lei do pa:iz em que elle se realizar .
Pa~agrapllo unico. Si, porém, o tiver sido perante agente
conwlnr, deve1•ú set· provado por certidão do registo do consulndtl ou do Jogar do Brasil onde tiver sido inscripto o acbo
do casamento, do accôrdo com a cópia authentica r1:1mettida
pela ,,utoriclade consular.

.,,

A\' L 2.028. Quando a prova da celebração legal do

~nnwn! r'

ca~

resultar de processo judicial, a inscripcil.o da sentença
no livro do registo civil produzirâ, quer no que é. concernent.e
no'l con.iugcs, quer no que respeita aos filhos, todos os effeito;; ci·iis, desde a data do mesmo casamento.
Mt. 2. 029. A exisLcncia do casamento quando contestada r:om provas contradictorias, serâ julgada subsistente, se
o~ conjuges de que se trata viverem ou tiverem vivido na posse
·do estnóo de casados.
CAPITULO V

I

DÁ NULLIDADE E ANNULL-NÇ.:Í.O DO CASAMEN'fO

I
t ..
I

~- .

Arf. 2.(}30. E' nullo o ca:sarnento das pessoas prohibidas
. de caao.1' pelo ar! . 2. 009.

'i

Art. 2. 031. E' annullnvel o casamento do menor, não
crms•mt.ido :~:o.oJlo pae, miie ou tutor, salvo neste ultimo ca~o se
foi eelobrrrcl" por supprimcnto do juiz. Não se annullará
porr\rn c

: ..
1'

r·

r

i·
i

'

ea;:amento:

I, si a mulher tiver mais de dezoito annos ou o nomem
houver completado vmtl:' annos, e o casamento tiver sido consummade.
Ir, si o menor estiver emancipado, nos termos d!lste 01)digo;
. . .
.
IT'T, si do oasamento· 1houver resultado gravidez. .,

' . , ' .'"
. '.I

. I
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c\ annulluçiio pódc St'll' requerida pelo pac, mãu, tutot;
ou Pulo lllPJ!OI'. Si este, tomando-se maior ou emanoip~do,
J·atiJicnl' o easumunlo pot· lr.rrno no~ autos, pot·~su-ha logo J'i:n

<i

ll'l~l(l!l(:i;,·,

· U lll!!llOI' .:·nlr·r: lti o 21 UlUlo~ tJIIC, au uuuLraulÍir ca~u
IJ';l'lllo, deu-se por maior, ignorando~. outJ•a· parte a sua mcnol'-

ida(!e, não pôdo u.•nt· de accüo pura annullat• u casameni.o.,. \
.'\ l'l.

2. 032. Púde ser aunulJado

O

C:l$ameuto;

r, por etT•• c.~:;cnt:ial, no:; termo:; uo af'l. (G23 'ln Pt·o.:
.icei o du t..:odigu Comnwreial);
lf, flliUUIIO O I:OJ!SClllimenl.o de l!IIIU Uas jlltl'[c:; fui Oblidll
dólo, nos · lt•t·mus do at'l. (525 do Projt>olo Llo Culli;;c·
Conum•t•t•ittl);

Ji(ll'

III. quaur.lo /.iv,•r havido coac~ão (a1;t. 52ü, monos o~ :;cu~
!Jut·agt•apltos, elo Pt·ujeclo · du Codigu CoJJllllCJ.'tia·J),
V•.'t'

l>t'I!SlllllC-He coaeta a pc~;;oa r·aptada emquantu
EI'J:nlr:J " : !Hc t.lo JlDrlcr t.lu rt~p.lut·;

etil Jog-ar·

mio e::ll.i~

I\', qllúi!ÔO · uru du~ conjug'I!S !;unha Clol!ll!JtelLidu eri!TIIJ
ina/'ia:li;:n-:•1 :.lltc•r•íormcnte ao· casanwnlo o o oul!:o o ignorar;
·Y, qn:u:do aJ<;um dos con.iu~:;-es lenha defeito physieo incIIH:Cliav•)/ •~ a.'ll•'t·int· au eaHamcnlo, J!omo a impotencia, ou .i:í
srJl'fl•ia r!e !tWlP~/ ia l!'t'ave u transmissível por contagio, in!'e- .
· e•~iío Ott l11•nrro•·a. t'ttjlaz de pôr em ri.,co a saude do outro cou- .
.it't:,:c ou de &<ia dcscenrlencia, c o outro conjug·e ignorava iJ

..

uofuilu ou a r.1.oleslia;

VJ, l.enuo ':;ido u mulher d<!svirginaua por oul!·o, 'si o nwrido o ignorava.
,
,,
l\'os diver·sos cnsos de~tc artíg·o só o con,iugd 'i)llg'Uua.-Ju
p,)de t.'f•qtwrer a auuulla~;ão' du ea·smncuto; mas. si u Peferidu
conjuge fallr;eor na í•~nclf!ncia Lia inslanl:ia, os ~eu" IH'Nici!'os
{1(1clcn~ fJL'osc;ruit· a nct;fio.
At·:·. 2.033. A annulla~ão t.lo ua:;atnenl.o ufio ub:;la a leg·iti.nJ ida.Je elo filho coner.•hiclo ou havido a:ntes ou nu Ci.illsl.anci~
do easatJJento.
·
.\d. :?.Oi!.í, .Etulwl:a nullo ou nnnullavol, rtu·ando coti11·allidl, de boa fé I>Or ambo.q o.~ con,iuge~. o cnsamcnlo prodt!::.
11111 i·<dnr:iio a cllos como aos filhos, todos o;; e1'fcilus civi~

destlt:• a ;lata tla sua celobru!:íio.
~i. pO!'•~m. s<) um do;; coujuges eslava de bua 1'tl, ·u .ca,;anwH!n ~(I pl'ndttúrú et'ft'ilo~l civis cm favor dollc e dos ftlho>.
At•i. 2. oaG. Pn~~ados llo11s annus da celebt·uoão llo casarrwlll•.l niin ptir!11 ,,.,. I'Slt• annulltwlo 110r haver. sido .C•'lebrado
p•~rani•.J aulo:·i·.~ack !lleomvelenlc.
~ 1," '.l'ambctn niin sro annulla o easamenln ecle!JL•ado P<•rn:\l,: ;titlut•illad•~ qtw Pl\1 t'}lZÜO dn seu ent•g-o Unha eomp~l.cn
t·ia pal'll l·i'l'<:clit· t't •:l'll'hl·nçiio •lo t•asnmcnlo, rmljot·a· nao ''
~ivr>.~su no logat• cm IJUl' IJraticou o acto. . ..
S. - Vol. VIl
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r·

,'''.'

§ 2.' Em ca50 algum se annullará por. motivo de íncompel.cncia da autoridade QUe ip.resídiu â sua celebracão, o c~iarrnento ele que resultoú ... grav>idez.
.
·
Ar·l. :!.036. A mulher que pretender requerer a anriullo.()ã" til.' easamenV' l.cm direito a alimentos provisionaes na
·protHn:l;:\o da; ~u.u,.; neee~sidades e dos recursos do marido.
Ar!. 2. 037. o víuvo ou víuvu que contruhir casamento
com iuf1·acção <lo rJispost.o nos ns. II e nr do al'L 2.010 perden'i o {!ireito ú siwccssão legitima nos termos do urt. 2. 217
o ao usu.l'r·twl.u rlos bens dos filhos menores.
NcSSI)S r.asamcnl os como cm todos os casos dos ns. III,
lV, \' e Vl dn rBfet·ido arl. 2. OIO não poderá ser pactuada <~
commtiilhão ele beu;;, u nenhum dos conjuges poderá receber
do outro doi. e 011 dil;l(:.ão de qt1alquer especie.

CAPITULO VI
OOS

JWl•'~:I'rOS

JU!UDIQOS DO CASAMEN'l'O

,.
i.'.'

..'

1'

!'

.\i't.. 2. 0~8. A cclebracão do casamento crêa sociedade
'conjugal, constitue a familia J.egitima e legitima os filhos
conlmuns havidos anteriormente.
' . O casamento impi'je aos conjuges a mutua fidelidade e
assislencin. c n ol.Jrignçfto de sustentar, guardar e educar os
filhos.
·
O marido é o chofc da sociedade conjugal' e a l'epresenta;
€scolhe 11 domicilio eommum e provê, segundo os seus recursos' e l'aculcladcs, ú. suste~ltação da i'amilia. Compete-lhe
· a administração dos bens communs, exceptuados os easo:l
expressos no codigo.
Al!t: 3. 039. Os menores ficam emancipados pelo casamento realizado na idade legal. ·
. '.
:\r L 2 ..040. Quando o casamento fôr annullado por culpa
de urn dos conjugcs, este incidirá: '
·

I, na JWI'da de .todas as vantagens havidas do oinnocente.;
H, na ubrigw;ãu de cump1·ir as promessas que lhe f·ez, no
contracto anti-nU))Cial.
·
·
Art. 2, Old . A obrigação de sustentar a mulher cessa,
pum n marido. qu'umlo dia abandona sem. justo motivo a
hubiLUIJfio e~n,iug·al,. 1' a esta recusa voltar.
·
Art, :! • Q.\2. A mulher tem tlíreito uo nome do marido
... .c ~~:gul' a cuJHlic:iio deste.
·.... · ,. Perlionce-lho a direccão caseira, e reprusenta para esse
efleil.o a siJciudaliu- eonjug·ul na satisl'at'ãu das necessidades
cor·rcnte,: da vida domcsliea.
·
· · § I." Qnalqtl~>l' lllt~tlidn tnmarla pelo marido partl restringir I'SSI! di1·nilu da mttliWJ' llUú p(lr.ID ser opposta a terceiros,
salvu si .a uiH·ig·a~ftu ·eontmhidtt pela mullwr exceder cvidentumunle tlüs nc•ecs~idados •da economia domestica.

I
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§ 2: Exercendo a mulher em seu nome induetria ou
· comme!'oio guardar-se-hão as disposioões ·do capitulo I do
titulo I do livro I deste codigo;
·
§ 3." Para o <Jxcrcicio de funcoiio publica ou de empr6fo
como auxiliar de commercio ou industria ou de operaria .ou de
servic;o domestico, basta á mulher o consentimento taoito do
marido provado po1· ausencia de qualquer opposição · fórmal
e nxpressa.
§ 4." O marido que se furta á obrigacií.o de sustentat•
a mulher,· ou não tem meios para isso, não se póde oppôr a
que n nHtlhet· adopte qualquer profissão honesta.
§ 5.• Sem ncquiescencia expressa do marMo não pode a
[nulhm· adoptar profissão que a obrigue a passar fõra do
domicilio .conjugal mais de oito horas por dia.
O marido não· póde, por si só, contractat· com autrem os
ser\'iço~ da mulhet• de modo a obrigai-a a passar fóra do
·domicilio conjugal mais de oito horas poJ.1. dia, nem a prestar
ser\'icos fóra do seu domiclUc depois do oitavo mez de 11'1'&;videz .

. Art 2.0H. Independentemente de autorização de. ma:rido póde a mulher:

r, exercer o direi lo que lhe competir sobr·e ·as pessoas dOI!
filhos de le!Lo anterior;
· II, desobl'igar
rciYindicar os immovei~ do casal que
o marido tenha g1·avado ou allertr.do sem sua outorga ou
~upprímento judicial;
m, annullar as fianc;as ou doações feitas pelo marido
cqm iní'rac~'ão elo disposto neste càdigo;
·
·
· IY. reivindicar os bens môveis ou immoveis doados ou
~ransferidos ·pelo marido á ~oncublna.
Este direito prevalece, esteja ou não a mulher. em com.panhia do marido, e ainda que a doação se disfarce em venda
Otl outro contracto;
·
V, l}l'Omover o~ meios assecuratorios e acções que !h(
competirem contra o marido em J•azão de seu dote ou de
outros bens seus sujeitos li administrac;üo do mesmo;
VI. propo1· a uc~iío de nnnullal.~iio do casamento;
vrr, propor n acção de divorcio;
'\'Til, pedir. alinwnto~, quando tiver direito de fazei-o;
IX, fazer· tH~I.anwnl.n ou disposicÕes de ultima vontade;
X, conl.rnllir• obrigacões concernentes â industria ou pro.j'i:;sfio· qne PX~>r·et~l' i! empt'r!b"'ll' os seus salarios e dispôr deJioq
como entender, depositai-os em seu nome em banco ou c~ixa~
ccon(lmius c rotirul-os, sem prejuízo do dever de ociricerrer•
para o su~Lenlo c ·educação dos filhos; · ·,,
XI, dispô e dos bens <iUe adquirir. na oonf,ormidade do
numero uulerior .c rlc quaesquer outros que possua livres
da ndminist.rar;ão do .marido.

ou

'

'

'

'

:
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...\ PL ~ ··:.! .lJ.\i>. Gallindu " rmu·ido em invalidez, de modo a:
nãu puder· g:Pnngrm· u seu su,;l.cnlu c o da família, a mulhor.li
u!Jt·igmln 'u JH'uwr· :t sullsisl.~rH:ia du urarido e elos filhos seg·uudu o,; >I!IIS l'ecur·,;u~ c fticuldadc~ .
•\t-1.. :! .ll·\li. A' uurllrct·. WlllJJeLc a direcção e aclminisl ta~iio du cu~al quandu rl marido;

r.

e,oliwr Clll log·ar rcmol.o ou nilo subido;
Ir, e~liver r:tn <:ar·cere rror maí,.; de dou~ annos;
II r, für· ju:lir:ialm~n[t• LIL•f!!at·ado inLct•diclo.
l'icstcs CUSO:i, calre :i llllllltL'I' :'· adminiStraçilO dOS bCll$
r:onmmns e dos ele! mnriclo .
. \. ai ir;nat:irr llu.-; inrnrnwi> cornrtllllt5 ou proprios do mal'idu r:lv]JI'lltle da :nrl orr·iz:r~ii" c;;pecial do juiz.
"\t•l. ~ .tl.\i. A J'all.a Jr! nulur·izar;ão do .marido, nos. casos
r•m qtr'n J'r'rt· rwer};;~nr·ia I! ni'i•l Li l't:r· :;ido :;upprida, invalidará· o
ado dr_t mrr!Jwt·, e a nulldar.lc P'"Jer:i. ser allegada por ella oLL
[lO!' seus llcrdeiroo até dou;; nnnos depois- da dissolução do

ra,nmcn to.

.'

P:u·n~t'iiJliltJ

rrtlit:o. A ralit'icw;iio do marido provada por,
in,;t.ruruenlo Lmhlico uu partit:ulur authcnticado impor·La a
t·c,·ul ida~ão
. ' elo acto.

Os ael o~ da mulher deyidamenle :mloriza~
1ru rrer·nJilticlo~. por r•s!.e eudig·o obrigam todos os bens
do ea,;al, si " ''"i!.·inlr:n rnat.rimoninl fur o da conmiunhã.o, f:l
.-ürru•Jil.r' o,; fli'OJ1r'in,; tlr•Jla :;c oul.ro fôr o rcgimen c o marido
. uã•.r n.-surnil' eonjunel.amr:nle a J'estMlSabilidade do acto.
.
:\rf. ::!.ll!o\1. ,\ amurJJar;ão dos netos elo marido ou dá
rnullrt.·r· por falia d11 auf.ol'lznr:Uo ncccssnria de um ao outrCi
nüilllr'l.a a c1irkla di) pt·oydlo que :. cada ·Um, a ambos ou· ao
tn~al lr'nim ,.,.~ui:ndo do n~tu u)umllado.
_
.lu~

..\ !'l.. :! . (l.í H.

Pnr·rl!:n·aplto 11nit:r .•... \.

r.·, ;;et·:i paga

iurl8mnizar;~.o

aos terceiros do bor\

Jll!ln,.; lrPirK pt'OJll'ios do con,jugc lJLlC contrahiu :.
(rlwign(:i'i(), 1)11 JWln;; cnrnmum, cm proporção r.lo proveito que

ubLtver u ea,aL

CAPTOLO VIl
Dn 11\lr.<l,\rll:\ DOS I>EN.:; NO CAS.\:I{gNTO

,\1'1.

~.ll:rtr.

E' lir:ilo nos nuhcntcs.esLipular, unlcs d:'i

r·r·IP\:rt'ar;firr !ln· ca.,nmP.nlo. eorno llte8 apr·ouvcr rclalivumcnLo
H•'' .'r•u,; !r;•n,.; .. \ t:•Jii\'01H'Üo 011 contl'ucto anli-nuncial· clevcrtL

'"''' pa,.;,;ado 1'"' "·'''r·ipf.tll;:t pullliea e ficnrt\ sem ci'reito si não

:-;1~

'l't!alizap o ea:-::llttC'nl.n.

:\a l'nlla dr• r·un\'t,rll;i(o cnlen(ier-sr.-lta que os con,lngcs
r•nnsr•r·,·:ult a JH'tipr·i,.Jalir•. adminisLl'a!:ür, e livre disposiç;ão dos
ltt\ll' qrw t·ada 11111 lr·uz. l•n·nanrlo-~e eomnnrn~ os adquiridos nP.
t'•lrt,IHrwia rln rnatr·rnwnin. ,a[v.o si forem haviclos por· clonf;ão,
Jrer·aTH;:• 1111 i•'gntf"
r.•rrnr clam,rrla rio 'o niio communicnrr.nt.
"
.
.
~

'
.

.
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Comrmmicnm-~c la111hem os bens adquiridos pela mu!ltet·
prlu seu trabalho rJ indnslriu, sem prejuízo .da sua livre admi.nislra~üo c dispooiÇtio. nos lermo::; do n. XI do art. 2. OH:

Pcu•agr·apho tmieo. Hcalizad•) o ca~alllrmto podem .os
conjng-rs all.rra1' po1· e~cript.nra !Itilllic<t o J'egimen uos bens,
st>m preju izo das "óbrigaçõe:; ·contrahidu;; para ·com · tPrcril'o,;. ·
AJ'I.. 2. o:JJ. As com·~;·neões anli-nupciaPs nãn ' l.el'iio
r.ffcito pura l'om terceiros ~inão depois dr.~ in;;criptas nu

reg-í~II'O

dn domirilir> dos conjuge~ ua fôrma rln artigo.
· De\'rill ~('I'' in;;cJ·ipla~ quaesq11er altcr;tr;G(•s J'eil.a;; li•J regi.:
nwn dos b~o•n" na cnnslancia dn matrimonia.
Ar L 2·. 052. Será n arl; ~H do pro,j•:el.ç, ele Codigo Com-

merr•inl,

Do·

I
I

r~aiml]n

·da separaçt1o

' ela. separa~ão ct~
Al't, !2. 053. Eslipulnnclo-se o regimén
l.lcns .sctn referencia aos adcJuiriclo;,, os bens de cada· um
ü os arlqu i ridos: permanecem sob u exclusiva administraQiliJ
do pmpri'etario, que •lA po:lerá livremente alienar ou hypo1hecnr, ~mpenltnr ou da1• em ant.ichrcse,nos termos de direito.
§ L" E' licito estipular a incommunicabiliclade .de todos
ou··de cndns bens adquiridos por qualquer dos conjuge~ pet•.•
liNL I I'ahnlho on industria, ou por outro qualquer meio.
.
§ 2,' E' igualmente Jlt!rmiltidi:J contraclar que so comnmniquP.m os i'ructo~ c rendimentos .r.lqs bens proprios, no todo
ou cm parl0, on que t.enllam applicação determinada.
§ :1.' Pôde-se dclenninar ua e~cJ•ipt.ura a qúota com que
a m.l.llher ~e obriga n concorrer para os encargo~ ·do matrimonie,,

A ri.. 2. 051. ,\ ndm inistracão dos bens proprios da nmJl<Ídt~ ;;m· eonfiadn ao marido nos tPrrnos exp!'essos !la
t!,c'l' i p l.n ra nnti- nu.pr i aI. .
.
·

Jiler'

.~1·1. 2.0íiii, Pl'esunú•m-se eommnns os Jwns nrlquil'irlos na
r"'n;;ta.ncin ilo casnmtmt.n rm nome (11~ ambn;; o~ ·t~on,jug·es .
.\ri .. :'!.07>6 .. :\~ diYirla;; cnntrahiclas ]lt:'in lllnl'irln obrig·am
os bl'n~ CJ'H1 nn rrgimrn ria s'rpnr'neiio l'o1·rm eummun,; .'no~
t~nt!.in!!r''· ~al\·1, :í mnlliel' n dil•rit.o qno ll1c~ eont'et'CI 0 al't; (:lo
dn pJ·n,ir·clo 1lo Cnrlig-o r:nmnl01'Cinl),

D(l rorom unlu1u

11.11 i•.lt.'I'Su l

A1·i. ~.or,i. O 1'1\g·imJ;•n cln· c•on1m1111liiío t11liYt'l'i'al imJIIli'l·:t w I'Olllll1Jill icw;rio llr1 I odn;; ns ben.< Jll'l';;('n! es ,, fnltll'O~
f]Oõ 'I~Oll,ji!P'IIS '' dt) :'Iili.'\ IJiyifin.'l pu~;;i\'11~ ('O!)) 0.'1 C:'I;C·I'fli:Õr~

r.on;;tRnlPS rl0;; lll'ilg·n, n"''
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•
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:\ r·t. 2 ,·Oll8. Sl\n cxclu idos da cmnmunhlto:

r. a~· pensões, ~eitH<nldos, mont.epios, tençne e outra!
rr.nrias ~mnelhan IeR; '
U. os ben~ doados ou legados com a clausula da incom~
municahili'rlndo n o~ snbrogados em togar delles;
III. o~ bens gravados de fidei-commisso e o direito di),
hm·deiro fidoi-conimissnrio, antes de mnlizada a condição susp0nsivn:
.' TV. o clot.e promet.tlcio ou constltuldo ã filha de ontr~
!Pito:
·
'
Y. o· dote promeltido nu consl.it.uido expressamente poJ:1
nm st1, rios cnn,juges n filha commnm;
VT, ns nhriga~õr.s provenientes de actos illicit.os:
VTT. a~ dividas anteriores ao casamento, salvo si provi~r·em ·rh~ rlcsp•)zas com os prepnrat.ivos delle ou si reverft'l'f'lll r!m hrn.efie.io c?rrmmm;
VIU, us doações snt.i-nupei!les feitas po~· um doe con.Íll~ll~ .ao ontrf1, com a clan~ula de lncommumcal;llhdade; ·
IX, as roupas do uso pessQa!, as ,joias espDnealielas dad•
ante~ rlo ca~amonto pelo esposo, o~ livros e .intmmento dli
prnri~si'io ~ o•. retrato! rle família;
·
· X, a fi:mea pre~1.11da pelo mnrid'o sem outorga da mulh~.
Art .. ~.Oli9. At·t. 36 do pt•o,jer.to de Codigo Commer~
!lia!.

·

Arl. 2. 060. A incommunicabilidade dos bens meneio.
nndoA no art. 2. 058 não comprehende os seus fructos e ren...
dlnwnt.o~. desde que sü,iam percebldoA ou vencidos na oon~tnncin do ~nsamnnto.
AI' L 2. 06 I . Na eonstanc ht do ~;asamento, a propriedade
t1 po~~<.\ rins bens 1\ commum.
Art. :! . 0112. .O mal'ido não póde,. sem oonse.ntimento dà
mulher:

r, alienai', hypot.ltecar ou gravar' os bene immovei$
communs:
,
'
TI, litigAr', r.r.tivn .ou passivnment.o, sohre os referidos bBIJI

o dir·eitos;
UI, preslnr fianç.a;
TV. fnzor rioaç,ãn com os bens e rendimentos communs,
saiYo si rPil11111rl'ntorin ou 'de pequeno valor•
.\r• I.. 2. OG:.J. Valerão. .Porém, os dotes ou doações
nupeiaf's fril as ÜH filhas r: as clnnçõns feita~ aos fíllfos por.
oeeu~íãn ·de se casarem on cstnhelecerom economia separad.a.
Ar!. 2.064. A onlorga da mulher póde ser supprida
·tlelo ,iniv. ~~ nlh1 a t.i\·er J'l't't.r~acto ~em moLivo ,justo ou estiver,
imtH:tssihililnda d~ dnl-u.

I

'

j
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Al'l. 2.06G. ,\ anmilla~ão dos actos do marido Jlratl-·
r:ados sem ouiJH'ga

;;,·, porlPr<í·

RI' r

du mulher· ou Rill)l supprimento do ,juiz

l'N!IICI'irla pela mrsma on p01: seus he!'dciros.

,\J't. ::.OGG. Dissoll·e-,;o a commnnhão:

I. r.c·Ja rriof'ln rl1: um rios con,ju~es;
II, JWia sent.miça que annulla o casamento;
n r. 1w 1o r1 ivrll'c io.
ArL. ~.OG7. l~xtinrla. a eonnnunhão, e effectuada a di- ,
l'i:<ão rln ael iw1 n passivo, çossará a responsabilidade de cada
11m dos "onjn;.:e' pa1·a com os crerlores rJo nutro por •dividas
q"'' hollvcl' esle contra!! ido.
Arl. :!.O(lfL JÇ licilo iÍ viuva mceira renunciar li communiJão clt• bens, ahl'indo mão do qnc lhe pos.sa tocar nos
bens rln -easal .. par·u lihrrlnr-;;r_• rlas dividas contrahidas pelo
marirln.
·
.\ renuncia póde ser feita a beneficio do inventario ..
'

..
.

SEC:çXn 3'

~

'

..
1 •••

Do t•raim.en dotal
Mt. :? . 069. E' da essoncia do regimon dotai à indicaçãri
especificada rlo~ ben~ que const.iJ,uirem ·o dot,e cori1 expressa
dPdHr·a1:ão rle fkm•pro ~njeit.os a est.e r·ngimen,
Arl. :?.070. O rlnh• ptlde srr cnrtstituiclo:

' -~

•;
'\<

pJ•np!•in noiva;
TT, pelo Jllle, pelo mãe, ou por ambos;
TIT. pelos gvús e por terceiros;
IV. pelo noivo.
I, Jll'la

1 • ·'/

Pnragr·aplro unico. E'' n"ocer,s:u·iu a interve'ncãQ dos inpor ~i, n11 pn1· procnr::~rlore;; na ·celebrnoãn do con-

lr!i'ros~nrlo~

fl•ncto:

Art. 2. Oi 1. O dnl.c p1\ric ser· nugmenlndo pelos con.jnges df!IHli,; rlo ensnmento.AJ't.·:?.n7:.?. 0unndn r: dote é constituído por terceiros na
e~IIIBI:lllcin do matrimnnin, não tem ci'J'cito sobre o regímen
prf'roslalwiPridn pm·n ·o;:; onl.J·os hcns .
.\ri. ~. n;;i .. E' 1!:'·ii n e;:l.ipu!al' na r~r:J'ipi.IJI'il anti-nupcial;
di.IIC :111 rlntaclor,· :lissnlvirln 11 sociecladt)
fJ':I!I' n 'lnlnriH lr.nha J'.ill1ns. qne>l' nãn os lenhu;
a l!':!n,J'cJ'<'I!f'ia di,· rlolf' ·no mnr·irln por morte da

I. n l'f'\'l'l'>'<il·, olll

r:un,j:,~·:i'.

rr.

n:llll!rl' .
.\1'1. ·~.o;:,.
.illllel.anll'lllf:,

Sl'lll

I:; i

n dul.n J'M Jli"Onwll.ido J'll!lns pncs oon-

derlal'llf.:iío da· pnJ•Iro eom qllr. nm n ·ouLr~

''"lliJ•iiJIIC'IJI, t'll(l!llrlf'-.".' q11e

ctda

lllll "u ohJ•igoll

por mclad(l.
.

. '•
i
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_Arl. ~. Oi5. Os fru.ctos do dote 'ão dcvid•js t!csdn a rcaliznçao dr.. casnmcnf.b, nãt~ J,endr,. havido tJ~Lipulação rlc prazo.·
:\l'l.' :?•.Oi!i. E' ['10l':nit!.iclo c.olipulm' no contritclo dotai:

.r. que a mulhüt' J'C.:·r.ha dirc!:l.amcntc, para sr,as despozas
J'lill'ltr.·ulru·r.:;, uma r.lr.INminada pm•tiJ dos rendimentos dos·!Jon:;

dolnos;

II, quo com os bens cf,)l.ncs haja outros submc:Llklos a rcgirnens differr.nles .

.Paragrapllo unico. Em J'alta de expressa tlcCJ!araciio sobre
o regímen dos bens extra-dotaes, prevalecerá o da s<Íparação.
Art. 2. Oi7. O marido tem a administração dos bons doJ.acs, percebe os seus frutos c usa das acções ;iudiciaes a que.
dt~rcm logm·, sem prejuízo elos direilos a~scgurados á.mulher.
ArL. 2.0i8. Salvo elausula expressa cm contrario, o ·domínio dos bens clolaes de qualquer na tu reza e especíe nãa se
.transfere para o marido.
Qualquer clausula de que \'esultc a trans!erencia. desse
domiuio para o marido ;;6 póde ser estipulada na escriptura,

:mte-nupcíal.
Niío se

ao dote o disposto no art, .2. 050, paru. ·
.
· Art, 2:079, Sendo fi dote consistente ern dinbeiro, consi~
deram-se dotaes os beno aclquiridos eom o. dinheh•o do doto ou
upp~iCL\

grapbo unico.

nellc subrogados.
.
Art·. 2.080. São inalienav')!~ os bene dotaea de qualquer
cspecie, nem podem ser onerados por fórma alguma, Blllvo nos
;:egulntes casos:
· I, si de accõrdo o mnrido e a rnuhcr qu í:i.ercm dota. r suas "
filhas communs;
II, si fllr indispensavr.l 11 nl\ena~ri!l ou onera9ão di) dot~
~onstituido pela noiYn para o pagrtmcnto dn! d·h'!das por clla
eonlrahidns antes elo casnmr.nlo, niio chegando pnrR l8SO O!
:fnll.os c rcmli.rncnlos do dote;
Ilf, ~'i fô,:; inrl:isprn~nYrl a nliPna~ão t1u onnrn~iio r.ln ilolr>.
-{·nngt.it,uiclo '[Wlo noivo pm•a n pagamento da5 rtividns por ,,\lo
contrahidn~ anlrs rio rn!'nmrnt.o, nãn hnsl nnrlo 'J.~ rrulG~ e rendimentos;
IV, si niio nroduzircm renda os bens dotaes e ~ alienação
fõr indispcnsaYt~l par•a ohtrr reilda necessarin :í ~uhsi~toncia
da l'amilia;
v. si hom'cr nr.cessidadiJ d~. rer1arnr imm~vd dotai e nft•.l
se pudor fazer com n renda dcllc c .dos oul.ros in::novcis;
vr, si os be11s se aehnr<lm indivi~os cnm I.Prcoiros c n di''isiio fôr impossível ou )1l'l!ju<li~iul;
\'II, ;;i n;; hrns forem silnaclo~ rm logal' tlisLantê rlo tlomicilio oonju1lnl o forem, por ioso, do <lifl'icil ou dispenclioRo nd·
mlnJ.qtroçn(1, .~~nrlo mílnife~li\ (\ r.onvenlcn~iÇI dn yamlr.1··Cl8;

,..

.~rj.<;s,\o
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1189.

'

: , VJ.fi, nos ca:sos de desapropri~cão por. nerrssidadc ou nl i- ·
lidado publica,- de conveneiio ou resgate de· t.itulos da divh:b
publica ou ele lif,ulos pa!'t.ieulares, nos termos des:.e· Codif,;é•.
§ 1." Os bens doLaes não se podem vender 'siniío cm loiltt•.•
· publico, com autorização. do juiz, ouvidos ambos os eonj Llg't),, ·e
o 1\Iinist.crio Publico.
·
§ 2." Nos casos dos.ns. IV, VI, VII .e VIU,- o precorlli·nlieil!lt•ã? será apphcndo cm outros bens, em qut! ficar:i subi'ogado
' o dote.
·
·

•

Art. 2.081. O ,juiz que conceder a nliena(.'ão dos bens
riotaes.i'qra dos casos especificados no artigo antecedente c ~cm
as formalidades ncllc determinadas ou que ni1o providenciar
rm subrogacão do preco, responderá por perda~ c damno~ para
com os pre,iudicndos, além das penns crimin:t~$ ~m que in-

. co~re:.
· Art. 2. 082. A aimullac:ão da alienncão p6de ser J·cquGrida
pela mulh"r ou por seus herdeiros, ou pelos crcrlorcs pór obrigação contra h ida depois da disaolucão rln sociedade cr.mjugal.
ArL 2. 083. Si os ben.~ altenados forem moveis. ou títulos
de credito, -suardar-se-ha o ilisposto nos arts. 5Hi. 521 · c
. outros deste Codigo, ma~ o mal'ido responderá pcln prc,iuizo
. cuusado, n com cllo solidariamente o~ udquircntcs do má fé.
Art.' 2.08L Si os bens alienados !orem titulos nominativos responder<í solidariamente com o marido o o juiz a pessoa
jurídica emissot'll ou de1•edora que por -seus pt•op·ostos ou re. prescntantcs houver cons!!nticlo. na transfe.rcncia dos ditos titulos dotaes, 1'óra dos casos expr~ssos no nrL. 2. 080 c sem as
:formalidades nelle determinadas.
· Art. 2. 085. ·O mariqo fioa obrigado por perdas e damnps
a tcrceit•os prcj udicados com a nullidadc si no contracto nao
se fizer mcncúo da natureza dotai dos bem.
·
Art. 2, OSG. Dissolvida a sociedade conjugal a mulher M·
st1mc a aclministrncilo dos bens dotnes, ma.s só poderá d1spos,
Iivrcment!! delles em caso de viuvr.!z·.
·
·~L'odavia a mulheJ' r.ommercinnt.e divorciada po marido, fJ
que c]pJ.Ie não f.iver filho~. pôde ser autorizada pelo juiz .a sujeitar de modo geral ns ;:em hens rlotaoA ús obrigações do snu
f!ornrnerrin, inseJ·cvrndo c~;:n aulorizur·ão no r.mpPtcntc registo. ·
· ·
A1'1, ~.. OSi, Os rleverl!s ~lo marido em relação no dote si:io
_os de mnnrlat.ario r dcpü;;itario, nos termos dnstc Codigo •
. \1·1. ;!.ORS. P.rosume-sc l'rer.hido o rlole:
T; si o casamento se tin•I' pr(l!nn:;arlo por dnco annos drpr.>is do rJI'Hzo e;;tahelf'cidn ]llii'a snn rnl J'Pga;
H, ;;i o <tlrl'erloJ• [til' a mullll.\1',
.PnmgTaplto unico, Ficn, prwtZ•Ill, ~all'o uo marido o rlil'eil.o
de Pl'OY!lt' que niio o rrer•bcu, apcz:tl' de o ter r:>xig-irlo. ·
.
Al't. :!,OR!l, Dncln o divorcio ou dissolvido o i•nsameul.o;
o~ frnlo~ r,iot~os quo COl'l'üRponr.IRJ1l Rn anno- C\n'!'f)l\ll\ sN·na r.li-.
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vididos entre os dous · conjugcs ou entre um c os herdeiros dd
.1utro, proporcionnlmento á duração rlo caHnrncnto, no decurso
jo mesmo unno.
· ..
Os amios do casamento contam-se da dal.a da celebração.:
P.aragrapho unico. Tratando-se de 'colheitas feitas em pc!'iodos superiores ou in re ri ores a um nnno a divisão se effect.uará proporcionalmente ao tempo de duração da sociedade
con,iugal, dentro do per iodo da colheita.

Art. 2.090. A muilwr 11Óde requerer que lho seja' dada a
ndrninistra(lão do dol.e quando a situaç,fio •elos negoci.os do ma.l'ido coinrH'ometf.a ns J'endiment.os dos bens dotaes por mais d9
cinco annos.
Arl.. 2. O!H. São nullos os arrendamentos dos imm oveis
rlotaes füitos pel<J marido i'em expressa outor.ga da mulher por·
prazo excodenl.u a einco annos, assim como quaesquer contractos quo obri·gnom o~ frutos ·e rondlmontos por maior
prazo.
·
Art. 2. O!l>2. A sentença do ,juiz que tirar a administração
do dota ao marido será in~cripta no registo competente para
quo possa ser opposta a terceiros.
SECÇÃO 4'

Do apanaaio

· Art. 2. 003. A mulher casada pelo rogin1on da scparaaiio
do hens. que não fõr heroeira do marido, tem direHo. quando
viuva, vivcnrlo ·honestamente e sem meios de subsistencia, n
~er alimrmlada p!\lo~ r~ndimento~ dos, bons do marido, confol'mr o arhitramento. do Juiz. segundo a sua condição o os re ...
clll'sns do espolio.
Ar L 2. 091. Igual direito assisto quanw aos bens dn mu.
lhnr ao viuvo qur ficar sen) meios de ~ubsistoncia c ~m C<m•iiçõrs de uão poder ~rangcill-os pela RUa ncf.ívidnr!o.
Ar!.. ~, 0!"15. C:r.ssn o apnnagio:
I, pns~nndo a sr:;undas nupolns o viuvo ou a vluv!l:
TT, rncnbrnrln qualquer de!les doncãn, li~rnn~.n 1n l~rndo
quP. o ponhn a rohrrtn dr nrc~ssidndcs:
Til. RncO:brauclo n viuvo n saurle. de modo n poder f.t'l'an:::r.aJ· m<'ins ·;.l.e snhsistcncia.
:\1'1. ::.oon: O apanagio nã'n p(Jde sr.t· con~tiLuidn em dctl'imrnto rlrJ<; crrdm·c•;; elo cnn,jnge predel'unolo nnm com Jll'C,illizo da nrnr,ão o rdncar:iio dos filhos communs.

Do nsuln faut.i/.im·
Ai' I. :? •0!17 .. Todo o chefe rlo 'rnmillin pôdP l'nz1~r inscrc-

.\"1'1'

nn

pe!fi~t.ro

pred1i11l como aRylo familiar a cngn PJH• qúe

•

'

j,•

'' :>

·/·,
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,.

t•ffPc•.f ivamenfe habita rom

~un

familln, d.1wle que o valm• do

J.li'Ci.!lo não excedei' a de7. eontos d!l r•íis (lo :000$0000). .
Arf,. 2. 008. ' Tratando-se de proilio rusUco, comprehcnder-se-ha no a~ylo o f.cJ•rcno destinado •:í lavoura ou á indus-

tria pastoril ou <íualquer outra rural effeotivnmento explo;·ada }leio proprictario, comtnnto que o Yalor de' todo não exl,'e'da a 1O:000$000.

Art. 2. ooo. ·Si

o .predio

·

rustico for situado a mais de

a.

liO kilometros da séde do registro predial, é dispensavel

inscripcão desde que o destino do immovel resulte do implernento >Ias. condições dos artii!'Os ·antecedentes.
·
:Art. 2.100.' Si o proprietario deixar de habitar ou de ·
t1Xplorar pessoalmente o predio, ou si o alugar ou hypothecar,
perderá este o caracter do nsylo familiar. Perderá igualmente
esso1 énracter o predio que ;por morte do propl'letario for;
partilhado entre os seus herdeiros. salvo á viuva ou a qual~
IJIHJI' dos herdeiros que const.it.uir familia o diJ•eito de renova11
.1 inscripção cm 8i!U nome.
·
. Ar L 2. 101. Coniprebendem-se no asy!o familiar os mo~
veis; roupas e ·mais objectos indispensaveis ao uso ·Pessoal do!i
moradores, ou ao exercício da industria, desde que o seu
valor não exceda a um Ler~o rJo valor do immovel.
Art. 2.102. E' permit.tido estabelecer o asylo de familia:
pnl' <loaçifo ou disposioão de ultima vontade, mas si a pessoa
nm oujo favor for feit.o não safisfizor aR condições lcgaes, a
in.9tf.iniQão nio terá effoit.o.
·
Art. 2,103. O nsylo fnmilia1• nllo póde ser penhorado por.
dividas posl.erlores ;í sup in~cripçfio no registro predial, ou
:i sua otfeotlva constituição, no oaso. dn ar~. 2. 009, ..\0 pro~
Jll'itJt.nt·io dcvC\Jor incumbe, ne~to ca8n,· o onus dn proYa ..
Exceptua-se da disposição ?este artigo. o predio em que
n.Jli'Opriotario, sua mui}Jer ou t1lho ou pessoa sob sua depon~
dencla, ostnbeleoe.r conimcrcio on explorar a compra-venda
· ,.Jn gll!ll1I'O~ 1.1 ·mercadorias que se costumam comprar e vender,
nu qur tiver hotel, hospedaria, casa de pensão ou quaii)'Uer,
out l'O eslabele~imento semelhante.
·
.
O asylo i'amiliar póde ser penhorado por .dividn de im~
11-1~tn pro;liHal 011 quai<!U<:I' oulro que recaia Robre o immovel.
Al'l. 2 .10·'1. O regulamento do registro pre<iial det,er111 inm·á' os requisitos para a inseripcllo do asylo .familiar, a
a~ rlnclarncõcs que deve fazer o proprle·tario e os oR"sos &
fór•mn rio onno~nllRmento dn inscripc.iio.
C.\PrWI,Q VIII
!lA Dl!ISOLUQ.~O !'lA SOCllllDADE dON,TUG.~L

Art. 2.10l'i. A

so~iedadc

con.in!ffil tnrminn:

T. Pela morte de "lJm riM con.iuges.
TT.. Pr.ln annullação do cosRmento.
rn. Pelo divorcio.

..,

,,
,,

...,

I '
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,A1·L 2.105. A aceão di' divrwr.i~> .StÍllJOJJtc cnrntH!i.IJ ::rn
eoujugc, ;;ai\'O si. t'ur · incapuz do cxer·crl-n, t:aso nm. q11e·
po;r.lcl'á >'1!1' ini•'nf.uda por.· qualqnet· n;;cenrlente nu i1·rnão. ·
'Art.. ·::.. JOG. P6rle t'undar-sc o divorcio: '
·
I. Em arlü\lcr·io.

II. Em tentativa de )ll111'ie praticada JHH'· um ... conjng~
cnnfra onfro, ou cm Climplicidarlc de tentativa praticada por
~1L1il'll

pef'SOR. ·

..

.

!li. Em sr~vicia on inju.ria grave. ·
IY. Em aJmnrlono do· lar.- conjugal fíor ma'is' de· dou:;'

·mmos conl.inuos.
··
Os conjuges pn,dern ·J'ecJtWrcr o divorcio por.. mt1f.tHI oon~ ;
scnLimcnto. ·
· :·
Art. '2: ·107. :\'o divorcio litigioso, sendo ·a mulher ·inno-,
ronta ·e pobre, o marido 1! obrignclo' a prestar-lhe a pensão'
:üimenLicia J'ixatla pelo juiz.
Art. 2.108. O juiz ,fixará tambem na· sentenca a quota
r.om que cada um dos conjuges ·deve concorrer para a crenc;iio
e educaei'io dos filho;; cornmuns, tendo ·em altenç!io a culim ou
STáo de' culpa de cada um dos conjuges e a sua fortuna ou
:ncios com que fica pa1•a a sua subsistencia.
Al'l, 2. f09. Nüo se compen~am as injurias, eevicias !J
adultorios commetlidos pelos corduges.
O juiz d'ecrctartí o divot•cio a favor do que lhe pa1·ecer
mrmoti culpado ..e na duvida ou sendo ambos igualmente cul.
pactos, decret~rá o divorcio contra ambos.
.
Al'L 2. HO. A sentença de divorcio autor•iza a separacüo
dos conjuges c faz cessar O· •regimen dos bens, comei si o·
casamento :fosse . dissolvido, observadas· as dlsposicõos r·ela- ·
. t ivas ao dote,
·
·
Ar L .2. H 1. Seja qual fôr caúsa do divorcio c o mocto·
, como est.e se ·raca, é Jicilo nos conjuges restabelecer a todt' ·
o tompo a sociedade conjugal nos. termos em que elia tenha
s:do 'ccinstilui•Ja, coml.anto que o facam judicialmente.
"\ rcconciliw~ão cm nada pr~.i nrlica os direitos rle Liw. ccit•os arlquh•idos anles do .divor•cio OLJ •lm·ante olle, sej!l.
tJ111ll for o t•eg·imcn elos bens.
AJ•i..' 2. U2. A nmlhcr condemnailà cm acção de divorcio
11fio pôde mais u>ur .o nomn •;lo marido. ·
AJ•f.. ~. 113. A senLenr:a que dccrcLar ·ou· ilomolr>gar o ·
·:livm·c~o niio IH'Ot:lnzirtí efl'r.il.o conl.t·a terceiros, emquanl.o não
for.· ll\'1'1'hada 110 l'egisi.J·n eivil e p11blicar!a n nolieia. t.ln tli\'lll't~in, na l'nlila nf'f'feial c rir! tlt<tii.H' l'it'ntlar;.ão no !n.gar.
Ari.. ~. 11 I . A par Li lha · dos bons commnns. .!'c il.a cm
ennsoqtJt~llt:ia do divorcio, podert't sct' impur;narla pelos CJ~c
tlut'P>< nu IJllt' po,;,;a pre,imlicm• nf' se1r;; dil·eilo;< Si os eon,ittges. 11iin l.iverern .iniciado u invenl.aJ•iu dr1s l.H)!H elo rasai
rlcnlt•o dP :HJ dias depois de pn><sm· 1!!11 .inlgacln ·a senfl'n(•a
f\ll!) tll\C1'1'.inu n rlivot·cin litigioso, nn nãn I iverem feito n. JH\1'- ·
l·ilhn ·rmti~nYni no riiYoreio por mu1110 c·c•nArnl/imc;onto. pn.
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dePiio o~ credore;; promover o inventario, som pz:ejuizo dei
~~so de meios communs para a cobrançu, de seus .creditas.
,\J•I. :! • J 15. Ni) ca:;u de divot·ciu. pol' mutuo consonLi•
;ncnlo obscrvar·-se-lla o que os conjuges uccordarcm sobre a
posse dos filhos menores.
Art. ~.Uü. Sendo o divorcio litigioso, decidiL'Ii.Í. o juiz
:1 quem.clevc caber u pos.le dos filhos menores, ·regulando-a
corno Ihc parecêr mais convenicnlc aos . interesses. dos. filhos.
. . ~tiu havend-o mot·ivos .ponderosos em contrario, caiJe ao
·eon,iugn innocent1) a JlOS:lC dos·fi1hos. A mulher, embora re''"nlwcida culpada, lc•Jn dirliito a con:;eJ:'>'IIt' f.'l1l sua compu- .
. nh ia os filhos a11í a idado tle ,12 annos, ~alvo si pelo suu pro'et>dinwnt.o não for ·ictonco pnra pruvet' ,conven.ienl.cnwotrr it
;1duca~.ão dos filhos./
Ar·t.. 2.117. No./caso cliJ annullação. do cusarucnlo, lm·.vendo ;l'ilhos communB, proceàcr-.sc-ha como se dispõe nc
artigo antecedcnk
Al'l.. -~ .. 118. A mãe qut! eonLrahe novas nupcias não pe1'Ü•1
por isso o dircHo ·de ter õs i'ilhc.s na sua companhia, da qual
só poderão Sül' I·etirados por ordem do juiz, provado que clht
ou o padrasto 11ão os tr·ata convenientemente. '

,,
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Das relações de parentesco

CAPITULO I
DISPOS!(.'.ÚES GF.I\AES

MI.. 2.119. Consideram-se parente.~ para: os c.fl'eito~ que
eH to Codigo· attrihno ás rehicõe:; do parentesco:

, .I. ();; UIJ[C('Olft•nlcs I) O!'· UCSC:cndenl.Cs em linha .recta.
· · li. Os cnllÚtcrae~ até o quinto gríto.
§, L" o )Jarcnf.,!;;co ú lcgilinw. ou illcg'itimo srgundo pJ·o~
ecdt! ·ou niio do casamento.
; § -:;.• Na linha re-~1 a conlam-sn ns g·nt\os dn parentesco
·roelo lllllllf!l'U do geJ'UI:<ir..~:· na c<>llateral. contam-se subindo cltl
. nm dos [Hll'l'nles at.' o a~cündcnle cmnmum e rlo>cenilo depois
,qfe encontJ•at· o Cl!J!ro paJ'cnte.
·
At·l. ::?.120. Carla con,iung-e é tmtclo aos put·entes do oulro
; pelo ,YinctJ!o iln· al'l'iniclade licita·.
Arl. :2.J21. ,\ affinitlarie. na linha ruera, niin
c:<:tingne
_t:om a dissolw:iio ·,:fo· ca~aJtWnto qnc. a originou~
AJ't .. 2.1 !?:!. · .\ nrlOP\'Üo estabelece pnt•enloseo civ.il entre
o adnptnnlc c•. o. adoptado.
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"

DA ~'li.IAÇ!O LEGITIMA

Al't. 2.123. São legitimas os filhos concebidos na coustancla do casamento. Consideram-se tambem legitimas o~
procedentes de casamento annullado e · de casamento Ii.ull o
contrahi'do de boa fé.
·. ·
Art. 2.124. Presumem-se concebidos na constanoia di)
casamento:

· I. Os filhos nascidos 180 ou mais dias depois. da cohajlitaçiio dos OOD,jups,
li. Os nascidos dentro de 300 dias subsequentes á dls.r.oluciio •.:la sociedade conjugal por morte, divorcio ou annul~açiio,

Art. 2.125. A legitimidade do filho nasoido antes de •jeconidos os 180 dias de que trata o n. I do artigo antecedente
não póde entretanto ser contestada:
.
I. Si o marido, ·;mtes de casar, tinha scienota da gravidez
mulher.
II. .i!·i 'assistiu pessoalmente, ou por procurador, ã lavnx·~e o termo de nascimento do 'filho, sem contestar a paternidade.
Art. 2.126. A legitimidade do filho concebido na con..
stanoia do casamento, ou presumido tal, só póde ser oontes-·

~a

ltada:

.c

I. Provando-se que o mamdo se achava physicamante impossibilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros 121
dias, ou mais, dos tresentos que houverem preoedilio ao nasoi~rtento do filho.
II. Provando-se que a ~Js~e tempo' estavam os coD.iUitl~
legalmente sep~ados.
·.
.
Ar!, 2.127. O segundo motivo do artigo antecedente não
JirQtledcrá, si ·os conjuges houverem cohábitado algum dia
~ob o mesmo tecto, ·dut•ante o referido tempo.
·
Ar!.. 2.128. A impotencia só póde ser admittida para
jmpugnacilo da legitimidade do filho, quando for absoluta.
Art. 2.129. O adult.erio da mul!her com quem o marido
eohubitava não é snfficienL~ para destruir a presumpcão legal
da legitimidade da i'ilia~iio.
Ar L. 2.130. Cabe privativamente ao marido· o direito da·
j)ODtestnr a legi·timidade dos filhos nascidos de sua mulher.
Art. 2 .131,. A u<:cão de que trata o ,artigo antecedente. ·
_.ma vez itlictada passa aos herdeiros •.:lo marido.
.
··
Ar L. 2.132. A con1l'is~ão materna nftl basta p11ra excl Lti r
;\ paternidade, salvo c~jJl!)idlindo com outras provas.

'

.

.. •·
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Arf, 2.133. :\ filiar;ão logif.ima prova-se pela certidão
do termo do nas~lm~nto ·insm•ipto no registro civil.
Art. 2. ·134. Nin8'uem póde vindicar estado contrario ac.
que re~ulta do registro de nascimento, salvo provando falsi~
da de ou e r'I' o no lanr:amento,
M·L. 2. 1il5. Na falta ou det'e!lo do ter•nw do .ua~ci 11rrnt.o.
poderlt provar-se a filiRtlitO legif.irna, por qualquer mndo
ad,mis .• ivel cm. tl!t•eito: .
·.
I. quando bmn·er nrn colner:o de prova por efiCJ 1ipto, prll.yenienl.c dos paes. eon,juncta ou separadamente;
·
TT. CJlWmlo existirem veheml'ntos presnmpt,õe~ r·csult.llntes de •factos já certos.
A.l'L. 2. J36. A ac()ão para provar a legitimidade da filiação pert.ence ao proprio filho, e por morte delle a qualquer
dos seus filho~.
'·
t.\rL 2.137. Si a acção tiver sido iniciada 'pelo filho.
J!Oderá ~er . continuada por seus herdeiros. caso 'nfio t.cnha
l!obrevindo ctesistcmcia.ou perempção da inst.ancia.
Ar L 2.138. Os filhos legitimados são em Indo eqn ipnr_&dos aos Yegit.imos.
·
·
:\ri.. 2 .13!). A l<lgitimaclio resulta do casrnamento 1lepois
de concebido o filho. .
· .
.
.~ r:t.. 2.1 ·ill. .o\ legitimação dos filhos í'allecido~ apro;\'eitu ao.~ seus rlescendentes.

.
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·
.l.r·t., 2. l ~ l . O filho illegílimo TJóde ser rooonhec:iclo
pelos paes conjuncta ou separil.damente.
Arr.. 2. H2. O reconhocirneut.o voluntario do .filho "illPgitirno póde ser feito no termo de nascimento QU por escri~
ptll!'a publica ou. t.est.rrrnonto.
o rüconhecimrmto pódc ser anterior ao nascimento· dn
filho ,iá concehido.
Art. 2. H3. O reconhecimento não púde- ser feit.o ;;oh
conlli!1ão
on a Lermo.
..
'
,\rt. 2.JH. O .filho illegil.imo não pôde ser reconhecido
pelo pan sem. n consenl.imrnt.o expresso da müe, sendo ronlwcir:ln. :\ mãr l.cm dircil.o de ·ronteRI.ar a pal.ernidatlc o cnnserva o pat.r•io poder quando não consentir no r·cc(lnhocirnentu
on contestar a paternidade.
.
MI. 2. 1.15. O filho maior· do' 1G armos c a filha nraiol'
de H 11iin podem ser reconhecidos sem o seu consentimento
exprc:;sn. OH nwnor·ps podem in~rH.rgnar C! ,l·cconlrccirnenlo
r!CJ!i.l'll tio~ i.I'!'S 1111110:; quo S(! SCg'llll'OIIJ :Í lllatoi'HllltlO IIli omancipar.Üo, mesmo quando tenham consentido no reconhecimento, .ti'o cuso .em que este art.igo exige o seu consentimento.. .
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,\ri. ;!.. Uü."O J'ilho illegitimo·recoúhecido por un1 dos·
cnn,iugt•;; niio J!IHieJ'á l'CSidir· ·nó lut· eonjugul ~cm o con,;cnlinwnlo !.lu oult·11.
. ,\rL, 2. t·r;, O filho reconhecido rica. durante a Jllenoridarle, >U]J o porlel' 1.le ljlll!lll u reconheceu; :;o o pae, e. a
mãu o l.il'el'l'lll J·econhécitlo t'ictll'tl Sl.i\J o poder li o pae,
API, 2.1.\8. O Jilho illegitimo lem·o uit•ciLo a~er ulimcnlado ~~ '.~d~Jt:,atlo por i!lll'lll o rcHutlitece~J,_ scglllJdO as suas
[.llo,;;ws t' cund11;oe;;, cmllo se fosse 1llbo log+!Jtmo. Sendo reconhecido pelo pae P p1.•la 111iiu a oit~•iga~ãrl destes 1) ~olidaJ·ia.,
A1·l, ~- 11\'1. ·O i'iihu illt!~it.imo Lcm uc1:ãu cun~r·u o· pac
]Hu·n •.1 n!ertJih,~l.'imenlo ola filiacão.
·
l'l'l'"lllllc-:.:c a pal.emidad•~. ~ah·o pro\'a cm co1ltml'io:
l. qJH111Lio ao l.t!Jnpo· 1\a t·one1.;p1;ão a n1à1! ,;e achava concn!Ji na ria cn1 n o pl'ef endido pu e:
If, qimnrlro a ·ronerpçãn tio !'ilho rndamante enincidir· .t:om
a rlal a 1.fn mpto
ria mfi~ pelo
prctenrlido
pac;
.
.
.
lll; qllftlldo o l'ilhu J'''cltunanle l'roul'er nu;;l'idu t'J\1 l.ernpo
'"lllllJI'elwnrliclo 1'111.1'1~ ., IHII a .:inO· dia;: dcpoi;; do ~~"lLqn·n da
Jnãe ]leiO ]ll'et.cndirlo ptll!,. sah·o ;;dndo a mulher prosl i luLu;
I\', Qllt\JHio o J'ilhn J'I'Planmnfe IWil\'1!1' m1><cidn alé ::100
dias d1•pui,; da dr~l'lut·a~ão da mãe pelo pr~!lendido. pae;
.
\', lJIHlllllo o !'ilho J'uclanmnle provar lllle o pr·r.!I.Pmlido
pa1!, lt!lltlo pl'Oilll'i.Lido ClH'flllll'llto it mãe 1!11 llteôlllll l'I'CialilillliC, com ~~lia fi'YJ.~ cópula ear·nal. nu cohabiLIHI., i.leulr·o de
11111 Jll'azn •l'IIIIIJII'I!hr!ndido Pnlr''! aoo e 180 Li(a;; antes do na,;cinH•ril.•• do dilo !'ilho. ,-all·u '·I'JHló a IIJUlheJ' proslitnla;
\'[, f!Utlllfill I'XÍ,;IÍI' 11111. p,;Cl'Íjt[ll I~IIJaJUii.IO fin Jll'l.'li!JJ>;O [llll.',
1'PeurJIH•eendn a 8Jttt paler·nlrlatil!,
· .
,\!'{., :!.liíil, .\ ;u:~,;ão du ·l'illto pat·a o reconlwcim:•Jilo
·. Jll'l'.'l't'l!\'ü I' III 1.1111 annn conl.tH.lo da lllot·f.e dn pue. ma~ ~end1t
." !'ilho ·rlll'llnr·. n JH'llZO .comüt;at•á a eot'I'Pt' clu data 1'111 que
allingil' a maioJ·idad1.• 1111 fôJ' tirln pot· tal nos let'lllll~ deste
Cnrlig-o.
'
.\ri. ·~. I [o i. :\ i 11\'I!Siig·a~;ão . ela .maternidade· não :;er(L
l"~J·ulill.idn lJIIarHio I i\·r·r )JOI' nb,iedo altr·ibnil' filho illt•giLimo
n mullwl' ea,;ada, I'XC(!pl.u se e;;f.iyr~r diYorcimlu on :1'1k \'ÍUVlt
a11 11'111]"' da pl'npn><ilura ria aet;ão. E' npplicavel a esla act;fw
a Jtl';•,;eripl;fw d11 arl. ~.1.50.
.
.-\1·1, 2. I ::i~. ,\ t\l'1;f111 t\1~ in\·e,;l.i~;·tu;ão da pal.et·nidatliJ 011
lll:llL'I'Ilidadt• Jlr'td" ,:1'1' ellll[e,;t nela po1·. qnulquct· JII'>'Rna. que
'llb:'n li!Jdm .i ll>'lo inler·es,;p .
.\1·1. ~.1;;::, :\ ~l'lilenr:a tJlll' ,i1J!~n Jli'OclerlenlJJ. a acr;ão
ri" i 111'""1 ig·u~i'io rla pnl m·n icl'arle oü malel'Jlidade pt•oduz o:~
llil'"iltll:' PI'I'Pih"' d11 t''''"'nlll•t'illll'lllu.. c JH'orlc dei.Pt'll1Ínm· qnc
,., l'iliJ~l "''.ia l~t'l'ailo 1•. l'dJJeado J'ú1·a da c.n.mpanhia rln pnc 011
da lttan qlll' IJIIIJ\'1'1' ennlf·~lacln cs~n qua!J(]nrle. O ran ou a
111fil' 1]111' 1'111111',;11111 a ne~ih• nfto pnrlrt•tí. rxr1·r:ct· o pul.r·io porlc.t·.
:\1·1.. ~.IrJ\ . . \ l'ililt1:fi" pulc1·na na mulcl'lln podl•mre'ullaJ' di) CtNliiJenl.o nullo nn unmlllado.
' ...
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CAPITULO IV
DA ADOPÇÃO

Art. ·2.155. A adopção é permiLLida ás pessoas maiores
· de 40 annos, que não tiverem desoondentes legitimas ou legi. limados.
Arl. 2 .15G. Ninguem póde ser adoptado por duas pessoas, salvo se ·forem marido e mulher.
Ar L 2.157. O tutor ou curador não póde adoptar o
pupillo ou eurat.ellado, emquanto não prestar contas de sua
administração e pagar o aJ,cance em que se achar.
Art. 2. 158. A adopção não se pó de realizar sem o consentimento da pessoa sob cuja guarda estiver o adoptado, se
fõr menor ou interdicto.
·
.
Art. 2.159. O menor ou interdicto que tiver. sido adoptado poderá romper o vinculo da adopção, dentro do anno
Immedinto á sua maioridade ou emancipação ou ao levantamento da interdicção.
Art.. 2.1GO. Pódc t.ambem -romper-se o vinculn ria
adopção:
I, quando as duas partes estiverem de accOrdo;
II, quando o adoptado commetter alguma mgratidão para
com o adoptante.
.
Art. 2.161. A adopção deve ser feita por escriptura
publica, e não admittc condição nem termo.
·
Art. 2.162, O parentesco procedente da adopção limita-se· ao pae adoptante- e ao filho adoptado.
.
Arl. 2.163. A adopção produzirá os seus effeitos ainda
.
que sobrevenham filhos ao adoptante.
. Art. 2. 164. Os direitos e deveres que resultaram do parentesco •consaguineo não se extinguem pela adopção, excepto
o patrio poder, que será transferido para o pae adoptivo.
Art. 2 .1&5. O conjuge. não p6de adoptar nem ser adoptado sem o consentimento do outro conjuge.
Art. 2.166. A adopção >'er inserida no registro competente e averbada no lançamento relativo ao nascimento do
adoptado.
Art. ·2.167. O adoptado tem direito ao nome de seu pae
ndopLivo e succe.de como fil.ho legitimo, sem perder todavia
os direitos
que. tem na sua familia de origem..
.

-

CAPITULO V
DO PATf\10 PODED

Art.. 2.168. Os filhos legitimas, os Ieg·i~im11dos, os legal. mente reconhecidos. e os adoptivos estão sujeitos ao patrio
S. - Vol. VII

32

'
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. poder, emqu~nlo menoreà,. salvo quanto aos.<illegiti~os reco~
· 111lacldos o disposto no, .art . .2. f53.
'
·
Art_. i. :1.69. N'a coiistanoia do casamento o patrio poder
é exercido pelo marido, como chefe da familia, e pela mulher
na falta ou impedimento deste. . . ·
· ·
· Art .. 2. :1.70. O divorcio n!io altera as relac!les entre paes·
e fJlhos senão quanto ao direito' que cabe áquelles de ter estes
em sua companhia.
·
Art. 2.'.171. Morrendo, o pae que exercia o~paÚ'w poder,
succede-lhe a mãe do menor, se fOr capaz de exercei-o. ·
Art·. 2:·:1.72. Não tendo sido o filho illegitimo :reco~liecido
regularmente pelo pae, o menor incidirá sob tutela, se a mãe
fOr declarada
mcapaz de e;:cercer o' patrio poder.
.
.Art. 2.173.. São dire.itos do progenitor, PilO ou mae, que
tiver o exerclcio do patrio poder, além do& cliiiOS_ expressos
uo .codtgo ;
·
·
,
,

•

•

I

•

•

'

I, dirigir a edu.cação ,dos .iilno~; ·
II, tel-o's em sua· companhia, posse e guai·aa;
III, reprcseata1~osnos. actos ela vida civd;
TV, reolamal-ós
'de quem illegalme.nte os detenna;
.
V, e:.dgir •que lhe· prestem obediencia, respeito e. serviço~ ·
de acc(kdo com a· sua idade e robustez.
.
..
Art. 2.17 4 O pae ou ml!e .que exerce o patrio pode.r
ndniinistra os bens ·dos filho~ menore~ e os usufrue, não
podendo alinear os immoveis ou gravai-os como hypotheca <?. ·
outros onus, nem.contrahir em nome dos dlitos menores obrigações que ultrapassem os .limites da simples administração.
salvo caso d~ netJesstdade ou evide.nlc utilidade, ·mediante prévia. autorização do juiz que exercer .a jurisdicção orphauologica.
·
.Art. 2.175. São excluidos do usufructo a que se refere
o artigo antecedente os bens adquiridos pelo i'Uho illegitimo
antes do reconhecimento; os adquiridos ·por qualqt:Ler filho no
exercício de funccào publica D:Iltcs da idade de 18 annos; ·e os
deixados a qualquer filho com a condiicão de não serem .administrados pelo pae ou pela mãe.
.
.· ·
·
Art. 2.:1.76. Sempre que no ~xcrc!cio do ·patrio poder
11ouver co!lisão entre os interesses do progenitor e os dos.1
filhos, .o juiz dar-lhes-á curador especial sem prejuízo da
interv·enção do Ministerio Publico.
' Art. 2.177. Extingue-se o patrfo poder pela morte dos
. pl'Oge.p.itores ·ou. do filho, pela adopção e pela cessação da
incapacidade do filho nos t.ermos do&' arts. 9' e :1.<0.. deste
Oodigo.
Art. 2.178. A mãe que contrahe novas nupcias perde,
cm relação aos 'filhos do/leito 11nterior, os direitos inherentes
ao :patrio podc.r; readquire-os, porém, no caso de enviuvar.
ÚL 2. i 79. Se o prnscnitor abusar do paLrio poder pgr
violação ou negligencia dos seus deveres, ou ruinosa admi-·
'

'
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nistr~ç~o d?ti bens. do J'ilho, porlerá o Juiz .. a
do !lhmslerw Publwo, l.oJnar ,quui.queJ• med1da
reca neccssaria para Sl! 0'll!'an,;a <1:1 pe.,.>oa ou dos
mo filho, inclu&w'D a suspeutillu t)o pu!,r•io 'poder.
Ar L 2.180. Será destituído do patrio poder

requerimento
que lhe. .pabens do meso progenitor:

r, que. castigar imrnoderadamente o filho;
II, que o deixar cm abandono.
Ar!.. 2. !81. O pl'ogeniLor que exerceu o palrio poder á
obrig·ado a preslur contas de sua administração.

·nos

ALIMENTOS

Art. 2.182. Os parcmtes podem e;x:JgJr uns dos outros
alimentos ne.cessarios á sua subsistencia, de accôrdo com as
dctel'l1lina~ões deste uapitulo.
Ar L. ::!.183. O direito á prestação de alimentos é l'eciproco entro paes e Jilhos c extensivo a todos os ascendentes,
recahinclo a obrigação nos mais proximos em gráo, uns em
falta de outros.
·
Al'i.. :L18L Na falla uo,; ascendentes cabe a obrigação
aos desccnclenl.es, guardada a ordem da successão c, na fa!La
destes, aos irmãos .quer g·ermanos .quer unilater·ae5'.
Art. 2.185. Os alimentos são devidos nos casos se
'"Uintes
·
· · ............
, '•' J,L:·.I
o
J
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I, quando o .que gs recepe não lem bens e ao mesmo tempo
cs[lú ilnpossi·bililado ele prover, por sou Lrabalho, á propr!a
subsistencia;
·
Ir, quando o devedor pódc fornllcel-os sem ficar privado
dos meios de ·Que carecer ú sua sub'Lcntação.
·
At·l.. z.·18G. Os alimC'.nlos dcv;em ser fixaclos na proporeão rias nccc.'<Sidarlcs do J'eclamante ü dos recursos da
JlQssoa obrigada ..
Ar!. 2 .1:8'7. Se depois rliJ fixados os alimentos sobrevier
alt.ct•twão no e.-;!aclo clr rot'llJna da.qucllc a .quem incumb-e
prcst.n'l-os ou do que os recebe, ·poderá a parte interessada
J'!'cort•cJ· ao juiz pam a ccssaeão, rcducoão ou augmento, conformo as circumstancias.
ML 2.187. A obrigação de prestar alimentos não se
t.mnsnlil.l.c aos •lJrrdeiros do dC'.veàor·, salvo se por si fôr obrig·aclo a prest.al-os.
.
MI..· 2. '187. A pessoa obr•ig-alla a prestar alimentos p6de
dnJ· uma pimsão ao alimentado, ou recebei-o e sustentai-o era
Hta Jll'opria casa.
·
:o ,iuiz porém, podcJ•:\ conJ'orme as ciroumstanoias, fixar.
o mopo da pre.st~cão.
__,
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ArL. 2.188. O dircílo de pedir a!ímenlos pódc deixar
de ser exercido, mas· não púde ser: renunciado, nem constituir
objecto de contracto.

TITULO III

I,'

Da successão ·
CAPITIUIJO I

'1 •

DISPOSIÇÕES COMMUNS

Art. 2. JS!J ..Pela morl.c de. uma pessoa, o seu .patrimonio
como univcJ"Saliclade, a s·~.us herdeiros.
·
A suooessão d<Í-se ou por disposicão de ultima vontade,
:Ou om vir Ludo de clispos·ição cleslc Cocligo.
Ar!.. 2.100. l\lorrenclo a pessoa sem testamento, transrnili.c-sc a heranl)a a seus herdeiros lcgilimos. A mesma transmissão se dará quanlo aos bens .que não forem comprehenctidos no ·LesLamcnlo, ~. lquanclo o testamento caducar on fuJ'
annullaclo.
Ar!.. :2.191 .. Aos 'hercleiros nomeados cm lestamcnl.o
,transmiLtc-sc a herança na sua totalidade, de accôrdo com
,as {!isposições elo tc:::tador, sem prejuízo, porrlm, ela reserva estabelecida no ar L. 2 .236'.
Ar!.. :J .1 !J2. A capacicladc paea succccler é a do tempo
aa abertura du succcssão, que SCJ'tt re.gulacla pela lei vig·entc
;nesse tempo.
Ar!.. 2. HJ3. "\ succcs1;~o abre-se no lagar do u!Lirno domicilio elo i'allcciclo. ·
ArL 2. oi!H. A:J con,iugc sobrev.ivcnle, sendo o casa1nento
cele>.braclo soh o regímen da communhúo de bens, ú asscg·uracla
a .posse ria heJ•an~u c sinmltancamenlc. o cargo de ca·be()a do
easal, continuando ncllc a po;,·sc anterior.
§ L" Si, porém. o conj,ugo ·sobrevivente fôr a mulher,
tlc.ver{t concorrer a circumsl.uncia elo estar vivcnclo com o marido ao tempo da morte deste.
~ ;.!." Nu falta rlo con,iugr. sobrevivente :1 Homca1;iio r.lc
:invonlaJ•ianl.c recallirt't no L'o-hcrdeiro que se aclmr 11a pos,;u
i\ a aclminist,ração dos bens ..
Entre co-llerdciros, c>ülbelccc-sc a preferéncia Jlcla idoneidade.
§ :3.' Na J'a!L:t 1le con,iu~c on de lwt·r.lr..il'OS ~CI'IÍ inventariante o t.csLamcntciro.
A1'1.. !?. IDG . .Sondo á mo~ma l1crança clwrnarJas ;;imultaneamcnte varias passna.s sert\ o seu rlireit.o inclivisivc.l aL1j :1.
paJ'I.ilha.
pas~a.

Parag-rnp!Jn unil'O.

Púrl~

cndu

c'n~hcrr!cii'O

]Jüclil' a liCJ'anea

,cm sua tolalidadc ao terceiro que a possue inc!r..vicla!ll'cnte,
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som que c~tc fiD.,~a oppl)r a 'exccrH;ií.o de .CJlW a herança não
pr.rt.enee por .intcir·o ao mc;1mo cei-herdeiro.
Art.. 2. Hrn. A ltcrnnça nccGila ohriga os herdeiros pelos
c dividas rlo r/c mtius, salvo aos herdeiros e hen~
Jie io de invcntnrio, iniciado no prazo legal. O inventario dci.f•t·mina a responsabilidade dos herdeiros. Esses não ficam
obrigados por cncúrgos superiores a.i i'oreas da •herança in-·
vcnlarladu.
·
Art.. 2.1!n. Presume-se accciLa a ll·cmnçll nã() t0.unucincln PX!H'CssamenLc, sem condjição ou Lermo.
]~' I icHo /.orla via acctJi /.ar a herança ·l'nununciando n lega ciO,
on acccilar ·o legado rr.nuneianclo a ·herança.
Ar L. 2 .l !lS. .Fallcccndo o herdeiro anlr..s ele inimado o
invrnlnt'ÍO, pül'!r o seu 'uccci;sor· t•ommciar n herança ou legado que :í·qucllc cabia.
Tr·alando-so ele in;;t,il.ui~•iío sob condição suspensiva a
faculrladc dr.. !'enuncia pócle sct· c;o.:crcida quando se reaitzar "'
ennrl ição,
Ar/, 2, '199 ., Os credores do herdeiro tque, cm pro,iuizo
r!r.llos, \'enuncia a herança, podem ser auto!'iza.dos ,iudicialmcnle a accci Lai-a nm nom0. do dcvcclor, mas o remanescente,
pnga as rlivirlas. niío aproveitar<\ ao renunciante c será creYnll'irlo aos brrc/cil'OS immcdiatos,
.1\1'1•. 2,200. O que renuncia a herança é consideratla
comn se nunca houv0.ra sino herdeiro.
Ningurm pódc succedm· J'eprcgcnLanrlo o herdeiro qUfl
renuncia. ·Se, .porém, elle i'ur o unico legitimo da sua clas~c,
ou se /.orlas os outros ·ela mesma. classe renunciarem a hcmnca, poclcriín os J'ilhos vir ü successão por direi/o propri~
c' por· ca!Jcca.
"\t·l., 2. 201. l\'a succcssiio legitima. a parte do que renuncia a herança accrescc aos· outros da mesma. classe, e,
sendo cllo o unico dessa classe, o ,quinhão :é devolvido aos da
snb.~ccruenl.c .
.<\r· I. .~. 202. O herdeiro não pócle renunciar a heránça
rlc.poi.;; rlc i.et' ag·ido corno Jwt·rleiro ou dA ter praticado actos
que lmpoPt,cm accc.Uaçrto dessa. qualidade, salvo no caso .rle
vi olcneia, erro ou dolo.
Ar L 2. 203. São oxcluiclos da succcssão:
~ne:u·g·ns

i, os hcrcleiros que llouvcrcm sido· autores ou cumplices
em crime {]C homicidio volunLario, ou LenLa.tiva deste., contra
a púSilo::t elo cuja successão .su Lralar;
II, acJucllcs .que a aceusarcm calumniosamonte cm ju;izo,
ou incorrerem cm crime contra a sun honra;
III, aqnenc.s que, por vinlencia ou fraude, a impediram
do livt·cmcn/.c ·clispôt• dos bens em testamento, ou obstaram
a excctH)ÜO elo ac to,
Al't, :! ..20!t. A oxclu;;iin elo horcleil'O p<',cJe sce declamcla no
inven/.:trio a requol'imcmJ.r, de f]ualquct· inl.crossaclo, provando
plrnnmrnLe rnm dorumenLoR ou ccrt.idües o facto que mof.h•a

502

~\NNAilR DO RBNADO

n exclusão, ou por nrção rspccial produzindo as pl·ovas que
o .iniz apreciará.
:\ri.. 2.20G. ,\ exeltt~:in l!iío ;;,. i.IU•L'<Í. se a rr.sso'a nffcw.lida
tl de cuja successão se tr:tlar assim o tenha resolvido por
ue/o auUwnl.ieo 1111 pr11: lnstnmt•ntn po:i/N'ior no facto. de• qtlt1
Lcvu conheeinwnlo.
,\J•l. 2. :Wfi O oxd 11 ifln da sneccssiio •) obrigado a resti .
tuir os fl'llclos c I'Cnclimcnlo;; qne houver poreeliido dos hcm;
da hcmnr.a.
:\rt. 2.::!0i. Os effeil.ns tln t!Xl'lil.~:in n;io se e~l·rniiPm nos
descendente~

rio lwrdeit•o exeluirln, f[t!P .'llt'ccrl-nm pnnw iHICI\(\-

drriam se cllc !IOIJVesse fallrcido.
·
·
A~l. 2.208. São valiclas as alienações de bens heredHarios c os ao/.os de arlministra.çrto legalmente realizados pelo
herdeiro exclnido da sueecssrtó; n;as fica salvo aos derna1·.;
co-herdeiros. se tiverem sido pre.inclicnclos, o dir.cil.n de domandai-o por perdas c damnos.
·
Art.. 2.20!l. O hrl'cli!il'n cxclnirlo l.rrá {lirciLo rlc Declamar
indemnização por qnaesqncr rlesrezas feitas cnrrl a cnnsrr·vnr,ão dos hcns hrrcrli/.nrins c rir cobt'aJ· a~ dividas filiO f.cn~l:l
ront.ra a herança.
Ar!.. 2.210. O pnc ou a mfir r>Xf'luidn rla strcccssfío não
lrr:l direito ao usnfr1ldo nem :í adminisll'aeão rios heiJl~ que
!ll'ii:t conlwrem a srus filhn.q mr.noJ•cs, nem {t succcssfío eventual dos mesmos hens.
Ar/ .. 2.2H. Calcnla-~r a l1rrnn•:n pela sommn dos hcns
6xistcntes na t)poca do fallccimcnl.o rln de• cu.Jus. rlrdmi1laR as'
<lívidas passivas. as r]rsrwza;: tln funeral. as rnslas <ln invrntario o paJ•tilha r n imrnslo rle 1l'il.I!Smissfín dr lwrançns
e lr:;·arln.-, si ho'll\'01' lrs/.nmcnl.o r o l.cslndor ordenar qu~
!iy:·c~ cl.~ irnrnslo. ~~fi.n rxislindo
esta disposição, 0
irnpm:!n •er:i pngn pnlo~ herdeiro~ otl lcgnt.nrios,

fH!jnm

0.\ PTTULO

TT

P \ I IICIH:-IÇA .T.-'.f!llN'l'll

A··t. ~.::'!~. N~n l1nvrnrln lrJ~f.amcnt.n n niin lentrd o fallneir!n r!rdxarlo herdeiros cnnhcco;idns. nu tcnélo estes rrnunrinrln a hrr·nnc;n ..•rr:í O'fn nr•J•rrnrlnrln r fiear:í soh a g·11nrrl:~
enmm•vnriin n ao:iminisfrnrfi.n rlr• frmcc.innnrin a rynrm cniha •:
Pnrn:•.!:n nu rir 11111 rwaclnr nn:rnrnrln pelo j11iz.
Al'f. ~.::lil. Ob~f'!'\'UJ'-.•r-:í lnmltrm o rlispns/o nn nrl.ig:·
nnl.c>··rdc'nir. lt>n.fln n fniiPf'idn llrixnrln lrslnmcnln, si ,.
if'SklnJC•nlrii'O f:il' l'a!IPridn Jtfll' pt:l'n,ifin rl·n ahrl'illl'n rln snecc>:; ..
s~n. r"liYr:· nnsrnlr nn n~n nerritnr· n c>nrrll';rn, não se Jll\IHrntl.·
JH'C'.'rrd•'s 011 nfio rxisl.indo hrrrlriros institnirlos 011 lrgiLimos.
· .'\r· I. !? . ~t;,. Serão cloclnrarlos vnenntcs ou hrns da liemnr;u .Jnrc'Jllc se. praticadas lodns ns liilig·encins legm•s nÜ(l
apparccorcm os horde\iros.

I,
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Parngrn,pho unico ..\ clrelaJ•ar;iiú nüo porlcrá fazer-se
rlc um annd, a conl,tt:· Lia conclusüo do invcntaJ•io.

anlr!~

Ar!, 2.21·5. A declaração da v.1eaneia ela herança niio
prc,iudieaJ'Ú o.-; herdcit•o,;, (jiiC lcgalmcnl.e se habilitarem; ma:<
,k,cut'l'idos :!O annos dP. tLbcrtlll'a ela successüo, o Esta·do anel,,
Pila se verifico11 adquire o domin1o dos bens arrecadados, os
truacs pass:diti an dorninio da União sómcnte quando no
Districto Pt>riel'al ou nos lcrrllot·io~ mwicinae,; tiver sido abcrt;1
jt

Slle.ccssfln.

,\presentando-se o LesLamcnl.eiro ou lJct'tleiro :ou· lherdt1irns nolo!'iamentc conhecidos, ou justificando a sua qualidade, reclamando a entrega dos bens, por si ou por pro•·uradnr, não se J'nl'á a ur·recaclação de herança, ou cessará,
t•,;Lando .iá comor,.ada, e os bens serão entregues a quem
erl!npetir. A a nccadaçiio sertí. convertida em começo de
inventario.
ArL 2. 216. Não· se fará a arrecadação ou suspenderse-hn quando começada:
·
I, si algum sacio do morto, em so•ciedade legalmente
nt·ganiznda, rlcclarar em juizo, mediante termo de responsabilidade, que o cnnsocin deixou herde·iros testamentarias ou
lrgitimos que se possam apresentar ou habilitar dentro do
Jll'azn maximo de 60 dias e offerecer-se o declarante a ficar
eomo depositaria judicial da quota liquida que fôr apurada
mt liquirlação da sociedade;
II, si n fallecido houver tido procurador na terra, o este
1'izer as declarações elo numero antecedente, uma vez ,que
ns;;igno J.ermo ele dcpositarin judicial dos bens em seu poder
"" sob sua administração.
Niio serão Yendidos ns imrnovr.is prrt(\ncenLes tí herança .
,inr.r.nl.e antr.s dn prazo elo art. 2. 2B, paragrapho unicn,
snlvn pÓJ' niJRolufa necessidade apreciada .pelo ,iuiz.
·
Tamhen1 não serão vendidos os moveis que tiverem
Y:dnr elo afJ'oi(;ão. como J•el.ral.os ele família, collcccões de
nwclalhas e I ivros raros, quadros e obras de · arte, antes
tia devnlur.fin da herança de que trata o arl. 2. 215, salvo si
:t \'cnrla l't\r indispcnsa:vcl para n pag-amento de dividas pus·" i\':ts I eg·a! mente verificadas.
Tratando-se ele espolio de estrangeiro, observar-se-ha
r\ qur, estiver disposto nos !.ratados.
CAPITULO III
DA

~rnrl<1

r.

SUCCESSÃn I;EOT'I'IMA

Ar! .. 2.217. Não havendo testamento,

caducnndo nu
annullaclo. a hcranc.a ó devolvida nn ordem seguinte.·
nns rlr>srornrlr.nt.rs:

TT. ao cnn.itlg"C :;ohrevh··cnle;
ITT, ans aorrnrlcnlrs;
IV, aos paTentes collalerucs indicados no art. 2 .119;

..
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A.rt. 2.236. Si o testador deixar filhos menores, ou que se
achem impossibilitados de prover, pelo seu trabalho, á sua
subsistencia, não se julgará a adjudicação ou a partilha da
hera.nça, nem os herdeiros instituídos ou os legatarios tomarão
posse dos bens do de cujus, sem que se constitua a reserva
.•destinada a assegurar o alimento, educação e instrucção dos
filhos menores e a assistencia aos maiores inhabilitados para
r.!·nhalhar, salvo se uns e outros tiverem fortuna propria.
§ 1.0 A reserva será constituida em immoveis ou apo!i-

t'~':-l dP. rliVJ-d:t pnhJl!~il ftí\('.irH1:tJ no iln~ f·~~T,rlflO~. J'f'\1rn p!'I'~Via
JJ1f'r,[ ~ o calculo da importancia necessaria para produzir a

r•·nrln qttr• P"'' nt·ilill'<lfltl'll/11 .itHiicial fôr· reconhecida sufficitmte.
§ 2. Os bens da herança não poderão ser alienados ou
gravados de qualquer modo, antes de instituída a reserva de
qun Lrnla este ar/.ig·o, c igualmente scríio inalicnavcis n:; !Jt>:t:•
c•tn rptc ft01· c·ntH.'I illl11ln a r·r.scn·a. emqiHtnl.o rlurar a rnenorirlnth• nn a linllabilitação para o trabalho dos filllOR elo l.e::tarlor .
.~ 3. Não existindo na herança imrnoveis ou apolices que
h:1s/.cm para constituir a resflrva, serão vendidos tantos bens
dn hrt·nnr:n qnnnlns ~r,inrn rr·rr!Rrl." rnr~ n.rqmsit.:iin de apoli''"' rJo,t.irwdn' :írpJPlll' Fin'.
~ 4 • Consistindo a heranoa em estabelecimento rural,
f'omnH,rrinl nu mrlrt.,lr·inl. pnrlcr:'t n h~rdeiro instnmdo formar• n rrsm·vn r.m apolices que pQssuir livres e desembargada'· ,'lll que para esse fim adquirir.
§ 5.' Tendo o testador disposto sobre a importancia da
reserva em fnvOT' dos filhos, e escolhid0 os bens que a devam
formar, será a disposição respeitada, salvo no caso de insuffici m1 • ::~ ria rr.ncla para os fins deste artigo.
§ 6: f:cndc mais do nm os filhos bencfioiarios, a renda
s~r:í õir.h•ibt!lda ont.re elles, atf.endendo-se equitativamente á
í·iari•. sex.~ o mai;. condir,.õcs e círcumstnncins pessoaes.
~ 7.• Jõnlkcondn. nmancipando-sc, ·Oll att.ingindo a maioridarlfl os hcnr.ficiarios. ou cessando a necessidade da assistcncin, rrvcrferiío os bens da r~:serva ao her'àeiro instituído,
na f6rma ni~posta no testamento.
§ 8.' As filhas do testador que se con'servarem solteiras,
vivendo h onesi.amente, e não possuindo fortuna propria, terão
direito, mesmo depois da maioridade, a uma pensão arbit.radn pelo juiz, scgnndo as fnr0ns da heranoa, e cujo pagamento scr(L assegurado pela res~rva in~titnida 011 que para
oosr fim .<•~ enn•tiln ii'.
0

0

S fi." Ca,-~;r~Jd,.,_ ..'~' p· 1'illn1 )11'!11'f'if'ii!l'lll. tl(• tltniot' n11

ll\l'l10f'

irlndc;, rrr.ro11e1·6. a tifulo de dote p, por uma só vez, uma quantia conrsprr.dc:ntc a 10 nnnos da renda ou pensão a que teria
rllrcif.n rnn•:nnonndo-sc solteira. Para esse fim poderão ser
\'rnd id<·s bens rlr reserva salvo si o herdeiro institui do preferir liborf.al-os logo, pagando o dote, ou sa outra cousa se
accordar entre ·os interessados.

·
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§ 10. O direito de representacão de que trata o art. 2.230

é applicavel aos casos do prcsrmlc arLigo,

Art. 2.237. Quando a disposicão fõr susceptivel de varias interpretacões, deve-se preferir aquella que melhor asseguro o cumprimento da vontade do testador.
Art. 2.238. E' nulla a disposicão:

I, que institue herdeiro ou legatario sob a condição captatoria d~ que elle faca igualmente em seu testamento alguma disposição em favor do testador ou de outrem;
IT, em favor de pessoa incerta que não possa ser determinada;
nr, em favor de pessoa incerta que deva ser determinada
por tercei!'o;
IV, que deb:a a arbitrio de terceiro ·:lU do herdeiro a def.emlinaoão do valor do legado.
Art. 2.239. 'Vale, porém, a disposicl!o:
f, em favor de pessoa in_certa que deva ser determinada:
por tct·erirn dentre diversas pessoas mencionadas pelo testnr](>r, ou pPl'tl'ncente a uma familia, ou a um corpo col!ectivo,
ou a .um estabelecimento por elle designado;
II, em remuneração de serviços prestados ao testador por
occasião rlr. sua tlll.ima molestia, ainda quando fique, a arbítrio do herdeiro @ de terceiro, a determinação do valor dn
legado.
Art. 2.240. A di!posicão em favor dos pobres em geral,
ou dos estabelecimentos partícul!res de caridade ou de assistencia publica, ent.ende-se a favor dos pobr~ do lagar do
d~micilio do testador ao tempo em qu~ este morreu, ou do;.
estabelecimentos ahi existentes, salvo se constar claramente
que era sua intenção favorecer os pobre~ de outro !orar.
Art. 2.241. Si muitos herdeiros forem nomeados sem
determinação da parte que a cada um caiba, a herança será
partilhada igualmente entre todos.
Art. 2.242. Si o testador no.mear certos herdeiros individualmente, e outrns eollectivamente, a heranoa ser:!. dividida em tantas quotas quantos forem os individuas e os grupo~ designados.
Art. 2.243. Se forem determinadas as quotas de cada
herdeiro. 011 não absorverem l.orln. n herança, o rcmanescenl.l)
pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a. ordem da suecessão hereditaria. Não existindo herdeiros legit.imos, o re-.
manescente pertencerá á União, ao Estado ou ao Districto ·
Federal, segundo a regra d-::l art. 2. 125.
Art. 2.2-H.. Si forem determinados os quinhões de uns,
I' nfio o.-< rh' onlros hrl'flcii·ns. a;;s ig!Hll'-sr-:'L com i:mn lr!nrlt• :.1
P;;lrs nllimns o qur rrstaT', drpois t.le ;:at.isfriln~ ~~~ porciirs
hereditarius dos primeiros.
·
.
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não períenr;a aos herdeiros inst.i~
que c!etermituirl~s, passará aos herdeiros Jogit.imos.
Ar!.. 2.21G. Nfio podem ser nomeados herr.leir~s nem !egatarias:
·
·
nnrln obJecto da

hm•:in~.a

APL 2.21,5. Quando o testador clispuzer

J, o escripíor {}o testamento, seus ascendentes, desccnirmãos, conjugo c soeio;

r!rnle~,

IIT, a concubina dJ testador casado;
IT, us testemunhas elo t~st<,nwnto, salvo as rlc approvação;
IV. o nfficial publico. civil ou mi!il.ar, o· commanclante o
n r.scriviio perante qncm l'ür feito ou CJUe J'izcr ou approvar: o.
,testamento.,
·
Ar L. 2.2-1.7. As clisposiçücs em favor clossas ppssons são
nnllas ainda quando simuladas cm fórma de c9ntract.o oneroso, ou feitas em nome de interposta pessoa.
Rcputam-sn pessoas interpostas o pai, a mãe, os descendl!lll.es n o ennjugrJ do incapaz.
Ar!.. 2.248 •. O testamento póde ser revogado no t~d8 ou
.('m parte. Sendo parcial a revogação ou se o testamento posferior não contiver clausula rcvogatoria expressa, o anterior
8ubsisle em l.mb qno não J'ôr contrario ao posterior.
AI· I.. 2.2,lfl. Caducando o Lestnment.o posterior por exclusão, incapacidacle, inorte ou renuncia do herdeiro, não se revalida o testamento revogado •.
.
Ari.,. 2.250. Sendo o testamonl.o annullacl·D por vicio ele
consenlJmcnto do testador ou por se mostrar que elle ern. incapaz rle fo,;lar na occasião em que fer. o segundo testamento,
prevalece o anterior.
Ar L 2 .2fiL Si annnllaiofto f'<il' sr!menl I' ]JOJ' vicin de
f<~rmn, ficando r.viclrnte. que a iulelll;fto rio leslaclor Pra qne
nan prevalecesse o f.osl amrnl o antcriormenl.c feito, não PI'Cvalcce esse l.eslamcnto.
A1'i.. 2.252. Presume-se rn\'og·ado o testamento cerrnrJo
on olog-rupho que o fn51ador abrií· ou dilacerar ou qu~ fur
ai.Jnl'tn ou r.lilacer:wln com o sou consenWmonto •.
Ar!.. 2. 2ti:l. A supervrnirncia de descenclenfc succcsúvel
:>.0 los/ ncloJ'. qt.w o ni'in tinha, ou ignorava I el-o, quando i'cz o
li!RtUJ)'lf'lll.o rief.<~rmina a l'mluc<.~iio dns d.isposir;i.íes trstanwn:.nrHts u JMI urJe. rio<' llrns elo tesf.ndor, c na 1.Jlill'a WC'ful\(! E-ucccdorú o drscrmdcnl c.
CAPI~rULO

V
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MI. 2.25ft. O l~>gndo J}lll'·O fl simples confere ao lcgnl.nrio, clesrln a morlf' rlo I t>sf.adol', n d Íl'<' i I o, ! ransrn issivc! :10:5

seus

Rtu~et'SHm··~~'

luirlos .

1lc pcd ir a

eou~n Jpg·uJ~t

n.üs

lwrdnh·n::;~ i 11t)li-

.Pai'Ug't'aphn unirn, :'liin pôclr, ]lOl'Í'nJ, n logalario lomur
posse du eousu legndu !101' auloridacle pt•opt'ia.
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Art. 2.2Gú. O clil•eito ele pedir o legado não se exerr~e
cmquanto pende liLig·io sobre a validade rio testamento; c nos
Icgad_os condicionacs ~ a prazo cmquanlo pcnr;tc a condição
ou nao se vence o prazo.
.. ~\J'L. 2.25G. Co!n os fructo~ que produzir, a cousa legada
c devJCia no legatarw desde o dia da morte do testador.

Paragrapho un ico. O Iewarlo ele dinheiro ~c! vence .Juro;;
do dm. em que a pessoa olmgacla a tn·estnl-o for ccmslllwda
!JID mora.
ArL. 2.257. Si o legado consisUr em renda vilalicia ou
pensão pc!'iodica, uma ou outra .começará lambem a correr
dcsrle a morte do tcsL~dor.
Ar! .. 2. 258. No lcgTHJo rJc quanLiclade dclct·rninacia c pa"
g:nvcl periodieamr:nl.c, o primeiro período comccarú i:;nalmanl.e da morte do testador c o Jegatal'io f.er·f, rlh:-cHo ú. m·cst.a ..
ção corrcspondenf.c ao pcriorln erÍl que ellc propJ•io fallccer,
Ar!,. 2.2GO. As pJ•cslal·.õeR JlCrioclicas sú podem seJ• exigidas no lermo dos l)Cl'iodrÍs corJ•espomlent.es, s:.tlvu si Úll'CIIl
doi:mrlas a Ululo de alimcnf o. Estas eleve rã o se!' pa:;as put•
adiantamento, sempre que o testado!' não rlispuzeJ· I) cou~ral'io.
·
.ArL. 2.200. Si o legado consislit• em cousa del.et'lninali~
·pelo g:cnero. cornpcf.e a oscolha ao ltrmleiro qtu; não set•á oi'Jri·
gado u dar a me lhO!' ·nem t.ambem podert't dar a pcor.
,\J•t. 2.201. A mesma rlisposic~ão devo set• ohseJ·vacla.
qu::müo a escolha Uvct• sido deixaclâ a arhiteio de !.roceiro c si
est.c não quizet· ou nli.o puder Jawl-a, competi l'<í. a r."cOlllit ao
jui1., ql!c a Jarú na 'fúrrna do artigo antcccdcnl.c. '
.\rt. 2.2tl2. Si opr;tío foi dcixacl::t ao lo:;alario, I!SI.e pa.
rlcmí escolher a cansa 'mc!IJot· que l10uver na hcratH;a. o si,
nesta nfio cxisl.ir cousa da qual idade da IÍ':;ada, o herdei f'o d~
vorli llar-lh'a do ;;cncm clvlcrminado pelo tcsl.ador, olJsct'\'::tdu
a ctisposic.ão do art. ~. 2GO.
Arl.. 2. 21i::l. No legado allern<ilivo pri:,.unt.c-sc dci:~acl:\ ::o
hercle i t'O lt OPQÚO.
•
;\J't.. 2.204. fi·i o lwrr.lei.t•o ou lcg:alaJ•io a <illlllr. r:O<iD('l' li.
opoão t'allecer anl.es de fazei-a, eslc flircilo lnmsmil.l.ir··st-ha
ao rcspcclivo llr.rrlciro.
A opcão, porc~m. uma vt>r. feita scd irJ•cvoga,•cl.
Ari.. Z.2Gtí, Tnst.Huidn~ varias .lwrdciros sem drelarar n
i.t\SI.aclnl' ns qur: cicvcrn sal isfazr.r oe lc~arln~. r,nJ.c•nrlc--sc rp.IC\
tocln~ ftcam respon~awis C:J'< propr,rcrio 1los rcspcelii'OS qninhüe5,
,\pi .. :?.:llHi. ::ii fi,r imposl.u a. 11111 ou mais hn!·rloiJ•o.;; a
n!JI'Í!!,';H·ãn rln sal.i5l'll1.Pl' os lcgadns, stlmenlo estes ficm·üo rc:~pon:sa\·cis para com os legalat·ios.
,\l'f, 2.:?G7, Si nlgnm rios log·arln" eonsislil' cn1 euu,;a Jii'I'Jenccnle a um dos lli'J'I:il'il'ns. s1í a osl.o incnmllit·:',. pa:,ml-n. t'nJ.ll
['l!g'I'I~SôO C~OiliJ•;J. OS IIIJ]l'OS flC!l'clCÍl'O~ pela !'CSIJCCtiva C!L!llii'IJ.lllÍI;iin, sa!Yn di.>])nsi~iio I.'XPt'essa !ln lesl.ailor 1!111 eonlt•tn•Jn.
,\rt. :? , 2Gfl, As despo1.as u ns ri sr os c! c PlliJ•rga do legado
coi'I'C!III ·pol' cunla ;:lo Ior;nlnrio, si o lcsl.ador Jlt(O clispuzcr Q

poiiLrario.
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Art,. 2. 269. A cousa legada deve ser entregUC' com os seus
acessorJos, DD Jogar o no estado c mque se achar no momento da morte do testador, c passará UI} leg-atario com lodo3
os encargos nella impostos.
Art.. 2.270. Applica-se ao legatario o1 que para o donalario se dispõe no art. 1.012.
Art. 2. 271. Caduca o legado :
I, si o testador transformar a cousa legada, de modo que
não conserve mais a fórma nem a denominação que tinha;
II, si o testador alienar por qualquer. titulo a cousa le-.
gada ou parte deli a, ficando sem eJ'feHo nesta parte o legado;
III, si a cousa parecer ou fôr evicta em vida do testador,
ou depois da morte deste, sem culpa do herdeiro;
.
IV, si o legatario fôr excluído da successão, nos termos
deste Codigo;
V, si o legatario fallecer antes do testador.
Art. 2.272. Si o legado fôr de duas ou mais cousas alternativamente, e algumas delles perecerem, subsistirá o legado
nas restantes.
Perecendo só parte de uma cousa será devido o resto.
Art. 2.273. Si a cousa legada, que não pertencia ao testador ao tempo em que fez o testamento, vier a pertencer-lhe
depois, (~ valido o legado.
Art. 2.274. O legado de cousa movei indeterminada, incluida em certo g·enero, será valido, ainda que tal cousa não
exista entre os bens do testador ao lempo de sua morte.
Art.. 2. 275. Si o testador logm cousa propria, designando-a singularmente, só valerá o legado si ao tempo de sua
morte tal cousa se achar entro os bens da herança. Si, porém,
a cousa existir no pal•:imonio do testador·, mas cm quantidade
mferior á do legado, este valerá srímcnl.e em relação á quan··
1idade existente.
Art. 2.276. O legado de uma cousa ou quantidade quo
deva s~r tirada de um Jogar determinado só terá effeito si clla
for achada no referido Jogar c, achando-se em quantidade i·l1•
fedor, sómcnlc a respeito desta valerú o legado.
Ar!.. 2. 277. O legado. do credito ou ele quitação de divida
valr. sómenl.e até a importnncia de um ou outro no tempo da
morl.e elo· testador, c o herdeiro satifaz este legado entrcganrlo ao legal.ario o I'espcctivo titulo.

Paragrapho unico. Este lcg·ado não comprehendc as dividas posteriores á data do testamento.
Ar!.. 2.278. O legado feil.o a um credor sem que se refira ú divida do testador não sertí considerado oompen~acfio
da mesma divida. Do mesmo morlo vale inleg-l'almenlo osso
legado si o tosl.ndOJ•, que poslel'iOt'mcnl.e contrahiu uma (livirla
rara com o legalar·io, a· solveu antes de J'allecer·.
Arl. 2.270. O legado do usul'rucl.o som dol.crminaclio de
tempo entende-se feito por toda a vida do legatario.
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Art. 2. 280. Si aquellc ql!c legar alguma propriedade lho
ajuntar depois novas acquisições, estas, ainda que conLiguas,
nfLo se comprchenclem no immovel legado, salvo expressa ·declaração em contrario do testador.
Pax·agrapho umco. A di~posição deste ax'Ligo não se app!icil

ás bemfciLorias necessarias, uteis ou volupLuarius, feitas no

predi o legado.

CAPI1'0LO VI
DO Dllllll'l'O Dll ACCRESClll\

Ar L. 2 .281. D:i-so o dircit.o do accrescor entre herdeiros
quando esl.es no mesmo loslamenl.o o pela mesma disposição
são con,iunl.amcnle chamados á succcssão sem disLJ•ibuicão dos
respectivos quinhões.
Esl.c direi lo Lambem compcl.ir:'L aos legal.arios quando nomeados conjuntamente em uma mesma cousa individuada, ou
quando o objecto legado 1'ór insusceptível de divisão sem risco
de del.er.íorar-sc.
Ari, 2.282. Considera-se fcila a distribuição dos quinhões pelo t.eslador quando este designa a cada um dos nomeados ~ua quota, on seu ob,iecf o.
Ar L 2. 283. Si um dos herdeiros nomeados mOI·crrc antes
do J.cstador, J'enunciar a herança ou della fõr excluido. on si
a condição sob a qual I iver sido i·nstiLuido não se realizar, o
rcspeclivo quinhão, salvo o direito do substif.uit.o. rev~rter:í.
cm favor dos co-hcrdciros con,iunl os, ou dos herdeiros legitimo~. nos termos do artigo seg-uinte .
.\ri .. 2.2R4. Quando não se effcctua o direito de accrr.scer, ·
a quota ynga do herdeiro nomeado lransmitf.e-se aos lcgii,imos,
e na !'alta desl.e {L União, ou ao Estado ou ao Disl.riclo Federal,
conforme o caso.
Ar i.. 2. 285. Os co-hel'deiros a quem accrescer o .quinhãci.
rlo qne deixou de llerrlm· ficam sujei I os :\s ohrigacões c eneargos que pesavam sohrc o mesmo.
·
,\ t•l .. 2. 28fi. Quando •não exislc n direito de accrescoJ' enf,re M co-legatal'ios a quota do que fall.ar reverte ao herdeiro
ou leg·aJarici JlúSsonlmenle encarrcg!tdo de ·Satisfazei' o J'Cspe~
cLivo legmlo, ou a l.odos os herdeiros, em proporção dos respc~
cl.ivos quinhões.
,\ri:. 2. 287. Leg'l\Cio o mesmo usufrue io a rliversas pcsRnas con,junlamcnte, a parte rlo que J'all.ar accresce aos co-lesal.arios.
Si, porém, niio houve conjunccão entre este~. ou si, apczar de conJuntos, só lhes J'oi legaria uma certa parle rlo usu~
J'ruelo. as quolas dos que faltarem consolidar-se-hão na pr·opt·íerlarlc, ú mcclirla qua elles forem faltando.
,
Arl.. 2.288. A disposição do nl'i.. 2.25G. applica-se lanl.o
ao herdeiro, como ao eo-hcrdoit·o a quem aproveitar a c:lrluci.
,dado do legado ou dil uma parte delle.
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"\rl. · 2.:1sn. ]~· licilo ::ntlJtitiLuir· uul.m pessoa ao herdeiro
ou le:;alariiJ nontundn pnra o easo de ltJn ou oulru não querer
ou n~o poder aecci la!' a hermltia on leg·arlo.
Etil.a allel'llal.iya ~c rwcsmnc ainda que o lesludot· tiú se
refira a um dos dous caws.
Al'L. ~. 2!JO. E' licito Lambem suh~l.ilu ir rnnitas 11cssoas a
llllla s•\ ou ''icc-Yel'~tt, t' uinda subsLiltJ.it•.com reciprocidade ou
::;cm clla.
Arl.. 2.291. O sul1stilul.o fiea sujeito ao cncat·g·o ou cun.
diçiío imposlu aG suhsf.il.uido, quando ouLra nfl.o für a intmwiio
mn.nifc~l.ar!a pelo tcslaclor, ou resultar da natureza do encarg-o

ou cor.dt(;uo.

.Al'i.. 2.202. Si r.nf.re rnuilns ro-hcrrlciros ou legalario~
de partes dcsiguues ftw estabelecida mltstiLui(;fio J'cciproca,
a pt·oporcã.o dos quinhões [ixada na primeira disposição cn.tcnrlCt·-se-ha l.ambcm mantida na segunda •
.

incluida mais al~llillll pt•,.:sna 11a ô.u\l.-.1 ianLcl'ioentcnle nomeadas, o quinlliio
:va~o per! cnct.•t·ü em pat•les Í.'óLine' aos suh>'li lu !.os.
:\t·L. :: .::n:l. Pr'1de l.nntiJem o l.,•:;l.wlor in,;l.iLuit• ller•tlt~il'.'~;
ou J,~g-ul.at·io;; pu1• tncio r:ln fitlt•icommisso, impomlo au :.il'HYar.lo uu J'irluciar·io n. obt·iga~iio ti•• transmii.Lit• tiO .l'ideien~H
Jllis:mriu a lleranea uu o Jpg·atlu, 'JIOl' :;ua tn•.rrte, uu em oult·u
iempu ,. ainda snl1 c••t'l.a eonr.li•.:ão.
:\t•L :! .~\H. IJ l'irlur~itll'i" 11'111 a pi'UJll'Ít!tlttde da 11t't'll1l'.:a
.:-[, pot't.;nt,

:1'(11'

l.llH;Üu eom n:; O'Jiras

ou

lf~gadu.

nws

L'P~Il'ic!a.

e

n\soltn·t~l.

.P:ti'rtgl'aphn 1111ieu. 'l'0111. ptw,··nl. "hri:,,-;lt.:ün til! l'azt'l' ''
iHVI.'III.:uiu "''' l~t•ns gmvarlos, ,. si ll1'o Pxig'Í!' 11 fhleieotiiJIItsS:U'i", tle pl't.'Slal' ca11r;uo ent st•g·ul'anta da J•os~iluitúll dos
111e,;mos .

. \1•1. -~ .~\l:J, U l'irlt•icomrrli,;,;at·i" pt'~tlr ronuneim· :1 lrr•t•an- ·
lt•gat.lo. t' neste rasn o .rirlr:iellllHTlis,;o eaduea, fieandn· o~
lt•·n~ tlt: -pt·opTiecladP livt·e rl11 fidueiat·io, s•i niio lioll\'el' tlif<posi~üo t•mtll'lll'ia tio I e~ I arlOT' .
.\t·l. ~. ~\Hi. ::;i " firJ,•ictJIIIIII is;;aJ•itl aee::ilul' a lret·an•;a tnt
Jp~·arJn, lr•r·ú dil't•il" ü parlí~ q11r: :u.·ct'P,;cct' cn1 qnalquct· lentpu
uo Jid~Iciariu.
..
,\ri. ~.~\li. O J'it!Pit:t.lilliiiÍ,~nri" t't'iii'lltHlt~ pelus t'!lt:at•;.;o.,
da lrct'tllll.:-a qur ninr.l:t J't.·~l.tll'l'lll qunnd11 \'Ít!l' :í ,;IJrcc;:~ãtJ, ·
,\ 1·1.. ~,~DR. i:ut.iuea 11 l'idrit.'UIIIIIIÍ:iSO ,;j ti JidPit'l11llT11ÍS~:II'ÍII llllll'l't't' anlt• ..; rln J'itlt.H:int·in. ou anU:s de l't'lllizat·-:;e a
f'tliltlil'iill l't'."illll.lll'Í:t rio tlit'l'iiO til!SltJ ltll.irno.
·;\",.,1,, L'aHu a pt.•opt•it•tlar.lu r:un,ol idu-se no rirlueiat·in. 1111:;
h•t'tnus rio a !'I.. 2 .~fl:í •
.\t·l. ~.~\HI. ~:iP nulln,; n,; l'itl••ieotumi..;,;ll.' nlt:•n1 tl11 iiC;;-undo gdu, ainda ,que' lcnltaln a .J'ôl'nta de usnfructo.
,\ri. ~.::uo. :\ nlllliLlnd.-• ll:r s·l!i.lsli~ui~lío nlín p1·rjut.liea a
(:a

1111

juslil.ui•:lío, qm \'akt'ú

~em
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Art. 2.301, O testamento publico devo ser escript.ü pelo .
tabellião no seu livro de notas, sob diclado ou dcclaraoão do .
testador e na presença de tr'cs testemunhas, presentes a' todo '
o acto; depois ele lido ao testador ou por este ás testemunhas.
· s~rá a~si~nado pelo tabeHiãó, pelo testador e pelas testemunhas; não sabendo ·ou não J)odenclo o testado!' · assignar,
assiognarão por elle duas testemunhas que tenham eslado prosentes ao ·acto, além das tres .iá mencionadas.
·
·
As declarações do tes ta:dor deverão ser feitas em lingua
nacional.
·
·
.
Os .agentes consulares brasileiros poderão servir de tabclliües na celcbracfio e approvaofio ele testamentos, de brusileii·os em paizes estrangeiros, observando as di.sposicões cl•!ste
Co·digo'.
Art.. 2. 30~. O offlcial publico, na fó do seu offici~., declarará no testamento como fot·um. cumpriclns, especificuado-as, todas essas formalidades,
·
·: Paragrapho unico. l<'·allando algumas das sobrccliLas formalictaqes, será nullo o testamento publico, e _o tafjellião respondGra· por per~as e duml)DS sem pro,juizo cla.s peu!\s er1.
mmae.s em que meorrer.
.
.
.
.'l.rt. 2. 30.3. o· sm·do qu.e niio souber ler não poder:l fa.
testamento publico.
·
·
Mi. !l. 3M. O cego só p(odc fazer t<;stamento pn1Jlícb,
que sc1·a iirlo cm vo?. alta dur,s vezes, uma pr.lo ol'J'i.ciul b
ou·r.J'!l. JHil' un'm das testemunhas, designada pe'í(l tosta.:lor, ut.·
v~nt1o ser c.;;t.a circumslannin especialrnenfo mencionada no

i.ü!'

[tlStill1\0ll!O,

, .

.

.

.

·

·

.' 1

· ·Ar·t. 2. 3()ij. O f.oslndor póde e:;crcver o- seu te::tamonto,
;'r;zonrl(l-0 inl.eiramcnlc do proprio ptmho e datando-o por
;;xwnso Cio Jogar, chn. mcz e anno o nssig'll!l.ndo-c dopoiR rle
· declarnr que o rolou c o confirma. Si o testamento contiver
11lf:li~ do uma lauda de papel em co:rla. UJn:l por·á o t.ostactar a
SLJU assignaturn:
·
·
1l.!'t. 2·. 306. Nilo se Mnullar(í o tosf.arnenlo ologmpho
r..-.J'. ter sido clllt.aclo cm breve ou cm alg~risrnos, ou mt•5io10
'''"wd,l o tcstaclcr commcr.teu erro na data, desde cJlW SI!
pdilSR clcterminnr a data pelo contexto do cscripto, pcln '!•J·I.«do
:nuiorinl elo doeumonlo ou por C'ircumstuncins valiosa.> que ()
juiz a·prcciará.
• _
AJ•t. 2. 307. .Pôde tamllcm o l.eslaàor rnand!Ll' csct·~,·t~r
· \lOr oul.t·cm o seu testamento, c si não pudor cscrrovr.r r.óae
\.•t'liir ao Pt'O!Jljo esc.ript.ot• . ou n outra pessoa que o daw o
u<'~;igno por si.
·
1.1 l.esf.nmcnto fcilo na fôl'rnn clesl.c nrl.igo d,~y~ sr.r m~
tl'ê!l;UO pr.s~oaln1cnto pr..Jo t.osllldor ~. approwtçfio do tto.b•~riHio
ull prescnon de quulro ·testemunhas pelo me no~.

s, -

Vo!. Vll
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~ · L • Antes· i:! e approvar o testamento, u tab~ll ião_ par- ·
!l•Hltará ao testador, na· prosenca de testemunha~, si é aqueJ!u
~um cfi'eito o testamento que contém as di~posicõt:~ cra ~ua
ultima vontade e si o ha por llom, fil'me e valioso e não lntl ,
LLuer fazer mudanca alguma. .
/·
· s ~. • R.ecebendo a declaracãó confirma to ria do te+; ta~.
mcnlo, o tabellião lavrará immediatamente na presenca das
testemunhas o instrumento de approvacão C(}meçando no .fim
do testamento, si este lhe fôr entregue aberto. Si não houver.
logar na ultima folha escripta do· testamento para nella co.-,_,~çur o instrumento de approV'acao, o. tabellião ;ançar:'t n~sta
ult.ima folha o seu signal, lavrando o i!Jstrumento cm ~epa~
rado, no .qual fará referencia a essa circumstanoia.,
§ 3. o 18endo o testamento f~:chado o tabeliião pora no
..mvol'ucro ou sobrescripto ou tolha que·· o fec:bar o s·eu ~Jgna:
puJJiico e lavrará em· separado o Instrumento de appl'ovaça.o,
cc~rl.tficando o facto.
. '. ·
·,
. ·.
1
§ 4.. ". O instrumento de approvacão será pe:o tabelliãb
l!rlo ao tcst:::dor e ás testemunhas e assiS'Ilado Púl' tJstas, pc!l)
wl'lt!Jlll.o e pelo testador, salvo si est~ não pudar ass1gnar.
c:aw em que assignará ·outra pessoa a seu plldiúo.
·
§ 5." Cumpridas essas formai HJadcs, o. iabell ião er:. I r c·
gará o testamento com o instrumento de approvação ao ··test:idor, Llepois do o fechar em envo! ucro ou sub:;cr ipto qu~
l·acrará cm presença das mesmas pessoas presentes, e anuotará no sen livro o logar, mez o anno em que o testarnentu
foi approvado e entregue.
Art.. 2. 308. Os testamentos de que tratam os Cl.rts. 2.305
e 2. 307 podem ser escriptos em lingua nacional .ou estrangeira.
,
·~' ', ,,i; 1~1 r.>~Allfil
rSão inhaheis para fazer testamento pela fórma indicada
nos referidos artigos as pessoas que não puderem ler.
Art. 2. 309. A falta de approvação do testamento, d.o
que trata o art. 2.307, só póde sersupprida pm: homologa-·
çào do ,juiz, ouvindo cinco testemunhas • idon:eas, que, com
assistencia dos interessados deponham:
·
·

I, ter visto o testamento em- poder do testador, ou terdüo que havia feito o seu testamento, designando,
cm termos geraes,, as suas principaes disposições.
II, estar o testador em seu perfeito· juizo na occasião· em
que lhes fez taes dcclaracões, e não ter sido constrangido a
i'azel-as.
.
, ,, , , ,,
.
Art. 2.,310. Não póde ser homologado o testament0 cerrado:
·
lhe~ .est<:
'-!O menos

[, quando não assignado pelo proprio tesl:tdor ou por
pessoa no proprio testamento designada;
II. quando entro a dnln do testamento c a morte do tes~
· taclor houver mediado o prazo de 15 dias, salvo si o testador
fallecer cm logar distante da séde do tnbcllionato, de qu'e não
podia vir a essa séde
em menos de 24 ho1•as ou achando-se
'
.

~

'.

','o' •

·'

r'

1 , •. '
'•,o"

I

.....

,·'···'

..

'

•

SESSÃO EM. 5 DE NOVEMBRO DE

I
•
I

I

:1.923

' 515

imnossibilitado de viajar, residindo o tabellião a máis de
cinco horas de viagem por terra ou por agua. ·
·
Nestes casos será homologado o t~stamento, nã<o havendo
decorrido mais de tres meze~:~ ·entre a sua data e a morte do
testador,
· ·
Art. .2.3111. E' requisito essencial· do testamento nuncupativo que o testador enuncie a sua vontade perante seis
testemunhas; as quaes devem ver o testador, conhecer o ·seu
estado de são juizo c entender claramente as declarações de
ultima vontade.
·
·
§ 1. • Tambem valerá e,; I e testamento si o testador, em
vez de enunciar a sua vontade oralmente, mandar ler, perante seis testemunhas, o testamento que houver começado
a escrever ou mandado c•scrovl:l' pn1· outrem, na fórma do
art. 2.307 e que, JJUO lov() Lcmpo tl~; fazer approvar por ta- .•
bellião. Neste caso . basta a presença de cinco testemunhas,
. '
dewndo ser levado a jnizo o . testamento incompleto ou n[o
ttppl'ovado.
· § 2. • Cadu:Qa o testamento nuncupativo convalcsccnd·o. da
moles lia o Lestador.
,
·
§ :3. o testamento nnncupalivo deve ser reduzido a puplica fórma, iniciando-se o respectiva processo no praz·o .de
15 dias, si o testador fallecer na séde da jurisdicção do juiz
competente, o. no prazo de 60. dias, si fallecer em Jogar distante da: dita sédc mais de 2·i horas de viagem por mar ou po~
terra.
. Art" 2. 312. O tesLameuto nuncupati"v.o, o olographo e o
cerrado não assignado pelo te~tador e dev:idamente approvado sã·o inhabeis pa!'a, por me1o
delles, o testador, que tiver
descendente successivel, legar1 mais de metade de seus bens.
á pessoa que não seja sim descendente legitimo ou natural reconhecido.
'
·
· .
Art. ·2.313. A disposição do artigo antecedente não se
applíca ao testamento olographo (art. 2.3tl5) que fór suje!to
á approvação do labcllião ·na fórma rio disposto no art .. 2.307
para o testamento cervado.
.
Art. 2.314. O testamento olugrapho só póde ser revogado ou modificado por outro feito vela mesma fórma ou por
testamento publico. .
'
.·
, Art. 2.315. O testamenLo a bordo dos navios nacionaes
de guerra ou mercantes, cm viagem, será feito pelo com mandante ou escrivão do navio que reduzirá a escripto a declaração do testador ou 'l escreverá sob seu dictado, perante
dua~ testemunhas presentes a todo o acto, assignado pelo
test•ador e pelas testemunhas escolhidas de preferencia entre
os passageiros.
'
§ i. • Se o testador não puder escrever, nssisnará p·or eilti
terc.eira testemunha declarando que. o faz a. seu rogo.
·
§ 2 . • O testamenLo assim feito tem valor de testamentl).
;mblico.
Art. 2. 31ü. O comandante do navio é .•obrigndo a r~··
ceber o testamento que lhe fôr enLrcguo pelo testador o entregai-o á autoridade competente no porto a que ohegaz: •.
u
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.<\ri.. 2.317. No caso de ser o Isstamenlo feii.t1 a JJ,Iii''\·~ .,
pela !'Mma inriicurla no .arl. 2.30i n wmmandailto.do navio o
comJlOi.enLe para npproval-o segtmd,) o dtspnsto · no mes~io
nrlig,a.. httslanclo, porem, duas lcslemnnllns• ele approva1,;arJ, .
. Al'L. 2.318. O Leslumcnlo feilo a b:Ót·do du. navio sú leJ:ú
cffr~ito si o lestatlor. fullecor durante n: viagem .ou clcnt.t·o tlu~
•tros mezcs que sl'gu irem ao seu dcsemlitu·quc cm vorto JJra''i!eiro ou em pot'lo estraugcir·o, oucloJ existi!' ugcntc eonSLllUl'

brasileiro.
· .
.
· Art. 2.319, O testamento dos militares o das )Jessoa~

an ~crvir:o de excJ·eilo. •:::, can1puntJ::., llentt•o uu fúm uu pai1..
ou cm praça sitiada rnL com as_ c·umnumicuçúcs_ eorlaclas,
pódc s1Jr· i'cilo nr1 Jogar· cm CJU•J nao hum·et· Labellmo, pct·ante
duas lr1sl.emunllas. u11. lt·es, ,;i n Lesl.ado;· nftn soub111' ou n::to
pndcr us:;ignar. fazemlo-u pot· elle a Let'tlciru,teslemunha, pelo
modo seguinte:
·
· ·
§ ·J.' Si o tcslar.lot• pct·tcncct• ao cut•pn ou secdío elo cot•po
d•1slacacln, o lcsl.anJcnl•:, scl'lt rseripto.polo l'esp'ectivu 'coni-·
ma!ldnnle, ainda que ol'fieial' i·nl'••t·io!'.
·
·
§ 2." S.i n le~larfot· eslÍ\'C!' 1'111 l.t·al.anH'nio 111; hnspilal. o
leslallll'nlo st•r·:i 1\Scripln pelo rr1spncLivo ol'ficjal du slttt'llc ou
IJPl·n dit·eclut• elo estalleleeimenlo. ·
. § 3." Si 11 l.nslador J'c'll' o ol'f'icial mais g-t'atlnadu. o lcsl.a.
lllf\JJLo sorti esct·iplo p1n· aqucllc qtlfJ o subsLiluir.
ArL. 2.320. O lcst.amenlo ·milil(lr, cscripl.o pol' outl'e!l!,
deve sc.r aprcscnludo ao uudil·or ou officia) de patente que
o substitui!', o qual lhe porá a nota de logat', dia c anno cm

que J'c.it• apt·csentarlo. assignanclo-a corn duas leslcmunhas.
Arl. 2.3:21. Carlu~a o l.i.1slamenl.o t'eil.n ·ele confoJ•midacle
c·om os dous udigos an tnl'inrcs, LJ'CH 1\JeZL'S •depois ria volta
clu tcstuclol' a Jogar onclc_uossa testar.
Art. 2.~122.' A vnliclarle das tesl.emnnlms não rl<')JÓnrlo (Ir.
quaPsC!IJtll' solPtnnidad!'~ ou l'ot·rnnlicla.dcs ufio delcnninuclus
no proprio cnpitnlo.
C.\PT'I'!JLO lX

.\1·1. 2.~:2:1. O lrslarkn• w'•<'~•' nnn~cm' 11111 nn mui~ INI.nrnn.iunelns on ~rpr,rnrlos. llal'ü clnr·em cump;·imcnto

rn~nic•il'ns.

:\,; stms rlisposi~.Q,,s r1e ullima yonlnd•~.
Arl. 2.32·1. O tcslar.lor p1\riP I.umhnm concNl11l' no· l.csf.nmrnleil'o a posse c nrlminisi.t'tH;.üo ela )ti'l'anr:n. r111 de parlo
~lclln: ~n·alqut~l' herr!n~t·o. pélrle, rntt'illnnl·~'·. J'r;Cilll'l'<!l' parLilha
tmmrrlnlia 011 r!ryo!ucao ria hrt·anr;a, huhiltluncln o tesLnmr.n-·
· ·i.0it•o eum ns nwioH 11rerssnt·ins pam o cnmrn·imcnl.u rios le~
gudos un il::mc!n eau1;iín rln prrslal-IIS,
.
Ar! .. ~.êl:!G, Si 11 ic•:;iaiiJI'lli.<'it'n til'r·!' tl posse·., adntiniBfmr:io rins hc11s. inctnniJe-lllr requrJ•er inYenlnl'iu c cumpt·it·

:ci .to§t.nm_cnlo' •. · ·
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. ·Si nfto lhe compeLir a pnssc o ailminis~raçiío,. l.orú, não
ohstanl.r, o rlirrilo dr exigir que ns ltct;dr.irns lhos minisLrcm
meios ~~·cc,;snr·ios pam " cumprimento da~ rlisposiçõcis t,cs~
l:amen lar ias, r: si os lcgularios o demanrlarrm poderá numc:H'.
:.í" execução os bens rla hcranca.
ArL 2. 32ü. O tostamcnlciro nomeado, ón qualquer parLt:
intr.ressacln ..pódc requerer c o juiz órdenar ele o1'1'icio a quem
tiver o tcslainenLo cm seu poder, que o faÇa rcgisLrar. .
. · Ar!.. 2. 327. ·o teslamcliteiro Ó obrigado a cumprir a~
· di;;pr.s!ÇCieS tostamenl.arias no· pt•azo marcado pelo lcslacfor, c
a rlat· cnnl.ns do que recebeu c despendeu, subsislindo sua
responsabilidade nmquan!.o du;'at· a exr.Cll:ção. dei l.cslanienlo .
. Ar L. 2:328. Lt:v:Ú'~sc-iííÍ om conta ao lesl.amcntciro ns
dc;.spczas J'oilas com ·o cumpl'imonl.o elo l.e~l.amcnlo e com o
cl•JSt'm~Jí'nho da:-. respectivas funcções.
·
Al'l.. 2.329. Sendo g·losarlas as dcspczn.s pot· illog·aes on
pnr n:io r.nnt'nrmrs ao Lestah1Cnlo, -o [r,stamcnteiro scrt\ remo.
vi rio o· 'prrder:í o premio clDixarlo, pelo lesLador, ou que .th•~
JM, at·j)ilrado.
Art.' 2.330. Compef~ ·ao t.est.amrnl.eiro defcndc.r a vali~
dado rlÔ lcstamcnlo por Si OU COm O Íil\'Clllariantc C domais
hcrrloi·ros instiluidos.
'
ArL 2.331. Além dcsl.as af.Lribuições, teJ•:'t o LesLamcn~
toiro as que lhe hnnverem sirlo conl'eridas r.clo testador clen.~
tro do~ limif.c5 ela lei.
. ·
'
~rt.. 2.33·2. Si o testador nã::J conceder prazo maior,. o
testamenteiro cumprira o testamento, prestando suas contas,
dentro de um anno, contado da acceitacão da testamentaria.
Este prazo pódc, entretanto, ser prorogado por motiv::>
justificadô.
Art". 2.333. Na falta de testamenteiro nomeado pelo tos~
tador a execução testamentaria compete ao ·conjuga e na falta
deste ao herdeiro que fôr n::>meado 'pelo juiz, qtie na falta de
herdeiro idoneo, poderá nomear ·pessôa exlranha.
Al't. 2.334. O. encargo da testamentaria não· se transmitt.o
aos herdeiros do .testamenteiro, nem póde ser delegado; póde,
pot•ém, o teRLamcntciro fazer-se' representar nos actos judioiacs o extra~judiciaes p:Jr procurador· com p"odercs cspeciaes.
Art. 2.335. Havendo dous ou mais testamentciros simultancos, que' Lenham acceitado o encargo, cada um delles pódc
agir na falta elo outros, mas ficam todos solidariamente obrigados a prestar contas dos bens que lhes forem confiad·:Js,
salvo si o testador tiver discríminado as respectivas 'funcçües
c cada um se limitar tis suas.
Art'. . 2.33G. Quando o Leslamentciro núo fôr herdeiro,
nem lcgatario, terá direito a um prcmi:J, qno, se não houver
sich fixado pelo tcsl.ac!or sorti de 1 a 5 o/o, arbitrado pelo
juiz, sobre !.orla ~'l hct·ança liquida, conl'ol'mc a imporl.ancia
dcl!a, c n maior ou menor difficulclade da cxccuc;üo do testa~
mcnto.
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Art. l.à87 ~:. o testamenteiro. qile rtr tesatartó poc~tri .
preferir o premio
ao legado.
· . . ·
I
.•
Art. 2.338. O premio que o testamenteiro perder, po~ ~
sido destituído, ou •PO~ nllo te~ cumprido. o te6tamento, re:vert.erá á heranoa.

110 lfttBNtAmO
.. {I

..... ,.
,','

·

..;'

Paragrapho unfco. Qu'ando o ultimo. prazo deste .artfg~
fOr excedido sem que se tenha terminado a partilha por culpa .
do inventariante e qualquer herdeiro ou credor reolamàr, po~·
derá o juiz destituir aquelle do cargo e privai-o do premio a
que tiver direito, se :fOr testamenteiro.
· --
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Art. 2.339· .. O Inventario e partilha judieiaes serlo procedidos na fórma da legislaello do togar do d·:>mioilio do .falJeoido e deverlio oomecar dentro de ·um mez a contar da
abertura da suocesslio, e ser ultimados nos tres mezes. ~eguii1tes, salvo prorogaelio deste ultimo prazo, ooncedlda pelo juiz
.a requerimento do inventariante e por motivo justificado.

.. ! :

Art. 2.340. No ·Inventario devem-se descrever com ftl.'dfvfduac!lo e clareza todos os ben~ da heranea, assim eomo
os alheios nella encontrados.
Art. 2.3U. Ao con,luge sobrevivente que nllo estiver separado ao tempo de ,Inventariante; na falta do eonjuge, ao
herdeiro que estiver na admlnlstraello dos bens, ou pessoa -estranha que o juiz nomear.
·
.. . ·
. Art. 2.3.\2. O Inventario póde ser requerido por qualquer Interessado na herança, pelo Ministerlo Publico, ou representante da Fazenda Publloa, e por qualquer credor. ·
CAPtfOLO XI
DAS PARTILHAS

Art.. 2.342. O herdeiro p'6de pedir 0: partilha ainda que
o fallecldo o f.!vesse problbldo.
·
Podem tambem pedll-a os Msslonar-ios e credores do her-

~~-

.
'

'•:

. P~rngrnnhn 1miM. Não obsta :1 partilha O facto do c.c~f'lrC\m os hl'rrl~iros on nlgnm delles na posse do certos b~'nS
d~ h~~nnça, salvo si tiver decorri elo o prazo de 20 nnnos.
' '
;\rf.. 2. :H3. Si ns hel·iloi !'O" f,lrnm maiores o cnnn.?.cs
nodr'~'fio fazer partilha nmi~rnvnl pnr inst.rnmcnto publico,
frrmn nn~ nntos ele invcnf.ario, on cscripf.o particular homolog-norlo pelo juir..
'
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~\.rt. 2.344. Quat;~do os herdeiros não estiverem ·de acc0rd.1. ou algum deUe·s fOr menor ou incnpa..:. a partilha ~·~r:í
judio:.ial. ·
'
,
Ar:t. 2. 345. Na partilha. deve-se observar a ma:ior igualdade, não só quanto ao valor, mas ainda qllanto á triaturrza
c qualidade
dos bens. '
·
·
.
'
· Art. 2.346·. O immovel oue não couber no. quinhão de
um s~ herdeiro, ou não a:dm1f.f.ir commoda divisão. será verir!ído ~m hasta. pub'rica e rep::tl'l!do o 1preco, excepto ,c;e algum
ou al~mns herdeiros requererem que lhes seja adjudicado repo~do aos antros, (lm dinheiro, o excesso de EÕL'S .qninhões.
Art. 2.31!7. Os herdeiros que estiverem na• posse dos
ben~ :da heranca. o con,iuA"e e o inventariante deverão trm.er
110 acervo os fructos e rendimentos que houverem percebido
!lesdo a abertura• da successão: terão direito ás despezas necc.~sarias c utei.s por etles feitas o responderão pelos damnos
r. pr1',in17.os· or,casionados· por dolo ou culpa.
Art. 2.348. Quando nma parte da hcranr,.a consistir eni
:t:f'lns situados cm outro Jogar. distante do d'o inventario, liti~;ioso~ nu de difficil nn morosa liqnjdadio. podcr-se-á fa:1.cr
no p~n1.o legal a· partilha rios onc o não fomrri e clnh:ar os
ouf,rn• nara nma on mais BOhrc-pnrtilb~·s po~tcriorcs. soh a·
1rnarrln c arlmiriist.ração do·· mesmo on dr. invcntarianf.c di:..
'ersn. · n apra7.imento da mnioria dos herdeiros.
'l'nmbcm . fiNtm sujeitos :'i sohrc-parf.ilhn.' ns sone~dos
e quailsCJtlflr nntros benll da herança qnn se descobrirem depois da partilha.
· ·
"I'
Art. 2.349. O herdeiro one sono:::ar h~.ns da heranca.
deiximrlo dP. nR dcscrovcr no invP.nf.ario." quanrlfl estciam nrn
s.en pnrler ou de outrem com sciencia sna, on deixar de rest.ituil-o!O. perderá o direito qne sobre clles lho competia.
Ar.!.. 2.3~0. Si o nntnr da sone:::acãri fôl' õ prnprio in-.
· vcntari:mto. será altlm disso, dMtit.11idn de linnR fnnr.r..õ~s. df\sde
quo ~e nrovo n· soncg-nol'lo ou ellc negne a é:dstencin dos Eiins
r;unnr!fl indicado~.
Art.. 2. 3!11. Os. erecTores da herança·. ·nnat~m reclamar
a nnrcsentn.r,ão •rios bens da herança sonog1idos pelo invênta:rianfl" ou pelos herdeiros.
Ari.. 2. 3.52. Si os bens scme:::nrlos niío forrm restituídos.
nor níín exisUrcm mnis em poder do $nncgnnt.c, devo este
pagar o valor dos mesmos com p~rdas c dnmnos .
.\ l'L 2. ~53. Pnssnnrln rm jnl :::nrln n. ~;cn t~nrn rrnr jn kou
011 hnmolntrnu a partilha denlrr, hcrrleirns. est.~.s s~~nondem
prln~ rlividr.s rlo de cu. jus nn proporr.ão de seus qninhõcs.
·\~t. 2.3tilj, As d0,spnznR rlo fnnrrnl sahiriín rln monte
,:]a hr•rnnrn haia nn •não hr-rrlcil'n.~ lc:<"if.imos. As nntT'M rlcsne7.as con1' snrfrn.crio por alma rln fallor,irln não obrir;nrão [\I
horanoa, si não forem ordcno:das cm testamento.
.

.

.'
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Al'L. 2. 355 . .Sempre qne houver nc.ç.flo reg'i•essiva de uns
c'lrlt.J·a oulrns hcrd'eiros, a parte do eó-herdeiro insol:vavel
será rc·parti·du entre os domais proporcionalmente.,
..:\rf.. 2. 35G. Os credores c .os lcgatarios pÓdem TJedir
que n pal.rimonio do l'allccido seja separado do dÔ heJ;C!ciro
c ~PI'i'o pagos ele. ppcJ'crcncia em concurso com os credores do
herdeiro ..
-\J'I, 2. 3G7. Pelo ,iulgameuf.o rJa par't.ilhá, o direito de
c~du !,crdciro pa.ssa a ler por objecto exclusivamente os
b·e!lS que tiVel'Cm sido CCJI11]l!'Chcnclidos no quinhão respectivo.
:\rl. 2:258. Os eo-hcrdeiros são reciprocamente obrigados a indemnizar-se, no caso de cvicçüo dos objectos aqui:..
nhoados.
A!'l.. 2. 350. Ct:ssa esta obrigaç<io havcndn convrmção cm
contrario, ou pi :: cvicção neomccet• pot· cnlpa do rwicto, ou
•JJOl' C'fi':J('r! poster;or ú part.ilha.
.
Art.. 2. 3GO. ü cvic1o ser(~ ind~:mnizado nelas co-her<leiro;; na ,proporção de Slias quota;, hcreditarias, ·mas si algum
delles se ·achar insolvavel, responrlerão os demais oo-heJ1deiros
pela p:utc desl.c na dita proporoão, deduzida a quota que corre.spO!'deriu ao indomnizadG. · ·
Art.. 2. 3G1. A propriedade das cansas havidas ppr hc; ane't não pódc ser opposla a tci.'ceiros, siniio quando o pódc
ser a propriedrcle que linha n de cujus.
·
'

UVB.IO VIl

Do regist.ro '
iO livJ;o VI do nrDJCCt.O db Codigo Commcrcial passa1'Ú a
ser livro VII. accresccnl.ando-se ao titulo II o
C,\PITULO IV
DO

lii!:GISTRO

Cl\'1:.

Arl. ~.3G2. Serão Ianr;ados ou nvt•t·bados nos livros do
registro civil, na conl'ormidade elos J'cgulumcnlos c;;pcch\cB:

r,

I.

I
1

os nascimentos, casamentos e ohiios;

TI, o divoreio c a annulla~ão do casamento;
HT, qiwrsqllf'l' ali r"ar;ür.s no l'Og;imon m!ILI'i.mnnial dos
]J(~ns r: o nugmcnln do dote;
IV, no: nll.r'l'tll;uos ou murlanr:a do nome civil;
\', o I'l'~Co:,J·H·eimcnlo r.l<1s filhos illegilimo!;.

i
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Art.' 2.303·. A certidão cxLI·ahida dos livros do registro
civil ·pelo respectivo ·Ofl'icial faz pr·ova emquanto não i'ôr ·
cont.cncii:>sanrenlc demonstrada a sua falsiclacle ou a 'elo Lermo
correspondente.
Ar!,. 2.. 3ai7. OB erros verificados nos termos do registro
civil .poderão ser recli ficados oú margem, em virtude de ~en1.Aaça cm ,jusWicac;ão promovida pelo interessado; com cita~ão do official do registro e do Minislel'io Publico.
A fali. a rios l.crrnos 'por· ·omissão, extravio ou perda àos
livros, poderá srr· Justificada do mesmo modo. ·
.Art ,. 2. 3•58. A rccLificação do nome, all.eraÇão, mudança
ou rr.cl.ificacão ele sobrenome 011 aopolliclo sô poderá ·ser regisl.rada Jlll!~ elr..spnc)lo dn juiz soJJr'r. pet.if;ão motivada do rcquercnl.c on ele seü representante legal, publicadá por tr<!n
vezes elni'Unte unr mer. nns jor·nac.s elo lcJ•mo, c não havendo.
no.' rio termo mais proximo.
Ar!.. 2. 360. Os factos conc~rnrmiN> an registr•n civil,
qne se derem a bordo dos navios mercantes ou i.lc gue!'ra em
viagem, no Exel'ciln cm campanha c cm tcrr·itorio cstrangei..:
rü, serão eommunicadn~:~ cm térnpo opport.uno ás autoridades
C\ompelenl.es, afim de ser ordenado o Iancamento, nota ou
averbação nos livros do clistricto a que pertencerem os individuas a quem Laes faclos se rnfcrirem.
Art. 2.~70. Pal'a aur, os assentos de nascimentos, cãsamentos ou obilos de brasileiros cm pair. estrangr!iJ•o sejam
. considerados auLhcnlicos e prorlur.am effr.itos .inridicos é
ne~e<:savio que lenham sido fcil.os segundo as leis· do paiz cm
que foram ]lassadns, on que l.enham sido feitos no Consulado
Brasilcir·o, do accórclo com as leis e regulamentos da Re]lu·
.
blica.
Art. 2. 37•1. Nas dr.t·!ara0ÜCS de nascimento de filho illcgilimo feita pelo par nu ·POJ' nutra qualquer pessoa não 'm
poder.(L mencionar o nome da mãr., si esta nãn o consrnUr
cxprcssamcnt.c por r!scr•ipl o com a firma J•ccnnhccidn por· tabr.llião ou não comparrcr.r ao aclo, r. assignnÍ' o Lrl'lno com o
rleclarant.e.
· A . mesma disposi(:iío obscrvtn;-se-ha cm relação ao nome·
elo puc quun9o a eleclar·2.nle l'ór a r~·,rre ou alguem por·clla.
Art. · 2.3'iiZ. No rco::;i,:tro i.ld~ c::tsamr.nlos ohscrvar-sc.:ha
o disposfo no titulo I rln livro VI clrs[r, Cocligo c no regula.mento f'JUC o GoYerno Feriem! expedir.
·
Art.-2.373. Não P.ocJ,,m ser or•r,.:slas a terceiro a nnnulln~.üo rio casumcnln, o rlivoreio. n allcroar:iio do !'eg·imr.n clns
bens· r. .:nr~mr.nln drl do! L' c•mquant" nüo rrgistrado3.
JJISI'ORIÇÃD l.'lli.',L

.'\:r• I.. 2 .3ilt. Fien111 rf.l\'ngndo.s ns Ordl~lltV:GDs,

Leis, nocr·PI.ns c llusolrrr:•k~ !'eil\jiYas 1ís maiPJ'ins
neste Coclig-o.
- Salvo mcllror nu n1 rt·n t~n (I c] os
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Comparecem mais os .Srs. Lopes Gonçalves, · Beti.iamin
Barroso, Modesto Leal, Irineu Machado, Adolpbo Gordo,._Hermenegildo de Moraes (6) .
·
Deixam.de comparecer, com causa justificada, .os Srs. A.
:Ar.eredo, Mendonça Martins, Silverio Nery, Pires Rebello, Barbosa Lima,.Justo Chermont, Indio do Brasil, A~tonino Freire,
Abdias Neves, João Tbomé, José Accioly, Eloy de Souza, Ferreira Chaves, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha Rosa e Silva, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Gonçalo RoÍlemberg, Siqueira. de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Jeronymo
Monteiro, Mnrcilio de Lacredn, Miguel de Carvalho,. Bueno de
Paiva, Bernardo Monteiro, Francisco Salles, Alfredo .Ellfs, José
Murtinho, Ramos Caiado, Generoso Marques e Vida! Ramos (33).
.
O Sr. Presidente - ConMnúa a hora do· expediente. Tem
a. palavra o Sr. Affonso de Camargo.
· .
i

O Sr. Affonso de Gamargo (') -Sr .. Presidente, vou sub-.
metter á consideração do Senado um projecto, que tem por
objectivo a modificação de algumas das.clausulas do contracto
feito com o Governo do Estado do Paraná para a construcção
do porto de Paranaguá.
··
·
· Da sua modificação vae depender, em grande parte, a realização desse importante melhoramento, que virá influir, de
modo decisivo, na vida economica daquelle Estado, no desenvolvimento do seu intercambio commercial, hoje já bastante
vultuoso, não obstante os obstaculos advindos da falta de um
porto que corresponda á expansão commercial productora ·
daquella rica circumscripção da Republica.
·

o projecto e o seguinte:
Art. 1.• As clasulas VI, XXI, XXII, XXIII e XXVII do
contracto firmado com o Es Lado do l'r.raná, .para constr.uccão
das obras do Porto de P~ranaguá, serão substit.uidas pelas
seguintes:

Clausula VI ·- As ·obras de construcoão serão iniciadas
até dous annos depois dn approvacão peJo: Tribunal de Contas, deste novo contracto devendo. ser realizadas de prefercncia as obras que permittam immediata explornl}ão commeroíal do porto a qual deverá ser inaugurada effectivn e effioientemente dentro do prazo de tres annos depois de iniciado
o serviço de construcção de modo a perm,ittir a r11alizaoão in;.
tegral do proJecto c-omo foi dcscript.o na clausula II, com o
proprio rendimento do porto.
Clausula XXI Fica reduzida de 60 para 50o/o da renda
bruta a parte considerada renda liquida.
Clausula XXII - .As taxas approvadas serão revistas. elo
cinco em cinco annos, ficando su.i citas n reilucciio quando os
lucros liquidas excederem de 12o/o elo capital empre:;ndo nas
obras,
e de accôrdo com o estabelecido nn clausula seguinte.
.

.

(•) Não foi revisto pelo orador.
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Clausula XXIII ~ O proclucto do imposto de 2% ouro,
pe.la Alfandega de Parnna'!'uá será ·considerado
renda ordmarm do porto,
..
arrccadad~

Quando todas a.s obras projeétadas c mencionadas na:
III e.stive~em cüncluidas ·e a renda liquida do porto
at.tmg1r a mms de. 12 o/o do capital realmente empregado nes-·
sas obras, o excesso será empregado em completar a renda
d~ 12% sobre o capital respectivo e1r. todos os annos ante-·
r10res em que essa renda não o attingir a essa taxa, a partir
do inicio du exploração do porto.
·
.
Após a reali7.a~ão dessa disposicã'l. será restituída ao Governo Fcdoral a parle da renda liquida que exceder da somma corresponclcnLc a 12o/o dn capital empregado nas ·obras,
até qui\ l.enha revertido para o ·mesmo Governo a totalidade do
producl.o elo impnsf,o de 2o/o ouro.
Sô então proceder-sc-ha á app!icnnão do dispositivo da
clausula anterior. ·
.
.
"
· Clausula XXVI(- O Governo Federai só poderá resgatar
ns nhrn;; ~o :um os após o inicio ela exploraQão do porto.
O prrr,o rio rr.sg-at.o sr.r:i fixado ele ·modo qi.tiJ, reduzido a
apoliccs da· divida publica produza uma renda equivalente a
jOo/o eln r.npifal Rffectivan:cnt.c empregado nas obras com o
desconto da imporf.nncia quo porvem,1n' tlmha sido amortizada, r.onfuntn qur. r.s~a importancia não ultrapasse a metade rló dil.o capital, do modo rrue resgatadas as obras, -o Estado J•ec.!)ba pelo monos mP-tade d'o capital dispendiclo a titulo
do lucràs cessantes.
cla~su_Ja

Ar!.. 2.• Revog-am"sc
.

a~

disposições em contrario.
.

'

Sro. Prr.sfelenf.r.. o pro,icct.o modifica as clausula~ VI, XXI,
XXII, XXITI c XXXII do ronb.'acto nra em vigor. por força
dos decretos ns. 12.177. ele 23 d'c maio. e 12.500. de 1 de
agost.o de 1'017; 14.73·1, de 17 de marro de 1921 e 15.707, de
3· de outubro de 1922.
.
·
.
A clausula ·yr do contracto vigente estabelece que a construr:ção deve ter inicio até o dia 22 de dezembro do corrente
anno. A inodifieac;ão proposta proror,:a o prazo por dous annos a contar da sua approvacão pelo Tribunal do Contas e estabelece que, de nrefercncia, sejam executadas as obras, que
permitt.am immcdiatn. cxploraoão commercial do port-o.
(Assume a i pr.esiden.cta o Sr, Estacio Coimbra, President&.)

,

A situação financeira m1mdial nestes ultimas annos tem
obstado a qÚc o Governo do Estarlo Llo Paraná conseg·uisse ns
recnrsnR nf)cn~sarios 6. construc~ão o aos melhoramentos do
Porto do Paranaguá. Além disso. Sr. Presidente. outros
·obstaculn~ nrlviernm, como esse do Tribunal rle Contas só for
rcgisf.rarlo o respectivo contrncf.o um nnno depois do decreto
quo n nuf.ori7.ou. Assim li que n tribunal somente o rc.gist.rou cm rlcznmhrn rln 1!12~. on3.ndo o decreto CflW o autorJr.ou
foi do outubro ele 1!121. E' osso o motivo por que a clausula
modificativa pede que o prazo da nova prorogacão seja con-

•
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taclo lia da la cm que o novo contracto fur ·registrado pelo
'l'ribunal de Contas.
O Sn. CAnLos
CAVAWANTI
- Nada mais ,justo.
.
'
O Sn.. A.l'FONSo CAMAnljo - Além disso accrcscc que o
facto de serem fci tas c atacadas as obras que· Lenham dcsrlo
Jogo uma renda ou·dc serem de preferencia concluiclas a's qno
pcrmil.tcm immcrliata cxploracão commcrCTai, ó bastante ,iustificavcl, porque dessa maneira dimiüuirú a applicar;ão do capil.al c, conscqucnlemcntc, a sua amortização c o respectivo
juro.
A clausula XXI do contracto actual cõrisidcrO: con'o renda
liquida- o valor _ç.ol'l'csponclentc'a 60o/o da renrla bruta.
A clausula modificativa reduz dn 60 para 50% da renda
bruta, a parl.c considerada a i'cnrla. liquida.
,
Excessiva, Sr·.' Prrsidcntc. r\ a base tomada para a renda
. liquida elo porto, csl.ahcleccnrlo-sc que ella seja' correspon·
.
.
dente a 60% da renda bruta.
B' claro. Sr. Prcsi'ébntr.. que a clll!H;ulu conl.raclua.! pria
· (Jl'f\1 :ts taxas r!r cxp'r·raçã~, d .' p:;l'!eo rlcvem ~cr rcvislns o iliminuirlas. a medida ·Que a renda liquida alcance a rlt1lcr·minacio impor;Lancia, !ra!mF:r:-;'1) uma de operação de ·~':edito, \Cri:l .ctirricullar o lcva:llarm•nt.() rl·l l'l!ii]l~c.ti\·,J capital dc;;Je flUO
o.>. pr·csl.amistas ve,jam •JUI!. :1 r•.•ncl:; liquj;ia do por·le; t\ 'l't•rr·c~pnr:dcnlc. a 60 % r.ia t'•~nda bruta.
.
·
·
As clmrsu!us XXfi C XXlH (],·, ('Tlllll':t!!L•) actua! detm•r:~ir.um "fJUC as- f.a.o;; elo 1\nl'i.n ~T'l'ii'l rr!vis:a; de c::nc(l nn
cinco annos, ficando su,ir!l .. a :·;)dUt]T,~rtrJ, quando os 'iTll'l'O~ 1i .
quidns cxccdoram de '12 o/o do c·apilal empregado nas olll'as.
c ane, inicia.clas Pslas, o pro·clnet.o da taxa 2 %, ouro, sobre a
importação pelo porto, ora éonlraclndo, Lerú como npplicaçiin
especial o serviço do capital omprcgado nas referidas obras.
devendo o Estado rcquisilar, na occasiãn opportnno, do Ministerio da Viação e Ob\·as Publicas as proviclencias nc0cssarias
para a rnlrega das respcctivaR imporlancias.
Si, rlnpnis c! r iniciada. a nxplm•a(:ão dn Por i o. cm qunlqurr rxlrnsão do cúos, f•)r verifica·do que a ·r·r.nd:t lwul.a tol.al.
foi inferinr. em rlclr.J•minado anno, a ü/GO do capjlal rmpJ•cg·adn. deduzida a compelrnt.c amorlizaç:ãll, ICT'á ain.'l,, ·> Esl.~
clo elo Para:nú direito a J·eccbcl' a parlr necc!ssaria par·a per·fazer aquelle rcsullaclo do pPoducl.o da Luxa '2 %, o·u·o, .'<obt'c a importação arrecnda·cla n,y refer•iclo :nmo, 110 p:ll'!_;) · Ol'a
conlraclado, limitada, ·porém, a rPsponsabilidadr. da Gtliii:) ao
tola! rio pr•oclncto dessa laxa ele .~ o/o, omo, ·no r,:r,,riclo ~tn:ro
e no mr.smo pol'IO".
•
As elansulas moclificnl.ivas r.sl.aholrccm qur. "a re.Jnc;•iio
das luxas dr qnh l.r·nLa a clausula XXII, serão rle accôr·do corn
o rstahclrcilio na clausula srgniniP, que, a5sim rslutu•::

,g

..

•

« O pr•oclucl.n do imposto ele 2 %, arl'ncaduclo pela :\lf;n·. dng·a de Par•nnnf(LlÚ será cnnsiclror·aclo rrncla onlinnria do nor•:o.
Quando I oelas as ohms pro,iocln:rlas r nwneinnarla:; na
clunsnla TTT. Psli\·rr·rm r:nnelnida.~ r a rroncla liqnitla dn pnr·l.11
al.lingir a mais dr• i 2 'i'c d11 enpiLai rcalmrnl.o Plllpr>:gaclu
nc~sas ohras, o exc•~ssn sr>:·ú l'!l1JII't'g·ar.lo crn COlll[l\el-ar n rPn-
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da (Jn I:.! % "obre o cu pi la! t•csp0cli~·o, em lodos os annos anterioJ•es um que essa remia não alLingir ·a e,;sa luxa,. a partir
do inicio da explot·a\~ão elo porto.
•
A•pôs a J'ealízação tlessa clispusição,. seJ•ti resliluida ao GoYcrno l!'urlcrul, a parte da renda Jiqnida, que exccr.l•;r Lia :>•)lnma coJ•rc~poridcnlo a 12 o/o do [•ppital empregado nas obras,
até que lchlla rc\'erliclo para o Jne;;mu Go\'crno a totalidade
do imposto elo Z o/o, ouro, applicunclo-su então o tlisposiL:\'O
da clausula anterior.
·
'
O contracto acLual, na sua clausula, difficulla a entrega
do pro dueLo correspondente aos 2 o/o, ouro, cobrados no porto
ode llaranaguú. E' por esse motivo que a clausula modificaUva pede que seja essa renda considerada renda orclinarm ;,
· E' isto, tanto mais ju,;to, quanLI}--é certo, Sr. Presich!ute,
quo tendo n Esiacln -de assumir· serias compromissos rc,sul.
tantcs de opet·ar;cies ele er·Nlilo JHU'a a construcçãn dc;;;e; me.
lh'OI'amenlos o uccP.ssil.andD clispot• immerliatamcntc elos 'l'e.
curso,;. .que o eonl.racLn llw asS'-'glll'a, precisa ele maiot•cs facilidades quanto a applicação cln ra·uducto do imposto de
2 o/o, OUI'O, c seu rcccllimenlo. I~. quanto ú modificação para
mais da taxa que sen·c ele g·arantia á rem1mcr·ar;ão do eapilal
empregado na const.rucr,ão do pot'l.o, Lambem não é demais
que se faça .. nma pequena alteração, po1'quc os jl!I'OS estabelecidos nQ.... conLracto primitivo eram ele G o/o; ao passo que,.
esse de ·G %, estabelceiclo em 1917, são superiores
hoje a S o/o.
•
·-.
Nestas condições, Si'. Presidente, c. Estado, que forçosamente terá. que conscg'llil' capiLai com ·juros maiores que
aquclles que lhe garantia o contracto primitivo, c querenào
ou podendo lambem levantai-o, dentro do paiz, sem necessidaàc, portanto, ele procurai-o no exterior, fica com mais
liberdade. ele acção, desde que essa clausula, a corrcs.pondcnto
aos JUros, :i remuneração do capital empr~g·ado, sejam alteradas de ãccôrclo com a que ó hoje tomada como norma '"m
.todas as transacções financeiras.
/

(Dci.r:a a. cadeim da Pi'Citidenlc o SJ'. Estacio Co:imbra,
passando a occnpal-a o S1•. Oleam•io Pinto, 2" Scc1·ctario.)
A clail:íula XXVII elo cont.raclo cm Yigot• cslabclcce que o
Governo l;:edcral pridcrü rc5gal.ur as ohras cm qualqum· tempo.
O prceu do resgate set·ú l'ixado de modo que, reduzido a
apoliccs ela rlivicla puplica vrocluzu uma reucla cquivalenl.e
t•. 8 o/' do 'ca]lilal cl'l'cctivamente empJ•egado •nas obras, com o
desconto riu imporlaneia que pon·cnttJra tenha sido amorlizacla.
.
A clausula morlificufiva delol.;,!nina que o Govcmo .Federal
só pndertí resgatar a~ obras lrinta annos apôs o inicio ela oxplol'tHJÜO elo ]Hll'tO.
O prcr:o do resgato scr:'t fixado de morln que, reduzido a
apolices da divida publica, pJ·nduza uma renda oquivaleulc a
10 .% do capilal el'l'l~ei.!VHllWI!I.r~ 1~111\ll'P.gmln, com o rlesconlo da
impol'lancia quo pOI'\'I'IIIU!'a IL~nlia Bido amoJ•I.izuda, conl.anln
que os~a impot·luJwia l.<iin ultJ'aJH\S~l' a lliül.ude do dilo capilul,
do !llllr.IO que l'r'sgalnrla,; as ohl'as. 11 Esl.adn J•oecha, polo menos,
metade do capital dispcn~lido, a lilulu do lucros cessantes.
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Sr. ·Presidente, trantttndo-se de um porto que é o eseoadouro natural dos productos de um dos Estados mais ricos da
· Federação, cujo movimento, depois de feita essas obras, augmentará de 'intensidade! não é justo que, depois de todos os
esi:o~cos em,Pregados pe o Governo do Estado, para levar a
effe1to servu;os de tilinta monta, esses serviços, no momento
em que estejam dando renda ·sufficiente e vultuos~ sejam emcampados em qualquer momento pelo Governo .tréderal.
. Além disso, não se determina um prazo para o resgate;
o que quer dizer quei ao ter o EsLado de fazer qualquer operação de credito, abso utamente póde estrabar-se em um prazo
certo.
·
Assim· pensa, o E::Gno. Sr. Presidente do Estaclo do Paraná. O illustre e honrado Sr. Dr. Munhoz da Rocha, quando
diz, em sua ultima mensagem, que o Estado deve reservar para
si a exploração do porto, pois não se comprehende outro regi- ·
men em um departamento, como o Paraná, que, apezar de seu
apreciavel desenvolvimento, deve se considerar, tendo em vista
as suas possibilidades economicas, um Estado ainda em for-.
mação e cuja evolução no aproveitamento de suas fontes de
riqueza, não se póde i:nedir. Si a renda actual do porto comporta o serviço de juros e amortização do capital necessario
á execução das obras, claro é que, em futuro proximo, apresentará saldos que permittam a ampliação do. serviço e reducção
das taxas.". ·
Sr. Presidente, justificado assim, ligeiramente, o projecto,
. espero que o Senado o tomará na devida con~derac~o, attendendo a que as obras do porto de Paranaguá vao, no momento,
· beneficiar um estado da Federação que tem demonstrado toda
a efficiencia do seu tr·abalho, augmentando a sua população,
em 70 annos de vida•politica autonoma1 de 42 mil para 700 mil
habitp.ntes, e na sua produccão1 está noje occupando o sexto
ou sctimo togar entre os granaes Estados productores do
Brasil.
·
Além disso, Sr. Presidente esse porto ·não é ·só para o
presente; é tambem o porto do futuro, porque .fatalmente será
o escoadouro natural da Republica do Para~uay e do sul do
Estado de Matto Grosso, por ser o ponto ma1s proprio e adequado ao desenvolvimento do oriente daquella Republica, do
sul do Estado de Matto Grosso e do Oeste do Estado do Paraná.
(ilfuito bem; muito b!lm.)

·

·

Vem á mesa, é lido, apoiado e remettid() á Commissão de
.
. .
.Constituição, o seguinte
PRO .TECTO

N., 43- 1923

Art. :1..• As clausulas VI, XXI, XXII, XXIII e XXVII do
contracto firmado com o Estado do ParPná, para construccão
das Obras do Porto de Paranaguá, serão substituidas pelas
scgilintes:
·
Clausula VI- A~ obras de construcção serão iniciadas até
dois annos depois da approvação pelo Tribunal do Contas,
deste novo contracto devendo ser realizadas de preferencia as
obras que pormittaÍn immediata exploração commercial d()

.
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porto, a .qual deverá ser inaugurada effcctiva e cfficicntemenLc
dentro do prazo de tres (3). annos depois de iniciado o servico
1
de construccão, de modo a permittir a realizacão integral do
projecto como foi descripto na claut•ula II, com o proprio
rendimento do porto.
·
Clausula XXI_.:_ Fica reduzida de 60 para 50· o/o da renda
· !Jruta, a parte considerada ~·enda liquida.
Clausula 'X.\'II.....,.As ta."'l:as approvadas serão revistas de
cinco em cinco annos, ficando sujeitas á redücção quando os
luc.ros liquidas excederem de 12 o/o (doze por cento) do capital .
empregado nas obras, e de ~eeíirdo com o estabelecido na
clausula seguinte..
·
·
·
,
Clausula XXIII - O producto do imposto de 2 o/o ouro,
arrecadado péla .All'andega de ParmJas·u:::, será considerado
renda ordinaria do porto.
·
Quando todas as obras pro,iectadas e mencionadas· na
clausula III, estiverem concluídas o a x:enda liquida do porto ·
attingir a mais de 12 o/o do capital realmente ·empregado
nes:·as obras, o excesso será empregado cm completar· a renda
de 12 o/o sob1·e o Qapital respectivo em todos os annos anteriores em que essa renda não attingir a essa taxa, a partir
do inicio da exploração do pm:to.
.
Após a ·realização dessa disposição, será res-tituída ao
Governo Federal a parLe da renda liquida que exceder da
somma correspondente a 12 o/o do capital empregado nas
obras, até que tenha :revertido para o mesmo Governo. a totalidade do producto do imposto de %, oul,'o.
Só então procedar-se-á• à applicacão do dispositivo da
clausula anterior.
·
Clausula XXVII-O Governo Federai só poderá· resga.t,ar
as obras trinta annos após o inicio da exploração do porto.
· O preço do resgate será fixado de modo que, reduzido a
apolices da divida publica, produza uma rendi!- equivalente a
1O % do capital eifectivamenle empregado nas obras, com o
desconto da importancia que porventura tenha ·Sido amortizada, comtanto que esro importancia não ultrapasse a metade
do dito capital, de modo que, resgatadas as obras, o Estado
receba pelo menos metade do capital dispendido a titulo de
lucros cessantes.
.. ...J
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Sala da& sessões, 5 de no:vembro de 1923,
Aflonso,
Alves de Camaruo. - Carlos Cavalcanti.
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ORDEMDO DIA
NOMEA('.ÁO DE UM' SERVENTE

Discussão unica do pnrccer da Commissiio de Policia numero 2'79, de 1923, propondo n nomeação de Galdino José da
Silva para o Jogar de servente dt1 Secretaria do Senado na vaga
existente.
;Encerrada e adiada a votação.
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.ASSOCIAÇÕES MUTUAS
.
I

:l~

discussão elo pro j oct.o do Sr. nado n. 26, de 1023, reco~
nhecendo de utilidade publica a Associação Geral de Auxilios
Mutuas rlns Empregados da Estrada de Ferro Central do Bra; J e outras da ~1esma repa,·tir.ão.
Enccl'rada r, adiada a votacão.
CREDI~'O PARA PAG.·\l\IE:-ITO

1

0 SI\, .JOSÉ MA!\TU<rS RO~IEü

2' discussão :do projecto do Senado n ..96, de 1'922, mandando pagar ao ·engenheiro José Antonio Martins Homeu a im~
portancia de 12 :M.i!•$558, de differença de vencimentos por
·8erviços prestados na ex-commissão administrativa das obras
do porto do Rio de Janeiro.
l·~nccrrada e adiada a votacfio.
lf:\EI>Ç.\o DE DIHEl~'OS ADUANEil\OS

3' discussão da

proposi~.ão

da Camará dos ·Deputados

n. 73, de 1923, que concQde isenção de direitos de importação

para o material que f~r importado pelo Estado de Santa Catharina c .destinado á construcção do uma ponte ligando a ilha
do rncBmo nome ao em1Línonlc.
·
,
Encrrrada c urliadt~ a vota~rw.
L:NJ.\0 ll08 llMl'REGADÔS NO CO.MMEI).CIO

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n~H. de 1923, considet·ando do uLílidade publica a União. dos

Empl'egados no G()mmereio do Rio do Janeiro.
Encerrada e adiada, a votar;,ão.
Cltlllll'I'O PAliA P.~OAMEN'I'O

A

SOCllmAllE l'lli\TUGlTEZA DE DENIWI~

!!ll1NCIA DE MANA~S.

3" discussão da proposição . da Gamara dos Deputados
n. '•5, do 1923, que autoriza a abrir, pelo Ministel'io da MaJ•inha, um crcdilo especial de' 15:545$, para pagamento á So- ·
tlJ~dade Portug·ueza Bene!icenLe do Amazonas, pela hospita- ,
~ ;.~,,,•fio de pessoal da flotilha e da Escola de Aprendizes Mari-

;nl~eiros.

I~ncena;.lu c uclinh•t a volaçfio.
l"IOA DOS llOMilNS DO ~'11AllAT.HO

3' diseussão dn proposição da Camnm dos Depub,dos
n. 47, dr 1923, cnnsidernndo de uUliclndc publica a Liga dos
Homens cln 1.'l'ilhalho, da cidade de J3arbaccna.
I.

Enccl'l'u~lu

e· udiudu u votucfio.
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PoJ;Y'rECHNICO DE 1•'101\IANOPOLIS

3" discussão da proposieão da Gamara dos Deputados
n. 60, de Hl23, considerando de utilidade publica o. ln~ittut•J
Polyl.echnico de FlorJUnopolis.
EilCe!'l'ada c adiada a vota~ão.
1\llVIS.i:O NA ,\1\MA DE CAVA!.LAI\IA

3" discus•tião elo pro,ieclo n. 7, elo 1923, determinando que
seja feita uma revisão, na arma de cavallaria, das antiguidades dos postos de· capitães c de primeiros tenentes, promovidos posteriormente ao clccl•eto n. L34.8, de 1905,
Enccrrad.a .c adiacln a votarão.
,\SSOCJAÇ.to DOS ~mllC!i;H\013 D!\ PoR~~\LEZA

3" discussão do PI'O.iccl.o elo Senado n. 23, de 1Jl23, .con~
siderando de u Lil idade publica a As•sociacão dos Mcrciciros,:
do Fortaleza, no .Es[ado elo Cearít.
·
EnceJ'J'acla c adiada· a votação,
.CI\EDJTO P.\1\A P,\GA~lllN'!'O AO SI\ •: OSCAI\ DAS'!'.OS

,1" discussão do projecto do SenurJo n. 23, ele 1!l23, autorizando a nberl.ura do crcrlit.o neccssnrio para pagtLmcnto ao
ajudante do ehcfc da of't'icina de stcl'cotypia do Diar·io O(ficial, Oscar Aug·usto rle Carvalho Bastos, a importancia corJ'esponrlrmte <i rliffcrcnea elo vencimentos · qne lhe rinmr~etc,
enll'e. 450$ c 500$ mensacs, a corüar• ele janei.t:.Q de ,1921 .••
Enccrmcla c adiada u vot<wão.
CnEDITO PAIU lNSPIICÇ;\o DE 1\EI'An'l'JÇÕilS D~ l'AZEND•.\

2' discusf;úo \ia propoBit•ão da Canun·a elos Deputados,'
n, 7ti, do 192:1, que autoriza ab];.ii', pelo i\Iinistcrio 'lia Fazenda, um CJ'rdif.o tlc 500:000$, st'fpplementar 1l \'Crba 33" elo

oJ·camcnlo vigente, para inspecção ele J'epartiçücs ele Fazenda.
EncCI'J'UCiu e adiada a votação.

'·

2" di~cuRsão do Jll'ojccl.o do Senado n. 22, do 1923, qu<l
TlCl''llilLc a funccionarios o opcrurios ela Repartição Geral cloJ

•rcJ,;gmplros. que fizc!'em parte llc .associ:tt:ões elo elns,;o, cons•ignnr· al.ti do11s t.ci'ens dos respcclrvos ordcnuclos, pur·a pagunwntn rio conlribuicõcs.
En<'<)t'J'ada c mliaélu u· voLu~ão.
S. - VO!. Vli
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CREDI'ro PARA COMPRA DE APPARELilOS
.
.. '·:-.
(

!

2' ::liscu~são do projecto do Senado n. 28, de 1923, autoJ'Jzaudo o Uoveruo a aor1r um creditO ·na importancia aa ·
7 : ~(iO:P, para pagamento de apparelllos adquirido~:~ para o La-·
boJ·ato!'io de t~-nalyses, da Aliaudega de Manáoa.
Encer·1•ada e adiada a votacão.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão; · ·
·
·

Designo
a·ordem
do dia da seguinte:
" . para
..
.
.
.
Votacão, em discussão umca, do parecer da Comm. s~u ...
tia Policia n. ~'79. ·de i !12:!, propond'o a. nomeaÇão de Galdinll
José ·.:ia ::>ilva .para o lagar de' s'ervimté da 'l:lecretaria do Se.
uá<lo na vaga. existente;
'

Votação, em 2" discu,>são, qo projecto do Senado n: 2fi.
de 1-923, :reconhecendo de utilidade publi-ca a· Associação Ge

ral de Auxiliob ll'lutuu~ dos Empregado~ da Estrada de ]'errf\ ·
!;entrai do Brasil e outras .da mesma reparticào (c(flmt pare·ce,r {av'o1··avel da Cornmissão de Just·iça e Leg·islação, n. ·2.70.
fie 1923); •

ae

··

VCltrução, em 2• discussi1o, do projecto do 'Senado ri. U!'
1922, mandando pagar ao eng·enheiro JQsé Antonio Ma:·.

uns Romeu a impcrtancia de 1~ :464$558, de difl'erenca ar·
vencimentos por · servicos prestados na ex-commissão admi
uistratiya das obras do porto do Rio àe Jan~iro (com emendtl
da Com:rriissão de Finanças, parec'er ·ri. 255, de 1923); ·

Votação, em 3• discussão, da proposi>l(ão da. Camara do•
l>eputados n. 73•. de t923. que conceda isenção de 11ir'litos de
;~iipcirtlllcão para p m;llerü11 que i"ôr importaqo pelo Esta~~
1ie Santa Cathariua e 'destinado á construccão de uma pont•'
ligando a ilha do mesmo nome ao continente (com• · parecn
favoravel da Commissão de Finanças, n. 324, de 1923);
1:!.1):• '! ' ' •
.
•
. •
Votacao, em 3' d1scussao, da propos1çao da Camara do: .
Deputados n. 4i1, de 1923, considerando de utilidade pl1blica a União dos Empregados· no Commercio do Rio de Ja(com parecer (avorq.vel (la Vommissão
l.egislaç/J.o, n. l!IM, de o/!123) ; 1

!ICl!'O

de

Justiça "

Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara ao··
Deputados n. IL5, de 1923, que autoriza· a abrir. pelo Mimoferio da Marinha, um credito especial de 15:546$, para pa ...
i;amento t:í Sociedade Porlu~ueza Beneficente do Amazonas.
pela hc;>spit.n Iiznção rlc pessoàl da flot.ilha e da Escola ·:l"
Aprendizes :~LarinlieiroR (com parecer (avoravel ·da. Commt'~t7o

de Finanças, n. ·199, de 1.923);

'

Vot.arão, em 3• di~cnssfio. cli1 proposiç,fio da Cnmara ao~
Depnl!ido"s n. 47, de 1023. r.omirlnrnndo ·.in nt.ilirtn!le pnbllr~.
a Lis-a dos Homons do Tl'abalho, da cidnd(l de Barbacena

... ·

~'

...

:

...

'

•
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',com pa1·ecer (a'/JoraveL do Commissão de Justiça e Legidação, n. 2·H, de 1923); ,

,
Vo!acíio, em 3' di;Cu5r,lio. r!a proposição da Camara: áus
Deputa,ios n. 60, Je Hl23, cuu:-:idcr:.mdo de utilidade publica
o Instituto Polytechnico de Florinopolis (com parecer {avo-

7'avel da Con.missâo de Justiça e Legislação, n. 21/J. de 192/f, ·
<

••

. Vo·tacão, em 3• discussão, di? projecto n. 7, de 1923, deterque SI!Ja Ie!La uma rev1sao, na arma de cavallaria, das
antló'Uirla,les dos pm-to~ de za•.lll.lit!s e de primeiros tenente:;
promovidos. po:;leriormeute at. d!,creto n. 1.348, de 1905

rrnu.an~o

(ctnn parecer taw1·at·et tia Comrn;ssão de Marinha e Guer1·a
ii. 203, rle 1923);
'

. Vota:cão, t!tn 3" discussão, do projecto do Senado n. 23, de
1l:l23, cunsirtcrail•io nc utilidade publica a Associação dos
J.\ole!'cieiros, de Fortaleza, no Estado do Ceará (com parecer
[avo1·avol aa Comm·issilo
. de -1!123) ;

de

Justiça

e

Legislação n, 248,

• · Votaão, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 36, de
1923, autorizando a abertura do credito necessario para pagamento ao ajudante do chefe da officina de stereotypia de
Diari'' 0{/icial, Oscar Augusto de Carvalho Bastos, a lmpi•J·Lancía eorrespondente á difí'erenca de vencimentos que lha
compete, eutre 4.50~ e 500$ mensaes~.., a contar de janeiro de

1921 (o{ferecido pela Commissão de l''ínançllll, parecer n. i/SI,
dtJ{f/29);
u ''.,;>fi!
~~· .~·~ ,·--··:g~.-

Votacão, em 2' discussão, da proposic!io da Camara dos
Deputados n. 75, d~ 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio
da .f'azenda, um f:re ilto ce fiüO :0110$, supplementar á verba 33•
do orcamcnto VJf!(·n1 e, ra•Tà ii!1J.iecçiic,, de reparti.cões de Fazpn..,
da (corn pa1'Ccer [avarnvel àa Comm18slio ae Fanançllll, n. !57,

de 1923);

.

·.

Vola(;ü.o, em 2' discussão, do proJecto do Scuado n.

I

.I

~:!, 11n

1923, que permitte a funccionarios e operarias da Repartição

Geral dos •relegrapho$, que fizerem parte de associações de
classe, consignar até dous · terços 'dos respectivos ordenados,
para pagamento de contribiçõ'es (com parecer [avoravet da

· Cornmissão de Justiça e Leg~slação, n. ·248, de 1923);

VQf.aç:lo, em 2• discussão, do [JrO,Jrcto do Senado n. 28. de
1923, autorizando o Governo a abrir um credito na importan:
1'i:1 de 7 :SUO$. para pag;umcnLo àe upparelhos adquiridos p:u·:~
o Laboratorio de Analyses, da: Alfandega de Manáos (com
emenda dl! Co1mni.1.~ãu de Finanças, parecer n• .2112, de
. 19.23):.,

3' discussão do projecto do Senado, n. 30, de 1923, isentando de imposto aduaneiro o au!.omovel que, levado para o
cxl.i'T'iOl' o<~ln .qAu. pl'oorielario, se.ia reimportado pelo mesmo
;

\

l
]

,"--

\c um parecer 1~voravet da Commis&llo de Finança~) ; .

2• discuss!io da proposic!lo da Camara dos Deputridos,
n. 86, de 19,ro, que isent,a d~ imposto de )mporta.çilQ o gatd~

(

. :'
•
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vaccu111 procctlcnlc da Bolívia c L!csLinatlo ús regiões do Ama·.zonas c Multo Grosso (corn pm•ecer favoravcl dtt. Cornrn·issiio
. ·de Finanças, n. 28·1, de -1923) ;
·
1' discussão do projecto do Senado, n. 20. de 1923, con-.
siderando de utilidade publica o Centro de Lettras. do Paraná
(com parecer {a.vomvel dn .Comnâssão tle Constitttir:ão, numero 207, de ·f923); .·
·
·
•
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,·
n. 58, de 1923, que .autori~a abl'ir, pelo Miuisterio da Justica c Negocias Interiores, os crediLos de 111 :000$' e 71:000$,
suppl1nncnlarcs, para pagamento de soldo c diffcrenca do
soldo a officiaes c praças da Pulicia Militar c do Corpo do
Bombeiros (com pm·ccer favoravel da Comutissúu de P·i·rurnças, 11. 280, de 4112:l);
·
·

2' rl iscnssiío da proposição da Gamara dos· Deputados,
n. 1G5, de J \J22, que releva a pt·cscripção cm que incorreu a
JJCnsão (h1ixada a D. Vernnica Hodriguos de Oliveira, por seu .
marido, 2" sargento da Brigada Policial. morto cm ·14 de nowmbro ele 1004 (com parecc1· {avoravel da Contmissão de

Finttn(!as, n. 197, de 192:1);

·

2' discussão rJo pro.iecto elo Senado n. 32, ele 1923, con-o
sider·ando de utilidade publica a Associação Nautica Brasileira.
(com. parecer· favoravcl da Commissão de Justiça e Leaisla~
ção, n. 272, ele 1923);
·
··

Discussão unica do parecer ria Commissão de Financas,
n. 288, de 1923, opinando que seja remettida á de Justiça c
Legislação a precatoria que acompanha a .proposição da Ca~
mara dos Deput.ados, n. 7G, do cm•rent.c anno, afim de qn!\
clla informr, si ha agente ou agentes da União l'esponsaveis
pela ,condemnacão que csla sol'l'reu e passiveis de acção re-

. gL'CSS lVU.

.

Lcnnla-sc a sessão t\s 111 horas c 10 minutos,

:1.21' SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1923
t>l\ES!DENCIA Dp SR, ESTAC!O COIMDHA, PR!lSIDENTI!:

A's 13 c meia horas acham-se presentes os Srs.: Mcn~
.tlonca 1\larlins, Olegario Pinto, Justo Chcrmont, Cunha Ma~
·eh ado, Cos la Hodrigues. Benjamin. Barroso, João Lyra, Fcrt•ciro. Chaves; Antonio 1\iussa, M:mocl Borba, Eusebio de Andrmle. Araujo Gócs, Pm·cira Loho, Bernardino Mnnlciro, Nilo
.l'r.~anha, Sampaio Corrêa, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alvaro de Carvalho, Carlos ~avalcunti, Generoso 1\!urqucs c fioarcs dos Santo9 (22).

o· Sr; Presidente -

Presentes · ;?;'!. Srs. S•Jnadorcs, e>ti

alJoJ: ta a ô_Csoüo,

.

í
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Vae ser lida a acta da sessão anterior •.
Eusebio de Andrade (S!!pplente, Sel'Vindo de s· se.
procede á leitura da acta da sessão anterior, que· é
posta em discussão.
.
.
·. ·
O Sr. João Lyra - Peço a palavra.
O Sr.. President.e
- 'l'em a palavra o honrado Senador. ·
.
O Sr. João Lyra (sobre a acta) - Estive presente :í
sessão .de hontem. Verifiquei, entretanto, pela acta publicada
no Diario do Conaresso de hoje que o meu nome não figu ..
rava nem rmtre os Senadores presente~, nem entre os que
deixaram de comparecer.

' o Sr.

cretario)

O Sr.' Presidente -

A rcciamacão de V. Ex. serlt atten ·
·
Não havendo mais quem queira fazer observações sobre ~:
acta, dal.a-hci I>Or approvndn. (l'mtsa.)

aida.

Approvndn.
0 Sr. 2' .Secretal'io (sel't'inrlo ele ·/') dú conta do

scguint~

EXPEDIENTE
Officios:

· l Do Sr. 1• Scerctnl'io da Camara elos
(lo a seguinte

Depulndo~

remettcn.

•. . ~. PROPOSTÇ.i\o
'-

'

.

N. 101 ~ 1920

O Congresso Nncionni resolve:

ArL 1.• Fico. o Poder Exccutiyo hul.orizndo :i nlirir, pcln
1\Iinistcrio da Fazcnrla, o CT'cdito especial do 51 :500$; pnr11.
occorrer no paA"nmcnto do premio rruo é devido nos conutru.
ctores nnvnes Vic.,nte rins Santos Caneco & Comp., pela cou.
st.rucção do nrtvio de explo~ão Braaan(:a, dcRf.inado a servir
do barca-pharol nos bnix1os de Bra:;anca, no Est.ndo dl' Pnrl'i.
do nccôrdo cnm .10 • ~ 2' do arL. 132 do. lei n. 3. ü7 /1, de 7 do
,innrdt'o elo :1 !li O, porlrnrln, pnm ln! fim, realizar n ncccs~al'in
operação do credito.

ArL 2.• Revogam-so as

clisposi~'üos

cm contrario.

Camnrn dos Dcputndos. 3:1 de oui.uliro (lo HJ23. ._ Ar·
'nolfo Rorlr1:aucs rll! A:::mJcclo, Prcsirlcnf.c. - Peclro ela Costa
Rcoo, 1" Sccrctnrio. - Asccncl-ino Carnáro ela Cunha•, 2• Se·
crcf.nrio interino. ,__ A' Commiss[(o cTo Finanças. . . . ·

l;

.,

.,.

,.

'
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DO SENADO

Do Sr. ministro da .rusliça e Negocias Interiores, remeti.enclo dous dos autographos rlo decreto legislativo. publicado,
que proroga a actual sessão até o dia 31 de dezembro do corrent8 anno;
·
D Sr. Presidente do Tribunal de Contas, communicando
o registro sob protesto, dos Reguintes processos de pagamentos:
·
De 2 :liriO$, de grnl.ificaçfio ao pessoal do'cente ·c discente
da ..~scola Profissional de Enfermeiras, da Colonia do Enge.
nllo de Dentro;
·
.De 7 :631~060, de. clial'ias c gratificações ao pessoal diarista do Hospital Nacional de Assistencia e Alienados;
De 36:035$936. á D. Zefcrina Marcondes Carneiro Leão
!Baroneza do Paraná) cnmo indemnização pela acquisicão de
uma área de 538m,t,!l de terreno necessario ao rescrvatorio
da Repartição de Aguns c Obras Publicas, no M.orro da Viuva;
De 180:280$, ao Dr . .Tnão Gonçalves Pereira Lima, proveniente da venda do immovcl denominado «Sitio Curupaity~,
sit.uado em Jacarépaguá, destinado á construc!}ão de um hospital para tuberculosos. - Inteirado.
Do Sr. Leopoldo de Paula Vieira e outros, membros da
Tgr•eja Presbyteriana lnclcpendcnte do Brasil, protestando respeitosamente contra o atropelo de liberdade religiosa com a
apropriar.:io ele !ogmdouro publico para a collocação de symbolo religioso. cnmn :'ria a eslatua ele Christ.o, no Corcovado.
- lni.nirado.

I

'

Telegrammas:
Do Sr. Graccho Cardoso, Presidente do Estado de SCrgipe,
cnmmunieanclo ter pu,;sado o exer~icio do seu cargo, ao Sr.
Manocl Danlas, Presiclrmle da :\.ssemblóa, por ter entrado em
goso de liccnca. - Inteirado.
Do Sr. Presidente do Congresso Legislativo do Paraná.
communicnnclo ter o Sr·. Dr. Euripedcs Cunha, 1' Vice-Presiclrnl.e do Esfarln, r·cnunciado ao mandato. - Inteirado.
Dos Srs. Pastores das Igrejas Presbyterianas de: Maranhfin, lmhnlir'r r. Inrlepcndente, protestando corrtra a collocar;.fio da r-;t:lLua de Chrislo nn Corcovado como um attenlado
:'l lrhr.rrladr• r·c!iginsa nssr:.:uracla pela Constituieão Rcpublican:.r. - lnlr•imdo.
O Sr. Eusebio de Andrade (snpplente, servindo de 2' Se~
"'Nlrll'io) 1-·r·0cr.<le :\ leitura dos seguintes pareceres:

N. 292-1923

D. llnsa Aran,in nomin::rrH•s Carneiro. rr.quer no Con·
:;rcsso Nacional lhe seja relevada a prescr1pção, afim de po-

i
__,I
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····,· .····.
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· âm· hahilitnr-·Se á pArcepcão rlo inontepio a que se 'julga eoi:n
rlirrit.o, como irmã· ~olteira de .Toaquim de Araujo Domingues
Camril·o, ex~:.· e.scripturario da Alfandega de )facahé.
AllPga e prova a supplicante que o seu irmão, tendo sido
il~anRI'rl'id~ nm .2. rle Retemhrn de 1806 .. ria Alfalidega ·do Cear:\. pnT'fl a ele Mn.cahé. e t.endoclhr, sido tior portaria df3 . 21·
daqnello mez, marcado o prazo de sessenta dias, para assumir
o novo car·go. fôi•a, por det•reto de. tR dr.. outubro do inesmo
a_nn<J, clf'm:Uido, visto não . se. ter apr~sent.ado :i su:t. repartiçil<l; dentro rl?..qllelle .prazo, quando .amda.rtP.rn matade delle
R•) f inha dN:'•~Tifln Pilra. norilm. fahn]tArln ao ~x-ftincciona
J'io continuar a coutribuir piíi·a o montepio P. elb r. iez até
,iuhh•) rlc ·'~r~:'. E, em 5 de. dezembro. de 1900, fallcceu ·de
tub.;r~ulo,c piJ!nioriar, em estado nê. solteiro..
.
·
· () flntcr:'Pnririó 'P'Ublico. i:leriiittido. a :ií·hitr.tu do governo,
l.eiri; M~ f.ermPS tio artigo f7 combiiiadó·c~im ·11\J ilO decreto
n. f'2·i-A, ele 3.1 de outubro d.e 1890. o i:li~•~'ít.ó ,de .continuar a
con lrihnir, par:t O mi:tntepio e a' deixar. aos tler.!t'Í!'•jS a l'CSpent.i,ra fomi~fiO. OS quaes pni'!Prfio rMebel-a ijesde logo, ~QSO
fique provarlo que. com a demiRsãn tendb e11e càhido em mis&ria irremeqiavel ou impos~ibilidade abso!'utn .. sendo então.
nara esse effi~ito, equiparado ao. morto; ·E•,. pois, . para
·fá.?er valer es~e direito, que a ~upplicante solicita a relevação
da prrscripçãn em que Incorreu·.
.
. . .
Ora,. como é sabido, a relevaoão não importa o. reconhecimento por parlP do r:eg-islritivo. do direito reclamado, mas
.-tão sf'\mente a .nermissão ao rP.Clamante: nara nleit.eal-o, Em
/' vista disso a Commiss~n. de Justica.eLegisla~ão, levadà por
um sentimento de eq~Iidade, é· de parecer se,ja deferido o pe~
di do, rle accl\rdo com o seguinte: · ·

I

..

·"

· PROJ'I!CTO

. N. 44 -

1925

· o Congresso Nacional decreta:
. . A1·tigo unicó. Fica relevada a prescripcão em que incorreu
D. noRn Arm.tio DominA'lles Carnl!iro, para reclamar o direito que lhe assistir. de acct'mlo com a lr.,:rislacão vitl'ente; ao
nirmtcpio instituirio nnr ,Toaquim rle ArAujo Dnmintl'!les Carnrirn, r.nmo .\• r.scrintnario rl:t Alfandega· do Ceará; revogaria~ n~ di~poRicões em contrario.
.

..

.

. Sala â~s commis~ÕCR. 5 :ele n,ovembro de !~23. - Eust!lno de Andrark. Pr~~~denfc, mtermo ... - Marmbfl de .T,ar.erda.
Relator. - Arfón.w Camar(! o. - Cunha ~tachado. - Manoel
Bnrlin. -A impi-imit'.
N. 293-1923

O Dr. Pedro Vor,:rne de Abreu. inspretor g-eral de seA'111'ns. rc~nl'r cont.ag-~ni nf'!. tempo dr! servioo para o cffeito
dr nposenf.arlorin, reitcràndo os pcdidO's anteriores, feitos !lO
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Senado FNlcrnl, · om 22 de maio <lc 19'12 c á Camarn dos
Deputados, cm W de ,iunlio de 19f8.
'
Allcg·a o peticionaria que desde 15 de junho de '1885.
cl~tri o~n ~u~ iniciou a sua vida publica, vem prest.anclo ser-·
Ylços• a 1'\açao até o presento. .
,
1~a·cs serviços silo: os de promotor publico nas coman•as
ele cachoeira o Nazarct11, na antiga provincia da Bahiu, até
u proclamação ela llepublica; elo secretario do governo do
Estado da Ballia, até 7 de abril de ·18!1'1, quando !.omou possr.
do cargo de dt!putado á Asscmbiéa Constituinte do mesmo
l~stado: ele deputado estadual attí 1894, quando Joi eleil.o,
l'cconhecido c empossado na cadeira do Deputado Federal por
aquclle Estado; de Deputado .Federal até 30 de janeiro ele
·1!100, quando não foi mais reeleito; e, finalmente, ele inspe~l.or de seguros, desde 10 .de janeiro de 1906, quando· foi 110nwftc!o até esta dal.n; sommando torlo esse tempo 38 nnnos
de ·~CL'viço, mais ou menos.
!No carg·o ele ·inspector de seguros, no qual de>·e.i a apo~cntar-se, por invalicicz, l.em o pcticionario apenàs 17 'nnnos
· ·
e JW\'ü mczcs ele scryiços,
· Funda . ellc o seu pedido nas leis ns. 2. 290, de 13 llc
der.cmbro, urt. 35, e 2.35G, de 31 de dezembro, at•l .. 95,
ambas de 1910, c no decreto do antig·o rcgimon n. ·L 153,
de G dn, a!Jril de 18GB, urt. 2tí.
A lei n. 2.29ü dispõe no art. 35 que «as vimtagem' para
conl.ngnm de tempo e outras, que teem os militares em exercido de cargos electivos, serão extensivas aos funcciouarios
civis.»
A de n. 2. 356, arl.. !15, determina que para a aposentadoria dos Junccionarios ímblicos « &crá contado .o tempo integral elos serviços prestados ern .?aJ'(JO~ locaes, p?•ovindtws
· ou estaducw.~, aemes ou.. .{cderaes, 1nchstmctarnente ».
:~; u tlocrelo de 18GB, estu!Jelecendo regra>-' para a liquidação do tempo de serviço, nas aposentadorias, dispunha, nu
art. 2ií, que «quanto ao serviço prestado em ·reparli('ües
um·aes, não se deseontaria o tempo de· inte~·rupçtio pelo oxr,rcicio do quacsqucr outras funcçõcs publicas,, cm virludn rltl
nomoat;flo do govcmo, de eleição po1mlm·, ou de preceito· de
lei~.

Comquanlo todas cs•sas disposições estejam l'evogaclns
pelo art. 121, da lei n.· 2.9211, ele 5 ele ,janeiro de 1915, sem
. que o pcticionurio, nessa data, se achasse ,em gozo de. qualt1UCt'
lias vanl.ag·cns neilas oslabeieeicla,s, convém exammar · que
appl icação poderiam ler ao caso as leis invocadas, cm pro..
.
vnito riu Jll't1lcn(;fto do pelicionnrio.
Não lhe aproveitaria o decreto de 1868, porque o poLIc ionario não exercia cargo em 'i'C1Ja1'f:içt1o · am•al, quando foi
Pinito rlc]mlado ú As>.·emblt)a Consl.iluinl.e do Estado da Bahia,
~~·ntln Hcrl'rlal'io do govrrno locai; além disso, domii.Lirlo dosl.r
cHJ'B'" t'lll ,janeiro elo HHl2,"1.nl'ia cessado a ·inter1'1/.1JÇlio rlo
PXCJ'I:ieio, que ,iust.ific~wa o dispositivo rio decreto.
PoJa mrsma razão, islo é, pm· não ser mais funccionario,
nflo ampararia o pclieionario u lei n. 2.290, que .mandou e~1.onclcr aos l'unceionarios civis a vanlag·cm confortcla aos ~;J
lilai'CS elo contarem o l.cmpo de cargo electivo, o que, tÜJ~ts,
s,·, ~o referia a :funccionarios Jcrlcl'at's. E, quando p01: mm to
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f::n'or tlo intorpretaçiio benigna se lhe quizcssc attrihuit• tal
vantagem, eo:ia nflo poderia ir além ela data de sua demissiio
do cargo de secretario do governo, cm 23 de janeiro de 1892.
O cxercicio do magislorio superior na .~,aculdacl~ LivrC'·
do Direito ela Bahia, onde foi lente o peticionaria durante
todo o tempo do mandato legislativo estadual e federal,
apozar de ser e!la subvencionada pelo Estado c pela Uniiio c.
nquiparacla ús Faculdades officiaes, mesmo cfJ'cctivo, niw lho
daria direito :í apos•cntadoria, nem lhe aLlrilmiria o beneficio
da inl.ot·rupçflo por funcçflo electiva concomitante.
.
,'];fw poueo o sô manda lo legislativo pócle ser ·considerado serv1ço publico, de que cogitam as leis de aposcnlucloria. O rcpreseQ.tantc da Naçfto não é o funccionario ela
nossa organização administrativa. Ellc. presta serviços tí
Nação, como vaJio"sos ,prcs·tou o peticionaria, mas não são ns
serviços do funccionalismo, de que tratam os ·arts. 31, n. 25,
c .\8, n.-·5, e ao ·qual se Tcfercm os arts. 73 c 75, lodos da
·
Comtituiçiio Federal.
. Sómcnt.c a lei n. 2. 3tíG, de 1910, poderia servir aos inf.cresses ·do poLicionario, para lhe :;:er contado o tempo durante o qual exerceu os cargos de promotor• publico, ·na monarc!Jia, c de secretario do governo estadual, na Republica,
si o Cong'l•csso estivesse dispoeto a alt.crar o regímen crcado
pela lei n. 2.924, ele 1915, que tão bons ,serviços vem
prestando á administração do paiz, pela uniformidade, . cm.
materia de apo~entalloria; mas a Commissão, certamente, nflo
ucons·clha tal actuação.
·
· Allcga o pelicionario cm favor da equidade, que pede
ao Congl'csso, precedcnles legislativos, aos quaes póde o seu
caso ser· equiparado, dividindo-os em duns correntes• ou
g!·upos: :!", mandando computar, até cm duplicata ou parallclamcnte, os serviços que certos i'unccionarios ou membros
do magist.cH·io superior prestaram cm oul.rns commisslícs, ou
no exercício de outros· cargos publicos, ou 11rt execução de
contraetos elo seu interesse particular, ou mesmo em simples
viagens de csotudo c apcrfciçnamcnlo das disciplinas, cm que
virram a ser. rloccntes; a 2", autorizando a. contur como
tempo de serviço publico, a uns para l.oclos os cl'J'eitos, a
oul.ros stlmenl.c pura aposentadoria, os varios annos em que
os bnnoficiaclos es•tiveram clemiltidos c privarlos do exeJ'cicio do srons cur~;o~ ou ela regcncia de suas cadeiras. (Memorial ,iunl.o :i petição).
Da primeira corl'Cnto invoca tres casos. nenhum dos quacs
se pr\dC' r.quipamr no elo pnticionm•io, pois l.odos mandam
conrar lemno de serviço cf(ee/:ivamcntr. 1l1'esla.do: o do cngrnhciro 'l'civc Argollo' (dncrel.o n. .\53 ele ~ rle novmnbro
t.!" 1PÇ\7) mandou r.nmput.ar para n. aposentadoria o tempo
cm que o hencficiado serviu cm diversas comm issões no anl.i:;n ~~ inislf'rio rla AgTicnllura, Commrrcio I' Ohms Puhlieas:
n elo D1·. Nuno de Amlraelo (elecrcl.o n. LR7.\. rir .\ de ,junho
rln ·1 008) nulol'izon a computar para a .iubilar;fto dn !Jene'firinrlo, ln.~·n ·que csl.e cnmplnl.asse ~O annns de exn1·cicio do
cnr.t:n. o l.cmpo que sPrvin do rlil•cclrw da Saucln Publica; c
o cln D1·. Anlnnin Par,hrro Mronrlrs (rlocroto n. 2.7S3. rlo ·J::!
de .i11nho ele Hl1:l) vet•:;on :;ohrn conluA'em. PQI':l .juhilnr.ão. do
tQll1JlO cm qun csl.cve em coml/l.issao nu Eur(lpa, ostnrlanrlo a
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cadeira de anatomiã c pnysiologia ilathologicas em que
rn·eston serviços cte aue1"f·a por occasião da gucr~a de Ca.nudos, e, finalmente, em que sc1·viu. como interno de clínica
ela Faculdade .de Medicina da Bahia.
·
·
For·am actos de bcnevolencia e de gcnérosidade do Podm·
Leg·islativb, más que tmt1am a ,iustifical~os· s,erviços prestados
c c•.ommissões desempenhadas pelos beneficiados.
Da segunda corrente os casos citaâós .s•:io de contagem .
rio t_cn~po, pai'~ aposenladoria dn fúncciói:iarios, ,C(uc foram
dmlllltldos c depois reintegrados,. c o do engenheiro civil
Al>rlon Jlfilanrz.
(luanto aos primeiros, set•ia mais regular c de accürdo
com. o .rcgimr.n implantado no Brnsil. pela Conslituição de
2.1 de fcv,crciro de 1891, que ao Poder Judiciaria fosse levaclo o estudo. da in,iusf.iça soffrida ·pelo J'unccionario com :i
dc'mi~são, e a conseqncnte rrparaçãei pelei .decreto judicial
ele reintegração, com as vantagens perdidas duran~e o tempo
em fJUn estnvc f6ra do cargn; entretanto, o Poder Legislilivó não cslú impedido, cm ó.•na soberania, de apreciar o
rnpurar ó neto damnosn, qiie fôr sujeitei' ao sep conhecimento. Dnhi os exemplos citados . . .
Com o engcmbciro Ahrlon Milanéz o. caso foi muito
differente, para sr,r incluído na corrente i:tlle.gada pelo peticii:lnnrio. O .'decreto n. 3. 602. de 11 de d0zembrô de 1918,
mandou cn:ntar comó util para a :iposentàdoria r! esse. engenheiro O fpmpo em Qllil l'~feve f6ra Ôa riJ]'lartição, por ter
~irln N·l.a r.xfinctn cm reforma de Rr.rvjros, rios preciRo~, termos
rln lei n. 429. de 1 d€1 drzemhro de 1896. art. 6". § 5" .. comhinadn com a rle n. 4 .153, de 6 de ahril de 18M, art.. 24: ·
pela. lei n. 429, elle foi considerado addido com direito á
aposen.tadoria.

.

·

Pelos fundarri11ntos allegados. e \igeirámente analysados,
nãri pridr.ria a CommiRsão aconselhar o deferimento dei pedido ~ujt1ito no seu exame.
.
.
..
Entretnnto. o caso do peticionaria p6de e deve ser encarado >:oh ciufro aspecto.
.
.
o Dr. Pi>dro Vergne de Abrr.u exerc!l' o cargo de in~pcefnr de seguros~ ha mni~ de ·17 annos, pois foi nomeado
rm 10 rle ,ianeiro dn 19M. Pela lei n. 2.083, de 30 de junho
rlr 1!109. art. 37, foi elle con~idP.rado vit.alicio. pois a tanto
impor! nn n inclusão dn Tnspee.tnria . de Se.>mros n(l qnndro
dns rennrtir,õrs rle Fnzrnda. srnrlo os fnnr-r.ionario&" dPsfas
equinnrndos. para torTos os effeitos. nOS' dncrilr.lla inspoctoria
-decreto n. 7. 751, de 23 rle dezembro r\ e 1909, arf~. 69 e 73.
O rlPcrrto n. H. n!l3. de 31 dr drznmhrn r!n 1!120. nrt. 68,
convrrlcn cm cnr::>:o de simpll'\s rnmmissrín o d~ in~nrctor de
~r::nÍT'M. con~ervadn cm quanto hém s~rvir. O prticionnrio
t,inl1n. enl.iin, mais dr. 10 nnnns rln rxnrcicin nes~n. insnectorin,
n niin podia sor demit.tido, sinão de accôrdo com as di2posir.õPs rxprr.ssns dr lei. O carg-o t.ornou-~o de confiança do
r:ovPrnn, e nsto obrigado a manter o t.it.ulnr, por -ser vital irio. O pef.icionnrió o n <inverno ficnrnm nm sit.unclio eslrnnlm n omhnrnrosn.. O rlncreto rlc 1920 não autorizou o
(lovcrno a pAr rm disponihilirbrln O f11n0cionnrio (fllC exrrein
n impcctnrin. cnmn snmprc ncnnlr~c nas reforma~ rlc snrviços:
nem esse funccionario tem nova nom<)ru;.ão para o cargo.
1
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Acon~ece, porém, qu~ o peticionaria ·esttt pcisilivu c subidumente. mvahdo para continuar na IhspectorJa de Seguros,
e, p~r 1sso, della se acha afastado, percebendo todos o~
venc~menlos, por um acto que o Governo t.em necessidade de
legalizar.
·
. _ Tl'ata-se de um brasileiro distinct.o, de honrosas tnlhçoes nos meios Iitterarios e scientificos e no P!H'lamento
B~as~leil'o, e que .tem desempenhado ·com. competencia, patuottsmo c honestidade o cargo, do. qual, forçado por motivo
de molestia, se vê· hoje retirado mas a cu ia sorte não deve
a Nação fiem.• indifferente.
' ·
'
'
Manda a equidade que, ao mesmo tempo que se legalize
a situação em que so acha o peticionaria com a reforma da
Inspectoria rle Seguros, a elle se garanta, em sua invalidez,
oe vencimentos. do cargo, que exerce durante perto de 18
annos.
Por esta l'azão é a Commissão de Justiça e Legislação de
parecer que seja· submettido ao estudo do Senado. o seguinte
PROJECTO N,

·'·

45- 1923

O Congresso Nacional rcEolve:
Artigo unico. · E' o Poder Executivo autorizado_ a pôr
em disponibilidade, com os vencimentos do seu cargo, o
Dr. Pedro Vergne de Abreu, inspector geral de seguros; !.'evogadas as disposições em contrario.
Sala das Commissões, 5 de novembro de 1923. - Eusebio de Andrade, Presidente intel'ino. - Cunha Machado,
Relato!.'. - Marcilio de Lacerda. -.Manoel Bor~a. -Affonso
Cam.ar(Jo. ~ A' Commissão de Finàncas.
N. 294-1923

Df\'' trinta e sete emendas offerecidas pelo 8cmido, r.
da Camara..dos Deputados, n. 188, de 1920, .qne
rcg-nla os regislros publtcos, aquella Casa r-qncordou, com v!llt!l ·
o duas, e negou o sr.n assentimento ás de ns. 1, 3, 12, l:l, 14,
pt·oposi~ão

15, Hi, 1h, 20, 23 , 28, 31 , 32, 35 e 36 .

..

"

.

·

Esla Cornrnissüo, hem não esteja de acr.órdo. com as razões dadas pela sua dottta collega da Camara, para rejeitar
algumas daquclla:l emendas, aconselha, todavia, o Senado a
rrão mantel-as .. E' certo que algumas das modificações ,re('usaclas, sem alterar. o Codigo Civil, viriam dar maior• cl'fieionc.ia aM registras a que se referem, e outras. com h1e!horar
a redacção da propo;;ir.ão, dariam inl.erpretaoão authentica a
vaT'ios dispositivos daquelle Codigo e os tornariam assim
rna is amoldavcis na pratica .. Mas não faca mos qucstües ele
/ana ca1n·'ina.,. As emendas approvadas pela . Camarn sftn
Jrastnnl..cs para clcrnonst.rnr a utilidade da colfaboracão do Scnarln c a rnnnei ra por que se houve a sua Commissão ele .Tnsl.it)ll e Legislação no estudo da materin .
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Em vista disso .. somos de parecer seja appi•ovada
beração da ouli•a Casa.

a deli-

Sala das Commissõcs, em 5 de novembro de 1923. -Eu.:.
scbio de Andrade, {'residente interino. - .Uarcilio de Lacerda,
Relator. -:- Aftonso Carnaruo. - Ctmha Machado .• , - Manoel
Borba.
·

.
ll.MENDAS ·DO SENADO Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA ·~os DEPUTA!JOS,
N. ·188, DE 1920. OR<JANIZANDO O REOISTI\0 PUBLICO INSTI-'l'UIDO Plll.O CODIOO C!VH, BRAS!LEII\0, PARA A AUTHENT!CI•
D:\IJE, SEGURANÇA ll VAW)ADE DOS ACTOS JURIDICOS

•

N.

i

:Mt. i':
Substitua-se. pelo scgllinte:
"Os regi.stros publicas instil.uidos para a authenticidade,
scgurnnca e validade dos actos jurídicos, comprehendem",

N. 3
Arl. 2•:

SnlJslitua-se a al,inea III pela seguinte:
"Dos intl:'rdic!os c menores sob tu(clla".
N. 12 ·

...

ArL. '4• :'
Substif.üam-sc na alinea I as palavras "Inscripção" c "instrumento" por· "tmnscripção" e ."escript.ura", respectivumenLil .; .
·
Ari.. ·.i •:
.,

Rnb.~lil.un-se

N. 13

n alinen TI pela seguinl'c:

. "H, ~Ycrbação e.;;pocinlizuda das convenções anLc-nupcine.~
cm. )'Olaçao no.s immov~is. existen~cs ou posteriormente ad-

qmridos,-quc iOI·elll aLt.Ingirlo.~ JlPias ·clausulaR exelusivas
rngnnrn ll'R'al (fil'L 2(il) ".
·
·

t111

N, 14
SnllstiLnn-se a ai inca III por:,
."III. U\'Crhac;ão cspccinHzncla elas scnl.cnças de dcsqnil.es,
nulhdnrlc on annullação de ca~amcnLo r.m rcJiacão nos immoYeis on rlirril.ns rracs romprehcndidos na partilha (nrt., Q.G/
ns. 2 c 3, e> 20R) "...
·
~ '

··: .
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· N. 15

Art. 4": ··
Substitüa-se a al!nea IV pela seguinte:
"IV.· averbação especializada da sentença de .sevara0ão de
Llote o do julgado sobre o restabelecimento da sociedade con.iugal em relaç~o aos immoveis porventura existentes (artigos .
30D e 323)".
.
.
N. 16

Al'L. 4":
úSO~

.

Suprn·imam-se na alinea VI as palavras ·•cxlinc,;ão" e "c
.§ Jt•".

· N. Hl
AI'L. ·í":

Supprima-se a alinea XIII.

N. 20
Supprima-se da alinea XIV as palavras "não

ap1~arentes·.

N. 23
Ar L. -i":
Accrescente-se:
'A t.ranscripeão da· antecresc (art. 808) •.
N. 28

...

Accrescente-se:
._"A inscripcão especializada .da hypolh!Jca judicial sobro.
immoveis elo executado, em virtude de sentença passada em
julgado (Codigo Civil, m'l.. 824) •.
N. 31

Al'L. 5":

Substitua-se pelo seguinte:.
"Os registras constantes das alíneas I. II o III do arL 1',
ficarão a carg·o ele oJ'ficiacs privativos o vilalicios, providos na
fôrma estabelecida pelas leis ele organização ,judiciaria. E o
ria alínea I\' sorti. feito na Bibliotheea Nacional. ·no Instituto
Naci;mnl dn ~!usiea ou na Escola Nacional ele Bcllns Arlc;,,
conforme u natureza predominante na proclucção"..,

·'

.-

'

..

~·: , '

('"<'•'- •., •."' ... ·.·;·,'·•·"
I' •· •

' "

•

' ' 'I

N. 32.

!l.ccrr.scente-se depois do arL. 5• o

,~eguil}te:

. '
·No Dist.riclo Federal c no Tel'J'il.orio do Acre, os
regisLrpR con1petirão:
. .
"Art.

a) aos officiaes do registrá civil, os consl.a(\tes do ·arL. 2",
menos o da alinea III; · · · · · · · ··
· · ·.: · · ·
.
IJ) aos escrivães de OPphãos, o constànte da alinea III do
urt. 2", os quaes o exercerão a titulo provisorio, durante um
anno, r. ada um por sna vez, e se succederão na ordem de antiguidade;
·
c) ·aos officiaes do registro de 'tHulos e documentos. (lei.
973, de 1903), os mencionados no art. 3·;·
â) aos officiaes ·do registro geral (decreto n. 169 A, de
1890), os de que trata o art. 4•".
'

N. 35 .

Ar!.. !)•:
Supprima-se.

N. 36
"\r·crr.scrntc-sc o seguinte:
"Art.
· Os I ivros findos do registro civil ficarão
guarda dos rcspeetivos officiaes.

~uh

a

Parag-rapho unir:o. As .camaras mumc1paes entregarão
. os· liVros dessa natureza qu:e tiverem
áquelles serventuarios
,
em seu poder.

N. 37
Ar!. 10:
Supprima-se o inc.

'.
.

"

N. 295-1923

o Senado do· E.stado de' Minas Geraes, adoptando as suggeslõcs do Congresso das Municipàlidades Mineiras, · representou ao Congresso Nacional sobre a conveniencia da acceitacão de diversas medidas. constantes da representação distribuida á Commissão de Justiça e Legislação.
Dentre elias con,slam ns seguintes:.
· a.) a repressão. do crime de alliciamcnt.o do trabalharlorr.s tlr modo a .tornai-o inafiançavel; · .
/1) a arlopçãn ele pi•isii·n c:om ~raba!ho para OS vadios, \'Ct·ificadu u üwoJ·r·igibilitladc rlestos.
. .
·

·:'' ,· •
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. '
~·

. O Codigo ·Penal,. em seu .art. 205, considerava crime o facto de' algu'eín seduzir· ou alliciar operarias e trabalhadores· para deixarem os estabelecimentos em· ·q·ue fod'sein em. preg~pos. sob· prqmessa de recompensa ou ameaça de, algum
. mal. · · ·
· '
-· · ·
· - · ··
~sse dispositivo foi- substituido pelo decreto legislati~o
·
• ~· qõ2, de 12 de dez~mbro_ de 1~90, a;L 1•, n. I, que'diz:.- ·

.'\ ~--;
I'.U,
'.

. 4'Desviar operarias e trabalhadores de estabelecimeótos
e!Jl que forem empregados, por nieio dp ameaças, constrangi..:
menta _ou manobras_ fraudulentas: Penas de prisão cellular
por um a tres rneze's · e multa.· d~ 200$ a 50q$; .P~nas essas
que, por ··sua vez,· foram substltmdas pela de pr1sao cellular
por tres mezes à um anno., ~x~vi do qisposto em o art. 9•,
do !i~creto ~· 4.~69, d~ 17 de jan~iro de 1.921.
Das substituicõ'es de. dispositivos penaes, que vimos de
enumerar; se yê que o legislador· àchou· .que não .devia constituir crime contra·· a liberdade de trabalho'~ o all'iciamento
de operarias ou trabalhadores, ·sob' promessa. de recompensa,
.devendo, no entretanto, ·ser -mais ·rigorosa a pená· contra' o
alliciáiriento por meio' de améacas, constrangimento·· ou ma·nobras fraudulentas.
· · '
•
E bem· avisado aridou o legislador, pois 'coacçã(} á liberdade do trabalho seria o factQ de prohibir ao operaria ·ou
trabalhador,. que auferisse maior lucro pelo seu trabalho;
desde que lhe offer.ecessem melhor salario· ou retribuição; ao
paSSO que pela ·ame'aça. OU COÍlSlrangime!ltO 'não· SÓ se fere a
liberdade de trabalho~ como tambem .a liberdade individual
quando - 4:a liberdaae de trabalho deve ser a base da-legislação industria~ .porque· elia é a· consequencia · logica e necessaria da liberdade individual, dando ao poder do homem o
max1mo que elle póde attingir» \Georges Bry - Les Lois
du Travai! Indust1•iel, pag. ·2) .
·
·
'
'
Assim a·endo, é perfeitamente justificava! o rigor da lei
para com aQuelles que, por ameaças, constrangimento pu
meios fraudulentos, ctesorgal!izarem o trabalho; obrigando os ·
trabalhadores a romper compromissos, prejudicando..:os ·e aos
que, confiados ·nesses compromiss'os, applicaram o sel:r cápital
em determinàdos serviços ou industriás. · · · ·· · · '
Quanto á · suggestão das municip!llidades mineiras, para
que se applique - a prisão com trabalho - aos yadios incorrigiveJs, sendo acceita, viria alterar' o' system·a que, actual. mente, vigora para repressão da vadiagem, ex~vi do decreto
n. 145, de 12. de julho de 1893; lei n. 947, de 29 de dezembro de. 1902 e decreto n. 6.994, de 19 de junho de 1908, pois,
como ensina Galdino Biqueira, .em seu commentario ao Codigo Penal i ·
·
«as modificações trazidas ao codigo por aquelles decretos e lei, no tocante á penalidade c .respectivo _regimen, são derogacões de uma ·lei substantiva, una em
todo o pniz e que não podem ter effeito obrigntorio tão
sómente no DiRt.ricto Federal. estabelecendo flagrante
desigualdade entro os 'habitantes do mesmo paiz,. contravindo, assim, a Constituil)ão Federal:..
·

'
'
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Nestas condicõ·e·s, a penalidade para os vadios é,.em Lodo
o territorio nacional; de prisão correccional em colonias agrícolas, fundadas de accõrdo com o que rege a· do. DisLricto Fe-:
dera! (art. n• do citado decreto n. 1115, de 12 de julho de
1893), penalidade essa mais consentanea com o moderno systema penitenciaria, tal como a lei belga, de 27 de novembro
de 18U1, que estabeleceu os «dêpots de mend·icité», · destinados· ú repressão ela vag·abundagem e mendicidade c as «mai.wns .de 1'e{uaé», dcsLinaclas aos mendigos invalidas ou que não
encontram trabalho, apczar de poderem trabalhar.
'
Portanto, modificar o. systcma para revigorar a prisão
com trabalho,, de que trata o arl.. <iS do Codigo Penal, isto é,
a que é cumprida cm penitenciarias agrícolas, ou em pr·esiclios militares, não traria resultados praticas, tanto mais
quanto nas colonias corrocionaes se procura corrigir o ·delinquente pelo trabalho .e' instrucção, ao passo qqc. nos presidias milHares, - õs reclusos não estão sujeitos a trabalho
de qualquer natureza, visto não haver no Codigo Penal, dis-.
posição alguma que imponha essa obrigação, conforme faz
vilr Afl'onso Gama, em commentario ao art. 43 do codigo.
E' prcfcrivcl tomar oulra providencia que evite ·a impunidade dos vadios, mendigos validos, capoeiras ·c desordeiros, por falta de colonias correccionaes · nos Estados, ·tal
.e omo o de appl icar para as penas de prisão correcional, o
disposto em o art. -1>09 elo Codigo Penal.
Assim exposto,, a Commissão de Justiça e LogJislação,
submette ú consideração elo Senado, o seguinte plano ele lei:

Art. L' No crime definido cm ô decrclo legislativo numoro 1.162. de 12 de dezembro de 1890, art. 1', .n. I, ·a pena
será ele pr-isão ce!lular, por seis mezes a um anno; sendo o
·
crime inafianoavcl.
ArL. 2.' O disposto em o art. i10IJ do Codigo Penal é
tambem applicavcl ás penas de prisão correccional, de que
trata o decreto n. 6.. 994,· de 19 de junho de 1908 ..
Arl. 3." Rovog'Uin-sc as disposições em contrario,
Sala das Commissües. 5 do novembro de 1923. - E-uscbio
Presidente interino. - A{J'onso Cmnarao, Relator. - Mm•cilio de Lçecl'da. - Ma11oel Bol'ba. - Cunha Ma-

de ·Andm,de,
chado.

r~· igualmente lido, posto cm discussão, que se encerra
sem .debate, ficando aclio.cla a vota1;ão pot· 1'alla de numero, o
scg·umle

N. 2Dli -

10?3

Apresentando, cm snparnclo, um projecto refcrcnlo ás
suggcslõcs elas lcltras a e b, desta rep-rcscntuçüo, requeiro que,
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. · ~ob;e as demais, seja ouvida a Commissão do Finança~, a quem,
rna1s de perto, affectam os assumptos de que ellas tratam.
Sala das Commissões,
rle Jlndrnde, Presidente. de Lacerda.
'

de outubro de 1923. A{f,onso de Cauwl'(JO. Manoel
Borba. - Cunha Machado.•
r

Eusebi,,

Jl!orcilio

REPI\ESENTAÇ.ÃO A QUE SE REFEI\1~ O PARECER SUPRA

Secretaria do Senado l\1 ineiro - Exmo ...Sr. Presidente do
Senado Federal - Tenho a honra de levar ao conhecimento de
·v. Ex. que o Senado do Estado de l\linas Geraes, em sessão de
hoje, approvou unanimem·:nt.e a seguinte indicação:
«Adoptando as sugge.~\ões do Congresso das Municipalidades Mineiras, indicamos que o Senado represente ao Govel'llo
e ao Congresso Federal sobre a conveniencia:
a)

da repressão do crime de aliciamento de trabalhadores,

de fórma a tornai-o inafiançavel;

b) de se adoptar· a pri~ão com trabalho para os vadios, verificada a incorrigibilidade destes;
c) da votação de uma lei prohibitoria da importação, fa .•
brico e commercio do alcool, que não seja industria.! ou desnaturado;
d) da dotação de verba para construcção do prolongamento
t.lo ramal do .Piranga entre !lleí'cez c Alto llio Doce, de onde ·dista 26 kilometros apenas;
e) de se alterar a fórma de nrrecadaçau do imposto de
!:llllo sohre_o quei,io;
f) de obrigar o conces.•ionar·io, nos contractos de concessão
,) novação de estradas de frrro a accirur as margens das linhas,
de ncc,órdo com a legislação do Estado, e de se exigir que as
IJeomotivas tenham dispositivos para evitar a projectacão de
brasas e fagulhas;
o) estabelecer um scrvir;o dr. immigr·uoiio para CJ Estadv,
de nccôrdo com o Governo deste.
. .

Sala das sessões do Senado do Eslndn de Minas Gr.r·ncs,
Horizonte, 11 ele agosto de 1023.- VüJira.11la.rr;w:.~.
Alfredo Cattio. - Sinuio da Cnn/t.a.. - /'assas Mn.ia".

Hnllr.~

Ao Ex mo. Sr. Dr. E.•tnci,, Coimbra, d. d. Presidente do
Senado Federal. ..:.. O Presidente do SGnado Mineiro, Diouo de
11a&eO!lCCllos.

Comparecem mais os Srs.: A. Azerc~o, Antonino :tf!·eil•e,
.Tuün 'I'Jrom1í, Hosa u Silva, Paulo de l!'roni.Jn, Hcrrncncg·Ilclo. do
Morucs, J.uuro !l!üllcr c Carlos Barbosa (8).
·
S. - Vol. VIl

·.
1
.

3lí

~'-,",',

546

.

...

'

..,

A:'>.:-iAES DO SÊNADO

Deixam .de compat'llCCl', cõrn causa ,iuslificacla, os Srs. :
Si! \'Ar.io Ner~·;.•Pi I'es Rt•hclln, Har·bosa Lima, Lopes Gmwah·es,
Lauro Sudl'l\, Inr.lin do Bl'asil •.1os1• Eusehio, Abllias Nr.Ye~, Jos•'•
Al•ciol~·. E!ny de Sour.a, YI!IHtncio l'i'r.i\·n, Oclacilin de AlhuQ1It:t'l1ltt.•. Cat·neh•u da Cunltn. Goucalo ·RiJ\It•mbfn·g. ~iqueit•a di'
~\lcllt'ZI.':i, :\.nlunio ~lnniz. ~loniz Sorlré .•h•t•nnymu Monll!it·o.
:'llareilin fi,! Lacl't'da. ~lod<!Slo Leal, :\Jjg·ucl de .Carntlho. Tt•ineu
~[achadn, FI'anciscn Sallr.s, Miolplio (iot·rlo. Alfredo Ellis .. ro~ú
~lnl'l inhn, .Luiz Mlniplro, Jlarnns Caiado, .Affonsn Cnmar·gü, Yi.• ela! lhunns. F'clippc Schmidt I! Y•~spucio de :\JH·eu (éJ2).
ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente - Xãn hawnéln num,Jru para a yul.a~;ão
rias niUleria,; encr.l'radas, pu;:~a-:;e ti rrn dehall'.
·:,
lôi~SI.:.\n D8 1:\IPOS'rO ADlJ.\:\'EII\0

:1' diseu~,;~o~ do Jli'Ojf'r:ln drl SN1arlo n. ~o. rle 1!l2:i, isenlnwlu "'~ impn~ln adtlilll<'ii·u o atJlonJII\'<'1 qttr., le,·ado pari< 1.1
ex~~~ I' i •.tr pr. ln SI' 11 p t•np 1
a t·i o. ;;,•ja t'C'Cill]liJ l'i.tH!o pr~ lo nws rnu .
}~IlCI'l't'w.!a ,, ati iada a v ui a~:ãu.

·i,.,

~." ili5Cttssfin ;ia pp!Ípo,;i\:fln tia Carnaea do~ Dcpt.l!ado:;.
n. Rti, de Hl21l. tJlll' iscnla rlr. impn;;lo rln irnpo!'larão n !J,':Hl"
vaccum !JI'OI:·"'lrmlt• lia Hulivia r.• •.le~l inado :'t:i I'f.'i:iÕcB do Amazunn~ t' ;\faliu Gt•o,;su.

O Sr, Paulo de Fronti11 ti 11.

O Sr. Presidente -

Pl!<;o a pahLvra.

Tem a pala\'l',a n St·. Paulo r! e Frtll'l-

O Sr. Paulo de Frontin r') - S1·. 11 t•c;;idenlt1, a silu:u;fín
url.ual ria;; t•el:u;<iP;; inl.ei·nacinnae,; do Bt·asil cntn a Holivia,
l'tneal.:aflll n rn·u,if'clo rll! viac;fu• l't•rt.'t!a. inlf'l'nrtc.iuttal· sul-ame'J·iP:t!Hl, Jll!la a[l{Jl'll\':il;~n. nn Congi•es~o bnli\'iano, · r.lti trnla.du
t'J,•. fi rlt! ,jmwir·n "" annu passado, cell'ltl'arlo entre a AI•g·l'ntina
'·' a J3olivia, " cuja elati;;ttia Hí" al'fc·el.u Jll'fiJ\mdamonlt• l.lltin u
•plann.dl~sl.inado ú lif(·n~ftn do Ht·a,;il an lroneo pl'incipal ,, Pan- .
•\111f.'l'teano. Jur. l'lll\1 CJ\ll' "'I vronh:t api'I'St•niai· uma mnen<la
:i ·pi~::no,;il,:iin 1'111 rlt•bal<•. lllt.'VI~t·ia prdii' n arliaiitl'nlu tia di,;l!ttssao; tnOR cullln ni1n ltn mmwt'll ~ rw~li' raiH' JWiq ltl'gimc:onl" :il'ria dPclnl'adn Jll'".inilienrJn, a 1'1\t'ma I'l'gill1<!nlal, qun
I'IH'Uitit'" i'· a da llJll'r•scnlar:f'in "'' urna ''nt<mrln.
Y. J~x.· I' n ~c~n:uin :-;aJ,Prn qufl p:-;~n rnedida p1'uf.1'g·e ~Pil
eiY!Oinwnlr. :'t indn:<lt·in l''''~mu·ia bnlivinnn, P<'I'rnill.inr!tl, rl<'sdf'
qne ns r·r•l:q;i'íi'S ,-nu dr• I'Xil'<'llta nmir.arlr ~~ corrlialirlarl1•, allrnder ú,; cil•cumslaneia~ dil'l'il'r.i,; quanln an fontrcinwnlo ti••
eat·nros ao,.; E,.;indn;; rle Mal lo c:rnsso .c .\muwnus, es)wcinlmenle na t'l'f;'iÜo, onrlc ~c ext.l'ac n bo!'racha.

( ') Nüci. foi
orador,,
- - l'r.visto
- .. pelo
·.. .
-
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· . ,llazües· clesllt naluJ:cza clcler··minln'arn que o Congrcstio ap. pJ'O\IUSSe o Jll'O.icc.lo primil.ivo, que rixou a isen~ão· de dit·eil.os
.de imporl.u~ão, dut·anle o ll'ilmnio, q1tc termina em H de sef.embt·n de 1924. Ct•cio que sobJ•c esta rned ida n ~oh esl.e ponto
rle Yisf.a, niio ha ol.t,iec'.)iio alguma a tiCI'. apJ•esentada; mas. enl.cnclo que, si a falia de via~ão impõe eundi,;ües espcciaes á
industria .do um· paiz eslmngeirn, net~essariu 1\ que esse cot·~
responda ;í~ int.en~lies e ao ac lu til:• amizaúe pot· put·l e elo
Brasil,
·
.
. ·.· · E' suh ,;,;te fullllunle111.o quü sulJrnel.lu it consider!i~ão do
St:üalio a e'niClllia que YOU mandut· ;i ?Ilesa, limitando o prazo
· do lt•ienniu, que começat•á a H de setembro d1~ J 92~ e Iermi. nartí a I O· de St'temhro· de Hl2i. Pela emenda osso Jll':(zo· lf't'minarll. em :H. li~: dezembro rir' J924. si al1\ 1(1 não livm;mos ·
motivo algum ütll l'eia~fio ao que no . conte1;o I'Xpl'fl i · quanl"
no. modo f•l'lo liUal a Boi i \'ia pt•ocedl'l'<í. porqmutto a elausula ·
l5' rlaquelle lJ•atado eviclenf,mwnfP ,~ inamisl.osa c, por essa .
'I'Mtnu. puderá ,., Congressu, na sua .;essfio clu anno vincluuro·,
I!Siemlr.l' além' de :li di' dez,!mht·o a mcllida; qu,., rle outm
, flit.·nm, será um I'U\'IJJ' não corrl'spotHiido pOI' uma g·enLileza 1.la
-:in.l'Sma nalurezà,. R tll'opo~il" da approvaçã.o ilaquelle lt•alado
nas cotHii~li·,,s dP~I'avorawis :is liguçõl's t'utUl'as do· Brasil .nf1o
sr\ ao gr·and" l·t·nncn pun-anwricano, como a loda :i zona lcsle
boliviana.

São eslas as cnnsidl•t·a~ÜI!~ qtH' sulmwllu an usclal'ecidn
crilt!rin do Senado. Pnviandn á Mesa a minha emenda. (J/uil"
bem: 1tiuilo•IJem.)

Yae :'t nwsa, ' · lida e apoiada e posla em tliiicussãv eum
a. !ll'OJlOS i~Uo a scgn i nte
'

Ao at•l. 1' - Bnt ve'z til' "IILÚ';H\11' (l Lt•iennitl coni'adn.
dn 11 rk setembro dü l !12\ '', leia-se: :·até ::11' ·ele· dezemht·,,
dt•· 19:?11"..

.

Sala das ses;;Jie,;,. ti d1• nl.l\'l'rn!JI'o di' I 02::1. Prúntin.
·

Paulo'

d1!

O Sr. Presidente - Xns lrnnos do Hrginwnlu. a p'rnpns i ,;;i o v oli a :í·· Gommi,;~ão, Jllll'll ini.l'l'pÔt' sl.'u JHli'OC~t·· so!Jt'l! a.
r·menlla.

I' d'isnts,;;io do pJ•nJ,•eln dn Srna!ln, n. 20,· rlc 1!123, cot.l,j,.ft•t•aJÚio de nlilicladt! pu!Jiica n Genlro de Lclll'as do Pat'llll.a.
]~lll'lil'l'lldll ,, adiada a Yola~fio.
t:IIIWl'I'U PAliA

P.w:c\l\llcl\'1'11

Oll SOl.OOS

2" 1liscussüo ria pt•oposieúo tia Gamara . c~os peputados,

· • n· • 58 de· 1923, qlle uuLori~a. abril', pelo Mmtster1o da Jus-

u:;a

c' r{egocio~ lt!,~t;l'iQl'g~, os Cl'Q(liJ.os ~I e. 7:1. :QQ.Q$ C 71::0.9.9$,

.• '•• ·, l'' :.

... ,...... ·.··
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supplemenLareé,.. para pagamento de sOldo e differenca de
soldo a offiéiaes e praÇas da Policia Militar e do Otll'po de
Bombeiros.
l~ncerrada e adiada a votacão.
nEI,EVAl\HlN'I'O DE l'II~EBCRIPÇÃO

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 165, de 1922, que releva a prescrip(llio em que inGorreu a
pensão deixada a D. Veronica Rodrigues de Oliveira, por seu
marido, 2' sargento da Brigada Policial, morto em H de novembro de 19UL
Encerrada e adiada a voLacão.
ASSOCIAÇÃO NAU'I'ICA BI~SILEIRA

2' discussão da proposição da Camara do~ Deputados
n. 32, de 1923, considerando de utilidade publiQa .a Associa(.lão Nautica Brasileira.
Encerrada e adiada a votação.
APUR.AÇ.\0 OE RESPONSABILIDADE ON l'UNCG10NARIIÍ1S

Discussão unica do parecer da Commissão de·. Finanças,
n. 288, de 1923, opinando que seja remettida á de Justiça é
Legislação a precataria que acompanha· a proposi~~o da Camara dos Deputados, n. 76, do corrente anno,. af1m de que
ella informe si ha agente ou agentes da União responsaveis
pela condemnacão que esta soffreu e passiveis de acciio regressiva
Encerrada e adiada a votação.
O Sr . Presidenta ..- Nada mais havendo a tratar, desil!lllo
para orrlem rio dia da sessão rio amanhã o seguinte:

Votacão. •mt ,;1swss.íc unica, do pnrécer lia Commissão
de Policia n. 279, dr. 1923, propondo a nomeação de Galdino
.Tost:\ da .Silva para o l-ag-ar de servente da S•ecretaria do Senado na vaga existente;
. Votação. cm 2" disoossão, do .pro,iecto do Senado n. 26,
de l92:3, J•cc•onhucr.ndo de 11tilidadc puhlica a Associ·aç:ão GeJ·al dn Auxilios Mutuas dos Empregados da Estrada de Fe1•ro
Contrai do Brasil e outras da mesma reparticão (com pa1-ece1· {avo1•avel da Comrn'issão de Justiça e Leuislaçlio, n. S.70,
de 1928);
Vo taoúo, em 2' discussão, .do lJI'oj<>.AJLo do Senado n. 96.
do Hl22. ma.nda'!ldo pag·ar tio engenhei·ro José Antoni.o Ma.r~ins Romeu a impor·tanciu de 12: 46!l$tí58, de cliffermwa de
vencimentos lJlW seJ"vicos prestados na ex-commissão a.dmi. nisl.rat.iva elas obras elo porto do Rio de Janeiro (com emenda
' da com:rn.issáo de J<'inanças, pal•ec~r n, !l61J, de. ~928);
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VoLacão, em 3• disc'us;;iio, da propusilção da Camara dos
Deputados n. 73, ele ·Hl23, quo concede isenção de direitos do
iinportacão· para o· malupial lllW for importado pelo Estadn
de Santa CnLharina c destinado .tí cou~Lruccão de uma ponte
ligando a ilha do mesmo nome ao continente (com parcce1·
{av_ot•(l.vel da Çommis&ãu de Finanças, 11. :J24, de 1923);
VoLaçíi:u, em a• rl iscussãu, rla proposi1;ão da Camar a dos
Deputados u. -H, de 1923, . considerando de utilidade :PUt.lica a União dos Empregados no Commorcio do Rio de Janeit•o (c ou~ pm•ece-r favoravel da Cornm-issão ele Justiça e Legislação, n. 239, de 11!29); . .
.
Votacíi:o, um 3• discussão, da proposii,;ão da Camara dos
Depula.dos 11. 45, de L923, que autoriz-a a abrir, pelo Minislerio da Marinha, um credito especial de 15-:546$, para pa,..
gamonto á Sociedade Portu-gueza Beneficente do Amazona~
r,ela hospit.aliz.aoãü do pessoal da flotilha e da Escola ·de
Aprendizes Marinheiros (cou~ pa1•ece1' [av01•avei da Commu.!ão d1: Pinawas, n.. -/.~ 9, de .J .? 23) ;
voLacão, em 3' discussão, da !Jl'OpOS~cão da Camara dos
j)oputados 11. 117, de 1923, uonsidei•ando cte utilil:la.Qe publi~a
u Liga dos Homens do Traball1o da ci4ade de Barb!Wella
rcom.' parecer fa·vorm.•el da Comml.1aão de Ju&tiça e Legial{ll'ao, 1h 24·1, de -1 ,9;!3) ;
.
Vot~t~ão, orn a• tliscus:;iio, f.la pr·opo&l,cão ·da Clllma~a ~os
l)BJllltlldos n. 00, do 1023, uonsiderando de utilidaq~ publicá
u Tnstil.lJio .Polyteohuicu do Florianopolis (com pm•eoer favoi'tii'Ol d<~ oo,nmiuão de Justiça 11 Legi~laçao, 11, íH9, de 191.'1): ·
Yota~ão, cm::!" diseussão, do jH'ojecto n. 7, de 1023, deterrninllndo que seja !'eita uma rovisao, na ar~ma de cavallaria, da~
antis•uhlRrlos dós poslns dA tla,pitães e \:lo primei!'Os t.enentes,
lli'OIÚOVidpR po~tm•inl'nJBHI.e ao decreto n. 1. 348, de Hl05
(com pm•eccr favoravel da Cornmissão de ll:lm•inha a Guei'l'a
11. "!08, de 1923);
Votação, em a• ctiscus~ão, do projecto •dó Senad.o n. 23,
rtc 1923, cnnsirloranclo de u t.il idacl\l publica a Associação dos
Mol'cinil•os, do F'orta-lr.Zl\, no Estndo (lo Coai\'\ (con~ jlU1'e'·'f'/' /'a v ora t•el da Cmiii/IÚ.,Ilo de Ju.st iça <' Lertislação, n. 248,
di' /112.~) :
Vol.a·,:iill, L'lll :J' discu.,,;iio, do pro,jeuLo do Senado n. 36.
d<• l\123. aulm·izando a ahel'Lura do credito ueCI!ôSill'io para pull'tlnlr.nlu an a,jurlanlr. dn chr!'r. da nl'l'icinu rl1• ,;l,er·onl.ypin \:lu
J)itll'iu 0(/'icial, O&Cill' Atll!'llSlO de Carvalho tBast.os, a nnpor·laneia crll'l'esponclm~to :í. J_U'fllJ'onca .de vencimento~ CJII<l !h0
l'mnpnt "• Plll·l'll HiO$ "r.on~ .m~n:'laos, !l eonlm· do ,llllll'll'n ;Ir•
· IH21 .(o/'l'et•eo'ld<J pela Commtssun cl11 Fl:llfl'/11,'11-", )ln/'I!I.'CI' 11. 2a.f..
!ii' J.fl;!:l) :

Vnl.iwüo em ~" ;li,;cus;;iio, tlu pt•opusil;iiu rln Cru!Hll'il do~
l)oprr·l.arln~ ,;, 75, tle 1\123, ~lliO riUiiOJ•izn abl'ir·, pelo, :\l.inisle!'!r:
rt11 Faz<lnlln, 11m el'ndrln tlu .,no :000$, .-;upplcnll•ntal' a \lii'ba ~3
.'do O!:tiUIIWIIIII vig·nnln, pill'U inHJHlO~iin do i'IJJlill'liC-ÜI'H du li'azcnda (ctnn pm•cNn• faMravel fia Cll'lilmia&lio do Fi!l!lllfttS, n. 2iil
dt• /92:1) ;
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.. •·' Vnl.u~iíó,. em 2' .:ij,;eus~ão, dti projecto .do Senado' li. 22,
d<• I !l~:.l. que Jtl!l'lllii.L.n a J'UIII~eionario~ ,•. nJlPI'Ul'ios (la Repnr!il)iio (lrH·al do,.; Te\eg'I'Upho~, <]lll.l l'iWI'l'lll•fllli'l.e rin associ~litlS"

. dr> clnsse, unnsignar·

alí~

.:lnu,.;

lei·~os

dos

J:r~SpllCtivos

nrde-

ll:trlns, para 1iagamrnlo de eonlr·ibui(:õrs (com. pnrecc1· fu·,•o;·rror!l. da Com missão rlc lllsti(•a. c Lerris/uç,io, n. · .2.18,
tlt• 19:!3j;
.
•
Volu~ão, em 2' discus;;ão, do pro.ie1:to ·do .iirlnado n. :?B,
f\12::!, atlfol'izando o Governp a abr•ir· 11m ct'P·ililo na impurl.ancia dr, 7 :S!IOW,, 1Jlll'a rmgamenln dú appare\lws arlquiridos jlara o Lalwr·ai<H'io. de AJml~·~e,; da Alt'tmdega d<l Mamío~
rnnm emc1Uta. tia Crrmm'issao de· Fi11an~a.~. pm·ecer n. :lã?,
de ! 92:1) ;
· ·•
Volm;ão; em :.l' discl!ssito, do projeclo do Senado n. 30
dr. 1!123. isentando de impo~Lo aduaneiro o atrLomrwrl !Jlltl;
Jf'varln par·a o extnrinr· pelu seu Jll'OPJ'iclario, ~e.ia reimpot·1:1'ilo pr\o nw;;Jnr< (r•om. [lffrr•cer {at•ot'at•el lia CommiS.\'!Ío de

~~~

fÍ/l(IIIÇfl,\') ;

I

•

Yol.a(:ão, cm 1' 'discussão, do pt·oj ecto do .~enado n. 20, ·
de 1923, comiderando de utilidade publica o Centro cte Let.
I. r• as do Parau(t (com parecer j'aV01'at'el da Commisstio de Con •
.<tilrÔ(!tiO, n. 207, de ·1923);
Votà.Dão, em 2' discussão, da pr.op'osi~ão da Gamara dos
Deputados n. 58, de Hl2·3, ·que autoriza ab1·i!•, pelo ~linisterio
da Justiça e NeB'ocios Intex•iores, os cx:editos de . 74:000$ o
71 :000$, supplcmentares, para pagamento de soldo e diffc.

renca de ·soldo a officiaes e p!'acas da Policia 1!v1ilitar e do
Corpo de Bombcit'os (com parece;· fa·l!b?•at•et da Commisscio
de Finanças. n, 280, de

192.~);

·

·

.

.

YotáGão. cm 2' discussão, da proposição da Camara dos
Dl!putados n. 165, rlc 1922, que releYa a prescripç!io em que
jncol'l'l'll a pen~ãu rleixa.:la a D. Vrronica RodriS'LlGS ele ou.:
veira. por ;;en mari~ln. 2" sargento da Brigada Policial, morto.
r.·m :1.\. ri<' lllWI'Illhr·n de 19M (r:mn 11fl.l't:r.ct• /'01J01'at•el dn. CfJm'11/.ÍsS!Ío dr• Fillllll('llS, 11. 197, dr I 0211);
Yota~ão. ~m :J• rliscu.s;;ãiJ, ria pt·npo~i(:ão !la Cumara ··:los
Pr:putaclo,; u. ;~z. dn' H12::l, considemnrlo r\tl ut,i.Jidade publica·
n A~snein\)ão Xaut.ica Bra~ileim (r;f'm !lltl'ece·,• fal•orcrVt!l drt
eoi/1/JiiSStill t/e Jtt.lfi/.'11 I! /.i.'JJÍS/.fi('IÍII, 11.. 2'f2, ~{(! d9:J); •
Yotn•r.'iin, cu1 disc1rnsão 1111i.cu. do pnr'<lC.er dtl Cnmmis~ão
n. :!88, dr. 1!l:l::l. opinando <JIIP '"\ia J'l'llllll.tirla :í,
de .Jus! iça ,. Lr.g·i:da~ãu a Jll'ecaJ,o.r·ia qtw acompanha a pr·n,tp Jo'inanr;a~.

po~i~~n da Camara dos Dtlput.arlns 11. 7'li, ;Jn. \lOJ'I'CtÜl! anno.
al'im de fllrc ella inl'nr·mo si hu agente ou a·gent.e;; da União
''"~pon:'avf'b' fJ<)\tt e<IIVI,.rnna<;ãn q11f' I'~Ln ;;ot:fl'Oll e. JlaSsi.veh

d~~- a('i~fin J't\~n·ci;:~-i\'a:

·

2' ·ili,etrsi'ãO da pr·<Jpnsit;ãn ria C~tmar·a. do;; .]Wputado~
li<' Ier·ceir·o st•nltnr "
JH>:i><IJidut· riH qualqlll.ll' pha": do pt·oceg~o antes li<l pr'l>l'f't·irla

n.

St rir• I \1:!:1. pl'r·rn i t.Liucln <'mhargos

a sPntença rJe ltort1nlog·ar;ão, nas UC\:Õ!'~ de dtl!lll\J'CrtGiio ,. dn
divisão (com Jll/.l'l'ceJ' j'li'VUI'ol:r•/. do Co'm!J.!issü.•J dr.! .l!t8IÍ!'•J 1.' 1>'!JI:s:l.w-.-a.n, ·u. ~7i, f/f. ·1!12:1);
1
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2' 'Lli;;cussão da Pt'Opnsi~iío da Canutt·a do,; Dt.•pnl.nrlu~
n. sr.;, de l!l2:J, conúolerandu de Iili! irJade publ iea n Liga Hraoilcim ue Hyg·ienu ~lentai (1:111/1 Jllfi'UI!!!/' {111)()1'11.1.'1!/. da Com'l/l.iS8lÍil rfu .fti.Sfi('fl

f!

1-t'Ui.<lti~.'IÍ.ú, /l,

:!iS, Jie /!12:1) :

:!' ol!:il.'ll;;,;üu da ·j.l['()jJilSÍ(;:io ria CanlUI'tl dus Dt•puladns
n. !iO. riu l!l~3, cnnsidl't'a·mlo dt• uLilidade ptdlliea :t Bscnla
:Pt•aLiua de Eloelt·ieidudio, Tt•lt·~t·a.pliia ,, Hadio-Lclcg-rapbm,
(',iJill i't:rit•. 11111 ti . .Ltt!Z d11 ~[lll'.alllifiy (Cil/1! f!t/'I'CCI' (~t.l:ll/'([1)1!/ Úll
l.!oli/11/ISS((O· tle Jt/S/11,'11. ,, !.UrJIS[li('IW, 11. 2.1:1, d" H!;../;:
2• ·di,-ettsi'iiu da proposir;ii<.l da •Camal'a dns D<'PIII.adlls
n. (;!,. ri" 1!!:!:1, eoll>'iderand" de nt.iliclade publica " JnsLilnt.u
.la Ot·df'rn do.< Ad\'ogados Jlra,:i!eit·n~ (com parcr;1:1' J'rwt~ra.vel
d1t Commissriu tf,• Justú:n e /.P.(!is!a(:Üu, 11. 2ii0, de 1!12:1):

2' tli,:t'li">'iio do pru.iecl" do Sl'naun n. a·;, rir~ I\J~:3. ''"I!Lil\II'XÍJin;; CUIII:I'dido,; j)l'ill l\lilliSLI'l'ÍII r}a ,\gTiCUillll'a,
I q·;Itrsl,t•ia r• Crtll\ollli"I'Cio ( ~"111 pa'l'r:CeJ' cuntrm·io da Conwâss1iu
:/1• Juslil,'a e l.e(lislaç<iu, 11. 2fi!J, ele ·1.92:1):
;;i;ll·i" OS

2" discussão da lll'opnsieiio da Camm•rt rlos DP·pulaclns

n. ifl, dr• 1()2<;,. cnnsider·mHio de utilidade }HJblica n Hospital
Eqngr~lico. situado no DistJ·ido Fedel'al (c'om )wrrr:CJ' j'al'o)'(11.'r./ da Cm11missiio dr Ju,stiça e I.eaislrt('rir•, u. 2.H, de 192:1).

Levanta-se a .sessrio :.'ls 13 horas e 55 minutos.

122' SESS10, EM 7 DE :'\OYE:\IBRO DE 1923
PRESIDEXCI:\ DO SI\. E:'\1'.\Ciil COL\!BRA, Pl\llSillEXTE

.\';; 1ii ,, 1/2 hm•a;;, achum-sr pl'e;;PniPs o~ f:it·;;. Otrgal'io
l'inlo, Lam•,, ~r11lrr\, .lnRin C!Iet•ntnnl, r.unltn ~lachadn, .To~t\ ·
Etrsr•bin. Costa Ho·!J·iguPs, ,\nLnninn JC.t·ril'P, Bron,jarnin. Bat·t•nsn,
.ro:::i11 Lwa. Fr.ot•t·:•it·a (:hai'PS, ~lanr11•! HOI'ira. Pl't'<'it·a Lnl.rn, 13<)1'JH\Niiu/, ~lnril.l'it'<'L ~1lo l'rr;nnlra, )lnr!r~ln LPal, Ptutlf) dP
Ft.·onLin. Burno de Pail'a. Hr'I'IHll'rio Mnnlt.'it•o, ,\rlnlphn Uordn,
Lt1iz MiuiJlltn. lfl'l'lll<'I1Ct;ildo rl11 Mot'il''"· Cat•!os Cc\\'aleanti. Al'fmJ.o:o r!P Ctunnt·gn t \"t'~pueio rle ..\beeu {!!5') .
1

.O Sr. Presidente-·
n

l'l'l.o~i.'lllr:<

nln·r-~r)

sr·~s;ln.

O Sr. Carlos Cavalcanti
i!(•(if'

Ü ]l'iftii'H

dn

ill~fa

dll

(s~I'ÚIIIIo dt.' 2"
,..;P:-:HÜO UllfPl'iOJ',

t.ii:"l'llS~fiu. 1í app-l'll\'udn, :-iPill I'~''C'Innm~·ão.

.

-

:?5 St•,;, ::it•n:to.inJ•n;;,

Curnpal'Pei'Jll rnui..; t"l:-i ~1.':4.

S•'cl'u/t'u•io\ pt·n-

qur,

J'.lll~la

PIH

~\ . ..·\Zf'l'(ltltt, Ltt]H':-\ (itlllt.:nlYP~.

Bt·asi I. .1'11ii11 'l'lllrllll'•, .lo~(· :\e eio!~·. ..\nl on in .\ln::;sa,
01'1Hf'ilw de .\IL<UIJliPi'IJIIi'. itU'll ,, ~ill'a, .I~:'"''I.oiu Iii' .\nrlt':Hi<•,

Jnil i11 d11

•·
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:'-::mpnio Cu\·h:n, fl'illl'll 1\lrielindo, .\ll'J'(•dn ~Elli~ ••Tost\ Murl.inho,
t :.•nl'l'u~u i\lal'(jlw,;, Lalll'l.l MüiiiJI', Jlplippe SclunidL o Carlos

Hal'i,n.-:a (Hi).

Ikixarn clt• eompni'CCI.'t', cum causa ,iusl.ificada, o~ Srs. Men,if,n,_:n Martins, :-;ilvel'in Net·y, Pires· Hcbello, Barbosa Lima,
.-\hdin'l Nen:s, Elo~· de SoiiZil, Vennneio Neiva, Carneiro da
Cunha, Al'tlu.iu Ut'11•~. Clmu;nln Hollemhel'g·, Siqueira de Mt•nezcs,
:\nl.onio Monir., Muniz Sodr1'!, .lrrnnymo. lllonloiro, Marcilio ele
1.-tl!'l't'tln, Mig111o! t.11• Cni'I'Uiho, :F'ranci;;co Sa!les, Alvaro de
Cnn·nlho, llarno~ Caindo, Viria! namos e Soares rJos Santos (21).
O Sr. 2" Secretario (scrvincto de :f') eh\ conta do seguinte

I

EXPEDIENTE
Ol'ficios:

n·,

S1·. 1" Srn,:la1·io r! a

n srg·1JiniP

f:amara

N. 102 -

rios Deputados, remeU.cndo

1923

.-\1·1 igo 1:nit:u. Fic:nn appi.'O\'arlos n;; at·los Jll'alicados pelo
.Pncl1'l' Ex:•1·ul i"" na t'flll'lililldn !.ln t•;;l.adn de ;;il.io decretaclo
flt']n Pllill'l' Lt·f!·islnl i1·11 :1 ;, 1• '""' PI li! 1111'SIIlll IJI'Ol'll!;'Urlo a :2\l
de ,jull1" .11• 1!1:!:.', al1'• a dala da lllt'mng·em cbquelle pt•imeit•o
Potl'!''· dP H tlr nnl'l'i11hl'11;. 1'11\'ogadas as disposieõeH f'lll conh·arw.
Catnnt·a tios Dt•pul.adn,;, G dn novembro dn ·1923. - Arnnl/'11 /lnrlri!)II.N rf,• .-\:"''''fio, Pl't'~irlente. --· l'!!dro da. Gosto.
l/I!(JO, I" :"I'PI't>l;u·i,, . - Auenrlino CHrnldro da Cunha, ~" Rel'l'l'l:ll'i" inll'l'in" ...... \' t:ommi;;.~ão rll' Cnnsliluir:ãn.

nn :-\1·. ~I ini,;Li'll da .l11sl it•a ~~ Nei-(Deios ln1.et•iUl'US, resLilllintlo doi:; niiiii;,:TnpliiiS tia l't:snlu~iin lr,gislaliva, sanceionadt\,
Cjlll' I'P;:·11L·1 :t Jihl'l'ilntlt' tJ,• ill1pl'lllli\ft.. --- .-\l'f'.hil'l'-SI' lllll dos
:tlllngTnphtJs ,, l'l'lill'l.l:i-"' n nnlt•n :'t Camam dos Dnpulatlns.
O Sr. Carlos Cavalcanti
ti.-, 2" 8t•ct'e/arin) dc-

(.".;.,.;11;/,

f'lHI'H ql!P 11i10 l1a pai'L'tl'\'0:.;;,

.

.

O Sr. Presidente--t:11nl.int'1a a h1H':I do I'XtwdienLr:. Tem
;; p:ila\'1':1 " :-\1·. :'1•n:Him· Lalll'n Hnrlr(•, Jll'tlvinnwnt.P inscl.'ip1o.
O Sr. J,auro Sodré ,··i . ~~·. l'l'l'~itll'illl', l't'!llin tí lrilnum
tlt• :1111111 :tlll'iiJIIJ:ula I' l'llllll'llllgitla,
.
.1:'1 n~n1·a 1'• piilllil·n 'IIII' a ilwt·ln l'lilllilllllt ""rói do~ l'tvog
r:~·pl·ian'' Hnnlos, lllllil ria,; l'it;lll'as mais m~lavP.lS rlo 111~'11 l~s
lntln . .-\ nol i1·.ia dt'''" l1·isl•• 1'1'1'11111 1'111'gou ns llllllli:lf; lllliOR pw·
11111 tlt.•,;Jl:ll'lltt lr·l~·~-~·apllii'tl, n,;,;i~.madn
illtl>'i I'P (ill\'t'l'll:Him·

I"""

('.) Niio foi !'()visto pc•lo nraclnl'.

J
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do Estado, em que, annunciando'-m'n, me pediu transmiLI.issn
nos comprlnheil•os de bancada essa dolorosa noYa, que encheu
de przn1· Kou corucuo de hrnsiloiro.
O Ielegr·amma é

0

ACft!J.inle':

"Senador Lnuro Sodrt\- Rio- Com profundo pezar
communico c poço t.runsmitt.ir aos demais Senadores.
reprcson~ant.Bs rlq l<Jslaclo, o fallçcimenlo do. nosso pre~ado am1go Cypr•Jano Santos, ho.Je, ás 7 horas da noite.
-\Souza Castro."
Niío é apenas um lula a cabril• uma familia; é um luto
~e llslcndP li Lodo o rnou J<Jst.ndo, levando ~sso sentimento
de pczar ao seio de todas ns familias que ti.nhRm o privilegio
rle conhncm• de pcrt.o o saudoso Presirlento rio Senado ria minha
terra .
Um dia, St·. Pl'CRident.e. uma eleição oxt.raordinaria abriu
]Jura elle as vorlas r!n Senado Fnrlm•al. Não U3 entr•ou c não
chegou a ontt,nl-as, levado por um desses sentimentos- que
são raros e excepcionaes- ele abnegação c de desinteresse; mas
<tut\ na sna vida se mulliplient·n.m.
Era um lul.arlor, e mais de uma ve~ deu provas de que
era um fort.e. Duas vll~os coube-mo a honrosa tarefa rle governar o meu· J<Jslndo nal.al e, no docmso desso período de governação. duas yezcs o contei, dia a dia, ao meu lado, dedicado, constante, som qJwbr·a nenhuma elas rolaoões qt1e no
rlocmrso rio 30 annos de viria ptJblicn ó Jigarnm a mim.
A morl.e, srí a morte po~Icria wn~el-n. Não digo_ bnm, porqU<\ morl.o, embora, elle detxa sua vrda ·como um hvrci aberto
aos olhos de todos, para cruo nolle so leiam os bellos exemplo~
d·) (Jodicnção, do Jenlcladc o de amor paro: oom a Republica e
pal'a com a Patria.
.
Exercia, presentemente, o cargo de Presidente do Senado.
, Posl.o nessa posição. h a anno~ já, exPreia mais o IOA"Jil' fin Chel'n
'dtl Executivo Municipal, em Belém.
Pois bem, no dosemp.enho dessa funcollo delicada, eile
d!tV'a prova de que pei'Lencia á boa raoa dos politico!! que nlio
gn11rrlam no seu cora·ção odios, que nellé nllo aninham resent i:nen \os, que não conhecem o que é um impulso de vinganQa,
. e. P•lll• eont.rario, acreditam, como o grande estadista ingl~z.
qu ,, ~.< ~misarJe;;. c)eyom ser .Perdurav~is.. e .ll:s desguere)lca~
. l.ompornJ'IllR. A1m.mhat' ,\'1111/·PII~rnae, lni111J;t01.trw placab1les.
I'~rtencia a es~a clns~e dos que teem intransigencia r!e
princ:ivios, mas qnr. siio, dr. facto, conciliadores, r.onforme o
prPcrifo da síi poliUcn e da phi!oSQP·hia moderna.
Eram est.u;; n·s suas lições; era este o homem que acaba
d·! ri;,•apparecer, do sumir-se nas profundezas do um sepulchrt• mas que nãn dosapparecerá da memoria dos que tivrl'i'.f~<' n boa fot·tnna de seguir a sur~ oriontacão po!iica, dt~ o
aco;npanharcm cm I antas lutas que soube fer.ir cm prol d•~s
i!l'fllltlr.:• int.r.rcssos dn nosso Estado e das maJOres causa'3 IJh('rno;; n que sou !te ;;n consagrar.
J~nl, repito, nm lul.aclor o um forte. Combateu os bons
cornha! ~R. combal.~u. vencendo, mas ve~cendo sempre pa•n
~Ol'Vit• !lOS grandes intrroAses da Stlfl patrm.
.
.
Hcwrdundo o que foi esse homem, Sr. Presidente, que
alnr.ln agorn exercia: as mais brilhantes funcçties no meu Es(fUI;

J
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l.adcl ~ cn,io passado~ ú uma: l!·~nra para o seu nome, tlilla· g!fi .•
na que elle lega aos srus !J!hos, como mn padrfio .;Joriosn
venlJ,, .l'l'fJUet'et' ao Senadn, l!Omo .um preito ;í 8lllt n71'Jnorla'
Ulll ,.,, 11 de _Pl'OI'nndo per.nr pelo ~cn (!esapparreimenl.o, c rJil•;
,.~;;a l'r,:olu(;ao, appi'Ovar.Ja fJlW sr.1a, va teJ', pnl' uma eomnmnir!t~r::iín ela Mesa, ao Governador do meu J~stado. (illu.ilo bem·

'11111itu /ir-111.)

·

·

,

'·

O Sr. Presidente - () R1·. Senador La mo .~odr·<! rrqur11
n in'O''(;ão na nela: dos no;;sns trabalho~ dr ho,jr) drl nm volo
,,.J :i'•l',JI'nmlo pezu1.' pelo fallfleimenl.o, r.m Belém r/o l'arií, d•.1
;llu:'.i.t·n lwa;;ileiro. SenucloJ• Cypt•iano Santo;;,· I' fllli' a Mrsa
tmn~m11 ta o prza'l' do Senado ao Governador do Est:ulo n :.i,
J'anulia fio illus(.r.i• r;xlinrlo.
·
G,: ~mlliOI'I!~ qun dão o sou voto no re~Ut!I'imento, qnoi~
ram Ir.! vlllll.fil·-se. (l'ausa.)
Ft• i apjll.'ll\'a!.lu,
. C!<JJüinüa a hor~r do expediente. Si uão IHmvcr mais que~q
f!tWi!':l d~Hl' ela f•ala\Ta, passarei á ordem do dia. (Pauár.)
·

•

. ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente . """" Havendo numero legal no recinto;
vae Droecdcr-sc á vota:çiío das rriaterias constantes da ÕJ:do~
do tlin.

Votaçno, cm discussão. unica, do parecer da Commissl\{J
lle· PoHcia n. 2i0, de ·1923, propondo a nomeação de Galdino
José ·da Silva .para o Jogar de ocrvente da Secret.aria do Senado na vaga existente;
.. ~
Approvado;
l
Votncito, em 2' disc,ussão, do pt•ojcct.o do Senado n. 213,
ne ·1·!!2:1, reconhecendo de utilidade publica a Asso-cia(lito Gc~
ral de A11xHios i\!nt.uo;; dos Empregados da E~t.raclu de l~CI'T'('
Cl'nl.ral do BJ•asil c ouli'[lR ;]a JJio'•;::ua rPparlir;[í·J.
A11provado.Yol.n.cão,
;:!• l1 iscus;;ií.o, do Pl'O,i ecto do ,Senado n. !J{I,
·(ln 1!12.2, man.:limdo pagar no engenheiro José Ant.onio Mar,
rins Homeu tL imporl.ancia !]p l2 :4M$558, r.le i.lifferen~a dr,
vnnciJmn/os J.lOI' ~crviços prcsl.ados na ex-commi;;;;5n admi·
1Ii:<lra!.iva tia;; ohrns elo portn elo Hio t.ló Janeiro •
•'\pprovaclo.
J~' i:;:unhtJPnl<• ttJ'IPJ'IIYarla n srg-ninle

em

Em vez 1lr -· O Gnvrt•nn pag,m\, ahl'int.lrr n lWcr;;;;u!'io
diga-sr: «Fira " Po<leJ' Expeul ivn nnloriwclo :.1
ahJ•iJ.' o t'l·Niil.n nrcrssnrio p:li'n pagan.
crNliln -

~al11 das Conilllil',;iirs, ·17 de outnht•o ·t!r 10~:1. Rtll'llll
dr Prl'irn, .Prr.f'iclenlr•. - .T"'io .L·uNr, lli>[alor. - J:nul'o M'iil.-

•

'

;·',

· ltJI'. - Felippe
·Co1'1'êa.

,sélunirll. -

.

lnsro

Ch~1·mout. -

S~t~npaJo

Yol.acão, cm 3• rliscussii.o, da proposi,cão rlrt Camam clC•d
lieput.ados n. 73. de Hl23, que eoncr.d~ is~nçün de •,:Jir·r~ifos d,,
ilnporl.ruçãn JlUra. n maAerial qnc :f:tk imporf.arln pelo Estado
·•lü Sanl~ CaLhar·ina e dcslinarlo ~í const.rucr,ão de uma ponte
ligando a ilha do wcsmo nome ao confinrmtc.
Appro·;nda. van (t sanr:(;ão.
Votação. cin 3• discussão, da proposicãn da Camara do;;
f•epntado5 n. -id, de Hl23. con~i;Jerandn rir, utilidade puh!ica :t lJniiio dos Empregurlo;; no Gommcrcio elo Rio rle ,Janoil·o.
Approvarla. \·ar :í. saDr.cãn.
Yof.ação, em 3" discnssão. da p1·oposição da Camura dn·~
J)rput.ados n ..u;, rlfJ 1923, fllli: autori7.a a abrir, pelo Minis~
!.erio da Marinha, •11m credito espeeial de 15 :5-íti$, pa1·a pa~
·gamcnl.o ú Sociedade Pol'lu·g.ueza Beuc:ficcufc do Ama7.ouas •.
pola hospitalização de peosoal ela floUlha e da Escola 1.1-9
Aprencl izcs l\!nrin hciros.
·
Approvacfa, vue á sancção ..
Votuoüo, em a• discussão, da proposicito da Camara doi
Deputados n. 47, de t923, considerando ·de utilidade. publica
a Liga dos Homens do Trabalho da c1dnde de Barbac~nn, •
· ipprovada, vae á sane c!lo.
· Votac!io, em 3" discussão, da proposição da Camara' do6
Dr.,putndi!~ n. 61). de 1023, considerando do utili<;lade publir:~
o Instituto Polytcchnico ele Florian.opc)is .
. •-\pprovada, vae ti snncr.ão.
Yotllção, eto 3' 'discussão,. elo projecto n. 7, de 1923, deter.
minna1 e Cfl.ll) sc,ia ·feita uma revisão, na arma de cavallaria. c'.as
antiguidade~ duo po,;f.os de capitães c cl'e primqiros tenent<.ls,
p1·nmoyidos posl cri onnenl.c ao dcerel.o n. 1. 348, ele 190iJ
.\ppl'ovndn. va1!

.

i

~. Cnmmi,;~ão

de HNitlCI;iio.

Vnfa(:ão, em 3' discussão, do ]lrojecto do Senado n. 23., dri
lil2él. considemndo rle uf.ilidade pnblica a Associa~iio rio~
l\IPI'Cif.'il'n~. dt• For i niPzn. llü Eslurln do I)!UI'iÍ.
· :\pfli'O\'<:do. \'ltl' :í Cnmmis;;ão di' HNI:wciín.
Volação. cm 3' discussão, elo IH'O.icclo do Scn.ndo n. 3G, ele
·I !i:l~. aulot'iz:mrlc :l al··I·Jt·~ra cl.; r'rr!Ciito necessario para pagrr~
nwnlo no a,jndanl.c do rhefe da officina 'do stm•eotypia: do
l>im·io Offh·h:L Os;,nr Augusto rle Carvalho BasLos, a imporl.ancia l!l.ll'l'C;;pc,llrlenl c; ú cliJ'forcnça: ele vencimentos que ll!B
compl•le. t•nlrr ~ii0f1 e 500l!\ mensaes, a contar do ,janeiro de
Hl~l ..
:\Ji!)l'O\'iHio, \'UI; {! Commi;;,.ão rll' nr~lar(:ãn.
Yolarfio em 2• discussão, da proposição· ela CamW'a do.~
Dr~pul nelas 1;, 7~, de Hl23, fJUfl tlu({)riza abrir, pelo 1\!inist.oriô,

'.;.

...

. :,,,;

.,
I
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da Fnzenr.lli, um credito c1e GOO :Oil'O$, supplement~r á verba 33•
rln orcnmcntô.. vigenle, para insprc~llo dr J'eparl.içõos do
J:'azenda.
Approvada.
Votação, om 2' discussão, do. pro,iect.o rio Sen~~do n .. 22,
ri I' 1!l23, que permitte a funocionarlos e operarios d11 ReJl!ll'i.ic)ão GeJ•al dos Telegraphos, que fizerem parte do associaj}ÕCb
tlr classe, consignar atú ·.:Jous terços dos respectivos ordenacio:<;. para pa;;amenl.o de contribuioõrs. ·
Alpprovado.
O Sr. Paulo de Frontin ~ Peça a palaV!'a pe)a Ol'delll;
O Sr. Pr.esidente -

Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Paulo de Frontin (Jlela ordem) ·- Sr. Presidente,
reqnoil•o a V. Ex. que consulte o Senado sobre si conce•lc dispAnsa do ini.tn•sticio, pam que o pro,ject.o elo Senado n. 22, rle
l!l23, qnn a"aba rlc ser npprovado, consto rl!l rmrJPm rio rlift rja
~oRsão de amanhã.
·

O Sn. PnE&mEN·rE - O ':lr. Senador Paulo de FI'(intin rr.qucr di::pensa de int.erslicio para qur. o :pro,jar,t,o. rlo R!lnado,
n. 22, rir l\123, figure na ordem do dia ela sessão dA amanhíi.
Os sf)nhnros que a roncedem queiram levnnt.ar-se, (Pau.~(J.)
;Fni conee!lidoll.
· Vot.ação, em 2' diRcus~ão. do projellto do Sllnado ll, 28. de
192:.>, n:ut..1rizanclo o Governo n qbrit• um credito na importanma do 7: 860~, para ·I nl!úrnon to •I e IIPlliHelbo~ adquiridos 'Q!lra
o Lnho:ntnr·io dfl Analysos, da Alfandega de Manáos.
A•pprov&du.

E' ign1lmente approvada a

~egninle

Em vr.~ do «Fica abm•l n,, cliga-Re: «Pica n Pnrlrr Exr.- ·
cul.ivn ~utnpizarln a abrir,,
S11iu dú.; CommissõeR, 17 ele nul.ubro elo ·l!l23: - Bu.imn
dr P11iN1, Prclsiclcnl.f~. - .Torio .T..J/1'11, Rrlatnr. - La111'11 .lfiiUm•.
- p,.li1lJW Snhrwir/t, -- .T11slo 0/t.m•m.nrlt, - Sar11111lio ·C"I'I'11a.

Votnoiio, cm a•• r)isr.ussüo, rio pl'o,jcct.o dn Sonado n.. ao,
de 1923, isonta.ndo de imposto ndua11e\ro q anLnmov~l que.
lf!VI\do Plll'll n e:xi.f.ll'iOJ• pr.lo sen proprwtm·w, se,ill rolmport i\flll

jlf'il1 Jl;P:iiUO ..

AJ1pmyarJo, Vlll! i't Commi~siío rln Rarlnrc;iio.
Vot.al)n.o, cm 1' ·ct i~cussão, do pro.i ecto elo s.euarln n. 20,
de 1923, 'con~idcmnrlo cio rdilidndo ,pnhlica o Centro de Lelli'a~

do !'aram\.

Approwclo, vao á Cnmmisé[(o dfl Justiça e Legialncüo.

.
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Vota~üo, em 2' diecuselio, da proposição da Camara dós
L'e.putados !1. 51:!, de 19~3, que autoriza abrir pelo MinisteriO
. dn JusL!~a o Negoeios Intcl'ioi'Cs 1 os <Jl'editos de 74:000$ e
7J :000$, suppletnentares, para pagamento de ~oldo I) diffe-·
1·ença de soldo a oiificiae~ e pracas da Policia •Militar e do
Gorpo de Bombeiros.

Approvada.
O Sr. ,Benjamin Barroso- Peço a palavra pela ordem.

•

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Senad<lr .

O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) - Sr. Presidente,
J•equeü•,) a \'. Ex. qlle consulte o Senado sobre si concede dispensa de interstício. afim de que a proposição da Camara dos
~putados. 11. 58, de '1923, figure na ordem do dia da proXJma !l'!~ãr..

•'

!

O Sr. Presidente - Os senhores que appr(}Va:m o requc:·imento que acaba de ser feito, queiram levantar-se. (Pausa.)

Foi approvado.

,.

,,

I· 7l

Votacão, cm 2' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. 165, d i922, que releva a prescripção cm que
ineorrcu a pensão deixada a D. Veronloa Rodrigues de Oliveira. por seu marido, 2• sargento da Brigada Policial, morto
1.·m 1·1 1ln nr.vemhro de 1904.
:\pprovacla.
Votação, üm 2' discussão, da proposição da Camara \lo3
Deputados n. 32, de 1923, considerando de utilidade publica
n AssociaGão Nautica Brasileira.
Approv<tda.
Vota.oão, em discussão unlca, do parecer da Oommissão
de J<~inanças, n. 288, de 1923, opinando quei seja remettida â
de Justiça c Legislação a precatoria que acompanha .a proposiQão da Gamara dos DeputadQs n. 76, \lo .corrente anno,
afim de que clla informe si ha agente ou agentes da Unlio
responsaveis pela condemnação que esta so:r.rreu e passiveis
do a~c.ão regressiva;
Approvardo.

\
EMDAilOOS DE TERClllRO

,..

..

·~

2• \liscussüo da proposição da Gamara dos Deputados
n. 84, do 1923, permittinclo embargos de terceiro senho~ o
possuidor em qualquer phase do processo ante~ dB proferida
a sentoncn rlc homologacã(l, nas acçõc~ de demarcllioio e de
divisão,
.,
Appr.ovacj~.

.. .. ,....

.. .

.,· ..

~

-

,\

•·•·• .·:~ ·-.

,. l''

..I

. 'I'·'

''

•

55S

.~\~:\'.\ES
' .
. DO. SEN:-\no
'•'
'
'

~

.

•,,·,,

., UGA Dllo\i:nT,EII\.\ DE l!YGJ~1N:E 'MENTA!. ,.

.

'

. 2' ·discussão da proposi(;úo da Gamara dos Deputados
11. 85, tlc Hl23, c·onshlerando de utilidade publica a Liga Bra;;ill'ira rlr Hygicne Mental,
. Ap)ll'OYjtrla.
F.SCOLA llE

EI.EC'rf\IC!DAD~J

2" discussão da proposição da ;Gamara dos Deputados
n. !i!l. fie Hl23, enns'ideranrlo rlc nt.ilidade publi'ca a Escola
])l'atica de Electl'ici·dade, Tclegraphia e Hadio-telegraphia,
t'Olll >H;rie rm S. Luiz elo Maranhão. ·
,\ppl'O\'(HIU.
OI'UlEC.I.

DO~

.

ADI'OGADOS

'

.

I
I

2" discussão da proposição da. Gamara dos· DepuLaáos
n. t\4, de 1!!23, consirlcrando de utilidade ptlblica o InstiLULf)
(.la · Orrlem do~ Aclvog-ados Brasileiros.
,\pprovada.
O Sr. José Eusebio-

Pc~o

a p•alavJ:a, ..pela ordem ..

O Sr. Presidente ·- Te111 a. pala\'l'a o nobre Senador.

O Sr. José Eusehio ( pdn rm/e 111) - Sr. Pl'es idente,· r eii ucit•o a V.. Ex. flUI~ e<m8ull !' o Senatln sobre se concedi'
·rli>iJH~Jh<a •1•; llllPI'sf.i~~io paf'a qu•~ o pr·oject.o c.ln Srnado n .. :.!8
·. e a p!'fi!Jll,;J~an da (.;tmaJ•a ,~o,, 1l::•tHII.ado,; n. 6!!, ambos. deste
annn, cnnslcnr tla ·m·derrr f.io dia da ,;p;;~ão dr! amanhã.

I

~

r·

'

, Q Sr. Presidente .. _ O Sr. Sena.Jor ,José E1tsebio reqnc!.'
disrll'nsa •le intcr·stieio pnm que u pi·oJeclo do Senado 11 ... ::!8,
rle;;l.n annu e a p!'oposição 1ia Camara dos Deputado~ n. u\l.
famlwm i.le,;L,! amw, figm·0m na oNien1 do di!l da sessão de
lllllllllhfi.

Os ;.enltnn•s l]Llf' app1·ovnnt o l'f!ftuerimenfo, rrueinun Ü!-

~·anlar-se.

(Pau~a.)

):"o i UPPI'll\'ado.
O Sr. Eusebio de Andrade· -

., O Sr. Presidente -

Peç:a· a palavra .pela 'ordem .

Tem r•. palnvra o nobre Senado!'.

O Sr. Eusehio de Andrade (1wla. rJ/'flcm)-Sr. Presidente ..

1'NJI1Pi l'n a V. Ex. ennsnll r. n SPntulo snbJ•o sr concede dispensa

de inle•·slkio •i•al·a qur• a ]IJ'npn~i•;fío n. i•5. ria Cnmara rios
Depularln,;, l'if(UJ'f.' na fll'rif'm rl•1 rlia da sf';:sãn ele amanhã.
O Sr. Presidente ·-· O Sr .. S.t'!Ht!lot• Jo:usebin de And1:alk
di,;[len:<a Iii'. ink••,;liciu pura a. pr·opo,;i~ão n. 75, da

rN.tii•~J·

:Cunm1'a d11S DPpulado:;,

o,-

(l'u.usu.)

senhuJ'l~"

f.JLW. a cnnel!dcm,: qucirarn lcvnntut·-sc .•

..

•

..-'

''"

.·{
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2' discussão do projecto elo Senado n. 37, de 1923, regulnmlo o:~ .auxilias concedidos pelo l\linisterio da Agricultura,
Jntluslria ·e Commercio.
O Sr. Paulo de Frontin -

,.

.

.Pero a. palavra.

O Sr. Presidente ·- .•rem a palal'l'n o nobr·c Senador.

O Sr. Paulo de Frontin ( '.) (pela. rm/IJ/11) - Sr. Presi ..
rlente, a CnnHnis,;ilo d1• .lusl i~a P d" Lr•g-isla~ãn ,,r•u parec1~1'
euntr·aJ·io ao pr·ojeclu apt·esf'nladn pPio illu ..,;IJ'I'. ex-Senador',
Sr·: GJ.·accho Ca~•doso. m: I tini Gll\'1\J'Il!Hinr rio li:stnrln de SeJ'f(ipe, ]Wia eircumstaucia de <1Uf' elle «Pstli pJ•c,iudicado; en111
as in..;IJ•ur:çi"Jes expedidas l!lll 15 de sel.em!Jro do cnJ•rcnl.e annn
pelo mrsmo m inisl.el'io, e;l;-·v;i. do disposto em .o ar L .81 da lf'i
n. .1:. n:I2, de ü de janeiro proximo findo, conformo se verifica ria infnl'!naçãu junta».
Esle é. o ']rm·rcrr· .•Tulgo. porém, que Sl'l'ia PI'Rfcri\'el, r>nr
Joga1· di' sr1· T'l.'f:'Jilada a fb,eali·z'acãn da~ :mhvenr,õr.s. aos e,;fnbrdrcirnentrr:' drpendl'ntr•s dn .\lini;;ter·io da Agr·icultura, o
fosse pn1' di:<poo;i1.:i"lr's li1\ ordr>m leg;islafiva. Srria P:<:<a ácç;io
nruilp nmig prt'nJaJJPJJl.i! dn qm• a qut> .J'r:mlla 1lP ·inslriiCCÕH".
(ll!P pDdPlll ><PJ' mndificurtas. ·e que não sfto expedidas trnt· th•·crnt.o,,

lna~ ~irn,

prn·

..i

...

'

.

,•

'

J

.. •·'

rnÔ'I'OS avi:0;o~.

Sol ici IaJ·ia; por i;;sn, a vo! ta do projr>cto ú Commis;ão.
p11J'qnantn, sr.• tu lo t•rrnt l'rtrin o !lUJ'f'CIIr•. natlll'alnlt\!lle o pro,jcct.o s1>rú re,i,!itaclo; an pá:<so qur~. P.Xaminadn. nDvamente .rie]laixD dr.•,srr potrlo de vista. [HIIii'J'l't o SPnado rrsnlvor em sua
sabcrloJ·itt ;;r convê111 011 não qwr a:< rti=-po~iCÕPS (lellc con.•tantes .SI'ja!ll lmnsrormada;; l'll1 rtecr·cto lc•g;islntivn ..

São

r~sta~

o Sr.

rimentu~·

a;;

CI>I!Sidem~ões

que dcsrjn\'a fazer.

Presidente ...:. Y. Ex. mandnJ'tt ti m0sa o seu requc- ·
'

:Vac :\ mesa, G lido, apoiado, e·
,,

po~to

g·uinte

em discussão o se','•

.'.)

llPqn<>ÍJ'U qun o 'Jit·njpcfo rlo SPnudn n. 37, de 10~2. \'llllo

ú Comnlis,ão rll' .Ju;;lil;a

P, Lf•g·i,ln~iio.

Sala elas scs:;\>'e;:, i de noYomhr•o de .1·923. -

Paulo d1:

Prõí!/in •.
O Sr. Eusebio de Andrade -

o Sr.

Presidente -

P.cr;o n palavra.

Tem a pnlnvra o honrado Senador,

O Sr. Eusebio de Andrade - Sr. Presidente, como o ncilalnr· rlu pm't'l'CJ' não :<c• acha presento, na qualidade ele Pre-

(') :'\ti() f11i l'CViS!O pelo Qr.adqr •. ,...

·. :·

•l!==z:IIIZli:IZ!IIill---I.

sideute da Commissão do Justiça e Legislal)ão, devo decl~rar
ao Senado ·ql\e uflo me opponho :í a•pprovaQão do requerimento
do honrado Senador pelo Districlo federal.
O Sr. Presidente - Si não ba mais quem queira usar da
palavra sobre o requerimento, rlou a discussão por encerrada.
(Pausa.) Está encerrada.
Oti Srs ..quo approvam u requerimento do Senador Paulo
de Frontin, queiram levantar-se. (Pausa.)
l!"oi approvado e o projecto volta :i Commissão .

•

IIOSPlTAI, •:VANGELJCO

2' discussão da proposição da Carnara dos Deputados
n. 70, de 1923, considerando de utilidade publica o Hospital
Evangelico, situado uo Districto Federal.
Approvada.
.
O Sr. Benjamin Barroso (pela o·rdern) - Sr. Preslrlt~nlc,
O Sr. Presidente -

'!'cm a palavra o honrado Senador,

O Sr. Benjamin Barroso (pela ordem) - Sr. Presidente,
requeiro a V. Ex. que consulte o Senurlo sobJ•c si cnneede
pensa de intm·sticio para quo u proposição· u. 70, que acaba·
de sm· approvada ~eja induida na ordem do dia da scssiio de
amanhit.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requerimento do Sr. Benjamin Bur1•oso. queiram levantar-se.
(Pausa.)

.

Foi approvado.
O Sr. Paulo de Frontin O Sr. Presidente -

Peco a palavra pela ordem.

Tem a palavra o honr.ado Senador.

O Sr. Paulo de· Frontin (pela ordem) :_ .Sr. Presidente,
requeiro a V~ Ex. que consulte o Senado sobre si concede
di~p~nsu ·do inlürsticio pur·a que a proposir;.ão n. 61,, que ucalla de ser approvadu. pos8a ser incluída na ordem do dia da
}lroxima scssã....
·
O Sr, Presidente - Os senhores que approvam o reque:.
·ri menta do Sr. Senador P:wlo rle Frontin queiJ·am se levantar.
(Pausa.)

Foi approvado.

F

,

O Sr. Olegario Pinto O Sr. Presidente -

Peco a palavra pela ordem.

'.l.'em a palavra o. honrado Senador.

O Sr. Olegario Pinto (pala 01•de·m) - Sr. Presidente, requeiro o. V. Ex., quo consulte o Senadn sopre si perm\ttc na

. \
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dispensa de intersticio para q~w a proposição n. 165, que aca!Ja .
d!l ser approvada, possa ser mclu1da na ordem do dia .da scssao de amanhã.
'

,

. O Sr. Presidente - Os senhores que ãpprovam o rcquc·
l'lmeJllo dt> Sr. Senador Olegario Pinto queiram levantar-se.,
(Pausa.)
·

Foi approvado.
Esgotadas as maLerias da ordem do uia, desig-no para a
do amanhã a seguinte:
3" discu_ssão da proposicão da Camara dos Depu ta dos,
n. 75, d·? 1923. que autoriza abrir, pelo Ministerio da Fazenda,
um credito de 500 :OüO$, supplcmentar á. verba 33', do .orçamento visent~. para inspecção de repartições de ·Fazenda,
(com parecer {m,omvel da Commi.1siio' de Finanças, n. 257,

de 1923);

I

·

3' 'discu~'são ela proposi~;w da Camara dos Deputados,
n. 58, de i 923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Justlc~
e Ne_g·ocios lntc;~iores, os creditas de 74:,000$ e 71:000$, sq:p..
J~lcnwnlarc.o, para pag-amento de soldo c dif,fcrcnça do soldo
v. o!'fieiaes e praças rln .Policia Militar e do Corpo de :Bombeiro~ (com )Jiu•ecer {avoravel ela Comrnissiio de Finanças,
n. 280, de -I!J23);
3• cliscussf>.o ela proposição da Camara dos Deputados,
.n. 6!J, ele -192;i, considerando de ut.ilidaelc publica a Escola
Pratica de El0ct.ricidade, •relegraphia e Radio-telegraphia,
com série cm S. Luiz do Maranhão (com )larecer favoravel da
Commiwio de Justiça e Leuislaçüo, n. 2.13, de ·1923);
·
3• disr.u3s~o da proposição da -Gamara dos Deputados,
n. 7'}•. de 1!.123. considerando de utilidade publica o Hospital
.Evangclico, situado no Districto Federal (com· parecet· {avo.
ravel da Cwmmi.l'srTo rle Justiça e Leoisla.çlio, n.. 2.-l.f, de 1923);
a• d!scu,~ão da proposi(;ão da Camaru dos Deputados,
n. 16:i, dn 1022,' que releva a prescripcão cm qun· incorreu a
pensão deixada á D. Veronica Rodrigues de Oliveira, por seu
marirl0, 2" sargento da Brig·ada Policial, morto cm 14 de novembro .-!c 1901t (com paJ•ecel' favoravel âa Comm.iss!io de. Fi·
·nanças, n. -197, de 1.92.1);

3• discussão tia ]WOposição da Cnmura dos Deputaclo5,
n. 64, de 1923, considerando de utilidade publica o Instituto
àa Ordem dos Advogoaclos Brasileiros (co/11. parecer (avo1•a:vel
do. CQmmissüo de Justiçn e Lcoúlaç!io, 11. 250, de ·1928) ;
J

••

!d

3• rliscussão rio projecto do Senado, n. 2:), de 1!123, que
permill.e a funccionarios o operarias da Hepnrtição Geral elos
•.relegrapllos, que fizerem parte ele associuçõc~ de classe, consignar até dois l.crcos dos respcct,ivos orclenaclos, parn !l.ag~·
m.enl.o de conLribuicõcs (com pw·cccJ' favorcw!Jl tia Comnussno
ele htstiça c Lcaislarüo, u .. 2·18, de 1923);
5, - Vol. VII

',:

J6

:

.

.
'

.

'' '

2' discussão do projecto do Senado, n. 28, de i923, autorizando o Governo a abrir um credito na importancia de
7 :860$, para pagamento de apparelhos adquiridos para o Laboratorio de Analyses, da Alfandega de Manáos (com emenda
da Commissiio de Fi.nanças, já approvada, parecer
de /928);

n.

252,

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 66, de .1923, autorizando o Poder Executivo auxiliar com
a quantia de 200:000$ a construcção do monumento a Christo,
o Redemptor, que vae ser levado a effliito no pico do Corcovado (com pm•ecer favoravel da Commissão de Finanças, numero 232, de 1923);
2' discussão do projecto dó Senado, n. 39, de 1922, con-

cedendo premi os a lavradores que· provem haver constituído
palmares de coQJ!eil'os no littoral do paiz, e dando outras
providencias (corn emendas da Commisst'io de Agricultura e
parer.e1· contrar·io da de Finanças, n. 287, di;! 1923).
Levanta-'~e.·a
. . ~~ ,' ·;

·

sessão ás 14 horas e 15 minutos.
'

ACTA DA REUN<IÃ.O EM 8 DE NOVEMBRO DE 1923
.

PR.ES!DENC!A DO SR.. EBTACIO COIMBRA, PRII:BIDENTE

A's 13 e 112 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
· Martins, Olegario Pinto, Cunha ·Machado, .To~6 Eusebio,
Antonio Freire, Benjamin Barroso, João J,yra, Ferreira
Chaves, Manoel Borba, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro,
Adolpho , Gordo, Alvaro de Carvalho; Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Generoso 1Marques,
·
e Carlos Barbosa (20) .
Felippe
. . .. Schmidt
.
·Deixam de. comparecer com causa justificada, os Srs.
A. Azeredo, Silverio Nery, Pires Rebello, Barbosa Lima, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo Chermont, Indio do Brasil, Costa Rodrigues, Abdias Neves, João Thomé, José Accioly,
.Eloy. de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Octacilio
de· Albuquerque, Carneiro da Cunho, Rosa e Silva, Eusebio
de Andrade, Aí:au,io Góes, Pereira Lobo,· Goncalo Rollemberg.
Biqueira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Nilo
Pecanha, Miguel de Carvalho, Paulo de Frontin, Sampaio
Corrêa, Irineu Machado, Francisco Salles, Alfredo Ellis, José
Murlinho, Hamos Caiado, Affonso de Camargo, Lauro Müller, Vida! Ramos, ·Soares dos Santos e Vespucio de
Abreu (42).
O Sr. Presidente -

sessão.

Não ha numero para ser aberta a

I

__J
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O Sr. 1" Secretario dá conta do seguinte :
EXPEDIENTE
Officios:
Do. Sr. 1' Secretario da Gamara dos Deputados remettendo
a. segmnte :
PROPOSIÇÃO

'

N. 103- 1923

O Congresso Nacional resolve :
ArL 1.' Nos Estados as· secções eleitoraes terão no maximo 500 eleitores, devendo os eleitores accrescidos durante
a legislatura ser equitativamente distribuídos pelas secções
existentes até nova divisão dos municípios para a eleição da
legislatura seguinte.
Art. 2.• Nos Estados as mesas eleitor:aeà serão constituidas:

1

,;

'1

'"'

§ 1.' Na primeira secção da séde da comarca pelo juiz de
direito como presidente, pelo primeiro supplente do substituto do juiz federal e pelo presidente do Conselho, Gamara ou
Intendencia Municipal.
. § 2.' Na primeira secção da séde de termos judiciarias pelo
juiz municipal, preparador ou substituto, conforme a denominação da respectiva organização judiciaria, como presidente, pelo primeiro supplente do substituto do juiz federal
e pelo presidente do Conselho, Gamara ou Intendencia Municipal.
§ 3.' Na primeira secção da séde de municípios que não
forem termos . judiciarias pelo primeiro supplente de substitui o do juiz federal como presidente, pelo presidente do Conselho, Camara ou Inlendencia Municipal e por um eleitor nomeado pelo juiz de direito da comarca respectiva.
§ 4.• Nas demais secções das sédes das comarcas, termos ·
ou municipios e nas outras secções dos districtos de paz, por
1l'es ~leitores do município ou disl.ricto de paz respectivo, nomeados pela junta da sé de da comarca, sendo um pelo juiz de
direito desta, um pelo primeiro supplent.e do substituto do
juiz federal e um pelo presidente do Conselho, Camara ou Intendcncia. Municipal, cabendo a presidencia ao que tiver sido
indicado pelo juiz de direito. .
§ 5.• A organização das ine,sas eleitornes será .feita em
aurliencia publica a esse fim destinada, a qual se realizará
ás 13 horas, 30 dias antes do designado para a eleicão.
§ G.' Si na alludida auclicncia não comparecerem os tres
membros da junta, cada um dos que comparecerem fará a
nomeatiio que lhe cabe e serão convocados todos ·para nova .
:mdiencia, que se realizará :1. mesma hora e no mesmo local, ·
.48 horas depois.
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·§ 7.• Si nesta segunda audiencia não cõmparccercm to·~
dos os membros ·da junta, os que tiverem comparecido ac~
cardarão na indicacão dos mesarios para completar o numero,
prevalecendo a inclicação do mais velho, si não houver accôrdo.
§ 8." Ficam revogados os dispositivos da legislar;ão vi~
gente referentes á indica cão de mesarios por eleitores.
Art. 3." Quando os tabc!liãcs, cscrivães vilalicios c ofl'iciaes de registro civil da sédc de cada município e dos clislt1icl.os de paz ou subdivisões judiciarias forem cm numero ·in~
ferior ao numero de secções de 500 eleitores, a junta de comarca, por maioria c votos, desi.gnaní um eleitor para ser~
vir como sccr,ctario da mesa de cada secção excedente ao· numero daquellcs servcntuarios.

Paragrapho unico. Essa designação será feila na mesma
audiencia especial cm que forem organizadas as mesas para
a eleição.
.
Arl. t• Nos disLrictos rlc paz nu subdivisões judiciarias,
onde liouvr~r· agencias do Cor·rPio, excepto na capital rlos Estados c séde dos municípios. os livros eleitoi'as serão entregues ús respectivas mesas, depois de reunidas, 'pessoalmente
p~:los agentes posl.aes competentes, sob pena para csl{)S do.
pcrrla do emprcg·o c de responsabilidade criminal. Nos distt·iclos onde não haja agencia do Correio a entrega será
feita lambem, :is mesas reunidas, por oJ'ficiacs de justil:a,
corno actualmente.
Arl.. 5." A rubrica dn juiz tle r.liréiLo nos livros cleitoracs
serú ubrigat.oriamenlc manuscripta nas duas primeiras c' na13
duas ultimas folltas, podendo .sr•t· dr! chancella. rus demais.
Arf. u.• ·si, reunida a mesa vet•ificnt; esta que o livr·o de
actas não I em a rubriea do juiz de dit•eito, será pelo secrc~aJ•io laY!'ado r.•m spguirla ao de 'abertura riu .iuiz federul
um termo, assignadn po1· Ioda a nwsa, c u presidente rubricadt lO(] as ns pag·inas rlr1 allurlido livro.
Assim auLhenlicadn o li\'l'u, ficaJ•á valida a ,rlei~ão para
lrJLlo,; os efl'r.ilos legaes. inclnsh·e a apmação pela respectiva
.iJ;nla. que cnrnnJJJJJica!':'l H rall.a commel.lida c, assim vr~rit'i
e:!t.la. au pt•ocur:Hirn· sr•eeionul respecl ivo vur·a que cslc proccela etJnlrn o .i11iz de rlireilo.
AI'!. 7.' Si até ll !toJ'US a nwsa não livor· im;lallacla,
nfLO hnYCL'à t_olcic;üo.

Al'l.. 8." Scr:í l.oJnaclo em separado o voto do olcilot• que,
crnlwr:t nü.o conslando da lista de chamada, apresentar o seu
titulo c cul'lciJ•a elo identidade,· onde houvet·, que serão retidos c onviados :í .iunla apuradora.
O volo cm laes condições sél será apurado pela ,itmtll á
v:sta de ccl'lidão de eslat· o eleitor alistado na secção em que
votou .
.\!'!. !1." A i\Jesn nüo aput'UJ'Ú o volu do cantliclalo, eu.io
nome u.;livm· ri.,cado ou inutilizado na ccdula, clevcmto,
por•írn, apurar os demais que não lenham riscaclmus ou sejam
il!eg·iveis.
... . .. .
. ... . . ... .

'11

'

I

Arl. 10. Quando se proceder simultanc;amente a mais do
uma lcição, o sncrclario ria Mesa transcreverá sómente uma
fif•llas no livro p!·OJll'io. dr•vendo, porém, na lJ•anscripção que
ftzrr, C8JWCifi.;ar a vntaeãn dos candidatos da oul.ra ou mltt•as
eleir;õr!s, e quoesquet··ineir.lcnles que se tenham verificado ..
Ari.. H. Dül'et•ida a peli~ão para serrm l.omarlos o~ \'O I os
cm cartor.lo, será esl.o aui unda e nos proprios autos Juvmdo n
l.nrmo que os clcil.ot·cs ass ignarãn, ti projJOrcão .que I'O'rem
~Pr!!Rrml.u)1rlo os se-us til.ulos ao ,juiz, qur o~ dal.nrí1 e nllll'icnrt't,
Jncltcando os :~eu:; candidatos.
~ 1;" :J<:slr. lermo sr1•á assig·narlo pr.IM fiscae~ c r.Jeitopr.S·
que o quizercm e em ultin~rJ Jogar pelo ,juiz.
.
§ 2.• O !.ermo rir votação, Jogo depois de assignarlo, será
transcripto no liyro de notas pelo tabe!lião, quo tôr designado,
o qual darti do seu resultado' boletins aos J'iscaes e candidatos,
que passarão recibos •.
§ :1.• Os autos de votaciio serão cm original remcttidos, no
]lra~o de 2.1 horas, pelo correio, c sob rcgisl.r;!, ao prcsidenio
da .Jtmta apuradora.
§ 4.• Quando se p,t•occdcr a mais rle uma r.leição ao
mesmo tempo, far-sc-á um auto ol'iginal para eada uma
de lias.
Ar!.. 12. Embora sem o reconhecimento das firmas do~
· clcito!'es c mesarios, será apurada a acta que estivm· assignad:t
pülos J'iscacs elos candidatos c de que constarr.m boletins com
·as firmas do seu signatario reconhecidas pelo secretario dtL
l'i(nsa.
'A ri:. 13. No caso de estar ausente da séde da comarca ou
!.ermo o respectivo juiz de direito. ou municipal, poderão os
eleitores da secção que não funccionou recorrer ao juiz togadô
do termo ou comarca visinha, desde que o façam dentro dq
prazo de 48 horas determinadas cm lei.
Ar!. H. Os ,iuhes municipaes dos termos annexos ás comarcas são competentes para o preparo do processo tlc alís1amento rleil oral, cu ,i o .iulgamrnt.o cont inúa a competir uos
juizes de direito,
.
Art. 15. No Districto Federal serão lambem ·designados
para presidit· mesas eleitoraes os sub-pretores e os promotores ela .Tuslif)a Mililar.
Ar!.. iü. A eleição para a renovação do tc,rco do Senado
{) paJ•a a Gamara dos Deputados na legislatura de 192'1 e Hl2G
terá Jogar no rlia 17 de fevercil'o de 192'4.
A!·L -17. O municipio de Carpina, cnn1 sódc cm Floresta
elos Leões, crendo pela lei n. 1. 572, de Hi de mai9. ultimo, no
Esiadn rle PPt'nam\Juco, pertcncerú ao prin.wit•o cli!iit.•iclo ell'i.
toral elo mesmo Estado.

Ar L. 18. Revogam-se as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, G de novembro de 1923. - Arde tlzevedo, Presidente. -- Pedro da Costa
Jleyo, ·1" Secretario. - Ascdndino. Cll'I'IWiro da Cunha, 2' Sc~rcJn~:io in_Lc!.'ino .•, ~ A.' Comp1issü~~ ele J~lsliçu c Lcg·islu~li\k,

no![o Rorl'l'iauc.l

•
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Do mesmo Sr. Secretario, remettendo um dos autographos da. 1·csolução JegislaLiva, sanccionada, que autoriza
aorrr um credito de 50 :000$, para occorrer ao pagamento de
despesas com ·a, Casa de Del.(rição, crn 1922. -· Ao archiv,o.
O Sr. 2' Secretario procede á leitura do seguinte
PARECER
N. 297- i923

A proposição da Camara dos Deputados, n. 92, de 1923,
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio .:Ia M·arinha, dois creditas supplcmentares, urn de 399 :!H3$35D á
verba 2•, "Officiaes o Sub-officiaes", na con~ignacão "Diversas
quotas'', alinea III- para pagamento das diarias ao pessoal da
uviação, dos submersíveis, ele .. e outro de 50:000$ á verba
13", "Despesas extraordinarias", eo·nsignacão "Eventuaes"
para tomada de contas dos rcsponsaveis da Marinha, enterros
de civis e militares, serviços cxlraordinarios, etc.
Da exposJção do Sr. Ministro da Marinha, apresentada ao
Sr. Presidente da nepublica e por este enviada ao Congresso
Nacional com a mensagem de 18 de agosto ultimo, solicitando
aquelles creditas. verifica-se que as despesâs realizadas até
12 de junho do éorrcnte exercício. por conta das duas citadas
consignações, de 200 contos a primeira e de 250 a segunda,
montavam já cnf.ão e respectivamente a 197 :971$750 e a
224:550$875 e que o quantum reconhecido necessnrio para
fazer face aos mesmos serviços, de junho ao fim do exercício,
uttingir;\ ainda, segundo uma demonstração da Contabilidade
da Marinha, a 401 :971$GOO na nlinca III das "Diversas quotas"
ela verba 2' e a 75:.149$125 nos "Eventuaes" da verba 13•,
o que impo1.·La nu nceussidadc de serem reforçadas estas .duns
consignacücs com os credilos solicitados de 339:943$350 e
50:000.$ que são, para cada uma dellas, a differença entre o
quantum preciso c o eestnnte de suas respectivas dotações á
data da demonstração l'eita na mencionada contabilidade.
. Assim, lendo cm vista o CJllC fica exposto c tambem que
as despesas para que são pedidos os dois .creditas estão consig·nadas no orc;amcnl.o cm virtude de leis que os autorizam,
t\ a Commis,ão de .Financ;as ele parecer que o Senado approve
a proposição.

Sala das Commissõcs, 31 de ouLubro de 1923. -Bue'no
de l'ahm. Pt·L•sidl'n LP. - .. Fel'ipp!J Schmidl, Hclalor. - Law·o
Jrii/lcr. -- Jolin L'ura. -· Sampaio Cm·rr1a. - Vespucio de
A lii'CU. -'- J'llstn Che1"'liOnt.
P110POSI(,:,\o llA CAM'AIIA llOS llEPtl'r:IDOS, N, 92, llF.
SE 11EPEHE O PAHF.CEI\ SUPilA

1923, A QUI!
,.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.' Fica o Poder Executivo auto;rizado a abrir, pelo
Minislerio ria Marinha, crcclil.os supplementares no valor de
I.I'cscntos c novcnla o noye contos novcccnloR c quarenta c
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tres mil Lresentos e cinnocnt.a ré is (399 :943$350), á verba 2•
-- Officiaes c suh-officia~s- consignação ''Diversas quotas"
(·. ~ub-comignação ·III, "Para pagamento das di:.rias ao pessoal
dn aviação; etc.", e de cincoent.a contos (50:000$) á verba 13•
-Despesas ex! ramtlinarias- II consignação "Pal'a tomada
de, contas dos l'r.sponsaveis ela Marinha, etc.". tudo do orca. monto vigente de 1923.
ArL. 2.• Fica tambem o Poder Executivo autorizado a
realizar as operações de. credito que forem Rflcessarias para
prover aos pagamentos previstos pelo arL. 1".
·
Art. 3.• Revogam-se as disposicões em contrario.
Camara dos Deputados, 17 de oút.ubro de 1923. - Amolfo
Rodrigues de .4Zc'Vedo. P~·csidcntc. - Pedro da Custa Rego.
i'' Secretario. - Hugo Carneiro, 2• Secretario interino. - A'
imprimir.

-

O Sr. Presidtmte- Estanrlo pr·csentes apenas 20 Srs. Senadores, não pócle haver sessão por falta de numero.
.

A ordem do rlia para n sessão· proxima é a mesma· de hoje,

1st.o. é:

:I

I

I
·-

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 75, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Fazenda,
um crNhto de 500 :000$, supplement.ar á verba as•, do areamento vig·~nte, para inspecção de repartições de Fazenda
(com. parece1• f'avoravel da Com missão de Finanças, n. 257,
de •1923);
.
. .
. ·
1
B' discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 58, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Justiça
e NEgllçios Interiores, os creditas de 74 :000$ e 71:000$, sup- •
plement.a:·es, par,a par;am<Jn to de soldo e diffcrenca de soldo
a ofl'icíaes e praças da Policia Militar e do Corpo de. Bombeiros (com pm•ecer favorável da· Commissãu de Finanças,
.n. 280, de •1923);
· ·
.
·
3" discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 69, de 1!J23, considerando de utilidade publica a Escola
Pratica de Electricidade, Telegraphia e Radio-Lelegraphia,
com s~de cm S:•Luiz do Maranhão (com pm•ecer [avoravel da
Com.missão de Justiça e Lcaislnção, n. 2.13, de '·1923)·; ·
,3• discus~ão da proposição da Camara . dos Deputados,
n. 70, de 1!123, considerando de utilidade publica o Hospital.
Evangclico, situarJo no District.o Federal (com pareeer (avomvel da Com.moissüo de Justiça c Lcaislaçlio, n. U4, de 'l923);
3" ·discussão da prop~sicão da ·Gamàra dos Deputados,
n: 165, de 1!l22, que releva a prescripção ein que incorreu a
pensão deixada á D. Veronica Rodrigues de Oliveira, por seu
marido, 2." sargento da Brigada Policial, morto cm 14 de novembro de 19011 (com pm·cccr (aVO!'a'VCl da Cornm.is,1ão de Finanças, 11. 197, de /92:1);
3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 134, de 1923, considerando de utilidade publica o Instituto
da Ordem dos Ad\'og-ados Brasileil•os (com parcce1' {a'Vo-na'Vcl
rla Commis.jüo de Justiça c Lco'islaçr.io, n. 2ti0~ de '1923) ;

....

. ',.

,..

I

'

5ô8

;.

.ANNAES DO SENADO

3• ·discussão do-proJecto do Senado, n. 22. de f923, que
permitto a funccionarios c operarias da Repartição Geral. dos
Telcgraphos, que fizerem parte de associações do classe, consignar até doiH terços dos respectivos orrl~n:dos, para pagamrmlo de contribuições (coin pm·ecer {avnravel· da Corn?nissiio de Justiça e I.euislaçlio, n. 2.f8, de 19~.1); .
2• disct;ssão do IJro,iecto do Senado, n. 28, de 1923, autorizando o Governo a ahrir um credito na importancia do
7 :'SGO$, pura pagamr.nl.o de apparolhos a<dquh•irlos para o Lalloral.orio de Analyses, da Alfandega de 1\Ianán~ (com. emenda
tia Commdssiio dr: Finaii('Os, :iri OJllJI'oVada, parecer n.. 252,
f{e \/-923) ;

.

. 2• discussão da propos1çao da Camura dos Deputados,
n .. GG, de 1923, autorizando o Poder Executivo auxiliar com

a quantia de 200:000$ a construccão do monumento a Christo,
o Redemplor, que van ser levado a. effeil.o no pico do' Corcovado (com parecer {avomv!!l da Commissiio tle Finanças, nu1Twro 2:12, de ·1923);

·

.

,

·

2" discussão do projecto do Senado, n. 39, de f 922, conce-

dendo premias a lavradores que provem haver constituido
:palmares do coqueiros no lit.toral do paiz, e dando outras pro'•idcncias (com emenrlas da Cornrnis-Yáo tle Auricultura e pa1'eCC1' con.tT·ario da da Finanças; n. 287, de 192.1) ;'

' 123• SESS:\0, El\I 9 DE NOVEMBRO DE .1923
'PRESIDENCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE

_ As 13 e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
Mart.ins, Olegario Pinto, Lauro Sodré, Costa Rodrigues, Antonino li'reire, Benjamin Barroso, José Accioly, João Lyra, Antonio Massa, Octacilio de Albuquer.que, Per.eira Lobo, Nilo
Peçanha, Modesto I.eal, Paulo de Frontin, Bueno do Paiva,
l3ernardo Mont~iro, Francisco Salles, Adolpho Gordo, T..uiz
Ado!pho, Hermr.ncg·i!do de M01•aes, Carlos Cavalcanti, Affonso
de Camarg-o, Laura Müllct•, Felippc. Schmidt c' Carlos Barbosa
,(25)

o

'

. O Sr. Presidente abe·l'ta a sessão.

Presc~\l.cs 25 Srs.

Senadores, está

Yue ser lida a acfa ela scs,;ão anlet'iot.•,
O Sr. Affonso de Camargo (servindo de 2' Secretarip )'
leitura da acta ela sessão anterior, que, posta cm dJScussão, 1í approvada, sem reclamação.
O Sr. 2' Secretario (se1'vindo de 1') dá conta do seguinte

proced~ (t

EXPEDIENTE
Do S1·. 1• Secretario elo, Camura dos Deputados remetns seguintes .

~cnclo

PROPOSIÇÕES

'

N. 104- 1923

O Congresso Nacional decreta :

-

Art. t.a O Presidente da Republica é_ autorizado a despender, pelo Ministerio das Relações Exteriores, no
exercício de 1924, _com as verbas abaixo designadas, as quantias de 5.893:009$001, ouro, e 2.3M:944$000, papel.

~

!XI

"'rn·
rn

;o..

Ouro
fixa
I. Secretaria de Estado - Reduzida de 244:2131500·
feitas na tabella as seguintes alterações : Pessoal
- Substitua-se a primeira consignação pela seguinte:

o

.Papel
Variavel

Fixa

...,.

I'J

Variavel

-Cb

"'z

I'J

-~

"'
c""
"'"'
<.:>
i!:

Ve{lcimentos do pessoal

!%l

--""

Ministro de Estad-o :
Ordenado, decreto n. 14.056, de JJ.
de fevereiro de 1920..• ,........ 24:000$000
Representação, illem..... •• . • • • • • • 18:000$000 ·

_c.>

2 Directores Geraes :
Ordenado, decreto n. 14.056, de 11
de fevereiro de 1920............ 24:000$000

(n-

~
~

Ouro
Fixa
Gratificação, idem................
Representação, idem •••...•••. :..

~

Papel
Varlavel

Fixa

Varlavel

12:000$00()
6:0001000

1 Consultor juridico, gratificação,
decreto o •. 14.Dã6, de J1 de fevereiro de 1920 .• . . . • • . . • . • • . • • . . . 24:000JQOO

,..
8 Directores de Secção:

Ordena®, decreto n. 14.D55, de U
de fevereiro de.I920 .•.......•.••..••.. · 64:000$000
Gratificação,. idem .•.•....•.••..•-.... •. 32:000li()OO
Representação, idem... . • . • • • . • . • 14:400$000
12 Primeiros Officiaes:

Ordenado, decreto n. 14.055, de .11
. de .fevereiro de.l920. •....••• •••.•• 76:.800$000.
Gratificação,, idem • •• . . • • . • • • • . •• • 38:.400$01)0
: 12: Segundos Officlaes::
Ordenado decreto n 14.056, de 11
de fevereiro de 19m............ 57:600$COO
Gratific~ção, idem .... _............ 28:800$000 •

"/.
/!
;:;...

~

g
'L

"'>z

·g

. I-·
~

18 Terceiros Officiaes:
0Idenado, decreto n.l4_056, de 11
de fevereiro de. 1920 .............. .
Gratificaç~o. idem •.....•.•..•..•.

64: BOOJOOO
32:400$000

l Cartographo, gratificação, decreto
numero 14.056, de 11 de fevereiro
de. 19.:.0 ........................ .

6:000$000

"'

·~

3:20)$000
1 :6:10$00!)

1 Conservador:do Archivo e Bibliotheca:
Ordenado, decreto n. 14.056, de
H: de. fevereiro: de 1920 ........ .
Gratificação, idem .............. ..

::n

"'"'z

Sl

3:200$000
1:600$000

"'

·i
t:l

..."'

1 Ajudante. do Conser.vador ; ..
Ordenado, decreto n. 14.056~ · de
U de fevereiro de 19~0 ........ .
Gratificação, Idem ..••.•..•...•.• ~

<:0

2:400$000
1:200$000

""co

1 Zelador da Mappotheca :
Ordenado, decreto r;. 14.056, de
11 de fevereiro de1920 •.•.•.••• ,

'~

ih

o>•

1 Calligrapho.:
Ordenado, decreto n. 14.056, de
11 de fevereiro de 1920 ....••...
Gratificação, idem ................ .

"'"'
"'

2:400$000

~

\_~

Fixa

~

Papel

Ouro
Variavel

Fixa

Variavel

1 Porteiro: .
Ordenado, decreto n. 14.056, de
· · 11 de fevereiro de 1920 ••••••
Gratificação, idem . ... -•.......••

6:000$000
3:000$000

1 Ajudante de Porteiro:
Ordenado, decreto n. 14.056, de
· 11 de fevereiro de 1920 •••••••
Gratificação, idem .....•......•.•

4:600$000
2:300$000

2 Officiaes de Gabinete do Ministro,
. gratificação, decreto n. 14.055,
·· d.: 11 de feve1 eiro de 1920.....

~-

...

1!!1

8

..

lJI

z

>·

36:000$000
18:000$000

2 Correios:
Ordenad'>, decreto n. 14.056, de
11· de fevereiro de 1920 •••••••
Gratificação, idem ............. .

.,'

>"
z

·to Contínuos:.

Ordenado, decreto n. 14.056, de
11 de fevereiro de 1920 ••••••••
Gratificação, idem ... .•.••••.• ~ ·•.

.

7:200$000
3:20[)$000

12:000$000

g

).

-

•
'-

3 Auxiliares de Gabinete do Ministro, gratificação, d e c r e t o
n. 14.056, de 11 de fevereiro de

'

t-"

1920 ........................... .

14:400$000

2 Auxiliares dos Directores Geraes,
gratificação, decreto n. 14.056,
de 11 de fevereiro de i920 ••.•••

4:800$000

3 Contínuos do Gabinete do Ministro, .
gratificação, decreto n. 14,055,
de 11 de fevereiro de 1920 ••••••

..,,
1!1
IZl

"'
o>•·

=·

""is:

3:600$000

00·

20 Serventes a 300$ mensaes :

1:1

110
!;;!-.

Ordenado, lei n. 4.242, de 5 de
janeiro' de 1921 .•••••••••••• : •••

Gratificação, idem .............•.•

o

<
m·

48:000$00()
24:()()()JOOO

;;:;·

-

6 Dactylographos, a 300$ mensaes,
gratificação, lei n. 4.242, de 5 de
janeiro d~ 1921 .•.. ·• •.•..•••..•

'

21:60Ó,t;OOO

""o

1:1
I>'J
~

CD

r<>

.=·

i Telephonista a 300$ mensaes, gra- ·
tificação, lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921. .......... : •••••

3:600$000

2 Motoristas a 350$ mensaes, gratificação, lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921 •••••••••••••.•••
I

8:4001000

:_-

:;:>•

-~

to>-

.
'

.;

-..:.:

Ouro
fixa
1 Ajudante de motorista a, 200$ _mensaes, gratifi,ação, lei n. 4:242,
de 5 de janeiro de 1921 ... , . . • • .

Papel
Variavel

fixa

i!
Varlavel

. .--!
j

J

-J

-j
2:400$000

.,j

1 Ajudante de motorista, gratificação _
Jb7i500 mcnsaes...............
2:250$000

-~

1 Cocheiro a 250$ mensaes, gralifi- cação, lei n. 4.242,_ çle 5 ·de janeiro de 1921.. ..• . . . .. . • . . . ..
3:000$000
1 Ajudante· de cocheiro, gratificação 187$500 mensaes •• :... ..

.

1
j

-'!
~-

)

z
>

1':

"'

2:250$000

1 Lavador de carros a 180$ mensaes,
gratificação, lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921 . . . . . . • . . • . • .
2:160$000
2 jardineiros, gratificação, 187$500
mensaes ....•. _, .•.•..••••••• -.•• - 4:500$000 _
1 Jardineiro a 150} mensaes........

1:800$000

1 Electricista a 30J$ men-saes, gratificação, lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921 . .. .... . .. • ..

3:600$():JO

8

"'~
~

"-

"J
··~

J

-~~-

-----· -----------iiiiliiiíllilll'-. ·-

-·- .!!.,.._.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

..
1 Ajudante de electricista à 100$000mensaes, gratificação, lei n. 4.242,
de 5 de janeiro de 1921.. • • • • • •
-

-

--

-

1:2001000
784:200$000

i

Gratificação ao Director da Contabilidade, 6:000$0CO (variavel).
•
3• consignaçâo: sub-l:onslgna\;ão n. 41,
em vez de ~=0001, diga-se LO:OOOJ;;
sub-consignação n, 42, em vez de _
12:0001', diga-se 10:0001; suJ-consignação n. 43, em vez de 22:000$,
diga-se :<.0:000$; suiH:onsignação
n. 44, em vez de 50:0001, diga-se

. _i
:L

"'

CD

"'c

;>-o

"';,::
CD

o

"'z

35:000$000.

o

4" consignação : suO-consignação n. 45

-

<

(gratificação addlcional por tempr;
de serviço ao director geral Arthut
Eduardo Raoux Briggs, 8:40 t$(100),
supprima-ae.
·

"'

ii:
t%1

"'

o

"'

5' consignação : sub-consl~llação n .- 46;
em vez de 2J:OOO$; d1ga-ae •••.••
12: OOOJOO':l.
&•

«>
~

c.J

consig~ação : sub-consignação Íl. 50,

•Para pagamento do augmento provisorio de que trata o art 150 ·da
lei n. 4.555, de. lO de agosto de
1922, 139:213$500•, supprima-se.

-,

-·

t.ri'

tit-

I

I

--

l

.,._

Ouro
Fixa
Material : sub-consignação no 2, em
vez de 10:0:0$, diga-se 7:000$;
sub-consignação no 4, em vez de
48:000$, diga-se 30:000$; sub-consignação n. 9, em vez de 20:000$,
diga-se 10:000$000. oo. oo. o••••••
2o Corpo Diplomotico- Reduzida de ~8:000$,
ouro, feitas as seguintes alterações na
tabella : Pessoal - sub-consignação
no 13, em vez de c23 primeiros secretarias, 184:tl00f>~. diga-se c22 primeiros
secretarias 17J:OOO$~ ; sub-consignação
no 16, em vez de 30:000$, diga-se
10:01.0$000. Material- Redigida assim
a 1• consignaçãtl (despesas diversas) Aluguel de Chancellarias: c Para o
aluguel das casas para as cha&cellarias
das seguinfes embaixadas e legações,
prestadas as contas dos alugueis pagos
e recolhidos os saldos ao Thesouro
Nacional~ . ............................·.

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

Variavel

e

at

- Papel-

S

e •

I

•

i

I

ee e

Fixa

837 :444$QOO

Variavel

645: 500$000'
~'7.

:--

""
~

8
"'""-...:

..
t:>

o

1.315:000$000

777:555$555

3. Corpo Consular Redigida assim a
1• consignação (despesas diversas) do
Material - Aluguel de Chancellarias:
c Aluguel de Chancellarias, prestadas
l

-

'

.........................................................................a~............

·~~~~~~~

•

. ••

<.

..
!"

<
e.
;§

contas e recolhidos os; saldos. ao Thesouro Nacional>. Augmentada esta
mesma consignação de 560$800 para
elevar a 1:8001:, 1:300$ e 1:500$,
respectivamente, os alugueis das Chancellarias dos Consulados em· Nova Orleans, .Milão e Baltimore ..•.••••.•••.
4. Recepções of{iciaes 50: OOO$COO •••••••

I

Reduzida de •...•
•••••••••••••••••

~.

5. Congressos e conferencias. Reduzida de
75;000$003 ouro, feita na tabella a· seguinte alteração: 2' consignação (pessoal)· em vez de 150:0UO$, diga-se
75:000$000 •.•...•.....•. '!'.

=···········

6. Serviço telegraphico, ••••••••••••••.••••

7. Repartições internacionaes. Reduzida · de
28:017$656, ou:o, feita na tabella seguinte alteração : n. 7, em vez de
951.877,92 francos ouro, diga-se ••.••
872.507,79 francos, ouro·••.••••••••••
.

8. Ajudas de custo. Reduzida de ÚJO:OOOO,
óuro, feita na tabella a seguinte .alteração: 2• consignação, em vez de .•••
150:000$, diga-se 50:000$000 ••• • H • • • •
!::l 9. Extraordinarias no Exterior. Reduzida
de 200:000$, ouro, feitas na tabella as

1.311:800$003

59D:J32$223

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

........ -· ..

r_n

. • ae

I

e e e e

O I

250:000$000

I

"'"'

tO

:;..,

o

"'"",...
o

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

"'o""z

275:0:0$000

:;.oo:o:Jowoo

...........

200:000$000

<
t=1

~

""

;:o

o

...........

434:421$223

~-e

350:000$000

• o e • • o •

I I

• I

•

10 I

e 10 I e I

I

10 10

...........

...........
. e

I I

e

I

e

I

""

"'
..,.
o

'"'
""'

I • 10 I

.........

tn

.'

:1

Fixa·
seguintes alterações : 2& consignação,
em vez de 50:000$, diga-se 20:0i:O,ii;
supprimida a 4• consignação ; 5• consignação, em vei de 100:000$, diga-se
30 :OO:J$000........................... .

•

•• o •••••••••

_,.

Papel

Ouro

Variavel

Fixa

01

00

12. Commistões de limites. Reduzida de ..... .
40:000.1', feitas as seguintes alterações
na tabella : t• consignação (pessoal),
sull-consignação n. 3, cm vez de .•.•
· 50:COO$, diga-se 30:000$; 2• consignação (material de diversas despesas), sub·consignação n. 3, em vez
de 6\J:OOOO, diga-se 40:000$000 ....... .
Son1ma •• .•••.•••.....•.••••••••••

i

Variavel

40D:(IOOSOJO

10. Expansão economica. Reduzida. de .... ..
10:000$, feita na tabclla a seguinte

alteração : t• consignação, sub-consignação n. 2, em vez de 50:00J$,
diga·se 40:00)$000 ..•....•....•..•.•.•

~

z

••••••• o •••• -

24():000,\0)0

70:000$000

>

"'

Ul

"'o
Ul

"'z

6o
.. • • o • • • • • • • • •

. 2.62õ:S00$000

••••• o •• ,·. o o •

• ••• o ••• o ••

3.267:109$000

837:444$00)

lI

3ô2:000$000
1.527:500$000

Camara dos Deputados, 8 de novembro de 1923. - Arnoljo Rodrigues de Azevedo, P;csidente. - Pedro da Costa
Rego, 1 Secretario. - Ascendino Carneiro da. Cunha, z• Secretario.
D

A' Commissão de Finanças.

I'
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N. 105-1923

O Congresso Nacional resolve:
.t\rt, 1." Fica o Poder Executivo aulorir.ado a abrir, pelo
Ministerio da .Tusliça e Ncgooiof., Interiores, o credito especial de 71. :510$, destinado a salisfa'Zcr o pagamento das
graLificacões que compcf.em, durante o anno de 1922 c o período decorrente de 1 de ,ianoiro a 30 do setembro de 1923,
ao eh el'e o nos engenheiros da Com missão elo Li miles Paraná"
Santa Catharin::~.
Ar.t. 2.• Revogam-se as d·isposicües cm contrario·.
Camarn dos Deputados, 7 de novembro de 1923. -

Ar-

nolfo Bodriaues de A::evedo, Presidente. - Pedro da· Costa
Reao, i" Secretario, - Ascendino Ca1'nei1·o da Cunha, 2'. Se-

cretario interino. -A' Cornmissão de Finanças.
'

. N. 100-Hi2·3
EMB:;nAS D;\ CAMIRA DOS DEPUTADOS AD PfiO,JECTO DO SENADO

N.

i

Ao art; L' Rorli,ja-sc desta fórma': Fica o Poder Executivo
a adquirir, separadnmc~nte, ou cm con,iuncto: a) a
S. Clemente n. 131t, cm que residiu nesta cidade,
o Sr. Senador Ruy Barbosa; b) o mobiliario, a bibliothcca, os
manuscriptos c o archivo; c) a propriedade intcllccLual dus
obras elo eminente brasileiro.
·
~nlorizado
ca~a à l'tm

N.. 2

Fommlc-sc. ncslcs !.ermos, o Jlaragrapho: "Realir.arla a
acquisiçfto, o Governo J'unclnrá, no cclif.icio, o com as installnçõcs nrJquil'idas, nm mu:::cu-hibliothccn, poclcnrlo dar-lhes, não
obstante, os destinos que ,iulg·ar ma\is adequados no cu!Lo nacional pela memoria do grande cidadão".
N. 3
Ao a1•l. 3.' · Rr.di.ia-sc assim: ",\s obt•as r! o lluy Bnrbos:1,
depois de elas~ i ncndus pela referida commissão serão. mandadas puhlicar pelo Governo, pnrtrnccndo ao Estado os ros'pecl ivos direitos :mtorncs, nublicnndo-sc tnmbom os munusc:•ipl.os, cu,ia rJivulg-açiío, dada a importnncia dos mesmos,
fôr comidcraclti util".
N.

Ao ar I.

cfft~ctum·-so

~'-

lt

AccrosccnLr.-sc: comlanlo que a despesa a
nfto r.xccdn de qunLI'o mil conlos.

580

ANNAES DO SENADO

N. 5
AccrescenLe-se; onde convier:
Arl.
Na fundação de qualquer. natureza, que se fizer,
cm v.irLude desta lei, havcrti, na Bibliotheca, constituida pela
livraria que pertenceu ao Senador Ruy Barbosa, ·uma secção
especial, composta de todas as· obras <lelle adquiridas pela
União e. '! essa secção será dada a denominação de "Secção
D. Maria Augusta", - em honra: ú vencranda viuva do im~
mortal brasileiro.
Camara dos Deputados, 7 de novembro de 192~. -- A1'nol.fo Rodria1tes de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa
Rcao, 1• Secreta rio. -· Asccnclino Carnei1•o da Cunha, 2• Secretario interino. -A' Commissão de Financas.
Do mesmo s'enhor, communicando ter a Cumara dos
Deputados, mantido por dois terços de votos a resolu!)ão legislativa, velada pelo Sr. Presidente da Republica, mandando
contar tempo ao .engenheiro civii Conrado Alves de .Campos
Penafiel e remetlendo o respectivo processo. - A' Commi~são de Justic;a e Legislação.
·
Requerimento elo Sr:. .Pedro Rodrigues Soares, telegruphisla chnfo, aposentado por decreto de 12 de fevereiro de
1897, ~olicitundo melhoria da mesma aposentadoria.·- A'
Commissão de Finanças.
, .
O Sr. Affonso de Camargo \servindo de 2• Secreta1•io)
procr.de ú leitura dos seguintes
PARECERI~S

N. 298-1923

O Jll'o,ir.e.t.o do Senado n. 80, d~ HH!l, foi apresentado
pela Commis~ão di! Finanças, a cujo exame voltou em virtude
rle uma emenda npre>;entada pelo Sr. Senador Soares dos
Santos.
Ar.ontr.ec, porém, qne as providencias mcnc.ionaclas no
prnjceto foram, em seguida, inclnidas no orçamento c já tiveram mweu~iío, tornando-se as8 irn, dcsnccessaria a sua conversão em lei.
A Commissão ele Finan,;n:1 deixa, .por isso, de manifestar-se sobre a emenda, opinando pela rejcicão do projecto.
Sul a das Commissõcs, 7 de novembro do 1923. - Btteno
de Paiva, Presidente. - José Enscb·io, llelalor. - Law·o
.Miiller. - Joao L1/1'll. - Vespucio de 1tbrcn. -Justo Cher~
moilt. -

So:nt}Jaio Con·t!a. -

FclipJlC Schmidt.

·I
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EMENDA AO PROJECTO DO SENADO N. 80, DE i 919, A QUE SE,
REFERE O PARECER SUPRA

__:_Ao art. 1°, depois da palavra -serviços - accrescentese as seguintes: inclu.sive o quad1•o ·dos dentistas - mantido o resto como está até o final do referido arti;o. ·
Sala das sessõ·es, 11 de dezembro de 19Hi. Santos. -A •imprimir.

Soares dos

N. 299- 1923

.,

•

A' Commissão de Finanças foi presente o projecto numero 164, de 1922 da Camara dos Sr.s. Deputados, autorizando aabrir poJo Ivlinisterio da Viaoão e Obras Publicas o· credito espr!cial de 182 :ii85ij;' (cento e l'itenta e <luu> .:onl•lS,
tresento~ c oitenta c cinco mil réis) para despezas de mobiLaria e imialla('ão do Itovo edifici.1 ,;;·~ Telegru[Jl:•:; c·rt~
S. Paulo.
.
O credito em questão foi solicitado pelo Sr. Presidente
da Hf:lp.ubiiéa, em m~nsagem de 30 de setembro de 1922. acompanhada de. uma ·cxposicão de motivos do Sr. Ministro da
ViaÇão e Obras Publicas, ú qual baseava-se no orçamento
apresentado ao masmo ministro cnm o ofl'icio n. i. 549, de .
5 de julho do mesmo anno do Sr. Director da Hcpartição Geral dos Telegraphos.
.
Estudado o credito e verificado que as dcspeza:s que vem
o rne~:no. cobrir estão comp~ovadas, a Commissão d~ Fin~n
ças do Senado nadr, tem a oppor ú approvação do refertdo
:p.roj ec I. o.
Sala .das Commissões, 7 de novembro ele 1923. - Bueno
de Pai·na, Presidente. - Vespucio de Abre·u, Relator.
Lau.ro !tlulle1·. - João Ly1·a. -· José Euzebio. - Justo Ch•:rm.ont.. - Feli1lpe Schm.idt. - Sam.pnio CorriJa.
I>ROPOSJ.()ÃO DA C.\!'.ú\RA DOS DEPUTADOS N, 164,. DE 102::l, A QUE
SE REFERE · O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica autorizado o Presidente ·cta Republica
a abrir•, pelo Ivlinislerio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial do 182:385$, para occorrer ás despezas de mnbiliario
e inslall!rção dos serviços da Repartição Gm•al dos 'I'clegraphos.
no novo odificio cm consl.ruccão, na capital do Estado· de Süo
PunJo; revogam-se as disposições cm contrario.
Camara dos Deputados, -1 de novembro do 1923. - Al'nolfo Rod1'iau.es de Azevedo, Presidente. - José· Au(luslo
Bezrm·a de Madeiro.~. 1• Secretario. - Pedro da Costa Reuo,
2" Secretario.- A' impt•imit·.
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. J?c$d.e jú, altcn.de!_ldo ao appello de s. Ex., declaTo que
atmh.arei ~ Comm1ssao ~anto quanto me fôr possível, quer ,
nas d1scussoes em plenariO, quer na apresentação do algumas
emenqas. Emquanl•) esliver convecido de que o esforço que
po~~n desenvolver 'ilessc sentido não resulta improficuo, tolll!ll'Oi part(l activll. ncssr:s discussões.
.
'l.'crminando, por este moao, creio ter correspondido s
gentileza extrema dQ illuslre Senador tpor 1\!inas Geraes, agradecendo ainda uma vez, o_ modo diRLincto por que acolheu
minha solicitacão.
(Muito bcrn; muito. bem,)
N. 300- 1923

· ' A Commissão de Fipanças vem àproscnlar seu

·~

parece~"

sobre as emendas da C[fthara dos Srs, Dc;putados ao proj ec~o
do SQ.nado n. 45, de 1921, que abre; pelo Ministerio da Viaçtío. ·
e Obras Publicas. ·o credito de 300 :•0'00$, destinado · ao
pagamento do· pessoal administrativo d.a 5• divisão provisor ia
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, divisão provis·orla que
superinte.ndeu o serviço de construcção do ramal de Barra
Mansa a Angra dós Reis durante o anno de 1921.
·
· O projecto compunha-se de duas· partes: a primeira,
mandava abrir o necessario credito e a sc.gunda, determinava
a. re·arga~dzação do quadro do pessoal para o serviço da mesma
· estrada, expedindo-se para esse fim novo regulamento.
· A Carnara dos Deputados, estudando o assumpto e verificanda a existencia, em estudo, nà mesma Camara. de um quadro geral dos serviços da mesma :ferro-via, quadro que não e.stava de accôrdo com o proposto I na n. 2 e seu paragrapho
unico do a!'t. 1• do projecto a que nos referimos, emendou-o,
supprimindu o n. 2 e sc.u paragrapho unico dos mencionados
artigos o prujecto. ·
. A .·Commissão de Finanças, achando procedentes as razões quo levaram a Camara a approvar as referidas cme.ndas,
aconselhou ao Senado Federal a sua adopta~ão.
Sala das Commissõcs, 7 de novembro de. 1923. - Bueno
de Paiva, PreHidenl.r. - Vcspucio iie Abreu, Relator.·- Lauro
Jlf'ii.llm•. -· .João Serpa. -

Felip)JC

Schmidt. -

Bema1•do

Justo Chermont. Sarnpaid
Monteiro. - .José Eusebio.

Pl\OPOSTÇÁO DA CAl\fAl\A DOS DEPUTADOS N. 171, DE '1022, A .QUE SE
RllFE!\Jl O PARECER SUP.RA

"

Emnndas rJa Gamara ao proiocf,,, dn Senndo quo autoriza
n nbc!'iurn. Jlolo MinisiMio da Viação, do credito do 300 :oo.O$,
para 11a.rmmrnl.o do pessoal arlminisl.rnl.ivo do 5• divisil::J provisaria rln Estrarl:t rle Frrro Ocsl.c cl11 Minas na construcção do
ramal dr Barra Mansa a Angra elos ncis, cm 1021.
ii .. 1

Art. 1•,

11

2, supprima-se ..

,
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N. 2
Ao mesmo artigo, pnrngrapho ·unico -

supprlma-se.

Camara dos De.putados, 9 de dezembro de' 1922. -Ar-"

.

nol(o Rodriaucs de Azevedo, Presidente. ze1•ra de Medeiros; 1• Secre.tario, - Htt(Jo

ta rio, in.le!•ino.- A' imprimir.

N. 301 -

,i'

José Auausto

Be-

Carneiro, 2• Secre- ·

1923

.' A Com missão de Finanças vem apresentar sua opinião
sobre o projecto da Camara dos Srs. ·Deputados, n. 50, do
1923, autorizando o Porle.t· Executivo a abrir, pelo Ministerio
da ,Viaç:ão e Obras Publicas, o crer! i to do. 649 :iH$!l13, destinado ao pag·amrnln, a quem .do dircilo, .do rosga[c da ]~s
tr·ada elo Ferro do Bananal, occupacla nclo Governo F.ocJoml
cm virtude elo dccr0to n. 13.206, de 25 de. setembro do 1918.
Em seu art.igo 1.1nico o mencionado decreto assim .ostatuc:
.

.

.«A Estrada de Ferro do Bananal, concedida nos termo3
do decreto n. 7. 698, de 3 de maio de 1880, será oocupada pelo
Governo ela União, por intermedio do l\Iinisterio da Viaçãq e
Obras Publicas, qne assumirá a respectiva administração o
a exercerá de .accôrdo com as instrueções QllC forem apprc;vac!as pelo Ministerio; c basca;do ·na lei n. 3.533, de 8 de setembro de 1918, que autorizou o Poder Executivo, emquanl.o
durar. o ,estado elo guerra, a usar d~ j)ropriedadc particular
immovel; a desapropriar toda sorte de bens; a requisitar
qualqum· quantidade ele gcneros de primeira necessidade c a
tomar ou lt•as provi rl cn~ias.
.
Encampada, pois, .a Estrada de Ferro do Bannnal, de acctordo eonY o rlcct'clo c lei cil.ado's c tendn cm vista as clausnlas elo contracto anncxo ao decreto n. 7,698, de 3 de maio
ele 1880, que concedeu a José Leito de Figueiredo privilegio
pelo prazo de 50 annos, para comtrucção, uso o goso de nnm
estra-da ele ferro de hilnla de um melro, entre Barra Mansa
na, então, Província do !tio de .Tanciro o Bananal, na de Sãt•
Paulo, ]Jrocm•ou o Gd\'crno Federal fixar o preço· da mesma
cncnmpaç.ã,),
.
· Pela clailsula XIV do alluclido contracto o Governo tinha
a faculdade do, 01.11 qnalqu·m· tlpoca, apôs o docurso dos quinze
primriro~ annos da ahm·tura ao l.rafego de toda a linha fcrrca, rrsg·al.nr u concessão, sendo o preço do resgaln fixado por
dous nrbilr·os, um nomnudo pelo Governo o outro .pela r.mprcza, os quacs tomariam cm consideração, não só a importuncia das oll!'ns, nà ~;;l.ado cm que eslivessom. som atll)ndNem ao CJJ.SI.n Jll'imil.il'o, como lambem' u renda liquida da
E~lmda nos cinco primeiros annos urtlcl'iores: cm nenhum
cr~so, porém, pnrlr•ria o ppcr:.o do rcsg-ulo, rcsultunto do nrbil.r·nnwnlo. r.xc0rJcr a uma >'0111!1111 cn,in rcnrlr1 annunl rle G '/o
1'Mso cquivalcnl.e :'L ronda liquida média dos cinco annos anl.cr·iol'c,.;; si os nr!.ilrn·s 'não concor·dasscm, rlul'ia curlu um ,,~n
pur·rcrt•, e a qursl.ão em·in rnsolvirla d~l'inilivumrmf,n pela
~c ccão dos Ncb'ocios elo Imperio do Conselho 'do Estudo.,

·'
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. Ora, conforme const.a d!! expo'sição de moLivos do Sr.,
Mmjst.ro da Viaí~ão, o esLado da. via permanente e do material
de tracção c de. transporLc da Estrada de Ferro do Bananal,
ao sr..r .feita a encampação, era muiLo precario, sendo imlispensavel, para ma~tLer o trafego com regularidade, resta.:.trar
•por complet.o a via premanenle e reparar o .material rodante,
augmentando-o consideravelmente, providencias essas que importaram cm grandes despezas para o Governo Federal.
Accrescia ainda não ter tido a EsLráda, em questão, renda
liquida nos ull.imos cinco annos, base essencial para o calculo
de indemnização.
Nessas conditões o Governo, de accôrdo com a clausula
XIU do ,ia referido contracto, que preceitua que, verificado o
· desaecôrdo entre. o Governo e a empreza sobre direitos e
obrigações de ambo:l. se,ia a qucsl.ãn resolvida por meio ele
arbit'ragcm, nomeando cada llllla das partes um arbit.ro e um ·
terceiro, que no easo de empalc rlccirlirtt definitivamente, escolhido por accOrrlo de amba~. anl.r' rle procederem ao exame
· ou :í discussão rlos clocumenlo; l'l'lal.ivos ú questão, recorreu
a esse ultimo alvitre.
. Pt·ocediclo o arbitramcnlo c lendo o perito desempatador,
cu,jo laudo 'é pela mencionada clausula XIT.I, irrecorrivel, fixado
o pl'eno ele G40 :'ii14$!H3 .. leve o Governo Federal de a elle
suhmÔlter~se e assim pccliu ao Congresso Nacional, em mensagem de 26 ele agosto ele 1022, a concessão do necessario credito pa·ra occorrer a· esse pagamento.
A' vist.a elo que fica expl)sl.o é a Commissão de Fínanças
de pa.recer que seja approvado o projecto da Gamara dos St':l.
Deputados, n. 50, de '1023. ·
Sala elas Gommissües, 7 ri c novembro de i 923. - !Jneno
.de Paiva, Prr..sielenl.c. -· Veszmcio de Ab1·eu, Helatot'. - Lanm
illiille1', - .Toão L1J1'a. - Justo C·l'r:mont. - José Eusebio. F'eli]J]Je Sahm.idt. - Bc1'1lartlo Monteiro.
PROPOSIÇÃO DA CA.MARA DOR DEPU'I'ADOS N. 37, DE
SE REFEIU~ O PAnECF.R SUPRA

f923, A QUF:

O Gongr.csso Nacional hesolve:
Art. 1.• E. o Poder Executivo autorizado a abr.ir, pelo
· Ministerio ela iaçüci c Ohras Publicas, o credi'Lo especial de
G.\\l :'i'l!t$0'13. rlr.slinaclo ao pagamento a quem ele direito do
'resgate da Eslrarla de F"JTO do Bananal, occupacla pelo Go-.
vcrno Federal. cm virLude do dec·ret.o n. 13.206, de 2,5 de setembro de 1018.
Ar L 2. • Rcvogam-sfl as ·disposições em contrario.
Gamara dos Dctlnl.ndos, 13 do ag·ost.o dr 1023. - AJ'nQ/{o
Jlorl1'1'i()ucs r/e ilzr.vnr/o, P1·rsidrntr. - Ped1•n da Cnsta Rwo,
1" Scercl m·io. - :1sccnrh'no Carneiro da Cunha, 2• Secretario,
inlr1·ino. -A' imprimir.
N. 302 -

:l 023

O empJ•ego da J'adio-lelegraphia tem sido lembrado como
o mais pratico recurso put·a esLu!.lcleccr as indispensaveis com-
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SESSÃO J>M

9

Djl NOVEMDJ\0 Dl~

1!l23

585

municações dos pontos longinquos do nosso vasto terrilorio,
espoeialmenle das nossas fronteiras. A proposição da Camara
dos Deputados n. 52, do c-orrente anno, procura attender a
esse serviço do reconhecida e urgente necessidade nacional,
autrll'izando o Poder Executivo a abrir, pelo Minislerio da Viacão n Obras Publicas, parcial ou integralmente, o credito de
1.285:000$, para a installacão, nos exercícios de 192.1, 1925 .
e i!J26, de estações radio-telegraphicas nos Estados do Amazonas, Pará e Goyaz.
A proposiç.ão da Camara cogita da insLallacão de estações
em Bôa Vista do Rio Branco. S. Gabriel, 'fabatinga, Tei'fé, São
I•:elippe, Humaylá e ParinL!ns, no Estado do Amazonas; cm
· Conceição do Araguaya, l\IIarabá e A!Lamira, no Estado do
Partt; c no Porto Nacional, no EsLauo de Goyaz.
<1
A Commissão do Oôras Publicas c Emprczas Privilegiadas,
ouvida a respeito, acha «de Lodo ponto ,.iustificavel o recurso,
nessas regiões, ao emprego da radio-telegraphia». E, desenvolvendo o seu autorizado parecer, pensa que é «desnecessario
insistir sobre a J'a!La de sesurança e vigilancia cm quo se
acham ns nossas fronteiras norte ci oQsle, onde não raro têm
sido observados, nos ultimas annos, alguns actos de inva!r;io
do flibusteiros que, sem conhecimento das autoridades dos
paizcs vizinhos, te em realizado incursões no nosso l.errilorio,
commef,tendo violcncias e depredações nas propriedades dos
habitantes daquellas regiões,. actos esses que ~eem ficado impunos, ou porque não são logo conhecidos, ou pela difficuldado
do serem promptamcntc reprimidos.
«Por outro lado, a difficuldadc de scr.em mantidas com regularidade as commuriicacões pelas linhas telcgraphicas communs, por meio do linhas .aoreas ou cabos sub-fluviaes, sujeitos a continuas c frequentes interrupções, como a pratica
tem demonstrado, está a. indicar a necessidade. de recorrer-se
a outros meios de communicaç,ões menos prccarios e incertos
<ln que os applicados até então.
«E' difficil comprchcndcr-sc a diffiouldadc de serem lançadas linhas acrcas atravez de florestas tão· densas c extensas
como as do vallc do Amazonas, onde l.ambom a cxubcrancia
da veg-etação tornaria difficil e dispondiósa a sua conservação.
«Eguaes difficuldades offerece a communicacão pelos cabos fluviaes, que têm sido empregados. com pouéo oxiLo, devido ao regímen dos rios que, arrastando nas suas correntes
enormes troncos de arvores, determinam frequentes interrupções, pela ruptura dos conductores.~
,
Não ha, pois, meios mais praticas, permanentes e relativamente economicos do cfuo os da radio-telegronhia para estabelecer as communicar.,ões nos varias pont.os i:li~tant.es áossas
paragens. A necessidade o urgencia da medida süo demonstrada~ pelas reclamações da imprensa, quando froquentcmonlo·
publwam noticias alarmantes de incursões o contrabandos nas
nossns regiões fron t.eiriças.
ü abandono em que temos deb:ado as nossas !'ronlcirns,
a nossa inercia em não nos apropriarmos de facto elo nosso
kintcrlanrl, podem ser t.idos como progno~l.icos nu0 não nos l'ecommendam aos olhos dos outros 'fiOVOS do conl.inenl.c. ü BJ·asil nüo pôde continuar a se~· sómenl.o o nosso lilornl, as costas
do Oceano Allantico. E' no interior, no centro elo conUnote,
anelo existem as nossas principacs riquezas.

.,

58()

.·

A:\NA]J:S DO SENADO

Si o centro do continente africano jú eslú sendo explorado
com proveito, J10J;quc nfto voltamos ns nosstts v1istas pnra
essas terras hrn,•ileiras abandonar!'as,. onrlc só faltam communicacõcs ·pnra eonl!cccrmos as riq.uezas que encerram ?
A Arg·cnLina está nos abrindo os olhos com a,, suas inicialivas no inlct·im· do soL! lct•ritorio, csLcndcnrlo-sc aos paizes .
. visinhos, açambarcando o commcrcio paraguayo, pt•olong·anrlo
ns• suas cxplornr;õcs c vir.s ferroas atravcz ela Bolívia, rtbl'indo
a sua mclt·opo\e no inlcrcambio elo paiz, cujas duas mais
ricas regiões sô pôrlcm .ser servidas pelos portos marítimos
ela Amnzonia c de San los.
A pr.oposiçfto da Cu mura é de toda a actun,lidade :· clla
visa inlrgt•ar essa gTUJH.le ]'lar te elo 'lcl'l'itorio brns1ileiro completamente segregado do resto do paiz, onde ainda não
existem, cm muitos ,pontos, si::;naos t.la nossa .posse o não
exercemos ,imisdicr;i\o, c nos dará elementos pam' conhecermos
o que por lt't se passa, porque é de todo intcrcE·.>e não ignomrmoo por nós mesmos a nossa patrin, que •infelizmente s1\
cstnmos reconhecendo pelas informações ele cxplorar;õcs e~·
trangciras disfarçadas nas missões s<Cien tificas.
A Commissão de Obras Publicas, porém, acha c com razão
que a propqsiçilo da Camara vis·a « apcnar. uma parte da
fronleira do Amazonas com as Guynnus, Venezuela, Colombia
r. Perú, deixando uma soluç[io de continuidade na rc!;liüo de
Matto Grosso, conl'inando com a Bolívia c o Paragurty, quo
dispõe aclualmcnlc de uma unica estar;üo ele pequeno alcance
cm Parlo Vel,l10, sendo de convenicncia completar o syslcma
corn a inslallnção de h·cs ouLra,s cs•Lações. uma na cidade ele
MuLto Grosso, ponto terminal da navegação do rio Guaporé,
oulra cm Gu~·abá c oulm r.ní Parlo 1.\lurtinho."
·«Completado por essa fói·ma o circuito c estabelecidas as
estações intermediarias indicadas na proposição, ficar;\ o paiz
dotado elo um ;,',l'iõloma elo commun icnções bom coordenado o
dostinaclo a prestai' aos habitantes daqucllas frontc,iras os auxílios ele so~;·m·nnea c Lranquillidado que lhes elevo o Estado».
Manifestando-se a. respeito do J1rojccto cl~t Gamara, a DiJ•octol'ia Geral elos Tclegi'Uphos· acha-o palriol.ico, bastando a
simples ilÍS]1CCÇiio ela Carln ela n~dc Tclog;raph!ca elo pai~ j)[\l'il
,iustil'icnl-n. N~o ollsl.ante, ]lonsa que pnra Stlll exoeuçfto ó
]1rociso croei ito ma ior. .Tá em 1917 J'o i votado r~ roei ii. o rio
!?00 :000$, paJ•a cslahelecimonl.o elo 11111a cslnçito cm B<)a Vista
fl nada se ])OtHln fazct· pela insul'fieicnc,in rio mesmo. O pro.icclo actual con:1ip;na ainda potwo, ·J·GO :OOOB para S. Gabriel.
·E' PI'Ceiso nttondrr que não se tmta apenas cln nequisiçilo elo mnl.ni·.ial rlcfll.rieo necossr\l'io, ll,lilS tamhrm da
. oonsl.i·ucçúo elo casas o tol'!'vs.
·
«Para B<'nt Visln, S. Gallriol, ~l'ahal,inlm, ]10Jli.os da fronl.r,irn, s•~ria ]Weciso maior J10I.cncin, omj)l'eg·ando-~o ondas conl.inuas pam eonllnunic:ll. ~fío rlil·ool.a eom Mant'tost o a c!Bspcsa
inelusivn toJ'I'cs paru antonnas c casaR, importaria cm r,\,ls
lt00:0008 IJill'il <'nda111nn. i~l.n (•. rm L200:000$ ]lill'n llR Lros".
«·Pnra 8. Ji'r.lippo, Te\'\'11, Parini,im• c Hnmayt:\, esl.aeõM
rlc mr.no1' pnl1•ncia, ilwlnsivc as varia;; drsrrsns de eonslruer;fín
r cslalJclt~eimeill.n, Sl'l'ia Jl!'rcJso enlll.nr com 102:500~ puru
ealla mnu, ou liGO :000·~, pura ns quatro~.
G
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A' vista do todas essas• razões, a Commissão do Obras
Puhlicaa apresenJou um substitutivo á proposic.ão da Gamara,
]leio qual autorizou o Poder l~xecuLi1·o a ahrir, pelo Ministerio
rJa V·iac.fio o Obras Publicas, parcial ou integralmente, o credito r.le 4. o:JO :000$, para a installacão, nos exercicios de 1924,
1025' e 192ü, da& estaçúes radio-tclcgraphicas nos Estados do
Amazonas, Pará, Goyaz e Mat.tà Grosoo, designando as ditas
estações c a sua cnlegoria.
A Commissão ·ae Finanças, sem pôr cm duvida as vantagens elas• insta Ilações proposta~. attendcndo, porém, .ao
avultado credito nccessanio para a· execução desse servico.
requer ao Senado seja ouvido o Governo sobJ•c o plano g·eral
a adoptar presentemente para u installação, no paiz, de um
serviço ele radio-telegraphia, destinado principalmente a communicar as nossas• fronteiras o os centros mais importantes,
bem ass•im sobl'C as despo:ms tolaes a efJ'ecLuar e o modo
mais conveniente de dislribuil-as por varias exercicio&·, tendo
cm vista as ~ctuacs condiçõe·s financeiras.

•·

Sala dws Com missões, cm 7 de novembro de 1923. Bucno de Paiva, Pre;:<idente. - Jltsto Chermont, Relator. Laura !lliiller.- J oií.o Ly1·a. - Vespucio de Ab1•cu.- Sampaio
Con•t!a.- José Eusebio.- FcUJ11JC Schrnidt.
Pf\OPOSIÇÍ\ú DA CAMAHA DOS DEPUTADOS N. 52, DE
SE HEFEf\E O PAf\ECEf\ SUPllA

1923,

A QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." I<ica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Minisl.crio da Vliação o Obras Publicas, parcial ou integrnlmontr., o credito de 1.285:000$, para a inslallar;ão, nos exercicios de ·1921t, 1925 e 192Cl, ele esf.açúBs ·raclio-f.clcgrapllicus
nos E&·faclos do Amazonas, .Pará o Goyaz.
·
Arl, 2.' As cstaçlies a que se refere o artigo anterior
serão instnllarlas cm Bôa Visl.a do Rio BrancQ, S. Gab!'iel,
Tabal.inga, Tcffll. S. Folippc, Húmnyttí e Pnrintins, no E~.tado
do Amazonas; Conceição do Ara:::uaya, lllarabtí, Alt.amira o
Podo Nacional, nos Estados do Partí c Goyaz.
A!'l.. 3." O credito ele 1 ..285:000$ pÓcloL'á ser assim clespcncl ido:
a) 400:000$,

"m 102ft:

·,

1", r.om a monlagom de uma r.stação cm Bôa Vista do

n,:o .nr·nrwo.

1flO:OOO~OOO;

pal'a rommunicação directa com a ele Mam\os,
·

2", com n monlnA'f'lll rlr uma rsf.nefín

f'Jl1

S. Gnlwiol, pnra

rommnnicnr;fín cnrn n dn M:müos, !lO!' ínlermcdio da de Bt.a
Visln on Tol'l'll, ·JGO:OOO.~OOO;
il", com a monlng-em elo nmn o~larfin om Alf.nmil'n, unra
communieacão clircclt\ com Dcl(:m do Ptu·ü, 100:000$000.,
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b) 590:000$, em 1925:

1", com a montagem de uma estação em Tabatinga, para.
commu11ica:r;ão com a ele S. Felippe, 120 :000$000;
2", com a montagem de uma estação cm Teffé, para communica~fw com a de Porto Velho, 120 :000$000;
·
3", com a montagem de uma estação em S. .Fclippe,
collectora da de ·'rabatinga, e em commun.icaçã,o coro a de
'l'arauacú, 150 :000$000;
·
'•", com n montagem ele uma estação cm Marablí. Estado
elo Pará, pal'a _comrnunicação com Belém, c de outra· esta,;üo
cm Porto Nacwnal, Estado ele Goyaz, 200:000$000,
c) 2!H) :000$, cm 1920:
1", com a montagem de uma cstar;ão cm Humayl á,. para
communicação com a de Porto Velho, 105 :000·$000;
2", com a montagem de uma cf!l.ação cm Parinlin;;, para
r:ommunicar.ii.o com a de !\Ianúos, por intermcdio eh rle Santarém, 90 :000$000;
3", com a montagem de uma estação em Conceição ele
Arag·uaya, para comnmnicacão com Belém do Pará, réis

100:000$000.

.

.

Parag·rapho unico. O terço da quantia dest1inada á montagem de cada estação IS re>Jcrvado para o frete, de Mmuíos
ao loc.al, construcl)úes para installação dos app'arelhos, ma·c!Jinas c moradia do pessoal, a;:sim como do credito de·
400 :OOÜ'$, dcsLinado ás esta(;ücs de Porto Nacional, Concoição
do Araguaya, Marabá o A!Lamiru, será reservada a quantia
uecessaria ·para o frete do material de Belém ao lo~·.nl: da
'iustalln('iio, alug·ucl ou acquisição de predios para insta'.!ação
rlc a)}pat•elho,·, machinas e moradia do pessoal, po:.Iendo ·o
saldo que porventura apresentar uma inslallaçãJJ set• uprovcilado em outra.
·
Art. .\." Revogam-se a,s disposições cm conl.t•twio.
Gamara dos Deputados, 27 de ag-osto de 1\l2:l. - Arnolfo
Rodl'iaucs dr. Azevedo, Presidente. -Pell1'o da Costa Rcao,
-!" Secretario.- Asr.cndino Crf1'1W'i1'o da Cunh-1, 2" Secretario
inl.cnino. -A imprimir.

N. 303-1923

A Cnmmissão do Finanças vem aprcscnlnl' ao Senado
sua op i n ifin 'ohre o pro.i ecl o n. :131, rlc Hl23, da Camara dos
Sn~. Dcpulalios.
Del.et·m ina este que sejam approvadas as contas da Esl.t•urla r! c J;•et'l'll de ~l'hct•ozopol i>.•, relativas tLO suppt•imütlto elo·
vinte r:onlns do réis, clol.orminuclo pelo a~iso n. :185, de trí do
jancit·o de 102-1, do Mdnistcrio (ia :Viaçíio c Ol.ll'ns Pulllienô.

S!lSS;\o EM
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A Commi·2são de Tomada de Contas rla Camat·a dos
Srs .. Dc•rmtados, delegação especial desse ramo do Congt·e~·so
N~\CJO~al, para .o escopo ~.C estudar a exacta npplicu1;ão dos
dml!eiros publ.wos, aos ims que lll~s õão deslinutlo:;• pelo
Poder Legislativo, estudando a questao, chegou ás seg·uinlc,
conclusões:
·
Em virtude do av,is·o supracitado, o the.sourrit•o ela }.~~:
truda de Ferro Thereiopolís recebeu do Tllcsout·o :\'acional
a quantia de vinto contos de réis para applicarl em dc,;pesas
de prompl.o pagamento, nos termos dos ns. ·II e IV do artigo 1 H do regulamento do Tribunal de Contas.
Na justificação da& despes-as eJ'fectuadas e pagas pot'
esse ~upprimento, o referido Tribunal ·impugnou ·as conta,.;
ns. 18, 25, 33, 35, 3H, 41, 45, 63, 71 e 90, relativas á acquisicão dll dormentes, 37, concernente á compra de tijolos, 2j,
á obtenção de seis es•teios de madeira e, cmfím, 31, ao fornecimento de reJ'eiçÕC19 a praças de Políctia que, de 17 do
maio a 8 de abril de 1921, estiveram, por occasião da greve
dos muritimos, guardando as embarcações da mesma estrada
de ferro e na alternativa proposta pelo Ministro relator
entre negar o registro ou reg:i&trar sob protesto, op1inou pelo
segundo alvílt•e.
Ora, ainda está na memoria publica u siluação de descalabro a que utCi,ngiu a Estrada de Fe.rro · Thcrczopolis,
vendo-se o Governo .Federal na contingencia ele cncampal-a.
Assim, tornou-se mistér reparai-a, reconstru·indo-a cm
largos trecho&, sem interromper-lhe o tral'eg·o.
Essa situacão da es.trada, na occasião em que della tomou
eonta o Governo .Federal, exigiu a compra immediala de pequenas partidas de material para altencler a cil'()umslancias
impeniosas de momento.
'
Quanto ao documento n. 31, ·referente ao fornecimento
de alimenta()ão, ha um equivoco entre a informação ele um
escripl.urario do Tril:!,unal de Contas e o teôr do mencionado
documento.
Este, com todo& os requisitos de legalidade como a ass ignaturn do agente Luiz PerCiira da Silva- a conferencia do
auxiliar Ar~' Ferrcim Horta, a rubrica do cotllnrlot• Narciso
Joaquim Martins, e o visto. do director Mendes Diniz~me
rcce inteira fé.
Considerando, pois, que a despesa impugnada nu impo!'tancia ae :;:1/0.,,, se!ll•o 7:731$ eom acquisição de 2.:382
durmcnlés, 5. 000 tijolos e soeis esteios de madeira, o H5$ corno
a alimcnta~;io das praças de Policia que, do 17 de março a
8 ele abril ele 1921, guardaram as embarcações ela Estrada do
Ferro Therewpolris, era de. urgenLe e inaclínvel ncco,;sidado c
que a cJstracla não podia deixar de recorrer a osso supprimr.nlo pat•u a alimentação das referida"' pra~as, .iulga a Commissão de Finnnc;as que o projecto da Camara dos St·s. Deputados, n'. i~H, de ..t923, ·merece a npprovtH;úo elo Senado.
Sala das Com missões, 7 do novembro de '1023. - BctCnQ
1'us}mr.io de Abreu, Relator. -

dr. Pai'l!a., Presidente. -

Lanrn Miillc·r. -

Sclimidt.

Jolio L111'ct. -

Josú BusciFiO. -

F'ulippc

\.
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PflOPOS!Ç.\o DA CA~L\HA DOS SI1S. DllPU'l'ADOS, N.
A QUE SE l\EFEI\ll O PAllECEl\ SUPI\A

G2,

DE 19~3,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1." E' approvada a prl:lrotat;ão de contas ela E:;ol.racla
ele Ferro ~rherezopolis, ncerea do suppl'imento de vinte contos
de réis, determinado pelo aviso n. 385, de 15 de fcYureiro
de 1921, elo M:intistcrio da Viação.
Art. 2." Revogam-se as clisposiçúcs cm contrario.

Gamara elos Deputado;·, 3:1 ele .agosto· ele 1023.- A1•nol(o
flod1'iaues de Azevedo, Pre:;idcntc. - l'cclro da Costa ncao,
i" Seerctnl'io.
lht.(!O Carnch·o, 2" Secretario interino. A impnimir'.
I
N. 30-í- iU23
A' Commissão ele Finanças foi presente o projecto ela
Gamara dos Depul.wdos, n.. !i::!, ele 1923, approvando a pres·
tação ele conl.as da quantia de 12:00.0$ (doze contos de róis)
foila pula Estrada de Ferro de Therezopolis c ú rnesma
supJlrida pelo Thcwuro Nacional.
, :
A Comm issúo de Tomada de Contas dàquclla Gasa do Congre~so. orgão de maior ,importancia, no seu funccionamenlo,
pois incumbe-lhe o exame elas despesas cffcctuadas pelo
Executivo c da fiel execução pot• parte do mc>,•mo Execul ivo
da~ lc.is que versarem solJrc as J'inanças' publicas, commissúo
qun npr.zar ele sua real import.ancia no regímen prc.>idcne,ial .
não !.cm sua correlata no Senado Federal; a Comn)bsfio ele
•ramada de Contas da Gamara· do& Deputados cstuclanrlo o ·
assumplo verificou:
·
a.)' que o 'r besouro 1\'acional, atlendcnclo ao aviso n. 3. !HO,
ele 1 ele rlezcmbro de 1921, cxpccliclo pelo 1\!inistcrio da Viat;ão
o Obras Pubhicas, suppriu no t!Jesoureiro da Estrada (lc Ferro
~rhcrczopolis a quantia ele doze conlos de réis para duspe>"as
mgcnles ele accôrclo com o art. 1 H. ns. II e IV do regulamento annt>xo ao clccrclo n. i:J: SG8, ele 12 ele novembro de
1!l10, incl~p.onclcnclo ln.cs clespcsas de. registro prévio, n'a.-; e~
tanrlo sU.JfJila.'3 a rcg'IE•lro a. postcrwr! quando pt·eslarlas as
contas ele tacs r•upprimcnlos;
.
.
b) rnio no vel'i!'ica!' a npplicaçfío elo t•cfer,iclo supprimcnlo
o Tt•ilmnal dn Conlas consLal.ou que, ontt·c ns dcspe~as examinadas, algumas haviam que, de J'uclo, niio cabiam r.nll'e aó'
consignadas· nos ns. li c IV do 'rcg·ulnmcnLo supra mencionarlo, lnes como: as J'eil.ns com a compra de dOI'mcnles•·Jlarn
a linha o eom o alug·ucl de crnbnrcar;ücs;
r) que nf\o podia sc.r oult•o o pror.crlimonlo do ,Tl'ibunnl
dr. Conta:; sinfio negar reg·islro ou rcg·islrar a clcstlcsa sob
protesto, corno fez;
d) que enlt•elanlo consirlemnclo áue a ncqui~.it;fío de rlormenleô• pnrn uma Yia fencu ó uma lleccssidudc muitas vezes
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ele imprrscinclivcl urgcncia c pcrfctiLamenLe nnaloga ás do numero IV do regulamento ,i:i rcl'criào, pol'quanto a sua falta,
con:o a de comlmsLiv~l púclc fazer perigar o trafego c mesmo .
mm tas vezes dctcrmmar. a sua cessação;
' c) que observando ainda que o emprego ele embarcações
cm t1ma estrada ele ferro que depende ela concluccrto maritima, .
como a de ThcJ•ezopolis, é ouLl'a necessidade urgente, ·pois
não ha como conduzir o cornbusLivcl ou o material para as
ol'J'icinas, incluidos no j:i rnuil.o alluclido n. IV .do regulamento elo citado Tribunal, ainão por esse meio.
]~ bem ponderando todos• esses 'itens conclue que ~ forçoso reconhecer que Lacs clcspcstts niio podem deixar de ser
npprovarlus, sendo lcg·acs e imprcsclndivcis, como ele facl.o o
•rto c que. cmhot·a. sem o registro prévio e de permeio. n.
oul.1•as is·cnl.us dcllc, desde que todas estão sujeitas a registro
a postcJ·iori, nenhum prejuízo rcsultnr<'L de SLJa approvar.ão.
A Commii;siio de Finantas do Senado ])cm apreciando csrms JlOTirlCJ'açõcs da dC\ 'J'omacla rlc Conl.us nn eamarn. elos
Dnpul.aclos, cstvdantlo os documentos quG l11es Sl!rviram do
bn:;c c com clles concnl'di!nrlo aconselha ao Senado n.. approvação elo projecto mencionado.
Sala cla's Com missões, 7 de novcrnhro de l D23. - Bncnn
r/P. Paiva, Prc:;iclcnlc. - Vcspw:io cl" Abreu, "R:claf.or. -José
Husebio. - Lnuro ,M'ii.l/m•.. - Jotio LIJ1'f!. - Jl/.sto Charmont.
- Santpaio CoJ'J'êa. - Fcllippe Schmidt.
PI10POSIÇÃO DA CAM,\ nA DOS OEPlJ'rAOOS, N. 03, OE
Sll RllFEflg O PAI1ECEI1 SUPft\

1023,

A QUE

'O Cong-resso Na ci anal re.solvc:
1\rtig-o unico. Fica approvarla a presl.uç.rw de conlas,
feita pela Esi.I'acla ele •Fci·ro :rherczopolis, ela qun:nt.ia do 1:l
conl.os do réis, ú mesma SUfJpricla pelo 'l'hcsouro Nacwnal, cm
virl.ndc do aviso da. Via~.fto, n. 3 .910, do t rlc dezembro do
1021; J·cvngnclas as clisposicõcs cm corllrai·io.
Gamara r]n;, J)r,pulnrln~. 31 rlc n:;oslo de 1923. --'" Arnolfo
Rnrlriquf!s de Azcv~r/o, PI·rs~clrntr.. - Ped1•o .da .Cosi~! lleao,
1'' Sr.crcl.ario. - J11100 Carneiro, 2" Sect•ctarJn, mlcrmo.
A imprimir.
N. 305- l!J23

A propns 11;an da Cnll'llll'U do:' St's. DepuLarlos .fine dctcrmina q11o 11s nl'l'iciaes do Exet•ciLo, dcelaradns_ aspl!·an 1·~" cm
:!022, g-uai·ilal'iio a nv:~ma ordem ele co!loeaçao que llnllam
por nWI'CeimcnLo inlcllr.cLnal, vem Jll)l' LCI'mO u umu anomalia euja cJ>;s:wrto immccliala se r.sl.:'t impondo.
'.De accilrdri eom o a!'I.. 1GG d:1. He;;:ulamcnto ela J•jscolu
Mililar, ainda r.m vi~;nr, c huixarln com o rlccrcl.o n. 13:G71,
do 20 rlo alll·il ue 'l!llil, os alnmnos são, quando dcclatwlos
aspii'illllcs, ot•clcnndos por mcrc;,imcnlo inl.ollcdnal, cxpt·csso na :;omnm L:.Jtal elos grúos ele approl'ncfto cm todas as
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ma terias thcoricas e ·praticas do respectivo curso. Este mc~
mo regulamento, na previsão de que uma turma de aspirantes, ·rle nm armo .IecLivn r.nconl.rasse ainda, por promover,
· aspirantes da turma: rJo um anno lec~ivo precedente, prevcni~l,
sabiamente, a hypothese ele uma co\lisão de merl)<:irncntos diversos, est.al.uindo que: Nenhum aspirante de uma turma
pildr. ser promovido, sem que o lenham :;ido todos os outros
da turma precedente.
·
.
O regulamento de 31 ele março ele 1851, que regula as
promoções-m Exercito, instituía a antiguidade do praça como
norma a seguir nas promoções collectivas,· preterindo deste
modo, o merecimento intellectual. Mas, se. em todas as escolas, quer navües, quer militares, ·o principio do merecimento se acha cm vigor, nada mais justo do que o presente
projecto, ,iá con·m·elizarJo . no decreto n. ''. 563, de 23 ·de
agosto do anno passado. E era esta mesma lei, que tinha por
fim amparar a turma c! r. i 022, que não seguiu ·os tramites da
sua clabo·ração, CQT11 a celeridade necessal'ia.. . '
Dahi o actual pr·o,icclo n. 133, que irá prover de remedia
a situação dos ol'ficiaes que cm 7 de jan'ciro de 1922, foram
declarados aspirantes, não deixando esta turma insulada en·
trc duas ouLI'as, cujos ::l!'ficiaes ~stão collocados por orden;
de merecimento inLcllectual.
~estas condições, a Cornmissão ele l\!arinha c Guerra é
de par·ecer que o pro,icclo n. 133, do corrente anno, merece
·
a approvação do Senado.
Sal fi. elas Commisslíes, 26 ele outubro de 'l 923. -- lndio
do Bmsil, Presidente. - Pm·cim Lobo, Relator. - .Carlo,y
Cavalcanti. - Bcnjarnin Hm•1•oso. - Lam·o Socl1•é.
PROPOS!Ç,\0 DA CAM,\RA DOS DEPUTADOS N,

!)1, DE 1923, A QUE

SE REF'EHE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional decreta:
. Art. i." Os off.iciu9s do Exm•cila que foram cloclarados
aspn·nnl.es cm 7 de .1ancn•o de 1922, :;ua~dnt•iin, p::~ra todos o~
. cfl'citos, nas arrnas a que pertencerem,. a mesma ordem clu
colloeação qrrc, por mcreeimento intonectual tinham entre si
como a~pirnntes.
'
.
Ar!.. 2." Da r!xr.cur;ão clr.sta lei nenhuma vantagem pecnni~r·ia arlvir:\ pai'U os :1friciaes cujas ant,iguidadcs forem
por IS.'i0 ai t.rradns.
·
Ar!.. :l.'

ncvogam-sc as c! ispos içõe5 cm contrario .

.camar.·n rios Depular.Ios, !5 do 'onl.ubro de 1023 .. - A1·nol(o llnrlrirtur:s dr: Azc·vcd.o, Pr·esiclcnLe. - Asccndino C<l1'ncirn ria.' Cun/11!, I" Secretario interino. - Jluao Cm•neiro 2'
Srerclario, interino. -

A' illltlt'imir.

'

Compnrcerm mais os Srs. .Pires Hebcllo, Lopes GonçaJ ..
vcs, Inrlio elo JlJ·asil, .Tnão '.l'homt', Manncl Borba, .Tc!'Onyri1o
l\lonl.cir·o, Sarnpairi {~ol'l'tnl, Irincu Machado, .To:;<'• Murtinho,
c Gcncr·oso 1\larqucs ('I O).
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beh:am ·de comparecer, com causa justificada, os. Srs •.
A. Azeredo, Silverii:l Nery, Barbosa Lima, JUsto Chermont,
Cunha Machado, .Tosé Eusebio, Abdias Neves, Eioy 'de Souza,
Ferréira Chaves; Venancio Neiva, Carneiro da. Cunha, Rosa
c Silva, Eusebio de Andrade. Araujo Góes, Gonçalo Róllemberg,
Siqueira de Menezes, Antonio Moniz, Moniz Sodré, Bernardino
Moli.toiro, Muremo de Lacerda,' Miguel de Carvalho. Alfredo
· Ellis, Alvaro d'o Carvalho; Ramos Caiado, Vida! Ramos, Soares.
·dos Santos c Vespucio de Abreu (27) . · .
O Sr. Presidente - Está t.erminada a leitura do expediente.
.·
:
. .·
. . 'J'cm a palavra o Sr. Bueno de Paiva, previamente inscr-ipto. ·
·

O Sr. Bueno de Paiva (') ~ Sr. Presidente; foi lida no
Qxpedicntc a primrira proposioão orçamentaria vinda da Camara, e não r\ demais que eu faça um registro especial desse
aconl.ecimcnlo.
Est.amos no tcrcriro mcz da prorogação da presente se:;~ão lc~gislativa, no setimo mez dos. nossos trabalhos nestr. anno.
isto'é, no ncnultimo do anno, o que quer dizer que a Camara
dos Srs. Deputados teve, nara ''estudo dos arejamentos, quasi
sete mczcs, restando ao Senado apenas um mcz e. poucos
dias para tão difficil estudo.
·
· ·
O Sn .•To.:\o LYRA -A Camara teve, para revisão da pro_,
·posta orçamentaria do Governo, sete mezes, e o Senado tem
pouco mais de um mez para rever a ·proposta do Governo e
o trabalho da Camara.
O SR. Bum~o DE PAI\' A ..- Não faco este registro, Sr. Pro~
sidente. corno censura ~Camara. dos Deputados, mas como
uma 1"defe'sa antecipada do Senado contra accusaoões certas
que Lodos os annos se fazem, nt.tribuindo-se a este ramu do
legislativo a demora na elaboração dos orçamentos ...
0 Sn. P,\U!.O DE .Fno=-<TIN ..-.Apoiado..·
O Sa. BUF.NO nE PAIVA ·- ·, .. pois ó commum ouvir dizer
que a· Senado é o perturbador da obra oroamentaria, pois além
ele voLnr tumultuariamente impede á Camara, de,· ultima instancia, dizer, em ve!'dade e conscientemente, aquillo que;dese,ia deliberar.
·
!'i em se diga, Sr. Presidente, quó o estudo da Camara é
mais difficil que o do Senado, .camara revisora que é, pois a
Camarn, em mnl.crin orcamentnria. é tnmbcm rcvism•a: receIJenclo a proposta orçamentaria do Governo, .sobre olla far.
um vcrrlndeiro trabalho de revisão.
O Sn. PAULo DE FnoN~'IN -. Perfeitamente.
O Sn. BuENO 01~ PAIVA -.O Senado. dizem, tom apenas
que rcv<ir o trabalho dn Cnmarn. Mas, Sr. Presidente, rever
6 estudar; e pat'n esse estudo o Sena/lo tem pouco tempo, -·
apenas um mez elo trabalho legislativo, e tanto é corto que
deve re~olver ainda a tempo de mandar 1\ Camara us suas

( •) :'-lão foi revisto pelo orador.•,
S. - Vot. Vll
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emendas, .as suas s1,1ggestões, do 111odo. a poder ella conhecei-as
c,.deliberar a .respeito.
.· · . ·
. ··
··
··
.;;_:>\.prevalecer a opi;1ião de muita. gé.nte, de que ó Senado
deve acccitnr tudo quanto vem da Gamara, melhor .será sup. primil-o, ·pois que sua •missiio precipuamente constitucional
consiste· em rever as· proposições orçame11tarias emanadas da
Gamara dos Deputados. . · ·
.
/
. ·Que sirvari1 estas palavras de defesa" do Senado; isto' é,
,que estamos no pen\I!Limo mez de sessão legislativa, restando
. a esta ·Casa pqupo tempo para cumprir sua tarefa, ·embora
possa informar ao Senado' que os dignos relatores dos· varios
· orçamentos já estão trabalhando assiduamente e naturalmente.
darão cabal ·àe.seinpenho á. missão que. lhes foi con1'iada pelo.
voto do. Senado~
· ·
·
·.· . ..
Desde que estão chegando,· hoje, os primeiros orçamentp.s,
não é'· tarde para ·attonder ao delicado .e, honro~o ~.!lPe.llo !}Ue,
da tribuna .. me fez o· enJinentc· Senador pelo D1stricto ]federal,- cuJo uomc pronuncio com a devida venia, Sr. Senadov·
Paulo qe Frontin, pedindo-me que, como Presidente da Commissão de l!,inançaS'; · colhesse algumas informa01ões que· che~;asse'ri1 ao Senado antes de iniciados os trabalhos .orcamentar.iàs, informações· que a todos orientassem, principalmente
aos.' nwmbros' Ja Commiss'ão.
·~ .
·
· ··
· · ·
S. Ex., o.honr;do S~~ador, não levará á ~onta-de desc01•:..
tezia, nem de 1;\esattençãp .a demora da minha. resposta.
· '0. SR, PAULO DE l!~I\ONTIN - Absolutamente.
,·.
O S1t. BuENO DE PAIVA·- S. Ex. sabe tanto quanto eu
ou como qualquer Senador, que ao Presid,ente da Commissão
de Finanças ·falham ·todos· os meios .de informações.
·ü Presidente' da Commissão ·de lil!'inancas, como qualquer.
· outro Senador, só -tem conhecimento dos a,ctos gpvet•uamentacs
quando' publicados· pela imprensa· ou quando chegam· até .á .
Uommissão por intermedio da· Mesa· do Senado.. ·
Por isso, para attende1' a S. Ex., sólicitei do Sr. ministro·
uma audiencia especial-em a qual eu. pudesse expor-lhe a.~
observações feitas pelo Sr. Senadot· Paulo de Frontin. S. Ex,
o Sr. ministro delicadamente marcou-me dia e· hora; .e, re··. ·
ceb'eLido.:ine gentilmente, ouviu· a exposic,ão. verbal que f.iz
a S. Ex .. a proposito da8 observações apresentadas pelo Senqdor Paulo de Frontin, e' no fim declarou-me· que mandaria
por escl'ipto ãs inform.açõos soUcitatlas;
·
Ponderei a S. Ex, .que muito grato ficaria si, no mo. monto de me transmittir as informações que Jos'sem prestada<J
pelas repartíçúes competentes, mo mar,cassc uma no.va hora
pa.ra _que ,c~, de ~cicôrdo com_ as in~·ormações es<cripta~, pudesse. adduzn· outras obscrvuçues e formular novo·· ped1do de
inforrnaçúes.
·
1
-. S. Ex. acccdeu, mas talvez por ter julgado inutil essa
nova··conl'creucia, levo a dcli·cadeza de, simplesmente;· mandar·
ao Senado, pelo sr,u secretario, as informações que, em breve;
lcroi uo Senado.,
. .. . ,
., ...... _::. ·3ill
'

~··

'.

::·.~

. ,.
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As questões a que se referiu ·o eminente ·Senado:· pelo.
DisL!'ieto l!'ederal, são as. seguintes:

..

'

· Prixneiro : Diz S. Ex. · que ·
"no·· iriicio do Governo pas~~do havia· um mtlbão e
setecentos e .vinte ·o. nove·• mil. coutos. ·- deixemos os.
quebrados - ·ele emissão de .papel· moeda em. cil·culação.
(). emerlto ministro da:. Fazenda· do Governo . passado,
::;r;. Dr.. Homero Baptista, á. pag.ina •nove. do '•Retro~
peeto. Adminiatrativo",. oHicialrnente publicado, diz .O.
ti~guinLe:
·
"O Banco, cujo prazo de dur·ação fica elevadc a
cincoeula . anuo:;, obriga-se a l'csgaLar, ·nos te1·mos do
: eiLado . decreto legislaLivo · e das clottusulas ·alJaixo,
lodo o papel~moeda Cl!J circulação emittido . pelo
'!'liêtiouro ate á p!'üoente data, na ·importancia de ré~~
1.856.500:537$000".
.
"Ha po1·Laut,o, uma difl'erenca superior a cem mil
contos eutre o qutJ c~Lá uilo na ~xp()sjção do Dr. Bpmero ·napli:lLa c a. que t:ou:;ta do con.tracto .celebradQ
· · unl.r·e o uoverno e o J:lunco do Brásil.
·.·
· Quem emittiu '! O Governo passado, para o cou·wnio italiano, cem mil contos·! Neste caso não se fez o
resgate. Quem autorizou a não se Jazer o· resgate.?."

.

Obtive de S, Ex., o~~·. ministro da li'azenda que me,mandasiie etita certidão da .Conladot·ia C0nL!:al da Repunlica:
.
, ·:A. emissão de papel moeda com lastro ouro, em· 28 de
julho .de 1U19, data .ua posso. do Governo passado,· era de ,réi~
1. 701.590 :5::!7.:$000. . .
.
.
.
.
. . .
. . Em 14 de i:J.ovemlit~o de 1922, u!Limo dia do seu niandato,
a .circulação accusava a importancia de L tl5ü. 5!:JO :537$00~ •.
Dentro desse per iodo, foram, .pois,' effectivamente,.; ·emj~ ··
Lidos, 155 ...000 :'000$ em virtude dos decretos ns, · 14.094 e
H.5ül, de JO.de março. e 21 de dezembro de, 1920, e 14.9U,
de 15 UC julho. dO ·1921. n " • '
, • •
·
I
'.':
·!Jot· cansequencia, foi emittido .esse excesso. pelo Go..
vcrno passado.
. .·
·,
' '·
. Mas,. nfto. escapou ao. aliJamento do · eminente ·Senador
pelo Di~tricto Federal, a observação já feita .pelo Ministro:nQ
to pico. por S. Ex. citado:
· ' ''.
.

'

.

(,

'

'

"Durante· a pt;esidencla que finda, nio se fez emis-.
são de. papelo..moeda, · com ou· sem lastro, para ser applicacla :ás· despczas. normaes do .Estado·. As emissões,
feitas·-. ·para acudir ás obrigações 'do. Convenio Italiano e ás necessidades . da Carteira de Hedcsconto são do caracl.et' especial, sujeitas a redesconto. e inoillOJ'açiio ·determinados orn le1, D~llas. nos occuparemo~
. , a seu tompo.,. quando· tmtttrmos desses dous assumptO.!\
·de maior interesse o importaneiu;"
....
:

;

'

.

'

..

S. Ex. diz, pois, que ·ha para·.o Convenio' Itali~no, cem
mi'! contos.
·· ·
·
'
·
·
·
ncalmcolc, no "IleLrospcclo Aclnünistralivo", 'á pagina 14,
de act:urclo com as informações da Contadoria, sendo 100 mJl

"

'

'.
contoo pa!•a o Convenio Italiano e cincocnla
para o :Banco elo Redesconto.
.

e cinco mil con!oa
'

.

'

Foratn.'ns inform.nctías que th;e nos seguintes. tct•mos:
"O que o ex-Ministro da Fazenda dcclaróu o consta
do :"Ilel.rospccto Administrativo (19.19-1922) ", pag. 9,
'foi que, rluranf.e a ultmo. prcsidencia s,c n~o fez .emissão
.df\ ·papr,l-moeda para as despozas ordmartas do Estado.·
Não poderia dizer ".que não houve emrissão", porquanto é·
publico e notorio que se fizeram eniissões para o Convenio Com moreia! com a. Ilalia e Carteit•a de Redescontos, de que se incineraram 671.847:048$, o que se vê
a paginas 14 do. mesmo "Hch•ogpecto".· ,.
.

Isto·, q~:wm o diz é o ex-Ministro da Fazenda, Sr.
mero l3apttsta.
. .
.
.

pr.

Ho-.

Realmente, no "Rctrospeclo Arlminislraliv·o",· á pagina 14,
.lê-se:
''Em execução desses dispositivos, foi incinerada a
importancia de G71.847:\Vt8$, assim discriminada: Carteira rle Redc:;conlo-G56·.285 :637111: Convenios inlernacionacs - 11.248 :736$; resgate correspondente ao produeto da venda elo apolices- 3,1;72:575$; troco do papcl..:moerla por nickcl -. 80! :000$, por moedas d'o aluminio c cobro -- 40:000$000 ,'"
'

Noto, St•, Prcsidcnf.e, o não é sem· extranheza, que .os ai- ·
. gurismos · dLis papeis -officiaes não se harmonizaram perfeitamente. Como V. J!}x. vr}, nos citados pelo Sr.· Senador ·Paulo
de 'Ft'onlin cr.contt·nm-sc J. 720.000 contos, ao passo que da
informaç.ão da Contadoria, constam nnenas L 701.590:000$, o,
ém um lrabalho feito encontro a declaracão de que, até 1919,
quando J.omon po;;so o ex-Presidente da Republica. havia cm
circulaçao J. 751 .IJ8íi :000$000.
.
·
. .Ao noh~e. Senador pelo Distrieto Federal posso i.nformnr
que o PX-Mmtsf.ro ela Fazenda declara que o excesso notado
por. S. l:x. feito llurant.e o Governo·· do· St•. Epi~ncio PeRsôa,
não ~e dr!stinou a clespczas gcrnes, mas ao Convenio Haliano c
· <i Carteira de Rede~conto.
·
A outra qtwslão de que S. Ex. trato'n foi a divida externa. S. Ex. disqo que, em relação á rlivicla. oxt.crna, a declaração 'que consta da justificação do i!lusLre cx-Presidenlo
· é n seguinte:
·

"A rrrlucr.iãu rir f: l:l.500 .. 5i;O.O, ac.ima apontada
nn. nossa divida. externa, J'oi devida á nmortiznoão realizada tlllJ'ant.e o meu Go\'cr•no e ao 'I'I!S(Jntc de .titul"s !J!Ie

d./c c((ecl!wlf..

..

· · ..

"fMo resgu'le rlc tit.ulos ~tu c off0~l \lOl!' n~t.~~ gr_,vphado, o o :;rypho nao é m()u; o da Pt'npr·tn ,JUSltfwaçao.
Pois hr.m, com Rút•prcsa, porquanto nu jti tinha ouvido dizer is,;o no Congresso-- que os titnlos que tinham
sirln obtidos, ~xccr.lr.nrlo a sua imporl.ancia de nm milhão
ilr: libras, ceam d~slinados n ser rcsgntnclos, pelas conrlit:,ücs ruvm·nvcis. por que tinham podiclo Sé)!' adquirido!;
.
pelo Governo pns~ad() .;
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Enfrel.anto, encontro exact.umentr, na clausula do
conl.racl.n ft>ilo com o Ban~o do Brasil, uma disposição
que me pareee não estar de accürdo eom o quo acaba
de ser cl ito," .
1\~ infnrmn~lics

da Contadoria dizem o seguinte.:

"A imporlancia ele f! 1.~5-1.400-0-0 ·que, por força
!lo .conl rue lo com o Banco do Brasil, passou pura o
mesmo, rm pagamento das acoõos subscriptas pelo 'fhePillll'O, ti a curJ•espondenl.e a titulas adquiridos pelo Governo e que foram depositados em J,ondres:
Não havia sido ainda autorizada a incineração nem
.
n ba lxa. nus respcctiYas emissões," .
.· ·
·
'l'~n!Jo

ainda cslas outras informações:

"Na conformidadr do {1wdíng de 1914, operaram-se
no::1 prazos dos respecLiyos contractos, as· amortizações
do primriro funding - 1808.
.
..
"Além rlisso. o Governo adquiriu em boas condiç,ies. para o 'l'hesouro t.itulos da :illa divida externa no
Yalor ele i: 1. 461.400. Esses titnl'os não foram: - de diJ'cito - ro;;gatados, mas o foram· de facto, porque ficaram rm poder dos Agentes Pinanceiros do Brasil, em
Londres, cm carteira, á disposição do Governo, con~li
tuindo o que se chamam capitaes nacionaes, cujos jur·o~
foram incorporados ao Fundo de Garantiu."
Tmtando ela di\'icla fluctuante, S. Ex. nol.ou uma cliffe~
rene. a entro a mensagem de 30 do novembro de 1922, do Sr; .!l!inislt•o da .Fazenda, que declara que a divida fluctuante, vinda ·
do Governo passado, é superior a 900 mil contos. A respo·sf.a
foi a segu i·nte, assignada pelo respectivo funccionario da Con~
tadoriá:
·
"A divida flLJctuante, constante ·da exposição feita
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, em 30.de novembro de ·!922, allinge aimporlancia..Qe:...8.§3.00~ :601$80L,
A ·monsagcm presidencia'l, apresentada u.o Ccmg't'r.sso rm 3 de maio deste anuo, accusa, nessa divida,
importancia superior a Oü-0. 000 :000$000.
.
A r.li!'i'ercnça, que se observa entre as duas quantias
está plenamente cxplicaqu, visto que a primP.ira se ba~eou em dados colhidos até o mez anterior á sua apresentação. sendo qtie, com relaçüo a Caixas Economicas, só
alludiu iÍ do Rio ele ,Janeiro. Emquanto que il scg~mda
o!JI.oYc dados mais completos em mais l(lngo pcriodo,
campl'ehenclendo rcsponsahilidacles por set•viços, obras e
mais despezas, .coristant.es ele outros processos provc!l.ienlcs dos minisl.crios e ~o Tribunal do Contas, inclusive as obras do Nordeste. '
p~.lo

'

O Sn. PAuw ng FnoN'rJN - V. Ex. pcrmitlr. nm aparto'!
(Signa.lliu assrnti'lllcntu do orado1'.) Neste ponto, chamei principnlmenlc n atl.r.nr.fio pnra o numero apresonl.udo pelo cx-Prcsiclenlr, wn;;lant.o ela mcnmgent c a oxposiçrw de 30 de novembro.

.····
I. .
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O SR. BUENO DE PAIV,\ - Perrcit•amente, Foi .esse o con·
fron!,o q1.1e fiz.
.
0 .SR. PAULO DE FRON'riN -·V. Ex. fez O CO[\Íl.'onto da
'exposição com a mensagem e eu o d:i exposição corrigida pela
mensagem com a que foi feita pelo ex-Presidente, onde a. dif•
.ferença ·é de 500 mil c não de. 30 mil contos.
'0 SR Bun:No DE PAIVA . - Fiz o confronto com o meu pedido ele informac.ões
.
·
·
·
São eStãs, Sr. p'rcsidente, as informações que rmde con- .
·següir; para attcnder ~.o. honroso nppello que_ me· fez o emi.
nente Senad(>r pelo Districto Federal.
Bem sei que nenhuma novidade trazem, ellas ·a quem.
·
como S; Ex.', acompanha· com tão patriotico e .esclarecido in~ _
etresse. . .
___ ·
· · ·.· •.
.<
0 SR. PAULo DE FRONTIN -Muito obrigado a V._ Ex.
0 SR. BUENO DE PAIVA - .. , a vida financeira da Repu.b!ica; mas confio que o preclaro Senador com· olias se dará
por satisfeito, pelo menos ne'Rto momcnt'D. aguardando outras
e mais minnciosa:•. qnc os dignos collegas, relatoires na Commissão de Fimmçns, hão ele da1·: no Senado no decorrer- das dis-cussões orcnmonl.nrins. Pnr:t nstns pensa podo.r contar com
a proficua collr~hor:1çi'ío de S. Ex., quc,.oncarando. com a sua
super1 o:r sercniclndr rlc sempre e. sua incontestavcl compcten·Cia, a nossa sil.mtçi'ío financcira. facilitará, com suas sugges:.
.tões e seus conselhos, a tarefa dos que só querem· acertar, em
bem da cansa publica. (Muito bem; .muito be.m.)
O Sr. Paulo de Frontin- Pecõ a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.

O Sr. Paulo de FrontiiÍ (*)· - Sr. Presidente .. em primeiro Jogar cnb-me agrarlecer o modo excessivamente gentil, com o qnr. o illnstrn Presiclcnfc da Commissão dé Finanças, o n ibre Senadn:r prln Est.arlo rle Minas Gerars. cu ,i o nomo
cito com prazer. Sr. Bncno de •Paiva, attoncleu ás solicitac-ães qnc :i S. Ex. fiz. no scntirlo de frnzer no Senado infor~
mações qnr cvilnssem rlnvidns, provcnienl.es rla col)'lpnraefio
dc vnrios rlocnmcn tos officiaes 011 que devam ser considera- ·
dos como tnrs.
·
·
S. Ex. rliri!:'inrln-sr· no Sr Minisf:ro da Fnzencln, ohteve
da Contaclnrirt Crnfrnl rla Ticpnhlica ns informnçõcs, qne acaba
de lrr c onr csr.lnrrr.cm nlg-1ms rios pontos ânvidnsns·. Terei
opporl.nnirlnrlr rlr. rnm maior ·rJcscnv.olvimento,' lendo e cxaminitnrln. com onfros rlncnmrnf.os que pn~suo. as informações
fornecida~ Jlrln Cnnf:ndnrin Central da Republica~ fazer ponderações .r rstnbrlcccr termo rlr comparações cmc ·me parecem
ser necessnrin• pm•a mc!hor solnção rln situacãp financeira, n
. ·que se Yac rlcrlicnr, cnm 1fín boa vont.ncle e alta competencin,
'não sr'i n omincnfc Prcsiclonlo 'ela Comrriissão de"·FinnnÇus,
como todos os sons dig'Tlos membros.
··
Desde .in. att.cndmirlo an nppollo de S. ·Ex .. declaro que
auxililarei a Commissiio (Tllnnf.o me fôr possível. quer. nas discussões em plonnrio, qner na nproRqntnÇão de alr;úmns emen(•) Não foi revisto pelo orador.
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'das~ Emqunnt.o estiver convencido de que o esforco que possa
. desenvolVer nesse sentido. não ·resulta . improficuo, tom11rei
.parte activa .nessas disct1ssões.
·
· ·, .
Terminando, por este modo, creio ter correspondido á
gentileza extr~ma do illustre Senador por Minas Geraes, agrade.cendo-a .a!nda uma v~z o modo di~tincto por que acolheu
. !lllllho, sohc1tnqão, (M!.~.tto bem; mutto bem,)· .
. ....
•

'

I

•

,

•

'

'

'

O $r. Nilo Peçanha - Peco a palavra .

.o Sr. ~midento -Tem ~ palâvra ó honrado Senador.
.
.'

•.

·' ,,

.

'•

'

·!

:

•

'

·

I

O Sr .. Nilo Peqanha (*) - Sr. Presidente, lévanto-me
invocar a attenção da illustradà ·commissão ·de ·-Legisla.;:ão e Justica. do Senádo, para · oprojecto lido no expediente ·
da reunião de hôntem,. vindo da outra Casa do Congresso,
proJecto que comproniette, aó meu ver, conqui·stas liberaes em
·materia de -direito' de voto, inscriptas na nossa legíslnção ..
O projecto, .Sr. Presidente, alf.cra radicalmente a lei Bueno
de Paiva, que tão. assignalados serviÇos ·tem prestado á Republica.. A lei Bueno de Paiva consagrou, atvezl depois de
mars de 10 annos, a opinião dos grandes do Imperio, notadamente de Zacharias de Góes, neste recínto, quando' ·acreditava possivel a verdade do regímen representativo quando
os eleitores podessem eleger as suas mesas.
·
Com· esse mesmo cr"iterio, annos depois, Francisco Beli- ·
. sario exclamava que todos quantos ·tinham o que perder no
Brasil renunciavam ao direito de voto -' o oommerciante, os
industriaes, os trabalhadores ·_. certos como estavam todos
de _qUe os. seus votos não eram- apurados. 'rerminava o S11.
Frimcisco Belisario, de saudosa memoria, dizendo que o primeiro passo se-ria dar. ao povo o direito de eleger as sua~ me~
sas.
·
.
~· · Essa conquista da lei Bueno do Paiva. Si:··· Presid~nte, i,n-, ·
corporncln já á nossa legislacão. é ferida de·morte pelo puojecto lido no expediente desta Casa do Congresso e hontem en~
vindo (t Commissão de Legislaoãô e .Tust.iça, e cnrregando esse
direito, que é do povo,. aos•·funccionarios do Governo..
Lamento, Sr. Presidente·.' que nesta hora de tão gral)des
dlfficuldadr.s de càracter politico. e de caracter financeiro,·
timbre· a situa~,Jão em apresentar leis de uma tal violenéia
que eu· poderia annunciar ao Senado que esta providcneia .de
agora irrtpecln · por completo que as . minorias, nos Estados,
disputem a .representação no parlamento. ,
·
O SR. BERNARDO MoNTEIRo -· Niio foi o Gàverno' qu.em' a
Inspirou.
..
..
. . ·
.· ... ·, ,. . · .• ·
0 SR. Nrr.o PE(;ANHA -Ainda. lbem.
Lei,s_çj_e caracter el~itoral na Europa: n_os dias de ho,ie, s6
são .apresentadas no pensamento de rr.stiluir.. á collectividnde
os seus direi~os soberntlos, · sobrelndo nos paizes de· regímen
represenlntivo. Eu poderia cif.:tr. dil$dc o seculo passado, leis
inglezas qnc a critica conlcmpoJ•anr.rt celebra como passos de~
finitivos na evolução liberal cto· Reino Unido,· notndamcnte
pa~a

(•) Não foi revisto pelo orndor.
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as leis de Lord Roussell, de 1848, as lois de 1867; do Lord ·Grey,
entregandó aos tribunaos rle justiça os crimes eleitoraos; e.
finalmen!:o, leis americanas, instituindo o sui'fragio para a .
composição das mesà"s.
Li hoje, pela manhã, cm um grande ,trabalho do Clauqe
JanneL que, nos Estados Unidos, o povo m:corporou esse direito; a proposição da Camara entrega essa funcção soberana
da. nacão·brasileira ao Presidente da Republica; nem mais sequer· se salvam as apparencias!
'
.
·
Ainda bem que ouvi o aparte do illustrado Senador por
Minas Geraes, o Sr. Bernardo Monteiro, em· que S. 'Ex .. com
a sua indisputado autoridade, nos amiuncia que esse projecto,
que é o garrote definiti!vo nas liberdades publicas, não tem a
solidariedade do Governo Federal.
· ·
Pois bem; o Senado, tomando na devida conta as palavras de S. Ex., e sem compromcl.t.er, portanto, essa solidariedade, que tem nos ultimas tempos ligado o Congresso ao· Governo em uma obra de clcstruicão de todas as conquistas da
democracia, eleve ter em .conta as rleclaracões de S. Ex. para
que o dispositivo ela Gamara dos Deputados não p'ossa lograr
n consagração do Senado. (J1fv.ito bem; muito bem. Apoi;ado.~.)
O Sr. Paulo de Frontin- Peço a palavra.
O Sr. Presidente -·'rem a palavra o nobre

S~nador .

•

O Sr. Paulo de Frontin ('.) - Sr. Presidente, todas as
reformas eleitoraes necessitam, além de uni estudo .detido
e minuc,ioso, de uma competencia especial por parte daquel-.
les que tôm .de estudai-as c submeltet-as, com o seu ~arecer,
ao plena·rw.
A lei Wencesláo Braz, de que foi autor o nosso emiente
colle'ga, Sr. Bueno de Paiva, fez com que - embora executada
apenas nas capitaes e em va•rias cidades dos di'V,ersos Estudos ..:_ as eleições traduzem ·fielmente o modo de pensar do
do eleitorado. E' exacto que ha ainda muitos pontos 'Onde não
se c.hegou a resultado perfeilo, e uma ,das causas é exactamente a de não haver a identificação exigida nas capitaes dos
Estados e tornada extensiva a todo o territorio do paiz.
·
Parece-me. pois que um assumpto dessa importancia, sem
que das minhas palavras resultem a menor dcsattenção ii.ós
honrados. membros da Commissão de Justiça c Legislação, deveria ser entregue, não só a essa commissão,. como já o foi,
mas, tarribem a uma outra' com missão especial, ela. (jllill,
ning·uem melhor .elo que o. illustre sena,dor por Minas Gerae's,
Sr. Bueno de Pum\ ·poderia ser o Pres1dente (Apo·iados.)
Assim gunhariarnos a carteza do que rião seria deturpado, cm seus Juudamcntos .() projecto que, depois se constituíra a lei basica da legislação eleitoral vigente.
Neste. sentido st1bmctlo · ú. consiclerncão do Senado um
:rcqucrimenLo pura que a proposicã·o da Camura, além da
Commissão de ,Justiça c Legislacão. soja enviada a uma commissão especial para cmillir ]larecer 'a respeito,
(bluiln bem; muito úcrn) ,

( •) Nrw foi revisto poJo orador.
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Vem á Mesa e é lido o seguinte
Requerimento ·

Requeiro que a proposição da Camara dos Deputadoõ,
modificando a legislação eleitoral seja, além da Commissão
· de Justiça e Legislação, enviada a uma commissão especial de
cinco membros.
- , .
. .
Rio, 9 de novembro de 1923. - Paulo de Frontin.
O Sr. Presidente - Os Senho-res que apoiam o requeri~
menta queiram levanlar-:-se. (Pau.sa.)
Apoiado, está em discussão.
· Si não ha quem peça a palavra, darei por encerrada a
discussão. (Pau.~·a.)
Encerrada,

- Os senhores que a))provam o requerimento, queiram levantar-se. (Pausa.)
Approvado,
Nomeio para a commsJsao. especial os Srs. Bueno de
Paiva, Rosa e Silva, Nilo Peçanha, Paulo de Frontin_ e Alva- .
J'O de Carvalho.
Si nenhum Senador mais quizer usaT da palavra na hora
do e~perli'entc,. passa-se ú. ·
·
ORDEM DO DIA
CREDITO PAR,\ INSPECÇÃO DAS REPARTIÇÕES

3• ·discussão da proposicão da Camara dos . Deputados,
n. 75, de 1923, que autoriza abrir, pelo Min.isterio da Fazenda,
um credito de 500:000$, supplementar ú verba 33', do orçamento vigente, para inspecção de repartições de Fazenda.·
Approvada, vne á sancção.
. CREDITO PARA OFF'IC!AES. DA POLICIA E CORPO DE BOMBEÍROS

3' discussão da proposição da Camnra dos Deputados, ·
n. 58', de i923, que autoriza abrir, pelo Minislerio da .Tustiça
e Negocias Interiores, os creditas de 74:000$ e 71 :000$, snpplementnres, para pagamento rJe soldo c differença de soldo
n · officiacs e praças dn ·Policia Mililar c do Corpo de Bombeiros.
Approvnda, vao á sancçüo.
ESCOLA PRATICA DE ELIIC'l'niC!DAD!l

3' discnssiio da proposição da Cnmara dos Depu/ adas,
n .. 09, do ·1923, considel'ando ele utilidade publica a Escola

'

... ·

.

"'', ·.•-;·'

. ·'. "

.·.

'·.'

\

.·.:...,:-.·.·

.

. ' ,'

. -;·i ~·.'·:· -··., ..... -.

. ,., .
.

602

ANNAllS

no

'. '("' .· .. '"., ·,· ., ".:.. ~

'

SENADO

iPraLica dr. Electricidade, · Telegraphia e
·com sédo' em S. LuJ.z do Maranhão,
Approvada, vae á sanccão.

Radio-tel~~aphia,

HOSPITAL . EVANOELICO.

. a•

discussão da proposição da Gamara dos Deputados,

'n. :70, de 1923, considerando de utilidade publica o Hospital

Evangelico,. situado · no Districto• Federal.
Approvada, vae á sanccão.

..

· · .

RELEVAÇÃO E PRESCRIPÇÃO

.

· · a•

.

<liscussão· da proposição da câinara dos Deputados,
'Il. 165, de 1922, quo rreleva a prescripção em que1 incorreu a
pensão dejxada a D. Vero.nica. Rod~igues de Olivllira por seu
. marido, 2• sargento da BrlB'nda Pollclal, morto em 14 de novembro de 1904.
·
" ·
·
Approvada, vae á sanccão.
INSTITUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados,
n. 64, de 1923, consirlerando de nti'Jidade publica o Instituto
da Ordem dos Advogados Brasileiros .. ·
·
Approvada, vae á sancção:
. · CONSIONAÇÃO EM FOLHA DE VENCI;MENTOB

3• discussão do projecto do Senado,' n. 22, de 1923, que
permitte· aos funccionarios e operarias da: Repartição Geral
'dos Telegraphos, que fizerem parLe de associações de classe,
·consignar até dous terços dos respectivos ordenados, para pagamento de contri·buicões.
. ..
· .
.
O Sr. Paulo. de Frontin - Sr. Presidente. o projecto em
discussão permitte o·os funccionarios, operarias e diaristas
da Repartição Geral dos Telesraphos, que fizerem parto de,
·sociedades por si consLituidas (sesue.,se a relação) consignar
mensalmente a essas associa~ões até 2J3 dos seus ordenados
ou dinrias para pagamento de contribuições na fórma estabelecida nos seus cstntntos.
Este projecto, si está em vigor o art. 107 da 'lei numero 3.232, de 5 do janeiro de 1917, não tem· objecto, porquanto o atrigo a que acabo de me referir estabelece:·
"E' permittido aos funccionarios oivis :Cederaes,
activos ou inactivos, aos militares. operarias ,e diaristas da União, que fizerem parte de !lSsocLacões e caixas beneficentes cónsti'tuidas• 'pelas ,l:!rOlJJri!as ··classes..
consignar mensalmente a estas instituições até. dous
terços dos seus ordenados o diarias para pagamento de
contribuic.ões c compromissos a que se obrigarem para
com as mesmas nssocin~ües c caixas na fórma dos
respectivos cst.af.\1 t,os. ~

(•) Não foi revisto pelo orador.
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. . O paragraph~o unico deste mesmo artigo 107

é,

textual-

mente, . a redacoaq do paragrapho unico elo artigo .primeit·n

do proJecto em d1scussao. .
·
.·
Resta. portanto, sómeriLe uma duvida: saber si o· artigo 107 ost,á ou niio em vigor.-'
.
T:Ia ~opiniões: varias a este respeito. O eminent.e ministro
da Vmçao .e Obr~~ ~ublicas pens!l. que niio está em vigor,
neste .sentido, dmgm ás contnh1hdades das repartições de.pendentes do seu ministcrin avisos·. para quo nfío mais se·f'j ..
zessem os :dr,scon tos correspondcnt;es ás ·consignações men-

c,

$00.

1

. Ao Jadó des~a yaliosa opinião hn; ta~be~ a disposição do
arf.Jgo 1St da lct n. /1.636, ele 6 ·de .1anmro do corrente anno.
que torna extensiva á. Sociedade 'Mutuaria 'Brasileira, devidamente ·constituída. a annlicarãn rlo artigo 107 da Je·i n. · 3:23~.
de 5 de janeiro de -1917.
·
·
' ·
.
Parece, port.anto, que. indirr.ntamr.nte, é considerada'
aquella di sposiçiio como permanente e niio anrina. . .
.
Havendo ..porrm. r.shi dnvida rlo inteipretação e della noder.do dncorrcr graves inconvcnicnteR. porque como V ..Ex ..
Sr. Presidente, snhr. o o S~nadn con~ece. as associacõe~ de
classE:. · a;; associaeõr.~ heneficentas. as caixas beneficentes
prest,nm. incontnsfavelmrmte. r~levantcs servicos ao pessoal e
ás suas familias. forneccndo~lhP.s cnnt.rihniçlín para M.mnral ...
pensões aos herdrirn;; rios fur.ccinnarins ou diaristas. auxilio I
quanto a fianças que têm dei prestar· nas proprias repnrtirões
e para alugueis d~ .rasa. mgc qi.le Ro aclare este ponto ..
O Sn. RAMPATn Conmh -'-- Atrl pagam pens'ões a· funccio·
·
narios im·alidos.
O Sn. PAur.n nE FnnN'l'TN - Nãn ha duvida nenhuma oue
sómeht.e cnir,• as contribuições me111sacs niín r.he~nriam r.Jln.s
a ·um resultado sufficient.c. noranr n nrodncto das mensalidades não seria snffinicnt~ :í · sRf.isfa(lfín de fpdns M compromissos assnmidns r.m virlnrle rlr. seus . estatntos. Por isso
crearam uma serdío dr emnrest.imos. n Msa scMfin dn em- ,
'prcsfimos. p()Jos .inrns rnsuHant.r.s. rnnt.rihnr .. .innt,n ;í; m01). snlidadcs. para' {fnn .no,;snm rnmprir firlmcntc n t;t:•l m'OfT•'ol~
tem mn seus eRf.af.11toR.
.
Parece. porf.anf.n. qnc. rnmhnf.irln~ os ahllRM. nií•) flnWJ'ft
·jnconvcninntr. al>::lim r•m (Tnn n disnnsicãn consf.nnU• i'!n nrt.i. f:!O :107 dn ·rJr.crr.t.o r.. !l. 2~2 .pnrdnrr: n ano rnprrscnlnrá t::rnnd~ vnnfnA"r.m a.ns assncindos c sm1s l1rrrlcirns mr~mn rm. r.nROS de invalidez nccirlcntnl - nois nl::mns não t.ecm mnntcpio.
porqnr · r.stá Stlspcnsn, r rrcchcm dcssns assncia0'i~'l p0n~i'io
nesses cn ~os.
·
·
·
.. .
.
E' exncto. e eston prrfelfnmente ern crmrlirõr~ •dr · affirmar, que h a nhilsos. V. E:-:·; sahr qtl'e nilc i\ diffici1 na orJ::nn irnnli." rir• ~llt' i ••rln r: rs · rlcssn nrrlrm rssrs n.hn•M. r •) T~"mn.
Sr. 'ministro da Vinção. tendo rlcllrs conhcc-imnnfn. dn qne
r·ll inf•:rmndo 1)1'1' r.n.·t rnmmiRRiín rln (}nnrn.•in~ ,, fmwritm~
rios, não srl rla Esfrnrln rlr F'rrrn C1rnf.rnl 'rln Rrf1sil cnmn de
outras repnrticõcs dnrmrllo mini,lr.rin. vin-sr n.~ nccessicladc
de tomnr mr.dirln rndicnl. snnpriminrln. nnr cnmplr.ln. n.s cm;s!~ncõcs r! c q11n tl'nt.a n nrt. 107. cnnsirlrra~rl~ essn rlJR!lnR1Qiio como nnr.nn .r niín nrrmnnrnt.r: r. prrmlft.mrln .. rlrnm.s _rln
exa.rr.'inado crrdn 11m elos rasos ronrl'rf,ns. partir.11lrrrrs. as m-
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'J'ormaçõa;; que lhe· foram dirig-i.dns, que continuem nas. soei !idades .que t•calmr.nt.e se mostrarem r.m •conrliÇõr.s de pr(lcr.derem· normalmnnt.c onde ns abusos de qu·e levo conh(}cimrn I o não se dão. ·
·
.
Nilo lenho seeão mol.iyo rlc applausos ao acto do S. Ex.;
mas observo que, da medida radieoal, como foi tomada, advom
un:a pr.rLlll'bação no J'unccionamcnt.o · normal pessas associal;ões, r;~tre as quae.s, ha uma que mais de .perl.o conhc,ço, a
'de Auxiiws i\fuf.uos da Esi.I·ada de Feno Ccnti·aJ do Brasil, d!l
duração .it\ extremamenlc longa, su.pm·im· a qualquer· lia~
outras instituições, e que dislribur, .mensalmr.nt.r, .ce1'el\ tic
seten'ta cont.os em pensões. a qual, de um momr.nto para nutro, apezar do. capit.a.J accumulado, pode a ser na sii.Ua'.Jã·J rle
v~r 1•eduzido a zero o seu capital, que assim...
.
0 SR. SAMPAIO CoRRÊ:\ Sem alimrnlnção Cfll'l'e,;pondenf.c.
O Sn. PAULO ng FRoNTl:-1 - ... fica sem a alimonl.ar.~ão.
correspo.ndentc, como muito bem diz o meu illus!l'll r:ollcga.
de bancada.
Parece-me, portanto, que o momento opporl.uno para
ap1·oveitar o que cst.ipnla o pl·o,iccf,fl do Senado, era, ·~m lt•ri:·Cira discussão 'formular um .suhstit.ul.ivo CJUfl vcn'h~, •h' moIJ,J d~:finiUvo, di~er se está ou r:ão nm vigor o art. 107. ct,a lei
a que ,já me refrri, comn tambem ig·ualmcnte tomar· algumas
mecli.àas com·cnirntcs ao pessoal.
V. Ex. sabe, que, permittir a conRígnação ut1! 2/3 da
c~inl'la. é co!locar o diarista nas condicões ·:1~ Vl~i'rladeira !lCnuria. certo como é que clle não pode·ri viver com o l.erçó re.s·t.ante. De moela qne é indispensavcl que esta parte seja modificada.
.
Por outro la:do, Sr. Presiclente, é tambem inclísper.s_av~l
qnc os ,iuros não attinjam, como as vezes suceede, a '18 e ma1s
por cento ao anuo.
.
...
O Estado não póde ser procurndor dos associados, descontando om folha. as consignações mC~Usacs, sem que tenha uma
determinada fiscalização c, exactamente 'tlm dos por.tos a
fiscalizal" é o ,juro que é cobrado e a fórma pela qual as operações são fei~as.
.
Ha associações qur, em v0z ele dinheiro. dão roupas, medicamentos; _etc .. quando a parte carece ap·cnas de dinheiro.
Em tal ca~o qur~ ~uccede? IRccchcndo üsses medicamentos ou esses vcstuaríos, vae venclm>, não raro, ás mesmas as- ..
sociações, na proporção de 2/3 Q, ús vezc~. de melado do valor recebido, ele modo que sob um ponto ele vista, parece que
as comlições ele·· fnnccionamento dessas associações são re~
guiare:; ou normaes, mas sob outro ponto, esses abusJs determinam uma siluaç.ão de gravame para todos aquelles que.
reconem ús ~uas secções ele emprest imo. Isso é uma excepcão, ·pois no nurnern elas associações a que mo refiro esses
caõos são limitados: mas basta oxisl.ír um unico para que se
verifique a conYenicncia de se providenciar a respeito.
O SB. ,To,\o LYI\A - V, Ex. tem lo ela a razão, Este as~
Rllfil)Ji,o está exigindo uma PI'ovirtcncia definitiva. No orca~
mento .ela ~u~cncta, dos nlli111ns unnos tem sido npprovada
11111a rltspnRican que l.oJ•na ex i cnsiv~s os favorL!s conr.cdidos
t\s as,ocincõcs n va1•ins m•g·cnlarios. E' neco~~ario, rrnlmcntc,
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niio só cohibir de ·modo definitivo os abusos da agiotagem,
· como lambem ómbaracar a imprcvidencia dos funccionari::>s.
O Sn, PAULO DE E'noNTJN - O aparte com que acaba de
honrar-me o illustrc representante do Rio Grande do ;Norte,
digno relator dO orc;amento da Fazenda, vem confirmar exactamente -as ·pondePaGões que a respeito fazia. Agrade~J a
S. Ex. seu valioso concurso nesta campanha.
Cl Sn. Jo.4.o LYllA - Estamos inteiramente de accôrclo .
. O Sn. PAULO DE FRONTIN- Como dizia, parece, portantor
indispensavel limitar, não -a 2/3 mas a 1/3, não direi o ordon:aclo, mas o vencimento d:J funccionario, o que representa
4/9 do to.tal.
Por outro .lado, quanto ás diarias, mensalidades e jornaes, é inclispensavel que não passe a consignação de 1/3. E
lJllánto ao juro, deve .esse ser, na minha opinião, limiladJ a
12 o/o. E' um juro já muito razoavel para essas operacões,
permitt.indo obter-se um lucro a addicionar á mensalidade
para ·poder realizar os fins beneficentes das varias associacães.
.
· 'Outrosim, considero indispensavel que ::JS csfabelecimentos ele credito c as associações espe'ciaes, que, por determinação elo Congresso, podem receber consignação o sobre as
quacs não se póde levantar a duvida relativa ao art. 107, d(}
ctoerelo n. 3. 232, em vig3r; que tambem se modifiquem as
condições de maximo para a consignação e se altere a limilacão dos juros, que não devem exceder de 12 o/o •·
O SI\. .Toio LYRA - E tambem a limita~ão do cmprestimo cm relação nós vencimentos, para se não dar o que
actualmcnfc succcdc, adcantamcntos ...
0 SR. AFFONSO CAMARGO - Os juros .de 12 o/o dos decretados para o Banco dos Funccionarios Publicas, servem de
base para essas cooperativas.
0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Consubstanciando O que
acabo do dizer cm emenda, apresento ao project·o do Senado
n. 2:.!, elo 1923, a seguinte emenda subslilutiva:
·
«An art. 1.' E' permitlido aos fLinccionarios civ!s, fodcraes, aos milifares, aos mensalistas, diaristas
e opcrarios da União, aclivos ou inactiyos que fizerem
tJarle ele ass;Joiacõcs c caixas beneficentes legalmente.,.
1~· r.slD o substitutivo, que me pa1•ecc vem resolver as
aclum•s rlifficllldacles, clefenclendo os intet•csses das associa-'
çõc~s. q11e contavam com as consignações e simultanoan1ente
af.l.oncleJ' :í si ti!UQito precaria, porque com a actual carestia
do. vida, a consignucüo ele 2/3 deixa em mt\ situação grande
pnl'lo daquelles que fizeram essas consignur,,ões quanto á sua ·
.vida ·]lnrticuluJ• e publica ..
EI' as cssus as ob.scrvac-ües que tinha a fazer. '(Muito bem;
jm!ito bem,.)
.. , ... ,_ .• ·-· ·-- ...... ~ .. c•. :.:. ,;._,.w
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EMENDAS

Emenda substitutiva

i923:

ao projecto

do Senado ú,' ,22, d~

· Ar L. 1". E' permiLlido aos funccionarios civis federaes,aos militares, aos mensalistas\ diaristas e operarias da União,
União, activos ou inactivos, que fizerem parte de· associaces. e caixas beneficentes, legalmente · constituídas pelas
proprias classes consignar mensalmente a essas instituições
até um t.erço de seus vencimentos,. mensalidades, diarias ou
jornaes, para pagamento das contribuições e compromissos
a que se obriga1~m para com as mesmas .associações e caixas
na fórma elos respectivos estatutos.
·
llat~agrapho unico.. A consignação será averbada na respectiva folha de pagamento, podendo em qualquer tempo· ser
revogada pelo consignatario_ uma vez que este ·se mostre quite
com a consignataria.

Ar L. 2". Nenhum compromisso poderá ser tomado a. juro
annual superior a· doze por cento.
Paragrapho unico. Os. compromiss.os ·já . tomados com
as mesmas associações excedendo n um terço dos vencimen.!.
tos, mensalidades, dinrias ou .iornaes, serão dilatados pelo
prazo· necessario pata não exceder n consignacão ao referido·
terco e deverão ter os ,iuros t'eduzidos a 12 o/'o ao anno, caso
sejam superiores a esta tnxa.
Art. 3". A disposição do àrtigo anterior fica extensivà
ás consignações feitas a Lodos os estabelecimentos de ct•edito
e associações,. JlOI' autorização do Congresso Naciot:J,al.
Art. 4". O Governo, pelos chefes das respectiVI).S re~
partições pub!J.cns ou peal melhor .fór:ma que .entender, fi8calizarú o funccionamento das assocmçoes e catxas e estabelecimentos de crcdHo, a que se referem os arts. 1" e 3" .,'
··
Art. 5•. Revogam-se ns disposições em contrario.
Rio de Janeiro, !l de novembro de 1923. -

Paulo de

Frontín.

Accrcsccnte-se onde conviet':
"Igual rnvo!· ,é .,cóncedido ,aos C!npregados clqs Correids da
Repl.\blic!ll que pertencerem a Socwdado Benefwente Mutua'. !idade.
Postal
Brasileira
..
'
!•
'
. .
'
Sala das sessões, em 9 de novembro de 1923·.
·Justificação

"A MuLunlidacle Postal Brasileirn é uma nssociàcãb ~1.!-
beneficente e Jie caracter mutu~ •. ;E:undou-se na .Q1...

~amente
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rectoria Geral dos· Cort'eios · com 505 'inscripções de socios
fundadores, e della fazem parLe o actual director geral dos
Correios, todos os· sub-directores, thesoureh:'o, .almoxarifes,
quasi todos os chefes de secção e a maioria dos adminís-.
tractores o contadores das administrações . postaes nos Estados.
·
·
. Installada em 20 de julho do corrente anuo, conta actualmonte 1. 283 socios, distribuídos por todo o BrasiL, de accõrdo
com à tabella annexa.
"' ·
Seus estatutos já estão registrados, e toda a sua administração servo· gratuitamente, sem outro interesse que o bem
dirig·i!-a, fazendo-a prosperar, cm beneficio de todos aquelles
· · . ; .·
·,
.
que della fazem parte.
.
· Sendõ avultado, como. se vê, o numero de sodas, a_ co,..
branca torna-se impossível ..por ímpraticavel; sem que seja
permit.tido o desconto em folha 'de. vencimentos, at.l.e;ndc.~do.
não só a que muitos funccionarios trabalham em dias o horas
alternados; . além de se encontrarem disseminados por lodo
o Brasil.
.
·
·
·. ·
.
O desconto· em folha é questão vital pava a· Mut,ualirlàde
Postal Brasileira, pois de outro morjsl ficarão .os empregados
postaes da epublica impossibilitados de manter uma grande
associacão de. providencia., em fayor de suas famílias. ___,
Oleaario Pinto. ·
Quadro actual de sacias da MutuàUdado Postal· Brasileira
distribuídos pelas diversas repartições postaes da Republica:.
Fundadores . . •.. " ......................... , .. .
Effectivos . .
................ · . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Somma

•

I

I.

0

0

I

0

0

0

I

0

0

0

O f

0

0

0

0 0 O O 0

O 0

o ,o O 0

O O

Directoria Geral dos· Correios . . .•..•...••...... ·
Administração do Amazonas . • ..... ·.........•..
Administração do Pará . · ...................... ;
Administração do Maranhão . . . . ............•....
Administração do Ceará ..... : . ......... .'...... ..
Administração da Parahyba , ......... : . ........... .
Administração de Pernambuco ............•...•. :· ..
Administração de Alwgõas ........ ·................ .
Administração do Sergipe ...................... ·... .
Administração da Bahia .. : ........................ .
Administração do Espirita Santo ................... .
Agencia de Cachoeiro do Itapemirim' ......... ·.·..... .
Administração do Estado do Rio de" Janeiro ........ .
Administração de São Paulo ..................... .
Administração do· Santos ............ ; ..... '·...... ·.
Administração .de Botucatu ....................... .
.Administração de Ribeirão Preto .................. .
Administração do Paranú ........................ .
Administração de 1ganta. Catharina. . : .. ·............ .
Administração de Porto Alegre ................•...
Administração do San La ilfaria da Bocca do Monte ... .
Agencia de Alegrete ............ ·..... ·............... .
A·gencin do Cruz Alta .........................•....
Ag-encia ele Itaqn i ................... ·............ .
Administração de Bc!Io HorizonL() ......... ·........ ·
Agoncin do Juiz de fóra , .• .......... , . , .............. •... ~;
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~lutualidadc Postal Brasileira~ ·LHmo. Sr. -· Ten.inos a
honra de communicar a V. S. que se fundou, nesta Capital,
a Mulualirladc Postal Brasileira, constituída por i'llimitado
numero ele associados, sem dislincção de. sexos, funccionarios
postaes da União. Poderão tambcm de !la fazer parte ·os con.iuges. fil>hos c irmãos dos associados. de 18 ·a 50 annos de
idade, em perfeito estado de saudc, desde qu.c os socios funccionarios se responsabilizem pelo desconto das mensalidades
cm suas foH1as de pa•gamento.
Os sacias obrigam-se a pagar 5$ de mensalidade, 3$ de
dip•loma c 25$ de .ioia de admissão, joia essa que será augmenlada, porteriormcn te, na proporclw do peculio que esta
sociedade estiver 11agando.
.
.
·
Fundada sob os melhores auspicias, pois em menos de ·15
dias se inscreveram mais de 500 socios fundadores, funccio- ·
narios ela .Directoria Geral do~ Correios, desejamos contar
lambem com a vos~a solidariedade c apoio c, para vosso esclarecimento, transcrevemos os arls. 2', 21 c 60 dos estatutos: .
Arl. 2. • A socieàadc lcm por fim:
§ 1. • Pri.lmover a prospcf'iclaclc da classe dos funccionarios po'staes, trabalhando pelo seu engrandecimento moral e
material.
' ·
~ 2. • Fazer-se representar officialmente no funeral do
assoc1ado.
§ 3. • Crear um fundo de peculio, correspondente ao numero de socios quites, o qual será pago ti famHia do associado fa.Jlecido ou á pessoa indicada pelo mesmo..
§ L o Fazer reverter ao proprio assoéiado determinada
percentagem. dos lucros líquidos annuaes.
!\ 5. o Auxiliar o associado por meio de emprestimos.
~ 6. o Afianr:ar o a:;sociado pelo aluguel da casa cm que
residir.
§7. • Ineumbir-sc r.! o preparo dos papeis do :\lonlcpio Fc,dera! deixnclo pelo associado â sua familia ..
APL 21. Dos lucros líquidos, verificados nnnualmcnte
cm balanço, serão creditados 70 . o/o aos associados,. sendo o~
30 % restantes levados á conta do fundo de garanlm do peculio.
Ar L. GO. 'l'ubclla do pccul ia !I que se refere o nrt .. , •
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Curú
800 . socios quites
Com. l. 000 . ~uc ios quites
Com I. 200 ~uciiJs quitei!'
Cn111 J. .\00 ~ocio;; quites
Co11'1· 1. no o ~ucius quite~
Com I.ROO 'soei v;; .. quitc's'
Com 2.000 suei os, quif.cs
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' <l : ü00$000
4,:000~000

o rlabi por deunte, _mais •000$ por cada ~r·npo de· 400 .socio!
quites.'
·
·
·
·
' . · · · ·· · · · ,
'J'er•mina.nclo., avisamos Iambcm a V. S. qpc. J'oi marcado.
o p~·aw de üO d1a~. a contar desta data, para qun .o~ .funceioJJ:H'rns .. postaes fins Esladn;;. possam se. inscrever como socios;di-''iH'JJsados do paga,ncnl.o da )ola: ·
·
·
. Hio d;• .faneir·1.i'. 10 rl1~ agosln· fin. Hl2:L - .-\ rlit'f!e.tnrià.:.
A/raro Pr11:t!ira tl11 Sih;a., ]ll'e~irl!~nl,r:. - Cmulirlo .1 .. de ;l. \fal/c;
· .limiur, 1" vit'P-JH:,.;:idenl.f: • ..,.... A.rmondo Du•ru.r; .' '!!:strmla tlr! ·
.JJm:ros, 2" vicP."JH'r•sir!entP. · - Albe1:tn de Mendonça;· J~.'.sccre
fal'!'n. -:-. Jim''" .Xovi!!I',.C. rle Alúllrrrte1'crue. 2~ secrelar·io,· · L~onru·•lo .J!aia, ,a• sr:cl'!'lario. -,Pedro .Pubr.iâtl ,lfe·.B.a-ri·os,
J" l.h!·'H<I\ll'I!.Jro. - D1·. Autenur .llsprMel Coutinho, 2" t.lwsuuJ·rirn. - Lni=· l't!rlro.w Pilho, 1". procurador. - Lafau.ette
(:esm• :?" PI'OClll'lldO!'.

s~.:,Je PI'O\'i'lOI'ÍU: 2'. Secf;iio ,tla .. Suh~Diréét.orin. de ,C,ontabílitlndc dos. Cot·t·c•ios. ·
.!"

Onde convii! r:
'\ '

r· concf's:;iin ;;ii o· cradns ti ncnrfil'cncia
1'eleg!'i1Phiea rlo Ccnrü:- .los,: A(•t•iolu ..-.folio ·1'/wnuJ.
Jg·naPs pC'I'!llissfío

,\eCI'!~~l!f'lll<!-íW

O Sf')::lJinle. pnl'a'g!'Ufl],lO:

O,;' func'einnaJ·ins pnl.ilieo~ ns;;ocinrlof· da r.nopr.rativa <lo
f:r<.•dil11 do., Fnnccionn,·io;; Pnblit:n;; da l.íniãn dr Jle:;pon~tihi
lidadt': Limitada go~m·iio ri1.• ig·ual · regalia om l'a\·rw'. dr::;ta
· lll!.',;ma · ;;oricdndt'. : . ·
· ..
··
. ..
.. · ·
·

~nla ria;; ~rssG.,s.
Jlontelro.

s

de nov!'Jnlii'O de. J ~::!3: . -- J•y.1'~'11'timo
,I

'

.

.'

\ Cnnp<'J':lf iva dP CJ•editn dn~ Funeeional'ios · PuiJ!J~,-,..,cJn
r:,niiío ,d1• HPsponsabilirludn Lin!iliula, rnm stírlc no .!tiq 'de .Jall<'il'fl. Tunda da PI I! 7 .di' .,;c/.Pilllii'O rJp 1020, · ri1• aceuJ•do ·C.OIIl. O

d<'t'l'!!lo 11 .. I .n:n, li<: fJ de ,iaJ!Pil·o dr J!l07, eom r~sl.atuin,; ar"hivadnii nn .. Junta CH!l'JilH'J'cial,.~oh n.n. 1Uí05, J'uminrla. JJOI'
jii•qll<'IH"i flllll!t'iO!lUl'in:; t:OIII fi.!!Xdu~iVO fim ciO SI). Ji!JfJI:!Ul'Cfll
da .. n:dul.agPnl, 1:onla hn,jn uum 11111 I'PI.:'ll·iaJ• .. rmpilnl, smlfl<l ·SPU
Jll'fl/-!l'liiiHI\a

u lllnximo JwJwl'ieio. :.10~ s~:u~ a,;snc_inrlo.,,

l'l't'lJnrJn

·:;c•t'I.:C'L'S <!1! JH'l''llilu, f.•on•mmo. :dlnlalul'lll 1• PI'Cd!al, moldnndos. - Vul, VI!
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~rJ pt;lrt sua conge'nere militar. Si outras sociedades rtuc uilo
siio de classe gosam desse .favor IJBrece-nos justo que IIUnbem esta seja coritemplada.
· ·
1
O Sr. Irineu
Maohlldó
_;
l ~co 11 palavJ•a, ·
. '
.
.
.

''I

i

'

() Sr. Presidente '

.

.,l ·.

•

Tem
a . palavra .o honrado SenadO!'.
.
'

.

.

.

·-

'

.

.

. . O Sr; Irineu Macha~o (~) - S!'. Pr~sldcnte autor. do: pro;Jeclo em debate, receb1 dos funccwnarws post.acs alguns ('8tatutos das· t•espectivns associneões. de classe c .dlversoil memórlnei! en1 q,ue ~sses fúnccionarios nie podiam, que extendesse a permis!ilío o concessão que o projecto collcede ern favor
dos· funccionarios dos·. Telegraphos, aos das reparticões pos. taes.
·
· . · · . ·
..
, Eln resposta dlsse~lhe ·que talvez o projecto não pudesse
ser emendado, porque, ·vat•ias vetes· n rnesn tem reouslldo
emenda8 desea natureza e varias outrae, as· tem acceito.
.
Em taea contlicões, eu não me compromatterla n npre~en
. tar emendas ai a mesa entendesse nllo 'l'eceber quaesqUill'. ad~
ditivos ou modiflcaçõel! .. . .
,
.
.
Havendo, porém, o meu cmtnente amigo, .preolaro Se.nàdor Sr. Pauto de Frontin deliberado formular em~ndas sobre .o projecto, c tendo eu, neste momento, sido informado
pela Mesa de _que elia recel)eria o texto das emenda~ pro- .
poetas pehl glorioso Senadot• cariocn. . . ·
o SR. PAuLo DE FnowriN. _:.. Muito agradecido a V. Ex.
. 0 SR. IRJNEU MACHADO --' . . . SOU forcado igualmente, a
apresentar a· emenda· que annunciaria aos· funccionarios postaes que seria transformada. em ·projecto especlll.l.
·
. Venho, pois, tí tribuna, Sr. Presidente para explicar. á
Cnsa a ma teria eni questão. Antes de tudo devo Qize1• que recebi do pro[ll•io •Centro Auxiliar dos Funccionarios dos 'l'elegraphos um officio firmado pelo seu i • secretario ,no ctual
me pede que corri.ia a denominação da associação, po~que ella
se denomina· Centro· Auxiliar dos Funccionarios ·dos ·•relegrapbos e não simplesmente - Oentro dos Furtccionarios dos
Tele(l'rapbos - havendo por . co~seguinte a omissão do ad,iecLivo --- .auxiliar. ·Essa emenda é antes da· redacclio.
.
Dcsobrigo:.me do compromisso· assumido com os .funccio. nllrios postMs .npreRentani:lo · as emendas que envio. á Mesa.
Finalmente tenho aqui cm mãos, Sr. Presidente, para
qúo constem do meu discurso os estatutos da Associação Beneficente Posf.nl, da Mutualidade Postal. do Cenlro. :\lixiliat•
dos Funcciouat·ios dos Tclegrapbos c o balanco geral o·rcacnha do anuo de 1922 da Associação Beneficente Postal.
Dou por lidos esses documentos, . para ·que figurem. na
aclu rios nossos l.l•nbalhos, cm sun integral transcripc.iio, ao. p0
do' nir.u discurso. ·
.
Dada esta cxpliencão, Sr. Presidcrtlc, não poderia deixar
. ·a trihunl\ 'Rem fazer uma pondcraçi'io: · cmqunnto· as associn•'Õt~s de claMs~. que concedem nos seus nssociàdos a assist'enêill medica, arlontologicn c judiciaria, que assigmim fianca
pam o exercício dos empregados c garantem, como fiauoras,
os :rlugucrcs fial'l· casas dos funccionarios, estão privadas . da
?

(•) Não foi revisto pelo orador.
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· ijOJJCe~são rio que .go~ava.rn hÚ mui los annos, alg;unias al.é coutando 30 annos, as ctmmadus arupucas, as empJ't!zus que ex .
pioram, sem cnnlrihuit•em com o menor a:uxilio, cum a menor
assistencia em favor dos funccional·ins, rias dasses QUIJ fazem
opera~ões nessas ussociut;ões, a que peJ'lencen1 os simplr~s exploradort!S, que t'lll(H'eslam a juros elevadissimos, em contas
que nunca mais leem fim, sem prestarem o menor auxilio c
R!tl.r·~. L'3COI'Chando bn1·baranwnte o funccinnalisrnn " o operal'tado, estão no g·oso desses fiiVOI'es, podpnilo · JJPgociar com os
funccionarios, !'ecehrr as suas procurações, wnfial-as a ·rc'parl.icões, opera1.' por descontos na t'olh1r de paga111enlo.
. Emqunnlo, pois, o Eslado permil.te que particulares, nos
fim· exclusivos tln ~i!u lucro, fa~;am operar,,õe~ desta naLurtjzJt
e mantém a; consignação e o tlescont o ··~rn foliJa r! e pagamento.
as .assncJaçües de classe. üol.ão privadas dessa concessão, dos
d@scontos I! rlaA consignar;õcs.
Eu ni'io IL'l'IÍI inal't!i esl.t! discurso, S1·. Presidente. sem
deixar de ponrlerar qn1J muitas dessas assoeia~ões at.~ fnrnr.crm fune1·al aos as~ociarlos, :loccorl'qs apt\s a morf e rios
sm.18 associarlos c t!e(lnis pensões defini! ivas Jis fnmilins dús
antigos associado:; r!eoapparecit:los.
·
.
O S1t. J.n~ Aooi.I'IIO- O """umpfo .iii e~ Iii l'egulado
quanto a alguns·· ~:·sf.abelet!inwnl.oii. JH'Io !\!inislerio da T<'azemla.
J~xi,;len1 C.JJJ:'fas dr p•!nsões fiscalizadas prln r.nveJ·no·.
O :";n. IiiJ)(EI' 11L\l:II.\J)(J- Jsso não ob~t a a que Pllt!S procurcnt nova~ oprracües, pot·~uanl.o as pensõt!~ do~ npemrios
do At·senal de ~Jnrinhn r! dos 'tln Ca~n rla. ~l.oeda siio Ião. insig·nificanlPs- que muilas r:lellns, só al.tingem a 20' r~ 30$
nwnsaes.
·
Niio po~so •leixur dr accPnfuar a iniquidade dessa sil.uaeãn de nsiUI'I'Ill p'í•ivada~ dessas I.'Oilcrs:;i)r8 as ussoeia~Gns.
ele ~lusso que razt•n1 as ~IIII:> t·osm·yas pam pagaJ'f'lll Sf'l'l'l\:ns
metlicos. ct)tnn 11 ;\ssocitH:àíJ Gl'l'al de Auxil ins Mul11os. que
rlespt'Jido lã ennlos .IJIPn;;aps Htl com assislrncia iuedica.
Entretanto.. as "IU'8llULiasn contin11am a gosat• da Jll'oleccüo
offieiitl, cmquanf o as nssociacões de c)asse estão sendo ill~t·
seguidlis. A sitnnt;ão t\, pois, d~ injuslu:.a, de iniquidade.
'0 ~H. P.\\:1.0 IIE .f<'ltO!\Til'i- E' pm• isso que U(JI'IJS{'IIIei o
sub~f.i tu li v o t't!lll cd in nrlo Pssa sif uat;ao. ,\ base ,1 a segui n).e :
)mru umas. 1111 auftwizar;iln l••g'isia'fivu; c para uul.l·a~ pútlo
havei' inl.cl'JH't•fa.;ões.
O Sn, TnJNEIJ l\L\r:H.\110- Vê-~ e. poi~, Hr. Presi\lente, qur.
o Citl\'et•no dow• .I et• aJ~;·unut l.olr•t•ancia para com o~ que em-, pre~lam d inlwil'tt a fnnt.•eionaJ•ios, ,rn:incipahnentc pat•n com
' as associa(:ües dr~ elus~t.·. quando gel'lllas hlll)l'~tamenle, 11Lll'lll.:'" .
os juros' que ellas cobrum podem ser. mo<hfiCUt!os e .nau s.an
.muito excessivos, ~i altnnderrnos aos fms de ass1sf.cncm soem! i~
n do classes. que ollas pl·cst.am i\qnelles que rccort'em aos cmfll'esl imos e de lias os obleem.
Era o que me cumpria dizrr. esperando que o. Govct•no,
nwlhur infnt'lnudu dn silnacão, e.Ol'l'i.i:t o Sf'U enl!'"'!cu, I'Cinlugt·andt.l na sna ~Hti~t;üo antrr1n1· .uq~ellns assocm~oes que
fot·um lll'ivadas in.iuslaJncnfe llt.!SSI~· dll'üJ!o.
l!ira o •lU!.! me cabia tliz!'r. (Muito bem; muito bc'll!.)
.

.

•

I

'

· (Os r!slal.ul.ps u balanceies a que se 1·efcrc o Sr. Senudot·
HC encontram no. ftm da acta.)
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lidas as seguintes·
E~ !EXIlAS

Ao J••·o;iúlo elo ·senado n • .22, tle ·.f 928
Al'f.~
. Tg-nur..,;. \'lf!l'mis~âo ·rJ coTwessão ·silo ôadas . aos
funccil.lnarios ela l-tnpm·tir;üo Gr.ra\ dos Correio~, que fizerem
Jla"lt! lia Associadlo Br.11eficcnt.e 'l>ostal, do Centro· elos Carl,l'i!'os. da Caix:i ;\t1xiliar dos Em]JrcgarJos Poslaes é Sociedadu
•lns Uial'isl.as l'pstacs. por ellcs ·fundadas; tudo .nos _lermos u
lia,; condições do artigo ·anterior.
·
·

..

Sala dns· sessões, !l ele novembro de 1!123. - b•úwu Mlldwdu..

l'l'o,iecto

/

. Art. 1.' E' pcrroill.irlü aos em1wcg-ados dos Col'l'eios du.
n,•iJub!it•a, Qll•) fi;:f!l'Clll parte da Sociedade Beneficente l\Iui.lwlirlndn , Postal Bra;,ilrira, consignar, nH>n~uhHÍ'nlc, a e~;;ü
associar;ü'-' at1í dois -let·ç:o5 :dos ordenados ou dia rias, pal'a·]mganwnto das conll'iiHlil:ürs a qne ;;e olwiguem J'IUl't\ cora u

mcsnHl,' na fôrma

do~

rJsvcctivos estatutos. ·

Paragl'apho unico . .\ conslgna~.ão se·rá. avel'bada na re-

;;peeliY:I. Tulha dll' pagamento,. podenrJo, em qualqUlll' tempo,
~Pr' rovog·ada pnlu consignantu, uma Y~~ •que uste se mostre

quiln. com a reJ'eri1l:t sociedade.
~ala da$ seosõcs,

.llachmlo:

e.m 9 de novembro de 1023. - Jrinen
'

Justi{ic<íÇáo

.\ :\l'Lil.llalidade Posl-al Bra~ilcil;a ·é ·uma· associa~.ão puranwul.t! h1 1 1ll'ficrml·e e· tloAcarnc!,rr mutno. Fllnrlou-se .ná Dil·el)!c:ria · 0Pt'al · dn~ Cm·reios, ·com 505 ilJ;;et.·ipc.(ins dn.. ;;ocio;;
fumladoJ·o~ e·· {]ella fazem parle o actual dil'r!c1.ot• geral •.lns
.!';o!'l'L'ÍÍJ~. lodo~ n~ ~uh-dit•ectol'es, tbcsom·.oiPo, ahúoxarirl'~.
'llla~I Ioilos o~ -elw fes I! e ~ec•;ão c a t~Ja_ioria ~dos nflrn i nis!.l'arn!·e~: tl. cnnl.adot'Pi' ria:; rlivct·~as adnumstraç.oPs poslaes~ nos
E~ fado~. lus!.alada a :!O flp ,iulho du cnt·r<'lll c anno, conl a.
acl.tmllll>2nt.r•, J .~\l:.1 sncios, dislribttidos por todo o Bt·a;;il, de
uceôrdo com a !.nlwlla nnnexa.
·
,

:;:Pns

r;;!n!u!o~

,i:í ·eMãn re:;iRf.Parlns ,;. !orla ,a sna achni-

rriidi'al:río *'1'\'1\ g·l'aluilamrml•'..scrn nutro inlm·es,;1•.. além du\ .
de;;l',io rb lltlll\ dil·iJ;:il-a, razr.nrlo"a ·prosrHlt'aJ• em henll!'icin rln

Indo;;

o~

iil!lls··ak,nt•.iados;

Sr.'ndn ll\'llltarin, enmo· se ·v~, o•UlllllCI'O 'l]o ~ocio;;, a en.lii'niH.:.a )rn·na-sr• impo·ss ivo1, 110r · impral.icasr.l. ~l!lll . quo se,ia
PPI·tnlf.l tdn· o· d•'st·onln · rm folha de vr.neirnen!ns. afll'nllond"
mio ~I.Í a fl\11' lllUi!ns !'uneeionarios IJ•ahnlham· rm dias I! IHH'a~
all.r·l'tHidns, nl,;m 'dr• sr Pnronh·:u;rm rli~sr.minarlos Jlfll' lndn u
H1·nsil.
·
' o· i(p;;eun!o l'tn 'l'nlha n rpwslfio vila] pnra n.l\fulnalidnili•,
/11!1,; •!n nul1·o Jl)llrlo fir·nr·ãn o~ rmprr.gndnR pnR!nro~ •ln llr!J'illldtt·a, llllfl~IS~Ihlltlarln;: rlr1 cnnsl'rVnl' 11mn gl'UIHiu associa~liu do
)Jt't!l'lllr.nl'ln. c•m favor eh~ suns 'famílias.
'

.

'

•
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Qwu/J•o al.'lual dr: ,çocios da: ;lfu.lualirladr: /'u.~la/, Brusildra

tli.vlr'illllidos pelus di'IJI:rsos

·rcpaJ•tir.~rie.v JWSIII<',ç

drt

li~JIU

/Jlictl

FumlndciJ'es. ·.

Erfe~fivos

. .

.

"

;;o r;

.

7XH

Somnm . . .
fi IR

DiJ•i•c.l nria Geral dos Corrnios • • • . .
Aclim inisl raciio do .Amazonas • • •· • • • •
Arlrnini~lrn~ão do Pal'tí . . • • .
Adm!n!,;lra~~o rio .1:.\tarunhão • . . .
Admm1slraçao dn Ceará . . . . .
Adminisl.ra1;ão da Parahyba . . . . .
;\rlmini~lrn(:ão de Pernambt.wo. .. . ·.
Admini~lr·aeãn ri•• Alagüfl" • , .

Admini5l.ra(;ãÔ rlo Srrgip·c . ; . . - . .
Adminisll'ação da ·.Bahia . . . . . . . .
Ar.htlini'itrar;ão do Espírito Santo . . .
Agmw ia de Cachoeiro r.ln TI apemirir. . . .
· Ailrnini~tm~ão tio J~star.ln do Hio diJ Janl'.iro .
Mhnini,tl'f,eão d•: S. Paulo . :
Admiui~ll'!l(;ão

•

I

Al.\miniiilra~ã·o

RO

'1!10
1.

,.

j(j

.

•'

2f:i
2
1.

:l:3

.•.

.

7H

10

7

li7
H
5
2
8
1

de Ranlos . •. .
rir. Bot.uealú ....

Aclminisll'il(:ão' dn lliheirão Preto
Arlmillislrnçã.o · rln Par·anú . , • . . . . . ·.•
Arlr.linistrac;ão rlc San! a Calharina
. ..
Adminislração do .Portcr Al('g·re 1. • • •
• •••
."\llrnini~lração. de Santa }faria dii Bnccn do :\fonte.
Age1wia dn Alr.gretr . . . . . . .
. "\g·r.m:ia rln Cruz Al!r, . . • . . . .
· · _\gr.ncia· de fta,~ui. . . ,. . . . .' .
Administração· de Bello Horizonte •
Agencia de Juiz de F6ra . . . . .
Agencia ele S. João d'El-rtey .
...
:\dministração de Corumb!\ ·.• • • •
Administração rlc .cuyabá •••
Adminisl\•ação de Goyaz •

4!1:1

.3

23

3

··5

2
2R

. . .•..•. .
~-

Soi11ma total • · : •

.·
;

fi
fi

10

6
1.5.

1.2!)3

Mutualidade Postal Brasilcit·a- Illmo. Sculllit' ·-·- •remos

a honra de communicnr a V. S. que se functon nos! n Capital

a .MuluulidarJr: Po~tnl Brnsiloirn. const ituirla por illrmii.\Ul•> ·
numero rlil a~~oeiarl~~. smn rlisl inc1;1in dr sexos, fmlcciona1·io~
po~tar.:,- rta" União.
Pnrlrl'i\U lnrnhrm 1lnlln l'azcJ• par•l.tr. o,;
eonjng-Ps, rdho:l o i1'n1iín~ riM ns~rieiados. rle 18 a ;;o unno~ .de
irladr•. Plll f!•'l'l't•ilo r·~ladn dr ;;nuriH, desrlt• qué ns "nein;; funreionario~ w responsaiJiliz~m p()lo rll'~(:olllo tln~ rno'n~Úlidatlr:s
Pm ;;nas folhas rl0 pagnnwnlo.
.
Os snt•ios nln:ig·am-~P a paga1· 5:!i li<' nH~n~alicla.dr, :l$ rloJ
diploma c ~58 t.lt: ,ioia de admissão, ,inia t•;;:;n QIIP SPI'(t aug·nwntadn, pnsl.i•t•int•m!•nlt\ rm IJI'O[IIII'tiin dll l"'etJ.Iin qtJI' ,.~·1.:1
soeirrlailt• P:;l iWI' pn;,:undn.

·

l•'tlllllnrla M1h n,; mrllllll't•;; atl~l··il'ill,;, pni;; t'lll lnPno,; di•
!ri dias St' illi'L'I'f'\'PrilJII lllllÍ>< rlt• ií00 StH'Ítr:i I'UIIrihrltll'i•;;,· .1'1111I'I'ÍIIIItll'ill-l da 'Dit·eelnl'ia C:t•J•al du;; Clll'l't'in:<, dr:<t.•.innws ron-
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ANNAES nQ_SENADÓ

lat· l:imbem com a vos:su solidariedade e apoio c, pura vosso
I':Sclat'<'l~inwnlo, lt·an~ct•evemos os arls. ~", ~1 u ü" dos estn~

ln tos:

A1·t. :.!". :\ soeiecladr• tem por fim:

~ 1". Pl'omôver. a prosperidade da classe ·d~ l'uncciona~ .
rios poslar.s, trabalhanrlo pelo seu e'ilgranrlccimenlo moral o ·
· mal criai.
·
·
· ·
§ 2". Faze.t·-~r! rPpt•rsnnlar officinlmenleno funeral do
n~sneinrln.

~ 3" .. Crcar 11111 fundo de pccullo corrcsporúlcnlc no
numrpo dr socio~ quil.ns, o qual sorti pagoilú famllia· do associacln fnllrrirlo. on 1\ prs~ôn ·indicada_ peJo mesmo.
~ "". Fnwl' J'overl.cr ao' proprio nssocinrlô rlclorminada
porcr.nlagem riM lucrns liquirlos annuaes,
·
·
~ 5". Auxiliai' n nssociarlo por meio rlo cmprcsl.imos.
~ ü". Afianrar o ai;socinrlo pelo aluguel· ria· cnsa nm que
residil'.
~ 7". Incnmhir-sr rio prrpnro rins. papel;~ do . mnnlcpio
frrlrt'ii] r]rixar]o'l' ]lf'lll ll~Rnciar]o fi ~tlll famiJin, . .
Art ..21. DM lu~ros liauirlos, vvrificarlnR nnnunlmr.nfc cm
balnnr:o. srl'ão· crrrlitarlo~ 70 %· no~ a~~nr.iorlos, sendo ns 30
JlOI' rrnlo reRinnlr' lrvarlo;; ~ rnnln rio funrlo rlr garantia de
peculio,

no.

:\1'1..

Com
C:nm

C.:om
Com

Tnl1Pila rlP pPrnlio a rp1P Hr PnfrrP ir nrt. 21:
200 ;;nrin;; quil r;;,
.IIYI ;;orim; fJllil rR,

fiO O ;;ocins f]uil.r,;.
ROO ~ocio;; quil r.R.
f:om 1.000 Ror. i o;; fJUiles,

Com

1.~0'0 ~orin;;

quilrH.

r:om. 1.1110 ~ocio;; qnit.ns.
f:om UiOO ;;neins quitM,

f:om I 800' Rneio;; quilrR,
r.rnn 2.000 ~nrio,; quilr>s,
cios

',

600$000
I :000~000
I :300$000
1 :600$000
2 :000$00•0
• 2 :'I00$'0QO
2 :S00$0(10
~:200$000
-~ :fifi0$000
!,

:000$000

F. dnll.i pnr 1lront'P mai;; fiOO$ pnr g·t•upo dr

"ilo

~o--

·
Tt>i'lllinanrlo. aYisamfl';; lnmhrm 11 V. S. qn11 ,foi marcado
n ·ppazo f!r üO dias, a conl.nP rlesln daiR, pura que os fnnccin-·
napin,; poslnn;; rins lDslnrlo,; possam sr iMcwrvrt• rnmn sociM,
rli,;p1~11snrln~ rio paga mPn I o· dn ,ioin,
· ·
quilr~.

llin r!P .Tmwi!·n. Hi dr. agnslo r.IP 1!123. -

:\ rlit•rclnria:

Alt'III'O /'l'rt•irll ria SilNI, ]lrrsiclPJllP. - Garu/.irlo J, (li! .A. l'll.f/.1•
1'11-niur, I" vien-pri•sirlrnln. At'll/11111/n J)urtiiP "Esl!'ada de
/JIIí'I'I>S,

2"

Yil'l'-!ll'l'.,irlPI1]1'. -

;\1111'1'/u dr! J/1!/lt/.OrJ.('n.,

1" Rf'Cl'P·

lnl•in. ---- .lflll'iu :YIII'ir'i' (', 1/r• :\IIJIIIiiWI't)'l/1', -2" Sl'l'l'f'll\l'in. -{,1'1111111'1/u .lf11i11. :l" ~l'l'l'Piill'in, --· J•,•tlro /o'a/n•if•io r/1.' /111/'l'ns,
1" I hPiWlli'l' i l'n. -- D1·, ;\n/ r• 11·m· EsJl!)SI:/ C1111 I iii/Hl, 2" I h r sou~
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rei'ro. ·,...:.- /.lt.i: Pedrou1 · Filho, i" procurador. - T..afavette
Cesar,
'2' 'proctll'ador.
.
· ..
·' ·. !-.'"
'•
.
.
,.
.
I ,.T
· ·. Séde provisoria: · 2' Sücl}i'lo da Sub~Directoria ·de Conta.:.
bilidade QQS Correios.
·,

Jnsti(icaçrio

I

...
'

.

'

.'

~.

., '

'A Associaçãq Bcneficenl.~ Postal,-fui:u:lada em. 9 de marêo
de 1001,. e cont.ando; prescnt.emontc, mais de 1. 900 associado~,
r1: a que maior patriJnnniO tem O. a- que !ÍlRÍOT'P.S 'SÚI'Vi'i)OS fl. ·
maior· som ma de honofic.ios t.em prestado . aos sous ~ocios,
. . funccionarlos da Repar•ticllo dos Cm·relos. ·
· · · · • ·. ·. .
Os seus estatutos; nqui ,juntos; p'rovam n sua modelar or- ·
'.ganizaoão o todos os honr.ficios. que já presta ou pócle ·vir a··
prestar, rm ·futuro não· remoto, aos seus associados. Ainda
agora vae iniciar a construcciio do cásas. para serem. pagas ·a .
prelit.acões mensaes, pelos ~ous associado~. dependendo o . os- '
t.abelocimenf.o desse scrvioo :apenas de .uma rmt.nrização legal.
para o~ doscontos monsao~ r.m folha rle wncimonlns e da ap- · .·
:prov~eão rio. projoct.o do regulamento l'!'~octivo po-l'a .as~ ,
sombléa grral. achando-se o. dito pro,jccl.o .hí elaborado. ,
. · Conforn1~ n lmlaiHJo; aqui junl o, I) seu nwvini~nto no
· anuo finrlo af.t ingiu n 360 :429$97(1, sendo .que sô do omprest.i-.·
mros t.inha JJnqllrllr annn, i~nJ; porlor de. socins. a imporl.ancin
do. 301 :3H$2n. 86 .'rlo fnnrraes pasou ·naquellc período réis
9:392$800.
.
.
.
No primeiro semestre deste anno o seu movimr.ntn nscmi- .
dou a 432 :G77$fi07, sendo .quo só em cmprost irn~s tem C!ll
gyro 300:448$1 fiO, C! pagou clrJ funrra()s ( 1·1) a Jmpotof.anCJarle 6:800$000;
. .·
. · · . · . . . ·.
·•
..
:
'
.
·Emimda ao pro ,irei o rln Snnado, n .. 22, rlr 1923 :

Aer.rf'sr.ent e-so, onde convier•:
· Tgual favor• é concrrlido àos ·empregados dos Correios d!l
1\epnbl ica,· que· port.enoP.rrm á !;ocierlaclo .BenPficent!l ."Mutua~
· lirlnrlf' Po~Jal Brasilnira •·.
·..
.
.
·
Balá dns ~rs8õt>s, rm 9 rl~ nowmhrn clr 1923. :_ l7•ine'u .
Mnrhnr/o. ·
Ju.!U{irrrçtTn

I
I

;\ "1\lutualirlud,, Postal Brasil!lirn", é uma nssooiuci'ío purnmr.nt r benrf'icrntr r d~ caracter mut.uo. Funrlou-sr nn Di- ·
J•r.r.t.oria ·Cloral clM Gor·r~ios, t•nm 505 inscripcõrs rlc socios
funrlarlores r drlln fa~em pnrln o actual rlirrctm• gorai rloM
Corroios todos os sub-direcl.or~s. t.llesourriros, almo~twifos,
quasi tn'nos ns chrl't~s rle secciio c• a maioria rios nclministrarlortl~ r r.onl.arlm·Bs riu~ rli\'orsas arlministmQÕI)s postaes; nos
Estados. Inslnllaila a 20 rln ,Julho rlo col'rrnle anno, conln,
not.ualmr.niP, 1.2.!13 srwins, rlisfJ•ihuirlos. pot• lnrlo o Brasil dll
ncct•rrlo com a t.abrlia annt>xa.
·
.
Sr.us l'~lat ulns ·já rsl.iin t•r>gist.rarlns r torln n sua ndmimsiruriH) srrYe IH'a,t'nilamrniP, sr.m outro intrrrss11 nlt1m do·
rÍesÔ,in rlP hr(n rlir·i~·il-n, ra1.Pniln-a pr·nsprrnr• <'11l hrnrficio di!
todos os srns assoc.rnrlos.
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.
Sewlo. avulltldÓ, cmllo H! 1'1\ o Hllllllll'íl di! :;ocios, a ·CO" ·
J.wa.n1;:i lol'Hn-se impoHsivr.J, [JOI' imlll'!ll icaH!I, :ll!lll ·que sojtl
Jli!Plllillir.lo o.•r.if':lconl.ci, em rolha dr!·. veTwimenl.os, all~ndr.ndo
,não iHí a que mliilo.~ funecionai·io:; lt·!iballmrn em. dias e horas .
. aiiO!'Ilar.las. ail'•ill 1Je "tie enconii'ttl'em· diss~~~ninadns ]lO!' lorlo o
Bm>il.
·
· · .
· . . . . .
.
O drmonlo cm folha I'• qupslfw vil.al pa~u a Mul.uulidaill.', .
.poJ~. dr. ·.onl!'o. moei o l'icnPiio os r.rnpregados posl.aes r.la Hr.pu- ·
hlir.a ·impos~ihilil.ados rir. ron;wt•var .uma granril) ·nssociriçiío .du
tll'CV irlr.nria,. cm t'C\I'ül' de suas fum ii ias.
·
·
·

!le

!lcl.ual
'st.cios -d~ Jlutiwlhlal/~ Pos.lal . lll'rMil~irrr,
tlisltilmJ!Io JlC/a,l -dh••n·sos .rf!.1JI1.1'liÇties JWsloN tia :C1r.Jlll··

Q';l.od,:Ô

. . . ./i/i Cfi.

.

Fnnr.larlnrr~ o,

mrr.cl i vos .
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ArlminiMrar,iio Get'al dos Cort'r>ios .. , •............. , ;
ôtR
Aflmini~IJ•n6ín do :\ma zonas ... · .................
811
"100 .
.\rhi1ínblmÍ:iin fi;, Par:\ .. o, • • • • • • • • • • , •• , •• o ••••••••
Nlmini;;l.t'ar;fio di• ~laf·:ulhão ...... o....... • ·.~ •... o: •. , .. . 1
Arln1inist.rar,iio rlo ·cear:\ ............ : ... o........ ; .. .
1G
.:\f.h1linisl.vaí~ã'o da Pa,·ahyhn; ...... ·..·- ................ · · 2fi
· Arhnin i~i'ra~ãn tlr PI'I'nnmbueo .... o.. o.... o....... o..
2
o

Arhninislrnciirl de A lagoa,; ........... ; .... , ..
Admini~tracão

o.

o •••••

dn Sergipe ........
Arhninislt,ação da Bahia~ ........... ,., ....... o.,. o, o
Ar.lministJ'al•iio '·do Espírito San lo ....... : ...... ;· ... ..
:\gene ia de' Cachoeira elo Itapcmirim ..........•.....
. Administração elo Eslaclo elo Rio de Janeiro ...... ,., . ,
Administracüo de São Paulo, .......... ~ ..... , ......•..
Administração de Santos, .. , . , ; . , ...• , , ..•. ,. .... , ....
Administracão 'de Botucatú .... , .....••....•.. ,., ...•.
Administ:raoão de Ribeirão Preto .....• , ..•.. , .••..•.
Administrar•ão do· Paraná ..... , . , •..•.• , .• , .... , . ; . , ·
· A~hninistrai)lío ele Santa Catharina, , •..••••. , .•.. ; . , ' ·
Adminisl.rar;ão rlc Porto· Aleg·re ...... : . ......... , , .
Arlminisf.I'acão do ·santa l\laria da Bocca do Monte ...••
Adminislracão ·de· Alegrete . ,. . , . ; ...•... , ..........•
·.:\gcnc·ia _de Oruz . \ltn . ............................... .
.:\goncin ·rir 'll.uqui ........... ·........ ~ ................. .
Adminisfl'aeilo dr Bello Horizonte .........•........
o

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

Agl!ncia, dr. .Tniz do Ft'n'n . ................. , . , ...... .
A~~ncia rh• São .Tnl'ío d'El-Rcy ....•..•. , ...... •o . . . . . .
.-\rln1 in isiJ':\f'ii.o rir Gor·umh:\. ................•.....
Arhnfni~tJ·lJ~iin rh! Guvnh:\ ..•........••......
Athnini~lraÍ;flo r!e Gn'yn .......................... ..
o

o •••••••

·somma ·tola!. ........... ·.....

7
07

41
. 2
R

1
·H
. 3

23

a
5
2

2R

5

. 10
(i

15°

--1.-:?9:3

i\JnlualirlnrlP Poslal BI·nsilril'3 - II! mo. Sm1h01' - . 'l'Pllom·a r! r eommLm i eai' n V .. S. qnr sr fundou m·~l n
napilnl n ~lnlnalirlade. Pnslal BJ•n;;ilri.l'll: ro~slilllirla Jl"l' illi!IIÍfado llli!lll'l 11. dr• ~'SI!!'indn~. ~r·!ll f)J~IIIH'I;ao rif' Sf'XIlS, l'llll1:1' innn lo iii." P"'' :w~ dn I~~~ ii1u. Podt.'lonn Ia llil.ll'lll ill'lla l'n~l!to

mn> a.
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paJ•tn o., conjugü;;, filhos r: irnião~ do~ assnciarl<!~. riP 18 a
!íO annu~ de idade, enr peJ·J'eilo e~lado rir saude, de~tlr: quu
o~ socios funccJOlllll'iO,~ :;e J'Psporisnhilizr'rn jwlir t.!e~~nnl.o da~
mensalidade~ cm ·suas fnlhas dr.: paganwnlo. ·
··
. Os soéios Olll'igam-sc. ·a pag·ar 5~ dr• nwnsal idarln,' 3$ rir'
1J.iploma e. 2G$ r:lt'! ,ioia de· admissão. jniu essa que sPi·ú. au~,:m~nl.ada, posltH'iQJ'nllmle, na Jli'OJlUl'~iio dn J.ll~culio que esta
oOCJedadc' csl ivfir· pug·ando; .
· ··
. · · ,. .
. .Funclada soh âs melhoJ·e~· auspicio:;, [lOis 1'111 !lwnos dn
J :i rlias sr) rn~CJ'e\'PJ•am ma:is. de 500 soe i os fuJu.larlore,;, func~
rinnaJ•ios da Directoria Geral elos. Correios, dr.s('janiós · ci:ni1UI' lam!Jem com a I'O;;sa solich~ricdadP e apoin t\ pam vos;; o
t!~clarecmwnto, lrnniif!I'OVernos os aris. 2", 21, e üO dos eslnlutos.
· ··
·

'i

,\J•l. 2". A sociedade f em por fim:

-

.... § 1.". Pt·ornoveJ' a prosperit:Iarlc' da clnssr, do;; funcciona~
lrahalhanr.lo pelo ~ru engi·andí.'cimr!lll·o moral 1.1

· T'lllii pnslae~.

malcrial.

·

~ :!". Fazt't'-~e

t·oprr•sr•nlar ol'fieialmcnl.•' no J'uiH!t'al r.l.)
. . ,. .
...
.
.
: ~ · 3'';. C1·ear l.JIIl fundo dr~ l[lcculio, ·erll't'esponr:lrnl.r) fl•i
nunw1·n dr• sneios qui 1es. o qnal SPI'l\ pago :í r.amil ia rio a;;sueiadn fallrcirlo ou <í pessoa indicada pelo uto:mw .
1
. ; § . 1" .. Fnzct·. rel'(!l'ler ao JH:oprio a~soeiàcln dr•terrninada
percentagem dos ltwt·os
.. liquidas annuaes.
§ 5": c\uxilinr ó associacló por meio de emprestimos.
§ .6". Afian~ar Ó associado pelo aluguel da casa em que

nssor.iallo.

'

•

residir'

§ 7'. Incumbir-se do prcpâro dos papeis do' inontepio
federal, dçixado pelo asso·ciaclo á sua famili~.
. · Arl, 21. Dos hÍct•o's liquiclos, verificados nnnua!menl'e. em
balnnco, sorlio credit.ncios 70 % aos associados, sendo ~s . 30
por cento restantes le\·ados á conta do .fundo ele gal·antta do
pcculio .
•
·
· ·
, .
'
Ar!. 60. 1;ahellà de pr.cu)io a que se. refere o art. 21:

III

..
III

Com 200 soei os quites.·, •• , ... , •.. , .. .
·"'Com 400 socios quites .... , , .. , . , : . . .
·Com· 600 soei os quites ... :. : . .. , ... :.
Crnil ROO soei os quil.es ... , ·... , ...... ,·
Com 1.000 :;ocios q.uites ............ .
Com J .200 socios quites ..... , ....... .
Com t .11011 soei os quites ...•.. ,., •.•..
Com t .tiOO socios quites ..... ::: ..... .
Com J .soo socios qui!.es ..........•.•
Com 2.000 socios quites .. , ..........
J~ dalii
cin:; quitns.

JlOI' rleanlr~.

mais 000:!\ po1'

000$000
1:000$000
1:300$000
l:ô00$000
:!:000$000
:!. : 1!00$000;
2:800$000
:l :200$000
:l : ti00$000
.\ :OOO!fiOOO

{:\'I'UJln

Tr•l:ndnnndu, !1\'Í:'HIIlfiS lnlllht.'lll n \'' :-;, tiUI'
n [ll'fiZO de Iiii dia,;, a c uni at· rlesiH data, pat·tt qllt'

'

~I

rlf' loOO ~orni

llllll't'ado

o.,; l'unec.io-

..

,,-(,"
' ' .,

:

.·'

;'·•.

:,.,

(

,.,

... ·.•···

.
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na rio! poslaes dos Estados .possam· se inscrever como
dispensados do pagamento da joia. . · ..

socio~, ·

·Rio de Janeil'o .10 de agosto de i923 . ..:.. A -directoria:
Alvaro Pc!'eira da Silva, p1•esidente. - Candido J. d~ A. Valte ·
Junior, 1• vice;.pt·esidenle. - Armàndo ' Düque Estrada de .
Barros, 2• vi ce-presidente. - A:lberto ·de Mendo11ça, 1" secre7
tario. - Mario Xavie1· C. de Albuquerque, 2' secretario, Leonardo Jllaía, s• secretario .. - 'Ped1•o Fabricio de Bar·ros,
1• f.hesouroiro.· _;Dr. Anteno1• EBJlosel Co.utinho, 2" thesouroíro. - Ltti: Pedrosa Fil/to, 1• · procurador. - Lafayett.e
Ce.wr, 2' procurndot• .
·
·
··
Séde provisorin: 2' Seoçilo da Sub-Directoria de Contabilidade dos Correios. ·
Ao projecto n . 22, de 1923 :
Corrija-se a denominacilo da· assooincão "Centro Auxiliar.
dos Funccíonarios do Telegrapho", em vez de "Centro dos
· Funccionarios rio 'felegrapho", por·· ter havirlo omissão do.
palavra Au:cilial'. · · . .
Sala das sessões, em 23 de· outubro de i923. whado.
O Sr. Prés_idente -

Ma:1:

Assim dispõe o arl. 14i:

"?-Ião podem ser apr•esent.arlas, em· pro.tecto rle

i·
int.e~

l'essc inrl ivirJual ou local, emendas que visem· effeito

gm•al, ou comprehenrlam pessoa ou cou~n diversa. . ·
Paragrapho unico. Exceptuam-se da disposiõão
deste artigo os pro,jeclqs concedendo amnistia, aos qup.P.s
podem ser. acceifas abrangendo actos. e pessoa~ dif.ferentes."
. · . ·
.. . · . . ·
O projecto om discussão não trata de interesse individual
ou local, mas consigna vantagens a uma clasile numeron
de Junccionarios publicas. Nilo me parece, assim, que a
emrnrla apresentada pelo illustre Senador pelo DisLl'i~l.o
Ferlcl'al incirfn na prohihi~ão. t•egimenlal, porquanto ost.ea~
de e!se favor a outras classes de funroionàlrios pubiiçol •.
Pnr esse motivo a Mesa acceita as emendas.
Está em discussão o pro,j.eGUI oom •mendas.
Não havendo quem queira usar rla palavra, lie6lare
susp'ensa a discussão. (Pausa.)
O proj.eGto volta â · Commissfi.o.
P.RIW!'I'O PAliA GOMPRA

m:

APPARJI!,HOS

2' olii<Cll~"ãn rln prnjP.ctn rio Senado n. 28. dt~ l \l2n. auto~
rizallrlo " r:over·no a nln·ír· um cr·Nlil.o na · impor·l.unciu rle.
7 :RôO$. par·a png•mnenl.n ·dp .appal'rllrns adquil'irlnR par·a o La~
hnr·al nl'in di' :\ nnt~·Sf'f;, du AI f'nnriP~a r!P Mnnr\o~.
,

Encerrada.

...

I'

\:. . . ·:~·:,::·· .','·.. ~:. :· ... 1··

r

',I.·-.~ ." ..
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, . O Sr. Presidente ...:.. Compareceram á sessão 35 Sr!, 8eNo recinto, port\m, não ha mais numero pua as volllçiio .. , Vao p1'oceder-se á chamada.
.
nadll!:e~.

Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs.
Pires llcbello, Laura Sodr·é, Costa Hodrigues, .Antonino Freire,
Oclacilio dé Albuqn·erque, Nilo Pecanha, Modesto Leál, Sam~
pain Corrôa, Bueno dn Paiva, E'rancisco Salles · e . Adolpho
Gordo ( 11 ) . ·
Sr~.

:

O Sr. Presidente - Responderam á ,chamada apenas 24
Sonadorcs. Não ha numero; fica adiada a votação .
. Al.'XIl.IO AO MONUMENTO . A CHRISTO, NO COliCOVAllO
.

'

~

2• discussão da proposição da Gamara dos Dcpul.arlos,
n. 60. de lü2:J, -autorizando. o Porlor Execut.ivo auxihar· com
a qnanl.ia ·r~ o :?00 :000* a constJ•ucoão dn monumento a' Christo,
o llr.dornpl.ol', que vae ><or· Ie'i·ndo a ofl'cito no pico .do Corco,.
vado.
·
· •

Encc!'l'aila o adiarla a votaoão.
CONS'rlTUIÇÁO DR. p,u,MARES DE CQQUEIROS

2' discussão do projecto da Senado n. 39, de iü22, cdnoerlendo · prllmios a lavradores qur. provem ohavor oonstit.uido
· .Jl!\lmal:lls rle coqnriT•os nn liU.oral rio paiz, c dando outras proYidencm~.
.

I

Vem á mesa, 1\ lida, apoiada e posta conjuntamente em
· discussã-o
a segu.in l.e
.

.

Onrle se diz: - 25.000 coqueiro8- diga-se: 20.000;
onrlr. sr. rli7.: ..1 nnnos, rliga-se: 5 nnnos,

tl

. Sala das ses~ões, em 9 de novembl'a de Úl23. ~.Mendonça
Martins.

I

O Sr .. Presidente.- Em virt.urle rins omendas aprcsonl.adas
fien suspensa a discussão, afim ele serem ouvirias as Commissões J'PSfiOCiiYaS.

Esgotadas as maiorias da ordem do dia, designo para ornem do dia- da sessão de amanhã o seguinte
Discussão unicn rio julgamento das eleições realizadas no
'Eslarlo ria Bahia, no rlia 22 do .iúlho rio correnl.e anno, para
prnr.nchimrnl o ria vaga dr Senador aberta pelo fallecimento
rln RI'. nu v Bad1osn. ncompanhnrlns rln rf'snrctivo rlipl.1ma exprrlirln Jll'ln •.Tunla Apul'l\rlora r rio vnln rio R1•. T.amn Rorlré
opinando pPla sun nnnullnc.ãn Unr.lu:idn em. ordem. d~ d1:a. ex-vi
do r!l'l. 711, Jlara(JrRpho u.nico do Rcaim.t>nlf•);
·

..
/

,. -

,,'

..
'

·< .
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Volal'ão, em 2' discussão 'do pt·ojt!Cio rlo Senado n. 28, rlo

~\l~:J, auiÓrizando o Gilvet•no a al:iL·it• l.llll.l)l'l!tlilo 11~1 _irilportnnc.ia

.de 7 :l'!(iO$, pal'a pal!ianwnlo de. appart.!lilos adqull'ldos para o
Lall01·alm·io de :\nalysc:;, da All'anfiega rle •i\lanáos· (t1om c·rneml11

da (Jo·mwissr.io .de. Pinm/.('1.1.1, . jó . ap]JI'O'I!ll.rla, pm•t:Cel' n. 2ii2,

de I fJ2:1) ·;
. ·
· .
'
·
·
·
:Votação, cm 2' rliscussão da proposil;ão .da Camara ·elos
Detmlados, u. tiG, dn 192:3, aulorizando o Pode~· Executivo
auxiliar. com a quanl ia de :wo :000$ a conMruec;ão do mónu~
llll'lli.O a .CIJI•islu, o [\{!(}üllif)lor, que YaC St~l' lt!\'llrlO a cfft!il.o
nu pico do Cot·coyado (1.•um parecer {avoravet da Cornmissüo de
Finatlt,•as, n. ;l:Ji.!, de 192:1); ·
· .
· · .·
Ccml.intweflo da 2' discussão da proposição
Óamat·a do3
Derllllados n. :3\l, tle Ht:!:·J. aulol'ir.ando o Govt~t·no a abt·ir, pPio
i\lin·islt>L'io ria Uuena. um ct·cdito especial cte ,1).508 :l\H\$!lH,
ou a J'aznr 'opcraçõe~ c!r et't)dilo, para al.l.ender ·ao pai;amenl.tl
· de dcspfzas qtw (•xertlt•ram ús verbas ·.13• - Obras .Publicail,
e 14• - ~tal erial, do ottll!llt)lll o Yigenf.e (com .parecer- ·r:ontral'io
cl11 Conmtissão de Fintmça.~ â t:11WmÜ1 do Sr. Paulo de Front:in,
tl ......
au, l Ie ..
,.,.. ·'
"''''
I')J'I)
2' discussão da pt'Oflfliii~ão ela ·canmra dos D'JJmlado:;
11. \12, de HJ2:J, auiOI'izuJHio a ahcl'l.ura, pelo l\Iinisl.orio íla
~\Iarinha, ele um credito clf! :lfl9 :04.3$:350 para pagamento de
c.liat·ias a avíarllll'es t• a JW~iioal rins suhnwJ•sivris t! nuü·a~
cle~pP.ZUS· (com •parece1· [al!lmcvc/. da CMnmisslio de Finanças,
11. 2!16., dt: I !J211) :.
2" discussão do pro.icclo do Senado n. · !t2, de 1923, de~·
crelanclo o Carl igo Commcrcial Brasíleít•o (com J)((l•ecer J'a~o-

da

t·avel da

Commis.~tio

Espct:ial,

·11.

;l9(, de '1923) •

'

I... cvanta-sc a sessüo ás i 5 horas.

Documentos a que se referiu o Sr. Sanador lriliau Machado
em seu discurso
ES'.rA'rU'l'OS DO CEN'l'RO AUXILIAR DOS FUNCCIONARIOS
DO 'l'ELEGHAPHO

• · Approvaclos nus assembl1las g-eraes do 15, :16 e ·1 \) de
julho de 1ü15 ll reformados pelas de Hi e 30 do mar~o de
1OJ ü, JG de abril e

agof'l o c 26 dr.

!r

-~nf.rmhr·o

ele maio

de

Hlli, 211

c 2i de

de HlJ 8.

. Hr!r:·i;;lyatl"' dryif!unwnl r ·no· CnriOI'iO rio Hc~i~ll'o ..Bspecu\1 de Ttl.ulo~ c Docmnrnlos da Comar·ea de .Petropou~. em
·Jii tlt~ agosln de HHO, 21 eh! ,iulllo de HJ17, e (\de dnzcntbt•o
ele l(liS.

r

TITVLO I
r:o Cl,:)f1'11(1, E

S~:US

VINR

Ac·l. · 1.• O Cr•til l'fl :\ttxíliar· dns Jo'tllll'!'innar·in~ cl11 '.l't!\eg'T':IJI\rO, iniriullo t•m R de jltnhn cl,. 1\lltí, na eillnt!,• tlt! Pelro-

";

'

"

.

·.

...

.

.. ·'
[

I

I
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.

'

'
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'
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polis. Estadü do !li o tlc Jlmeir·o, onde terá sua ~éde. c · furo .
jurídico, é ·constituído por illimilallu nmrwJ•o de ~oc10s, destltl ·
'ww se. achcrn nus condif)iics requeridas por estes cstutul.os.
-.., 1'1.• 2." O Cenl.r·b lerá tlura~ão· por praw indeterminado o
só poderá ser dissolvido:
. · ·
·
.

1'\ por 'não TJ(H.lcr attingir os seus. fins;
2" por de! iber:u:.uo :1u: assembléa. g·cral, lomatlu · por
·dos socios quites. ·
·

2i 3

l'ar·aA'r'aphn tini eo. Em· caso de riis:iolrH;üo, o palrimonro
social; fi I.' pois .de liquirlndo l.odo n. seu. passivo, será dividido
I'Tlt.re os a~Rociados. rm g·oso de seus direitos, na proporção ·de
suas contrihn i~ües realizadas ..
· .\J•t. 3." o n1111n social scr·;í reguladó, para todos os crfeilo~ pelo anno ciyil.
A_rt. -:i." O ccnt.ro tem por fins:
1", prestai· um auxilio pccuniario, p.ara o J'unéral do sacio fnllecirlo;
·. 3', manl.er uma hil)liolhcca;
4". manter· urna r~cola diurna' e noct.uma;
5•, nrganizat· uma caixa: que se tlcnominar•á "Montr-Pi.o
Geral'' cnm o J'iru t.lc cstalJeleccr uma pequena pensão, á faJitilia ·rJo .soei o fallccirlo; · .
.
· ·
fi•. anxiliar· os associados, por ri1eio de cmpr·estimos garantidos;
· .
·
· .
7', montar, logo que
recursos Bociaes o· permil.lir·cnJ ..
um armazelll de g-erwros alirncnticios, para vendas (t JH't!1;o
t•cdnzido;
·
.
R", crcnr· ontr·o.~ meios. qrw forem. opporl.rmamflnl.r lt~nJ
hrados, para promO\·~r o hcm-cs!.ar, a felicidade c o conrorLo
dos seus associados.

os

· .'I'ITULO II .

:..

'

.

•

~ D.\S CA'l'F.Glli\1.-\S llll SOCIOS, . CO~HI(,:ÕES ll MODO DE AfiM I~R:\0

,\ l't.. r.:: O cr.•n lr·n

<'Uillpiie-,;p da,; se is scg'lri 111 r.s cal r.guJ•ias
injcia.'l.ot·Ps, 1\munclot'I!S, l.rencrncl'ilos, J'rrpitl11~,
I![) l)el rvns r. eon tt•J!m ml.es.
.
· § L" lnieinilnpes siío os que l.omnJ•nrn parte na> as-

A.Jr!.

a,;~oeia·i]os:

~nrnhl(•as dt.',S ~~ ll

dnla.

11!

dt• .iunlto elo 1915 e

ÜlSCPüVOl'Unl-SO ·al:t!:f'f.i~a

.·
. :
.
·
.
~ 2." Fundarlot•t•s, o,; fll!IÍ se inscr·everarn c f]uilnr·nm-sr.•
Ult! :ii dr> di'ZCJIIiJI'll dt• J(l1G.
·
· ·, · ..
~ :l." lli!Jll ir !1.1,, 1.1~ ôiW ios il1! ou Iras cu Icg·orias, ·excepto os
cr.,nlr·ilruilllr.•s ·'' IJI'Ill'IIII'J'ilos,. que:
.
.
· .. a:r., 1'izr.•l'i'lll

.tnnrt ·su. · vez;
/

•

au

,, ·

~enlt·o um

ctorin!.ivo

no

valo!' .de 300-~, ilo

...

\

'.',·.•. '.

., · ' ,'! •• •• '

......

J '

I

,,
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provem ·ter uma efl'eelivida11e de 12 annos conse- \
cullvos, como ~ocio el'l'ect.ivo, to como fundador·,ou oito como
iniciador. sem tr.r se uUiizado das Yantagens do n. 1. do art. 4•;
c/ paguem. adea;;f.lHlamente as quantias corre~pondenteR
aos aÍmos dC' conlribuicües ..que lhes faltem 'para se r1}mircm,
nos terriw;: da· lctlm J1recedcnlc, ·cnm 2Q o/o de desconto.
s 4." Benemr.ritos as pessoas a8sociadas que prct!larem no
Centro serviços tidos eomo relevantes ou que prnpuzerem ·
60 novos socios, que realizarem suas entradas.
·
~ 5." Effectivos ns iu~criptos, depois de 31 .de dezel'llhro
do iÓ15, e que como os iniciadore~, fundadores,·J•emidos n benemerilos, tomem parl.r! activa na vida do Cenf,ro, concorrenrlo
com clles aos cargos da dircctor~a.
·
§ ü." Conlrihuintcs as pessoas, parentas, que vivam sbb
0 {i!Ci··, de qualquet· as~oeiado, as quaes gosarão das vantagens
dos ns. 1 a. 5, 7 e 8 elo at·l.. 4•, sendo que as rios ns .. i . e 2
scl'ão calculadas
naI metade elas fixadas paro: .os
domais •socios,
.
,
Art. 6." São admittido~ como socius todos os funccinnarios. titulados, diaristas c commissionados da Hcpartição
Geral .dos Tclcgraphos e· suas familias, desde qun tenham
menos ele 55 annos, hôa conclncla c estejam cm pr.rfei,lo goso
de sande c de seus direil'os civis.
b)

Puragrapho un ico. Serão I amhmn accoHns, rr.~prli tarlas as
demais disposições deste artigo, os funccionarios rle qualquer
outra I'OP,adic.ão federal.
·
·
Art. 7.• Para sr.r ndmittido como soei o ó necessario:
1". ser proposto :\ di reei oria por outro soei o;
2", declarar na proposta o nome, . idade,. naturalidade,'

prol'is~ão, t>Slarlo ch·il, l'esicl.cneia e categoria a que deseJa
.pertencer o proposto.
·

Paragrapho nnico. Quando se !.ratar de pessoa de familia. drve r.onsl.ar I nmbcrn o grtlo dt\ pa.rentesco c a declaração d1~ que vive soh o mesmo tecto. .
ArL S.• A-s propostas devom ;;e~· onf.t•egues ti Sect•cl.aria
do Centro. !l qual a lnvm·1\ ;\ Dit·ecloria, que, depoi8 ilc syndicar solll'e a· idoneidade rlo canrliclato, proferir,:\ o seu despacho.
·
• § L" Appróyndn a proposta pela directoria, o sccretm•io
· commnnicar:l por e.'!cdpf.o ao novo sacio, convidaJÍdo-o a vir
satisfazer as ~ua~ contl'ilmições dentro do 90 dias, CI}OI.ados
da data da mesma communicação.
. ·. .
.
§ .2." Não satisfazendo o· novo sacio essas ecínLrilmições no
prazo acima, serrl consirlerado como não fazendo parte do
qu1tdro social.
·
~ :l:" As J)Cssoas que f.onham incorrido nas d isposicões
. do paragrapllo 1wececlenLe s!l porlcrão ser novamente ueccil.as
· si ,i untarem ús proposl ms a import.ancia das primeiras con... , .~h·ibuições. .
·

'

-~j • • ,'
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lll
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·:
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Art. 9." Os socios. benemcrÍ!os são eleitos iHJia a'ssembléa ·
, geral, por proposla da direbloriâ ou de qualquer soei o n 8ão
tirados dentre os associados 'que ha,iam rei lo jús a gr·atidão do
Oantro.
·
Ar! .. · 10. Os .socios r.emidos são tirados dentre os iniciadot•es,. fundadores .e ei'fectivos, na fórrna do arL. 5", § 3".
' ·~ t• Esses so~ios· sô ·poderão remir-se na fórma do .
nrt. 5'', § 3", lcttrns :11 e. c, quando tenham, pelo menos, sois
uwzes de effecLividade, .como. sociq.s rio Ccnti·o.
,. ~ 2:•: Os socios, lngo quo ha,lnn.J. compleludo o tempo determinado na leltra IJ do § a•,. do ar!.. 5", deverão requerer á
. directoria 11 ~ua remissão, .a qual depois das neccssat•ias syndicancras, deverá proclamai-o, rem ido na ta sessão •dOguint.e.
TITULO III
'

.

DOS 'DIREI'l'DS' DOS :;OCIOS .

Al't. ·11. Os socios iniciadw.·cs, t'utH.Iatlot·es, benumeritt~s,
remidos o eft'ectivos poderão volal' n ser votados, discutir e
fazar pl'oposil)õcs nas assemi.Jiéas geraes; ·exeepto:
·:
1". o:; que se acluuem re~pondendo a processo;

. 2", I os que estiverom atrnzactos em Lres mezcs lJU pagalllOUlo das· suils contribuições.
·· ·
. At·t. 12. Os socios·.de 'qualquer categoria Leem t.lircito a
se. ul:illzar das .vantagens destes estatutos, ifllvo aos socios
conthbuintes, os de n. 6 do arL 4• e os do·art. H.
Art. {3. ·]'ara goso dos direitos deste~ e~Latutos, us a8sÓoiados ficam su,jeilos aos seguintes interstic10s:
· .
a)

do seis JJ)ezes, para· os serviços das

e Ji'tineraria;

caix.n~

Bcnel'icenLe
· ·

de lres 'mezes, para os demats servicos. .
§ L" Estes int.el•sticios sedio contados do diu prinreiJ·o do
mez cnr que fôr integrali~ada n joia, mtiit.o embora o associndo soja res!Jonsável pelo onus de snas men8alidadcs desde
" primeiro dia do mez em que l.ivor sido acceito .. ~ ·
§ 2." {) direito de voto e de frequencia IÍH IJ8colns l\ ns, ···segurado desde o dia em quo fOr integrulizada u ·.ioia.
.
Ar!.. . 14. Os soei l'l'Sidentes fúra. da cidade dn l'ci.I'OpOIis ter·ãn Lodos os àir·eitos c vantagens destes esLaLulos, ~aiYo,
tíio sünwnte, aquellcs que. fnrcrn impossíveis de conceder fÚi'a
da sédo social.
b)

os

· Parngrnpho tmico. Os auxilias das cnixnR Bcnoficenl.e o
l<'unol'ar.ia srrão concedidos. mediante um on mais ntlestados
medicos, corr: :!'!!'ma reconhooidn,· a juizo da ·directoria.

••
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ArL. ;:; . Siín deveres uos soei os:

1", 're:<pr.ilnr a fazer l'l!spcilar estes 'estaf.\llosc as delibe-·
J·aç•jes da ,firecl.nr'ia c das a:<scmhléas ·gcraes;.
.
2", pa~-:ar it~ su~~ ;~·,e~s~lidadcs',acú~~~;ladamentc e d~ prcJ'orencia por meio. de dl!~conto eh r To lira·. de pag:unenlo; ·~.·
3", comJilnnic.nr :í. sc'crctaria.:do ccnf ro, scrnp1·C que mtl.dar de 'rcsidüncia;
·
· . · .·
·
· ·:
. ':, é .. compa.rr;cer :\s ag~enil.IJ,\as gcrucs. ordinarius on · ex- ·
fraor·dinarias;
.
.
. · · · .·
· ·. ·
5", enad,iuvar a acln11niMmi;ão, não rocnsando; sem. JnoLivo ,justo•. a~ curnmissõcs que lhos forem confiada~. mas unte~
cxm·r.endo-as corn xclo e sol'iciludd. ·
'1' I'.l' IJ LO.'. V,. . i
.'
DAS . CO:ol'l'IIIBUIÇÜllS
I

. Ar!.. I(). o.~ ~ocios j nieiado \'OS e ,ftmtla•Jor.cs pagai:ão :!$
de men~alidudc~ al.é a r·enlissÜLl.
· · ··
MI... j i. f}s ~ucius bClleli\CI'ilOS. não estão su,ieitos a. con.:
tribuir;ão :ilglJ'I'Im.
··
. · ·· . ·
· · .· · · · · ·
MI .. J R. ·o, ,,oeif,;; ri'J'ect.i\·os, pagarão a jofa ri c to$. que.
podei':\ SI'!' l'r!il.n ern Jll'l!:<l ar}•irs·. c ~~. de rncnsalidudcs; ai. é a
rmi1 bsãn .
· · ,.
. . P;ll'agrapho llllit·•'· Quando a. joia tiver t.le ·Ser pagá rm1
· preslar;ú':~. o camlidul." de1·cr;'L declara'r na proposta\ · ..
.\l'l. · :1\i. Os J•onl.r·ihuintcs, in;;criplo~ · coniJmtamcnfLI
c.nn1 11 t'iiPI",, da l'arnilin .. não .JIUg:n:ão ,joia. pagando apena~ 11 .
n ú)n~:íl il.lnd" iJ,. Gf.\11 ,.,q, u. qnando inseri ptm crn 'Sl•p:u•udo,
pag-ar·ã'-'· .a jniu iii' ;,::;ooo.
·
·

l'ui•ag-raphn

1111 i

c;,.

0; conl.ril.Ju inl.es · do

SIJ~u museu li iw:

qun li\'I'I'U/11 1111 alting·il'l'lil ·a idad1J d1J.I5 nnnns e os do.

:;exo

l'nrninino. ipll' d1.·ixm••.'lll o tecto ·tnll.erno, pag·arão ·a tnon"ali·
dadr d,, 1$1100 .
.Arl. 211. l'elo uiplnma cada socio ·Jl!lf:lli'JÍ a ,(JilUnl.i:{ rlc
· :l$ ''.I"''" di:-;tinclivci, que fica fuc!illnt.ivo at1s soei1.is'. cont.rillllillil'~,

:!$110(1,

p a l'llg'l'a p!1 ,., 11 11 ie o•. Ji:~se~ cmollllllCill 118
, junlo ar' prin1cirr! I'Cdho; ·. " ·

~e J•iio

c()hr·nrlos,

''

' ..

.

.· .

~·.

. ..

..

•

.

'

.
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TJTUW VI
· !lAS

Pll:-!Ai.IIJAili~S

Art. 2i. Jlcr·ncrfto o ~I ire i lo de sucios:
:L", os que alrazarem cm mais de seis mezes, .no paga.
rncnto das suas contribuir;õcs;
2", os que crcarem embarar;os ao desenvolvimento social;
. 3", os que usarem de fraude ou má fé, no desempenho de
qualquer comm issãu ~ocial;
·1", os que forem condcmnatlo;; por crime infamanle;
5', os que promoverem desordem no recinto social;
!i", os qnc oxl.raviaT'om objectos e valores Jlcrlcncentcs ao
nlro;
7", os que l.n1Larem ele assnmplos politicas, na sédc social;
8", os que tiverem conducta h·re~ular c deshonesta;
0", os que illudiJ·cm a adminislracão, para se apropriarem de bens sociae~;
.
J n. os qnu forem aeccilos por falsas informações;

PamgrarJho nnicn. Os soei os r! i minados pelos motivos
rlns ns. 2 a J o, jamais pndcrão ser readmitlidos no qnadro
social.

'

A1·1. ~2. Os soeir.s que rlcYCI'Cm l.!'r;; mensalidades consccntivus, ficam com ns srms direitos suspensos, attl 30 dias
drp(lis rir sna quil.acãn, 1•xcrpto o rlirci!o de \"Of.Q, q11e púde
ser cxrrcido logo após uo pugarnonf.o. ·
~'I1'UW

VII

DAS lll~~EI'lC:J~:>r:i;IS, >'llCCOilllOS E Siml'li)OS nr, C:EN'l'nq

CA1'11'0LO 1

Art.. !?3. '.rodo~ n~ ><Ocios do conLI'O l.el'ilo cm cuso do
molcst.ia, q11c o., impossibilite de trabalhar por mais de seis
rlias, uma }Jrm"üo mensal, que será annnaltnenle fixada pela
directoria e baReada na scg·uinlc Labclln:
I

Capital lia Caixa BcncJ'iccnlc

Bcuit'ieeneia apagar
Soe ias con- Dnmais
l.l'iiluillles socio.~
De maiõ de l :OOO:i\ a 2:000~ .. ,, •• ,.,,.
10$000
:?0$000
Dr! ma i H de 2:000$ a 2 :500$ •..•... , •.• ' J:?~r,on
~lí$1)()0
De ma is dr! :"! :!íOO$ a ~l: 000$ .... :·: .... ,
l5~0 ()(I
~lO,ii\000
S.- Vol, Vú

•o

'

. ~·

.'

(
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De mais de 3:000$ a 3:500$ ..•..•....
De mais de 3:500$ a 1 :000$ .......... .
De mais de ~ :000$ a 1:500$ .......... .
De mais de '' :500$ ................... .
Attingindo a 7:500$ ................ .
Al.tingindo a ·tO :000$ ............ : ... .
Attingindo a 15 :OGO$ ................ .

17$500
20$000
22$500
25$000
35$000·
~5$000

G0$000

•

35$000
10$000
45$000
50$0()()
70$000
()0$000
120$000

§ 1.• A impossibilicladn rle trabalhar, previstn neste artigo, é caracterisada pela absoluta incapacidade physica. para
o oxercicio de qualquer fnncção ou mister, publico, particular
ou domestico, por mais simples ou mínimo qne se,ia.
§ 2." O associado, que não reunir visivelmente as condições do paragrapho precedente. é necessario pi'Ovar com documentos, quanl.os lhes fol'cm exigidos, que o seu estado não
lhe permilte o cxcrcicio de nenhum trabalho.
§ 3.• O centro reserva-se o direito de fazei' examinar o
sacio, por medico de sua confian~'a, cu,ia~ despezas correrão
por sua conta.
§ ~." Si, as conclusões desse exame, fm•cm dilsfavoJ•aveu·;
ao associado, este indemnizar:\ o centro daquellas dcspezas e
ficará su,ieit.<• a uma su;;pensfio de seus direitos por seiS
mezes.
Art. 24. A hcncficencia ·é concedida, mediant~ requerimento do interessado t• depois das necessarias. syndicancias, ·
sendo suspensa log·o que o sacio se ache restabelecido.
§ 1." JndependcnLemnntc ele nova petição. o contra l'urú
nnLI'lJI!a!' ao enfermo nova quota de beneficias, sempre qiiO
decor·rcrem ·15 ou 30 dias. da entrega anterior (confórme vigorar na occasião.i e assim successivamente, até o seu comPletn restabelecimento, observado rigorosamente o dispus lo
nr, a1·t, za e seus paragraphos.
§ 2." O associado, logo que possa trabalhar, communicará
á Secretaria do Centro, para o effeiLo ·de susncnsão da beneficencia e na falta ficará ~njcito a uma suspensão ele sens direitos, po1· no rlia.<, eomrulos da data cm que o centro tiver
,;cinncia <lo set1 J'c,;l.aiJclceirnento.
Ar·t. ~G. D1!sde que a~ quolas de beneficias sejam de 30$
n11 mais, se,·ftn pag·as em Jll'r.staoõos quinzcnaes observado o
rliopof;l.n na. ullima parle elo arl. 24.
'
·
ArL. 2G. Da beiwl'icencia concedida des~ontar-sll-ha a
mensalidade respectiva c outras que não tenham sido pagas
antes.
Art. 27. O sacio que tiver I'ocebido benel'icencia, duranl.c doze mozcs conseci!I.ivos, sertí considerado invalido.
pus:mnclo a perceber sómente a metade dos beneficias, que só
1.er111 inarão, quando se restabelecer.
§ 1." Igual pensão será paga ao socw que se invalidar por
velhice, loucura ou defeito physico.
§ 2:: Aos socios iniciàdoros, .essa ponsií.o sortí paga inlogralmente.

,.•'/·

._;.o·
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CAPITULO 11
Da C'aia:a Funeraria

Art. 28. Recebendo a secretaria commun:icução do !aliocimento de qualquer sacio, providenciará para que seja en~
tregue á sua família um auxilio para o funeral, que será
annualmcnte fixado pela directoria e baseado na seguinte ta.,.
bella:
·
Capital da Caixa Funeraria ·
Auxilio para o funeral
Socios con- Demais
tribuintes sooios
Até 2:000$ .................... ..
De mais de 2:000$ a 2:500$ ......... .
De mais de 2:500$ a 3:000$ ........ ..
De mais de 3:000$ a 3:500$ ......... .
De ma'is de 3:500$ a ft:OOO$ ......... .
Do mais de !c 000$ a 4:500$ ......... .
De mais de 4:500$ .................. .
Attingindo a ü: 000$ ............... .
Attingindo a 8:000$ ............... .
Attingindo a 10:000$ .............. ..
Attingindo a 15:000$ ............... .
Attingindo a 20:000$ ............... .

50$000
62$500
75$000
87$500
100$000
112$500
. 125$0fJü
150$000
175$000
200$000
250$000
300$000

100$000
125$000
150$000
175$000
200$000
225$000
250$000
300$000
350$000
IJ00$000
500$000
600$000

o

. · Art. 29. O auxilio de que trata o artigo · anterior serâ
entregue á familia do associado á vista da prova do obito e
depois de verificado que o extincto estava em goso de seus
direitos.
'
Paragrapho unico. Desse auxilio serão, no emtanto, des~
contados todos os debitas ou indemnizações devidas ao ·centro,
. pelo fallecido.
·
Art. 30. No caso de não ter. o fallecido herde\ros ou le~
gatarias conhecidos, o seu funeral será pago a quem provar
ter fe.ito o seu enterramento, respeitado o disposto no paragra~
pilo unico, do artigo precedente.
·
Paragraj:>ho unico. Em hypothese alguma, será pago a
essas pessôas. mais do que o realmente dispendido no enterramento do soclo fallecido. ficandú o restante, st houver, A
disposição dos herdeiros ou legataJ•ios p·elo· prazo de um
anno . findo o qual, prescreverá em favor dos cofres sociaes.
CAPITULO III
D,a Bibliotheca

,.,)
Are, 3L Mantorú o centro uma biblotheca. composta de
obras moraes, instructivas e recreativas sobre soiencias, artes,
religião. litteratura, historia, etc.; que Rllrá franqueada ·~s
so~ios do qualquer daitag'ória.
.
~i:.

Paragrapho unico. A biblíothcca, que sertí adqu iri.da pot•
compra c 11or doação, poderá ser franqueada ao pubhco cm
geral, pedindo-se, porém, aos Cúrtl'ltdcnr.es alhews ao centro
mn adjuclori 0 pat•a o desenvolvimento da scct•ão.
At•L. 32. A directoria rcgula111cntnrá os servic;os ela BiJJiiotheca .•

CANTVW IV
Do Jf;unte-P i o

Gera~

Art. 33. Os sacias do qualqtH'r catcg·oria que qu i~ct·cm
contribuir com uma quota addicional, para esta sccc;ão, legarão ás suas familias, uma pequena peri·são, que st-rá annualmentc fixada yela assembli\a geral, por proposta do conselho
fiscal c que nao sorú inferior a 10$, nem snperior a 100$000.
Art. 3L A d irccl.oria organi~ará as bases rlcsl.a caixa,
cm regulamento es[leciai, que dt•vt•rú ser approvado pe.la assembléa geral.

Da

sac~·ílo

de owpl'r:slimos

Ar·t. 35. O centro mantcrú unm secc.:ãn tl•; cu1prcstimos
aos ,a~socíados, mcclíanlc uma porconlagc.m Jllotlica c pra~os
ti ivcr~os.

Al'i. 36. Os socios que deí;ejaeem conLrahiJ' emppesLimos.
deverão requerer ao presidente. declarando o I cmpo, a taxa
e quaes as garantias que apresentam.

Puragrapho nnicn. A cnnsigna~ãn cm folha rle pagamPnl.o, sc~rú a ~at·anl ia Jll'c>l'crenl.~~nwnl e exi~icla do~ Junccionat•itJs
publicos, diar•ista~ e opemrios da l'nião, de :wcôrdu corn o

Lii~posfu

nas lcb vigente,;.

quanl.ia~ nnlj)l'n~latla~
sm·ãn -dcKconladas
dividas, do aRsociado Jmra com o cenlro.
Arl . 3R. O;; .im·o~ ·KI'l'àn de lanl.o~ pm· ccnlu c pagos cm
· Lanla~ pl·eslucõe;;, .q11antos foJ'Cill os mer.es clu colllmclo.
A ri.. 30. Os 1)111\ll'C~~limos de quantia inf'eriiJr a 50$, s(,
M!•iio enncocl ir\ os a J.11'az.o ri c 30 dias, eom a Luxa J'ixa de J$,
por ClllJli'11SLillJO.
Arl. !,O, O associado q11c livel' rnsgaLudo a mcludc ou
lllais rir• lllll omp1·esf.inm, podc:mi J•cnnvnt-o.
ML. !, I. W liciln n resr;al.c rln wnu cm mais Jll'C~lar:õ!!s' ·
cln um ampJ•cst.irno, nnt.cs do ~cn vcncimenln, sem Jll'ejuizo da
taxa l'~f.ipuluda no contracto.
A1'L. 12. A farta ele l'osf(ato ele qualqur.r pt·c~tac::iio wn~
r.icla, !.orna cxigivol. desde logo, a imporlancia lol.ul ela rliviclu.
AI' L..\3. 'rodos os rlemuis clel.allics, referentes n c~ I. a se~
cc;fío, c:cmBlum do rc~pccf.ivo J·r.gltlmn;:nlo i.ulerno.
·

Arl. :l7. Das

quac~qlli'L'

•

•
•

r

'
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C.4Pl2'ULO VI

ArL. 4ft. O centro numfj'l':í llllla n11la pl'im:u·in e. nm

cm·so elomentnr nocturno, para 11so elo~ ~ncins o sPus fillws.,
Art. 45. A· escola Jlrimal'ilt ser:\ frequcnt.ndn prioR socios

contrilminl.r!R, menot'l's dr• ·J 5 nnnos. n n curso nocf.urnn pelos
soeios de qualqunr cnt.cgorin 11 ida!] c.
Art. 46. A rlit•ecf.nl'iu expedirá rcgulurncnf.os rRprciaes
para as eRcolas,

oh~ct·vnndo

as basos dos artigos precedentes.

TITULO VIII
J>.\

·,\llMlNIS'fl\A(:.\o

Arl, -'•7. A arlministrnçãn do centro conRI.ará de l.rcs
deres harmonicos c independentes cnt1·o si;

po~

A asscmb!éa geral;
O conselho rla directoria;
O conselho fiscal.

C'tlP!TULO I
Do. asscmúléa. gm•rrl

'"·";

Art. HL A assemblr:a gcraf, qnc ,: o poder sobcmno rla
associacão, j: a reunião dr• t:odos os socios quites on cnm
af.razo inf0rior a lt·P~ nwzos r. que será l'l'fccl.l!drla ordinariamente na segunda quinzena do mez rl~ janeiro de cada anno,
afim de Ho proceder á h!itura do rclat.orio da dirücloria,
prcHI.ação de conta~ Llo anno anterior, ·eleição da nova dirccf.m•ín c conselho t'iscu\ e Olllros assumpl.os; quo fot•em pro~
setllc;; na occusíão.
Par·agr·aoho tmico. F.xtraordinariamcnlll · n as~('[nbléa. po~
.~c toi'Uut• ürnciso a

clerá ser cnnvocada tanl.ns vezes quantas
boa mat·cha dos negocio;; socians;

a', pela dirocl.or•ia: ú) a perlitln !ln cnn~r'thn fiscal; c) n.
rcquet•imcntn da maitH'ia Lfo;; socins quifL'S ..
A1·L. 4\l. ,\;; cnnvncar;ür~ pa t•a n.s as~i!nlbiC•as a·Pmr;; orrlinaríu,, o11 exl.l'anrrlinnl·ias ôorão roitas em circular·.J~ pelo
Cut'l'l'io 011 prla imp!'P!lsa 1111 ainda por ambos UM meios, a
juizo da dil'l'clut·ia, "''lntii'O uilu dias unl.es lla sua realizacão.
A1·L; ii O. A as~embl•la !!'Oral s(• deliLH!I'al'á cm L' convoca·
(;.ãn, Ri a 1\lla comparrccrmn, pnr si ou JlOI' pt·ncm'uQão. ~v socin~ naN condi(;ües rio tli'L. J !": cn1 2" com 15 o cm 3" com
qualquPJ' tHIIlli'J'o dr socios.
A1'L. 51. Nus ussembli•n~ g·e1·ao;; ot•r.linar•ins nodcrão os
socios JWopot· c discutir id•:ns, que se relacionem com a boa
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marcha dos ne,::ocios sociaes {l nas extraordinarJas "odem ser
feitas proposjções, mas só pt\de ser discutido o objecto Jla
sua convocucao.
Ar!. 52. As assembléas gera!'R ordinarias serão nresidrdas pnt· um socio ·açclamaclo na occasião, o qual escolherá os
secrel.arios; um .dos quaes fará a chamada de socios r outro
nrocederá a leitura da acf.a ela assembléa anterior, Qtlr. será
sullmot.Lida tí annrovac.ão dos presentes, tratando-sr Pm scgnida da ordem do dia.
lt.,. ...

· ·· Parawanho unico. As assemhléas geraes extraorrlinarias
serão presididas pelo presidente do centro, secretnria.do pelos
resnectivos f.itulares, observanrlo~se a mesma ordem nos t.rahalhos.
·
' t •:
Art. 53. As eleições ""ra os car,::os sociacs serão feitas
por meio de cedulas fechadas. crmte:ndo todos os car::rol', qnn
serão apuradas pelos secrr.tarios, depois de terem vot.arlo todos os socios presentes.
§ 1." Para n votar.ão. um dos soct·otarios furá a chanwrlr.
dr. socios e o outro vigiará a urna.
,
~ 2.• Finda a apuração, o nrcsideni.A da assembléa nroclamm•tí e dará nosse aos 0leit.os qne .estiverem presPnlos. llovenrlo os ausentes serem emnossàdos, perante o consrlho rla
rlirrctorin, cm sna primeira renn!ão seg-t.lint.o.
CAPITULO 11
Do conselho ria. dirPctoria

Art. 5.\ . O conselho ria direct.oria compor-se-h a de:
Pt·esidentc, vice-presidente, 1• e 2' secr)f.arios, I" n 2'
thesoureiros, 1' e 2" nroclll'adores e bibliothecario.
Art. 55. Ao conselho da directoria cabe a direc1;ão
centro c é de sua competencia:
1", fli'Omover por t.orlos os meios

o

do

engranrlecimrnln

social;
2", cnmnrit· e fazet• cumpl'ir est.es cst.at.ntns n m rr~olu
e.õcs rlns asl'cmhi{,as geraes;
:3", fazcJ• syndicar sobr0 a idoneitlade doa novos socios
prnpost.os;
·
t.•, punir os socios prevariCadores;
:i", inspeccionar c fiscalizar lodos os serviços do c<Jntro;
6", npresrnlar ús asscmbléas· gcrucs illéus que ,julgue indispensaveis ao clesenvolviment.o social;
.
s•, reunir-se ordinnriamcnlc nos dias 5 c 20 do cada mez,
para delilJerar sobre a mate!'ia rlc sua compctoncin, sendo as
suas decisões t omnclas pm· maioria ele vol os, com t·~curAn
THli'H n as~cmhlra ~rrnl:

I

I
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9", reunir-se, extraordinariamente, sempre que fór uecessaria;
Hl, assigmu· as nct.n~ tln suas t•euniõe~;
11. acceilar ou recusar os novos socios propostos;
t2, eliminar os soc10s que estiverem incursus nas disposições destes estatutos;
i3, organizar os regulamentos internos de lodos os servioos, sujeitando-os. ú approvaoão da assembléa geral;
H, organizar e pôr em execução os novos serviços que
ju!g·ar convenientes aos interesses sociaes, sujeitando-os á
approvac;ãci da assembléa geral;
i5, resolver sobre os casos omissos destes estatutos;
i6, resolver sobre as queixas ou recursos que lhe Jorem
presentes,
Art. 56. O conselho da directoria só deliberará com o
comparecimento ela maioria de seus membros.

j

Il
j

I

Art, 57. Ao pre~idcnte compeLe:
i", dirig·ir o crnLro, cumprir e fazer cumprir estes estatutos;
· 2'', presidir as assrmbléas cxtraordinal'ias e as reuniões
do conselho da directoria;
3", convocar ou mandar convocar as assembléas geracs;
4", executar as 'deliberações da assembléa geral c as do
conselho da directoria;
5", despachar todas as petições ·que sobre serviços do
centro lhe forem dirigidas;
6•, fazer p.rcstar aos socios enfermos o : soccorros e auxílios r]o centro;
7•, providenciar ~obre o pagamento do funeral do socio
f~llr.eido:
·
8 ·, as~ignar con,;unctamC'nl.c com os secretario e thesoureiro os diplomas d~ :JOcios e os recibos de .ioias c mensali- .
dades;
9•, repre~entar c rr.spondcr ael.iva e passivamen&e em
juizo ou fóra delle pelos actos do centro;
1./f"'
1 o, autoJ•izar o thesoureiro a fazer os pagamentos e despesas necessarias a vida elo centro;
ti, visar os cheques e ordenar a retirada de valores rlos
C8Labelccimentos cm que estiverem depositados;
i2. assignar com os rcspecLivos secretarias as actas daB
reuniões r. nssr.mbléas C[llü p1.;osirlir;
13, rubricar os liv.ros da t.hcsomaria;
H, nomeai' os cmpreg'ndos do centro.
1\rl.. ~8. :\o vicc-prosidcnl.e compete substituir o presidC'nl" 1~m torlos ns S•'US imprd imrnl ns necnsionnr.s •m Imnpornrios.

'

'
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Art. GO. Ao 1" sccrclar i o compete:
1', escripturul' os llvi'OS da secretaria;
2", nh1•ir. c rnert'l'lH' ns li\Tos ela .lllcsourarin;
· 3", lU\'t'at• as. neln,; tlus nssrmbléa~ c reuniões do conselho
ela clirecloritt;
""· munlcr u eot'l'cspnmlenc ia do ccnlro;
rr•, JWliP:il' P ns:;ignm· a~ eiJ'cularcs c convil.rs pat•U:
r mm iGos I) tisscmhl éus; ·
li', communicnr ao:; now·~ :;odos n · ~ua acceilação;
7", assignar, cnn,jnnlnnwnte com o Lhcsourciro, os cheques
c outros papeis dt! crcrlilo visados pelo pt•esídcntr.;
8", assip;nar com pt·esidenLc c l.hesourriro; os diplomas o
recibos rlc Joias e mcn~nliclades;
n•, procrclm· a lcil.ut·a rln~ netas. nas nsscmbléas cxLraordi.
narins c rr.unilics da dit•ecloria;
·
·!O, l'f'QnisiLat• da !lle~oUJ'Hl'ia as qlanlius nece~sarias ás
des!)0sas lia scct•pltn•iu;
11, I r r sob sua P,tt nt·d a P fi:;cal izn~ão o are h ívo social;
12, sullstil.uit• o vice-]we~idcnfc em sens impedimentos
OCCUSÍG!lilCS OU I Cl1l[Hll'LIL'Í OS.

Al'l. li O. ,\o 2" S•.!Ct'clat·io

cump~le:

1", substiluir o 'l" scc:'f'ituiu nos seus ímperlimcnlos occu.
síonues ou tcmporneios;
2", fazer as chamadas ele socios nas asscmbléas gcracs;
3", auxiliar o 'i" srCl'Clm·in cm seus srrvi~os, sempre que

fOr ncccssnrio.

Ar I. tlJ. Ao 1" I hcsoureiro

.

.

compete:

1". !Pt' snh sua g·unt·r!a c• rr.sponsahilíclnrle os yaJorcs per.

1rncnnlcs un cenlt•o:

2", rlcpnsilat• Prn alg;um csLabr.lccímcnl.o bancario ou 1111
Caixa Economica F'l•dr.ml, ú escolha da rli!'t)Cloria os v.;:loros
r,onfiaclo> a sua gmwda u qur l'ot·r.m superiores a 1 :000$000;
3''. Jar.e1' 11S pngam<•nlo:; e clos]w>'ns orrlonnclns pelo lll'CsirhmiP;
.
.'t", ,iusl.ificnt• men~almenlu as t!r.sprsns que J'izot· a lilulo
([c locomo~ilu e e:qJl'diente rlu lltesoural'in;
·
5", J.Wocedet· on mandar proprrlt•t· a cobt•anca do aclivo do
centro;
·
li", pt'P:;Im· t~onlas au cnnsr•lilll rla clit·rclot·ia nas reuniões
de G ~e cacla nwz ,. unnualmenlo I'Ot't]L'cr.r ao prrsirlonle c ~o
crr.lm·to os dados Mccssnrios t't confr.ceão elo t·olulorio annunl;
, ?'• a~signar emn o SL•.crclat•io ns eltr.quPs " mais papeis ele .
r1 edtlo vtsados pelo pt•csJtlenl n;

s•, trazer sempre cm dia o com a maxima correcol'lo os
livros da thesouraria;
9•, infam1at• sobt·e os. pedidos de cmprestimos;
W! propô!' ns J'r.formas que ,juls·ar convenientes na lhe·
sourana.
·
_,\rG

G2. Ao 2" I ht'Snur·ciJ'O c·ompclc:

1", suhstil.uiJ' n · t'' lhNH'lurciro nos seus imprdimenlos
occasionacs ou tcmporarins; '
2", nuxilial-o na cxt.raccão de recihos, arrecadação do
,ioias r. mcnsalidnclcs c cm lodos os demais sr.rvi~os ela ihesom·m·ia.

At·l . 03. ,\o 1" procurudor compctll:
1", a consct'Yacão c guarda dos objecto;; perlencr.nlcs ao
centro; ·
.
2'', promover as act,.jes judicial'ias, que se tornarem uecassarias. desde que lhe' seja ordenado pelo presidente;
3", prOJ1ÔI' ou acccilar nccôrdos, cntt•e os socios ou terceiros o o centro, tendo cm vista o interesse social;
.i", auxilitH· os lhesourcit;os na arrecadação elas prestações
vcuciclas, elos li lu los da secção ele emprestimos;
5". nolificn1' no presirlente os dnmnos que .verifieur nos
moveis e objectos pcl'lencenles no centro.

Ar·t.

G~.

-

,\o 2" procmudor compele:

1", subsliluir o t" nos seus impedimentos occnsionacs ou

J

lempoParios;
2", auxiliai-o rm torlos os serviços;
:3', p!'ovirlenciar sohre as comrwas ou rncommendas elo.
(jllll fth• JW•~rssmio ao Cnnlro.
·
,\ri. G5. Ao hihliolhccario compele Ler. sob sna guarda,
zelar o consctwat· a hihliol.hecn, sendo o rt~sponsavel pelos bens
do Ctml!·o t:•xislentes nessa scc(•fio.
C.1PITULO lll
\'

Do couscl/w j'iscal

AI' I. GG. O eonsclho Jiscnl soril composto ri e cinco
menüH·os efl'eclivos e cinco supplenlcs, eleitos con.iuntamento
com o conselho ela clireetoria e é da sua compelcncia:
1", examinat·

'

J

l
I

bnlanccnt· a lhrsourariu;
2", dat· par·ec1~1' sobre n relnlm·io f' Ül!l1at' conhecimento
dn:; aclos pralicnrlns pela rlirecloria nn inlrJ•vallo do uma a
oulra sessão do cunsolho;
:l", Jll'OJlur ú assembléo. g·ernl o qnantum da pensão ~lo.
monlepio, no cxcrcicio seguinlt!;
f'

!,", dar parecer sobre quue~quer pl'OJlDSlas que redundem
cm diminuição ou augmenlo elo~ bens sociacs, bem como soLrc~
a compra de immoveis ou apolicPs, de que porventura sn
cogite;
5'', dar parecer sobre qualquer Jll'oposioão apresentada ás
assernbléas e solm: a qual lenha algun1 socio solicitado a sua
opinião;
6", rrunil·-se em sessão ordinaria no dia 15 do primeiro
me?, de cada trimestre, o exl.l'aorclinaria ;;empre que J'ôr necessarJO;
7'', eleger, na sua primeira reunião, depois de eleito,
dentre os seus membros, um J'Oial.or encarregado de relatar
feitos, convocar tiessões, redigir actas, eliJ., ele.

CAPITULO IV
lJa commisslio de SJJndicancia

Art. 67. Conjuntamente com os conselhos ela directoria e
fiscal, será eleita uma commissão de syndicancia, composta
de seis membros, sub-dividida cm duas outras de tres
membros cada uma, que se revcsarão trimestralmente no exercici,o do suas funcções, cabendo .o primeiro tl'imestre aos trcs
mms YO lados,
,
. Ar L. 68. Essa commissão, que ficará clircctamenle subordmada ao conselho da directoria, lcm por rins:
1", fazer a syndicancia sobre a ent'crmidade ou morte
dos socios;
·
2", entregar aos en!'ermos ou á J'amilia do socio f.allecido
os auxilias do Centro;
.
3•, fiscalizar os enfermos que estiverem percebendo bc·
. neficios elos cofres sociaes.
·
Art. 69. Em caso de vaga ou impedimento de algum
membro rlesl.a commissüo, será chamado ao exerCiiCIÍO do cargo,
o imm0diato em votos.

TITULO IX
DOS FUNDOS SOCIAES

Ar!. 70. Os fundos sociaes do Centro, fot·mados pela arrecadação elo joias, mensalidades, .iuros, etc., c por qualquer
fonte de receit.a exl.raordinaria ou donativo recebido, sem fim
det.ei,minado, serão empregados em emprestimos aos associados, rir aecórdo com a labolla anncxn no respec~ivo ·regulamento •inlr.rno e depositados r.m um estabelecimento bancaria ou Caixa Economica Federal, á escolha da directoria,
desde que ultrapassem o limite estabelecido pelo art. 61, n. 2.
Ar!.. 7!.. Da receit.n geral do Centro, depois de pagas
t.oclns as rlr~posns sociaes, inclusivo o custeio das. escol!ts,
oonsidornrla drsprsn gor.nl. serii-o t.rimrstrnlmrnte mcm•po-
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rarlos: 22 V:: '7'o ao fundo de reserva; 2 16 o/o á verba eventuaes; 30 o/o á Caixa Beneficente e o restante á Caixa Funeraria.
§ 1.• Da renda de juros c outro's ILtcros do qtmesquer
transacções feitas pelo Centro, descontar-sc~tí 5 % para a
rubuica .Lucros o ·Perdas.
§ 2o" Os donativos recebidos, de accôrdo com o art. 31,
paragrapho unico, serão empregados, exclusivamente nu bihliothecu.
o
·
§ 3.• A- rubrica evenluaes é destinada a supprir as deficiencias das dema.is verbas.
§ 4.'' O fundo de reserva é destinado especialmente tí
formação dos capitaes necessarios a installução dos serviços
prornettidos por estes estatutos e outro que forem opportunamente lembrados, a compra de immoveis, apolices federaes, etc.
§ G: Do fundo de reserva Ürar-se-ão annualrnente 5 o/o
para ::;orem empregados na montagem, augmento e conservação da bibliotheca.
§ 6." Os capitaes que fligurarern nas rubricas eventuaes o
lucros e perdas, accumulados em tres exercícios seguidos, sem
terem tido applicacão, serão incorporados ao fundo da caixa
do beneficias, que estiver mais reduzido ou repartido entre
ambas, quando não houver. d:ifferença ou esta fôr diminuta..
§ 7." Os referlidos capitaes poderão tnmbem ser empregados na installaçiio de ·novos serviços, desde que sejam julgados sufficientes.
Ari. 720 O fundo do montepio geral será constituído:

oJ •, ·pelos capitaes que figurarem nessa rubrica, na ria la
da execução destes estatutos;
o
2", pela quota addicíonal de que trata o art .. 33;
3•, pelos juros produzidos pelos s~us proprios capitae's.
/uot. 73. Os fundos accumulados em estaboleCJimento~
bancarias ou Calixa Economica Federal, c que forem julgados
clesnccessaroios ao movimento social, poderão ser empregados
em primeiras hypothecas, sobre predios urbanos, na compra
de immoveis ou de apolices federa os, !l1C{iianl e approvaçãn
da assembléa geral
TITULO X.
DlSPOStÇÕES GERAI!S

Arot. 7" o Os membros da directoria e conselho fiscal que
J'alturoom seguidamente a mais ele lres sessões sem motivo
juslif'icado, serúo suspensos por seus pares, nt.é á decisão de
uma nsRernbléa geral, convocada para esse fim.
Art o 75 o Os membros dn directoria e conselho fiscal, poderiio ;:ol icil.nr licencns do exerci cio de seus cnrgos por tempo
niio snper•ior 11 torr.s me~es,

M1NA~s·

oo

s~N4od

:Art. 76. Dnndo'-se qualquer vaga por fnllcéimcnlo' cni re·,j
nuncia do mandato de qualquer membJ'O da directoria ou con•

se lho fiscal, J'nT-sc-à 11ova eleição.
Art. 7i. E' Tlcrmiltldn a reeleição.
Art. 78. S~n con~idl'l'!lr.los presidentes lwnornrios dô
Ccntrn, enJ nlll!ll~lin nos serviços prestados, os S1•s. Carlos·
Aug·usto dr J.ima e Cii'IH', Hnul dr. :F'1·citas Brundiio c .Tosú

Couto Fci·nnmiC'~.
A1·1. i!l. Si n dr•sJWZn l'n1· BU]lCI'ior :'t pewila, a Jit•r.ef.ol'in com·oenJ•:í. urgr•nll'mcnl.e umu asscmbléa geral para ['C~olvct• sobt•e n ussumpl.o.
:\t•t. flO. Em l.odns ns rlolibol'uci:ícs o presidente só terá.
. o voto Llo Minervu, que se suhtcnde ·scmr1rc a favot· da causa.·.
ArL. SI. Os presentes estatutos sô poderão_ ser rcfor·
ma elos de cinco c111 clinco nnnos c ·pelo seg·uinle •processo :.
a) por ]ll'O[lOSI.a da clircclorin;
b) [lOL' Jll'Oposla do conselho fiscal;

e) por p!'oposl.a da maioria dos socios quites.
§ 1." A Jll'OpnsLa elevo ser. assig·nada pelos proponentes e
dr!lu deye conslm· os ponl:ns n serem reformados.
§ 2." :\. dir·cclot·ia, na I" rcollllião, depois de apresentada
a propo~la, nnmPrtrá nma C!~nmissãri pal'a dai' pat·eccr dcn.t,~o
·llC -J-5 CIIUS

Ult'IS

f'

COilVUCUJ'a lllllU

US'SCmbJliU

g·eral

CXL!'a;Ol'd!~

rr•:;.u[y,pt· snbJ'I' n assmnp-Lo.
§ 3." Em n~nhum caso. pr'1tlc ~cr admitLirla mo-cJi,f,ic·a~.ão
alguma dos l'>latntds, quanto ao &eu .l'im !Jrnct'iccntc.
ê cí." :'ião sc:.·tí acceit.a nenhuma pl'O!lOSla com o fim de
nllei'UI' o nome social, para qu'e J'i·q·uc assignalacla perpcLuarnl•nl·e a sua ·rnnclaç·ão por funccionarios ela Hepa·rtição Geral
rins 'f·rlrg'l'aphos,
AI' I. R2. Os slicins conlribll i·ntr.s, qne forem nomeados
para qtJnlqnPt' ca1·g·" I'Prl!•ml. sãn olwig·ados a se insct·nvr.rem
cnmo soei os Pl'ff'cl iv11s, d1•nlrn di' !)0 dias da rlal:a rla nomeação.
AI'L 83. :\'as nsscmllli\as gera.r.s ,j facull . ad-o ·aos socios
J'azrr-sn rrpl'<!~r·nlat· ptit' pt·-nctn·a-clor. qtw dcyurú ser ou1ro
snr in. rJeyr.ndn cada pt•ncn mllor ·rx h i ll i!• au1 . ol'i~açi:Lo OSCJ'IP 1.a
011 tPlegJ•nmnta " s(J pndr>l':'t rr.pres·cnlat• nm assoc-iado, não lho
"rnd11 Jlt'l'mi\1 idn Hllhslalwlrcrr.
llnl'ÍU, pnl'lt

,\r•!. 8-1.

o,-

sncirrs nãri t'l'~.pnnrlr.m snhsirlial'iamrntr. poJas

obrig-ar;õr.s qrtr a arlminislr·a,;fto cnntr•a.llii', expt•rssa ou intenciona-lnwniP, l'lll nnnw cln Cr•nlr·o.
,\ri. 85. :'iiin pl'i'rl.r•r·:'t a qnalidadr rlr soei o n que .deixar
-rln sr1· fllnccional'io [llllllicu, salVil nn casll ele demissão com
noi.a infamanl".
,\,·1:. llli. O qur "~' dPslig·at· rlo CcniJ•o, rxpontancamcnto ou
niin. nada ll'l':'t a I'Pclamar.
J\,t•l .. 87. E' permi li itio ú r•spns(l dn us-socinrln iMcrever-sc
como sncia riTecl iva, sPm di·t·c•ilri di' vot.ar; ser votada c tomar
pnr·lo nn aclmini'ill'~\'ã'' ;:ncinl.

·-.:

·~' "':'..?f.:\•.:1:"

''

.

\;s . ,

ArL. 88. Rcccl.Jcní o titulo do sacio honorario toda a pessoa que fizer jús á gratidão do Centro.
Art. S!l. Ao associado que, por .qualqucJ• motiv·o ju~[o,
perdet• o seu empreg·o, o Centro procurar;\, na mcdkli:l. rio pos·>lVc!, arranjar-lhe oulra collora\:ãn mais ou meno·s jrJ,Jntica.
,\ rt. 90. Os casos nry0 'previstos por· esl~s c·>t.:L'.u !o,,, sct·iio
ros?lvidos pelo conselho da ~irccLoria, com n.pprova~:fio da pr·imcJra assembléa geral segmntc.
·
Art. !li. São resP'eitados lodos os direitos adquiridos pelos
socios existentes na data desta reforma.
.
Art.. 92. Revogam-se as disposições cm contr•a.t•io,
DISPOSIÇÕES THANS!~'O!UAS

,\t't. L" Logo qnc a dirccLoria .itJlg·ttc havm· t•r>cut·.;;os ;;ufficicntcs, irá cs!abelcc9ndo os demais serviços ainda não installados, cxped.indo rcg·ulnmc.nLos esnociacs. que scr·ão submcf.ticlos ·á primciora assrmbl·ra geral seguinte.
ArL. s,o Fica 11 divectoria 'imtorizada a eleva.r· as joias de
en!racln1 qua11do essa elev·ação for julgada Cllll\'(''llionLe.
J\!rl. 4. o Os capita.es incorpot•ados á rubrica Secçii:o de
Emprestimos, cujos serviços pa.ssam a ser feitos pelos fundos &ociacs serão, na claf.a da ·!)xccuçãu dcsLe.s cst.aLttlo;;, db1;ribuidos cntr.c as caixas Benefi()CJÜc c Fun()rat·ia.
Art. 5. o Os prr.;;cntcs estalulo's entrarão cm vig·or a, 3·1
de d!lzcmbro de •1918.
Directoria ·- i 918:
Lniz Daniel ~rlwmpson, Jl!'I!Sidcnle; Deoclecio AugnsLo
1.la Silva, vlce-]Jt't!Sidenle;· .Joa1qnim Gomes dos Santos, 1" sccre~ario; Atna;·do Ettgcnio C:wcloso. 2° sect'eta.rici; Abclon Di·og·o
Vicira, 1° l.hcsour.oiro; Antonio Tl'(J !lamas,' 1° procurador;
Aydano Lopes Nunes, 2" pt·ücut·ador.
Çonsr.lho

fi~cal:

.Towquim da Silva ~laia, L11iz AJ'fonso do ;\lit·an~a c Silva,
Ja·l'ios Fe.rrcira 41vcs Borba, .José de Carlos Wcndltngo e Germano Sclmeid<Jr.

ESTATUTOS "DA MUTUALlDADE POSTAL BRASILEiRA

TITULO I·

Da sociedade o set/,s /ins
. Ml. 1.' Com n f.itulo de «1\futunlicladc Poslnl Brn;;ilei!'!ll>
:fnndou -se cm 23 de junho dtJ 1!l23, nesta 1:apitnl. ·onde tem .a
sua s6dc, o ~eu f()ro juri<lico, uma sociedac1e mr.Jtua bonof1~

~

·~L~,.~"7~·.?\'-:n;> 1F:,>·-:<~·~..J7·'
;\(,

.-

llente, constiLuida por illimi LaLio numero de assolliados, sem
d1slín~ão de sexos, f.unccionarios postaes da União.
Pamgrwplw unico. Podoi·ão Lambem fazer parte da sociedade, com LodoR os onus e vun tagens sociaes, menos os de votar
c ser votados, os conjug·es, filhos o irmãos dos associados, em
perfci!.C' estado de saucle, de 18 a 50 annós de eclade, nma vez
que c•s sncios funccionarios assumam a responsabilidade do
r~speetivo desconto das mensalidades em folha de pagamt>nto .
.Ar L 2.• A sociedade tem por fim:
§ J .• Promover a prosperidade da classe dos funccionarios
posl.aes, trabalhando pelo seu engrandecimento moral e ma·
. leria!;
§ 2.• Fazer-se representar officialmente no funeral do as;ociado, levando á familia enluclada o sentimento de ~olida
riedad<, da classe;
§ 3.o Crear um fundo de pcculio, correspondente ao numero de socios quites, o qual será pago á familia do sacio fallenido ou ã pessoa indicada pelo mesmo;
§ 1i,' Fazer reverter ao proprio associado determinada
percentagem dos lucros liquidas annuaes ;. ·
§ 5.' Auxiliar o associado por meio de emprt1Stimos;
~ 6.'' Afiançar o associado pelo al·uguel da casa em que
residir,
§ í .• Incumbir-se dos preparos dos papeis do Montepio
Federal deixado pelo associado á sua famiha.
cAPITULO II

Art. 3." Representam a sociedade:
a·: a assembléa geral;
bJ o conselho deliberativo;
r.} o eonselho administrativo;
ri) a directoria.
§ 1.• ü conselho deliberativo será eleito pe1a assembléa
geral. t'm escrut.inio secreto, de dons em dous annos, tJompondo-s~. de 00 membros.
§ !:." o coneslho administrativo será eleito, lambem em es~rut.inJO secreto, pelos membros do conselho deliberativo, hiennalrnoute, compondo-se dos membros da directoria, commissão
fiscal c• ~ommissão de syndicancia,
TITULO II
CAPITULO I

Dos ass•>ciados, ·seus rlevet·es, direito.~ c penalidades
MI.. V Definitivamente insl.alladu a Mutualidacl•J Posta~
Bt•as~.teiro., com o cnc~rramento da inscripoão de seus socios

'

:
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l'uncladorcs e approvacão dos EstuLuLos, só ser1h1 admittidos
nov•.lH associados mediante proposta de um outro sacio, na.
qual deverá constar o nome do proposto, edacte, estado civil,
!'C~idmwia, repartição a que pertencer c categoria.
.
* 1.~ llccebida a proposta, será enviada á com missão de
'Yllllkuucia, que da!'á á directoria, no prazo rle 8 dias, o seu
patccrr á admissão do proposto.
§ 2.' O parecer da commissão de syndícam·Ja scrít verbal
r. absolutamente secreto, constando da propost.a. por escripto,
"ími!!Jt.o a recusa ou acceitacão da mesma.
Art.. li." O interstício do asso'ciado será comt~do da data de
3ua admissão.
Art.. fl.• Não serão admitt.idos, como socios. funccionarios
Juniores de 50 annos.
·
·
Paragrapha unicu. Ficam exceptuados do limite de :•dade
acima det.erminado os socios que se inscreveram até 15 de
julho de ·1923.

Ar!. 7.• Os sacias ficam comprehendidos nas classes selruintes:

ao

ai

fundadores: os que fóram · admittidos até 15 de julho

1923;

b) effect.ivos: -

Bslnl.~tos;

o

os admittidos depois da approvação doe

bencmerilüs ~ os que contribuírem tlO!ll donativos
a um conto de réis, do uma só vez, para esta ~_ocie
dadc, ou á mesma prestarem rolevant.cs serviços, a juizo da
asiiemhléa geral;
d; hanorarios: · - pessoas extranhas que, por qualquer
nwào. concorrerem para a prosperidade desta $Ociedade ou da
cla~3o postal, não trazendo esta distinccão onus ou vantagens
socJaes.
·
c)

~llfH!riores

Parngrapho unico. São contribuintes os socios rundado-

r·os c effcctivos.

CAPI'l'ULO II

Deveres dos socio.•
Art.. S.• São deveres do soei o:

satisfazer pontualmentr o pagamento das mensalidaquando não lhe fôr permit.t.ido consignar na f0lha de vencimentos, bem como todos os compromissos per.uniarios que
tiver assumido para a sociedade;
b; acceitar e desempenhar com dodicaoão qualquer cargo
pura que fõr oleito ou nomeado;
c; mnnter-se nas sessões de assembléa g-eral com a maior
tJJtanidade, respeitando e acatando a~ deoisões dos oorpos dfr igente:; da ~·ciedade;
·
•l)

rlr.~.

1
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ll) est'oruar-se, lJOI' lodos os meios ao seu alcanc•:,
ongl'llndccinwnlo mural c material desl:1 a:>socia~üo.

JlC!IO

CAPIT!JJ,O 11!
.,, •• .I

Direito dos soe i os
AI'!.

mmcl'ilo:

-·

o.•

São mreitos do sacio fLuida dor, cffcet.iYo Ou· be-

;1

a) Yolar c ser volado, estando quite com a sociedade do
pagauwnl.o do mensalidades ou ,juros de emprestirnos, ou em
debito, liesrlo que a amortização clcslc esteja consignada em
folha do pagamento;
IJ) proptil', disculit· c volat· qualquer medida dn interesse
social, em asscmbl(:a geral;
c). inclicat·, por cscripto. it directoria qual!jner medida
de yanl.agcm panl a sociedade;
·
ri) delegar a oul.ro wcio com dirüit.o de volo, po1.' lll'Oom·açiio, pocleJ•cs pnm representai-c) cm asscmbléa geral ot•clinaria
on extraordinaria, !lUra f.oclos os effeitos;
e) upt•cscnlar, cm asscnihléa geral ou ao con,;elho del!:OcraLivo, queixa ou rcclama~:ão quando um acto ela administraeão pl'eterit• os seus clircilos ou infringir os prosonl.t1S t:s-.
tatut.o~:
· ·
·
f) dcsig·nat•. por cscriplo, a quem deve ser entregue o
~cu poculio r. a indcmn i~ar.ão pelo resgate de suas quotas de
lucro r.n1 lilulos do credito;
.
rJ) continuar a pertencer á socioda.dc, com todos. os onus
c clif•cilo~, quando ~P exonerar elo scrvi1,:o ria União.
Art. 'lO . .Decol'l'ido um anno dr sua adtni;;são, gozartí de
todas as Yantag·nns r.stiruladas nos presentes estatuto;;, excluido o auxilio de que trata o § r,• elo art. 2•, o qual ter{t rcgulornen~açüo ~~srwcial c entrará em c:xecucão quando o ccmsclho administrativo Julgar opportuno.
·
/\J•L. :11. Os soei os fundadores ficam dispensados do pa·.;amenlo de ,joia c inlcrsliein para pcrcopcão do qualquer bcnefieio dos presentes csl.aLut.os, c:xcnptuando-sc o pceulio, que
só enmn(;,arit a viaorar a parLir ele seis mezes da .ruudtu;ão desta
,ijJCtNlnde.

Das penolidll!lcs
A1·l. :12. Perderão o di.reilo de socios:
~ 1." Os que fórcm condrmnados
dil~vim·em qualquer importancin ou

J10r cJ•im;., infamnnle ou

pertence ela sociedade,
allim da responsabilidade criminal em que incorrorem;
.§ :!.• Os q~:w dcixur:em de pagar Lres monsalidadt's seguicll).':f~

.

.,,,
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* 3." Os

que pralrcarem, no exercício dil qualquer cargo
irregularidades graves
. devidamente comprovadas;
·
§ !1,• 'ÜS que usarem de lermos insúltu'osos, 011 ameacas
de ''iolencta, no rccmto da ·sociedade, para com a mesa dirigente dos trabalhos, a directoria, ou: para qualquer associado;
g 5.' Os que, não sendo· fundadores, tenham sido ·acceitos,
como socios, contando mais de 50 annos de edad·e.
·Art. 13. O sacio eliminado nada terá que rehuver da sociedade, sendo• lhe entregue .:sómente um titulo, sem direito
a juros, na ünportancia total das quotas de lucros a que tenha feit.o jus até a data da eliminação, titulo esse .que ·será
passado em nome do seu beneficiado e resgataria, com o seu
fnl!erJimento, pela sociedade.
·
·
§ 1." As acções ·e títulos de credito do nssociaclo respon- '
derão, comtudo, pelo desvio que o mesmo tenha feito de qualfl'~er importancia ou pertence da sociedade;
.
.
§ 2." o socío que tenha incorrido na '{lena de eliminacão, "
de accl\rdo com o § 2' do art. 12, será antes wisado pelo Correio, em earta registrada com aviso· de recepcão, podendo paS!1l' as menEalidades em atrazo, com a multa do 10 o/o, dentro
de 30 dias da data do aviso.
de 0le.i(;ão ou emprego da sociedade,

'

I'

•

'.•,

·:·,

TITULO III
DAS. CONTI\IIlU!ÇÕES

_..,

A;rt. 14. Todo socio será obrigado a pagar: .
a)· a mrnsalidade ·de 5$, sujeitando-se ao respectivo desconto _nn falho de .Pagamento de seus vencimentos; .
1/l a quantia de 3$ pelo seu diploma;·
r.) joia de 25$, que poderá ser paga de uma só vez ou em
presta~ões, a ,juizo da' directoria, ficando exceptuados .do pagaruonf.o do ,ioias os sacias fundadores;
. : .

'.

Paragrapho unico. A joia de que trata o artigo supra será
augmentada, na proporção· do valor do peculio que a sociednde estiver pagando, a· ,juizo do conselho admin"istrativo.
TITULO LV
i.

DOS FUNDOS SOC!AES

Art. 1.5. Constituirá o fundo social:
a) o Fundo de
hr<'J'O~ liquidas

dos
ti \'08;

, ..

GaranLia do .P~oulii>, forrriado por 30 %'
annuaos, verificados em !Jalanço, c dona-

b) o .Fundo do Garantia do :remprostimos, formado por umn:
taxa L'spccial do soguro col)racla por cnd:t cmpl•esthiló Que
cst!L sociedade fizer nb~ seus assoolildos,

S. - VD!. Vll
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· TITUilO :V

.,.,

.

. , ·•I.

·DOS BENEFICIOS

r

.
Art; :1:6. Dentro de trinta dias do fullecimcnto de
so;;,;
cio, o thesoureiro, devidamente autorizado, Jar;i entrega ao
boneficiado, quando maior, sui · juris, ou ao. seu representante
legal, quando menor, da impo~tancia a que, !e~ j.ús, de accôrdo.
com a tabella de peculio que estiver vigorando e das quotas
do lucros accumuladas pelo sacio.
·
~.
§' '1.· ·Si o benel'ic'iado solicitar o auxilio da sociedade'.
para despeza de enterramento do sacio,. ser-lhe-á abonada im7
mediatanicnte. a ·quantia de 5.00$, que se .. descontará do be-:-.
neficio ae que trata este artigo.
· § .2: Quando. não houver declaração escripta do. associado,
indicando a.quem,deve ser. pago,o seu.peculio, esta sociedade:
.effecL_aará o pagamento pela ordem se!;)linte: .
.
1·

•

•

•

um

d)

ao conjuga sobrevivente;
b) aos filhos legítimos ou legitimados;
c) aos l)aes;
d)~aos irmãos;
~ 3; No caso. de guerra,· peste ou calamidade publica, poderá a. directoria, conforme a gravidade da situa!)ão, prorogar o praso de pagamento do peculio, attendendo, entretanto,
pontualmente, ás ·despezas de funeral, de accôrdo com o artig·o 1ü, § 1.•
§ 4.' Decorrid·o ·o prazo de dous annos do. fallecimerito do
socw, seiU. que tenha sido reclamado o· peculio por quem de
dtreito, r1:verterá. o' mesmo a favor dos cofres sociae~. .
.
. Art. 17. A sociedade poderá fazer empreslimos cspcciaes
aos socios, mediante consignação em folha de pagament,o pura
liq·uidacão da divida, de accôrdo com tabellas que serii.o opportunamenle ·regulamentadas, 'pelo conselho arlmini~trativo e
que· enharão em execução depois de approvadas pelo conselho dcilbcrativo.
•
. Art. 18. Em cada cmprestimo será cobrada uma t.axa fixn.
sobre o 'total do mesmo e de uma só vez, para. constituir um.
Fundo Especial de Garantia, destinado a cobrir' os prejuiz.os
resultados pelo fallecimento do sacio que, na occasião, tenha
dividas .pura com a sociedade decorrente de empt•ostimos.
Art. 19. O peculio legado pelo sacio a quem de direito só
l'C3ponderá, pelos debitas do· mesmo rio CàSO do art. 22 destes
estntutos.
Mt. 20. A sociedade poderá fornecer no sacio carta de
fianr;a pelo alug·ucl ·.do ,prccUo ele rcsid.encia de sua !'amilia,
m1~d)nüle o juro· cle'•. :t o/o. iw. móz é o beneficio de 5$ no acto
ela exl)cdicüo da 'cur'la, uo'I'rcndo. as ·d'on1ais desp'eza's pOr .:ontn.
do n~sociudo. Essas fianças serão renovadas unnualmonte. ·
ArL. '21, Dos ,Júcr'oh ')IqÚ'idÔs vcrlf'icados ânnualmonle ~m
bálanço; ~:~eÍ·ão crcdilados. ~H:,~?~:ao"s ;~.ssóciados, sendo os 30 o/a,·
'

I
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restante.• levados• ii conta do Fundi>. de Garantia de Peculio,
·tuntlo ,eiJsD que constituirá- ,uma reserva especial para attendel'
ao ·pagamoiito dos peculios, desdo que a ilr~Por·tuncia paga,
duranLo
o anno, tenl.Ja
ultrapassado
a renda .da~ . men:;alidades.
..,
. .
.
'
.
.
· · ~ ':!.• A parte dos lucros creditada ao aosociado não poderá ser levantada pelo mesmo, cor..s'tituindo um segundo pevuJH,, <IU~ ser·á pago, com () Jallecirnento do soé1o, ao seu bentJfi~íado.
.
· .·
· • · · · ·· ·
·
t _. :Ar L 22. :Quando se dér o fa!Jeeimerito de ·um sacio quo
mlo: toulla ramilia q.ue se incumba dos seus funer:áes, a ;;ocie,..
dado pr·ovidcnciará sobre o cnlerJ'amento do mesmo, entrezand(l. OCpOIS, a quem; de direito, O .pecUliO,' . descontadas as
tiP.speias "do :!'uneràl. ·
'
-Art. 23. A «Mu lualidad0 Po8l.al .13rasi!eir~ far-se-ha repr·eseiltar ·no funeral do :ieu-· associado, quancto funccionario,
por uma commíssão, .se. não fôr pela p,x:opri_a directoria ..
'

'

llTULO ·:VI
·DA ADMINIS'rii.AÇÁO

Da :>ua organizacão
rt~t:i:.~~···~· ·
Art •. 2·1. :A .•sociedade será .-administrada por uma direcomposta de um . presidente, 1• e 2" vicn-presidentes';
t•, 2" r. a• secreLarios, .1• e :2" -thesoureiros, 1". e 2" .procurado-

~toriu,

Ns, i:lelta· e empossada. na

segunda :quinzena de julho, 'de
dous em dous annos, .Pelos membros do conselho deliberativo.
§ 1.• Serão tambcm eleitas na mesma occasião, pelo conSIJJ!lc. ddiberativo, Unia commissã.o fiscal, composta de oino·O
mcmkoo, e uma commissão de syndicancia, composta de treil
membJ'Os.
·
§ 2.~ O conselho adminisLraUvo é consLituído p~Jà reunião
da directoria, comü1issão fiscal o commissão de syndicáncia,
.sendo aJ suas resoluções tomadas por maioria dB votos..
.
· CAPITULO U -

· ·Do comêlho· df.•liberativo• ·

Art. ·25. -Ao• Conselho del-iberativo- compete:
(1.) rc>unir-sc .ordinurüuncnto Uma- _vez _por anno, na prin\eim qí1 inzci1à ·do .iulhó, para gu'(ir o.. leitura· (lO relato rio da
direclorm co parecer rln comm1s~ao flscal. rle!Jhcrnnclo solJre
a npnr·ovacfio clas .. conl:as da socieclnde, e, dé dous om dous antJúS... na _soguncl~ ,_,.,Qu.inzona. ,do Ju.Jho, par~ .eleger, dentro o~
seus membros; .!),.. coqs~[\J_o.
. ' admlnlstJ;atlVO, ·
'

'
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b) reunir-se extraordinariamente, quando convocado pelo
presidente da directoria ou commissão fiscal, de accõrcio C·OllJ,
.e~lcs estatutos;
c) çrear ou supprimir cargos 9ue fõrem necessariqs, .fixando ordenados ou grat_il'icacões;
d) nwer as tabellas de peculio, annualmente;
e) destituir de suas fimcgões qualquer membro do í.lOnselho administrativo, desde que fique provada negligencia ou
u~sid!a no cumprimento dos de.v.eres do seu cat·go, ·ou .preva-.
rwacuo;
·
.
/) resolver sobre os casos omissos nos ·presentes e.~tàtut.os.
CAPITULO lll

Do· conselho administ1'ativo
Art. 2G. Sao attribuições do conselho administrativo;
applicar a pena de eliminação aos socios incursos nos
destes estatutos;
·
·
b) suspender de suas fuücções qualquer membro da directot'ia, commissão fiscal ou de syndicancia, desde que fique
provada negligencia ou desidia no cumpriment.o dos deveres do
seu cargo ou prevaricação, recorrendo desse acto para o conselho ·deliberativo;
c) autorizar despezas extraordinarias supcrior·ea a réis
·

. a)

rlisp'o~itivos

200$000;
ll) regulamentar a Caixa de Emprestimos,
~lisposítivo no art. 17 dos presentes estat.utos.
·~·I

,·-····- _,

~

....~.....

obse~vndo.

, -··CAPITULO IV

o
J

li

Da directo1•ia
Art. 27. A' directoria compete:

..

'
• 'i

a\ reunir-se regularmente cm sessão, ao metios !luas ve·
zcs pÓr mez, para dar andamento ao exf!edientc, e, todas a~ vç··
zes que o presidente a convocar, f.unccwnando com a mawrHl
nbsoluta de seus momb:·os;
li) zol:rr os fundos sociacs, ·dando-lhes applinn~ão nos
termos destes ost.atutos;
c) accoitar ou recusar as propostas para ·admissão de
soei os;
cl)' organizar O! relntorios annunes para serem apresentados no conselho deliberativo:
!~·1 cumprir o fazer cumprir fielmente esl.es esLatuos;
{) dosignar • om caso.. dó ausetlllt.'ii ou impcctimontó de qunlquér 1\'lcmllro tiú1 i:lli'Mtori!\, b Mtt sullstituto lilgal.
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28. Ao presidente compele:

a)· convocar as assembléas geraes, ordinaria.~ o extraordinarias o as 'reuniões do conselho deliberativo;
bera ti vo;
. . b) determinar os dias de )sessões da direetoria, presidJl-a, tomar parto nas vota(Jões e convocar as reuniões do coneelho administrativo;
c) rubricar todos os livroS' da sociedade, bem como ~0.dos ôs documentos referentes á receita e despeza;
·
d) nomear commissões que não depe.ndam de eleições;
e) despachar todo o expediente da socie.dade;
, f) .aclibcrar sobre qualquer assumpto u11genLCJ e imprevisto
e autorizar despezas extraordinarias, não super·iores o 200$,
dando desses actos sciencia ao conselho admini5trat.ivo;
U) solicitar das autoridades competentes o desconto, nas
:folhas do5 empregados postaes, das mensalidactes o consis·nacõe·s a que se obrigarem como associados;
h) nomear, ·SUspender o demittir de suas J'uncçõcs os em~Jregados ·da socicd'ade;
i) assignar os diplomas dos socios, .as actas das assem:bléas geraes extraordinarias, das reuniões do conselho admini.;;l.ralivo e da d.irectoria e das sessões do conselho deliberativo, tyunndo estas ultimas não se referirem tí npprovação de
,cont.as ou eleição da directoria;
j) visar .os cheques ·para retirada de dinheiro em conta
corrent,e;
k) representar a sociedade em juizo ou fóra delle, podendo para este fim constituir procurador;
l) assignar, côm o thesoureiro e i o secretario, os titules
de emissão de quotas e de ·emprestimos;
~~~) 'presklir as sessões extraordinarias dad assembléas
geraes c do conselho deliberativo, ,com excepção <las sessões de
approvaciio de contas e de eleição, quando ·não estivot· pre~en~e o pre~idente de honra da sociedade.
·
.

'

I

Ar L 29, Aos 1° c 2" vice-presidentes compele:.

•.

a; substituírem o presidente nos seus impedimentos, na
(lrdmn respectiva;
o) comparecerem ás reuniões da directoria e do conselho
adihiriistratiyo, com direi.to de voto nas suas deliborn1:õcs.
·
Art. 30. Ao 1" secretario compete:

a) substituir o presidenta nos impedimentos dos ,·ice-pre.sidentos;
.
.
b) assignar, com o presidente e i o. thesoureiro, os diplomas de socios. e os títulos de emissões de quotas e de em;pre~timos;

6t(6·..
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.

' ' •'

organizar o relatorio· annual· da· sociedade;·· · · '·'
d) executar, ou dirigir quando a sociedade tiver empregarias, todo o serviço concernente á contabilidnde,·social •.. · .· <:
'c)

Art. 31. Ao 2• se.cretnrio competem:
redigjr, ' expedir c nssignar. toda a ' corrcspondenoia
·
.
. . b) ).êr .todo o cxpcdicnt.c nas reuniões do conse!!lo admini~l.rativo e da directoria, lavrando e nssignando as actas res-·
pcctivas;
c) requisitar, por cscripto. o .material necessario t~ õecretaria;
.
·
d) substituir o 1• secretario nos seus impedimentos;
·e) ter sob sua guarda o archivo da sociedade .

. .a)
s~i~(

,.,..

j

. Art. 32. ·Ao s• secretario compete:
a1 sUbstituir o 2• nos .seus impedimentos;
, b) 'Proceder ii chamada dos associados em assembléas· :;erars cxtraordinarias;
c1 auxiliar o 1•. secretario;
d) escripturar e ter sob sua guarda· o ·lhTo. de. inscripêã~
c .eliminação de socios.
·
Art. 33. Ao 1• thesoureiro compete:
'l,
; a·, arrecooar toda a· renda da sociedade, assignando os recibos e quitacões;
·
'
.b) ter sob sua guarda c 1-esponsabilidade todos os fundos
sociaes;
·
··
. . c) fazer o pagamento dos peculios, ·hcneficios c toda despezn Jc:;nlmcnto autorizada;
·
. d) escripturn.r em livro proprio, ·sem ·razuras oU: cmen'da·a..
tudo quanto receber c· pagar;
'
.
·. r.·) apresentar 'mcnsnlment.ê á directoria balance.te .elr..:'
cum~tancindo do estado da caixa gerai; demonstrnndo ó saldo
existente em seu poder;
f) rccnlhrr :í Cnixr. F.cnnomicrt, nu cstahelecimentc> ~nn~
cario nncinnal. a oiuizo rlrl dircnt.oria, o. dinheiro da sociedade,
podrnrln cnnsrrvar cm .ocu poder apenas a quantia que a di-·
roclni'Ía ,iul:;nr ncccs•:aria 11ara ntt.onrler a promptos pagamcnlns;
. ·
·
.
.
·.
' i.
•rr\ ;;:signn~. ,iusl.nmont.c com ~ pr~siriente. os cncques baticnrins pnm rei. irnrnrln . dr dcposit.os.· bem como os termos de
f.l't:lllsfrrcmcirt pm·n cnmprn. 011 venda elos ti/.ulos ri() c·.rcdilo;
h) assi!)'llnr rom o prcsidcntê' c 1" secretario. o~ d.lplomail.
elos S•lcios, os Ii/.ulns rir r•missfin r]() quol:is r de omp1'c.üm~os.
Ari. . 3!,~ · An ~·_t.hosour~iro eorrinotn:
11) substituir o 1• f.hesourciiro nos seus impedlm'3n:tos;

'

·• 1',~
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·.
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b) comparecer e votar nas reuniões do conselho administrai,ivo o da directoria.
·

I

i

Art. 35. :Ao 1• procurador ·compete:

•

exercer o mandato que lhe fôr conferido . pelo presidente ·para actos ,iudiciaes ou extra-judiciaes;
,
b) ter sob sua guarda os moveis e mais objectos sociaes;
cJ auxiliar Dl. 1' ·thesoureiro e substituil-o no impedimento do 2.';
·
.
d) escript.ur.ar o livro de· inventario da sociedade •
.1}rt. 36. Ao procurador compete substi.tuiJ:. o 1• nos seus
impedimentos e comparecer e votar nas reuniões do conselhoadministrativo e da dire'ctoria .. ·
·
a)

Dá ccmmissão fiscaZ

•

-'.

Art. 37. A commissiio fiscal, eleita biennalrnenf.e com a
directoria; sertl composta de cinco membros, que elegerão. entre si. e seu relator.
Paragrapho unico ... Compete-lhe:
a) examinar 'todos os documentos de receita é· dcspeza, livros de acta c de escripturaoiio, apresentando ao conselho de-·
liberativo parecer sobre o movimento social o financeiro do .
•anno findo;
• ~~ b) verificar ó estado; da c~ixa e dos fundos sociaes em poder elo thcsoüreiro, sempre que o julgar conveniente, e, obriga~orinmentc, uma -vez por semestre;
·
•
c) attenàor ao convit.o do p'residente para as 'reuniões do
conselho adm_inist.rativo; .
d) propor ao conselho deliberativo qualquer medida de
interesso pa.ra a sociedade;
.
.
e.' c.oriv'ocar assombléas gcraes iw caso · previsto no § i •
do art. 4L
CAPITULO VI

.

·:,
\ · .. I

·•'. ·" .~

:

.,

~

,,·r

.'

. '·.~

.,_...

...

..
•': ·;

\

.',J

. -Da.r:ommissáo. dç. syndicancia

--

:<\r L 38. 'A' commissüo do syndicancia compete:

..

a) dar pnrccnr, enm rigor o CJ'il.orio, Robrc as proposl.as do
ndmiRsiio. de associados, ·tendo sempre em ,vista a idoneidade
mOJ!nl do :proposto·;
· . .
b) ·reünir-sc. quando convocada pelo presidente da· directoria, para constituir o conselho administrativo.
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TITULO VH

Das assembléas oe1•aes e das eleições
CAPITULO I

Das asscmbléas seraes ·
Art. 39. As .assembléas serão ordinaria·s 'c exlraordinarias: ·
~I

,

julho, biennal.
·
"
b) extraordinarias, quando convocadas 'pela directoria, ou
pelà .eommissão fiscal, mediante requerimento de cem ou mais
associados, em pleno goso de seus direitos· sociaes, quando ·a
diréctoria recusar-se a fazer a convocação requerida.
Art. 40. ·Compete-lhe:
a) elegér, na sua reunião ordinaria, fl con·selho delib.eratiyo e. dar-lhe posse; ·
·
·
..
b) promulgar as medidas que julgar necessarias ao pro-·
gresso d!} sociedade;
d) resolver sobre a· reforma dos Estatutos ou dissolução
~Ia s(lciedade;
· ·
·
el destituir a administração e o conselho dcliber·ativo quan-do ambos, indo além de suas attribuições, prejudicarem a so·ciedade DU por negligencia, concorrerem para seu enfraquecimento.
Art. 41. As convocações. para as assembléas seraes, tanto
ordinarias como extraordinarias, serão feitas pelo 'J)reside;nte
rla directoria, por meio de annuncio·publicado sempre em jornal
de grande circula!,1ã.o, com antecedencia de tres dias.
§ 1.' Si alguma convocação
retardada por inais de 30
dias, o conselho fiscal fará a convocação, declarando nos annuncios respectivos o motivo e os. fins da reunião.
~ 2.' A assembléa funccionará com a terça parto do numero elos socios quites, salvo quando se tratar dn scgui.1da convocação. podendo ent1io deliberar com qualq'Uer numero do associados.
§ 3," Nas assembléas geraes para dissolncão da Fociedado .
será necessario o comparecimento de dous terços do socios quites, cm qualquer convocactão;
· ·
§ 4.' Para reforma destes estatutos as assembléas lJOdcrão t'nnc.cionar em 1' e 2, convocações, com um terco de socios·
quites, o com qualquer numero, em 3• convocação, sendo porém necessario que a metade dos associados presentes á rcuni[ío
seja composta de socios fundadores.
~ 5.' Não havendo tempo para terminar os trabalhos de
uma aSR8mbléa geral no mesmo dia, o presid1mtc da mesma
rnnrcnr:l outro d1a para continuação, Slllvo quando se trata!'
do elelçiio.
·
·
'

.al ordinarias, na primeira quinz,ena de

}llente;
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Art. 112. Nas assembléas gomos ordinarias a sessão sertí ·'
aborta pelo [IJ'esidente da .cJiirectoria, o que, verificado haveL'
numero legal de socios pelo livro cte· presimQa, passará a presidoneia ao socio acclamado para dirigir os trabalhos,· quando
não estiver presento á reunião o presidente do honra da socie.;
dade, a quem cabe, ,por direito, presidir todas as sessões de assembléas geraes.
..
. ·
·
. Paragrapho .unico. O presidente da a'ssembléa convidará,
para secretarias, dous associados presentes .. ·
.
\

I

Art. 43. O ass9ciado ·poderá fazer-se. representar, nas assembléas. geraes, por procuração passada a out.ro- ·gocio que
tenha direito de voto.
·
. •
CAPITULO II . .

1

Das eleições
.~·-·

·Art. q/1. A assembléa' geral, convertida· em coll~gici ele i- .
torai, ·procederá biennalmente á eleição do {:Onselho deliberativo, votando Mda socio quites numa cedula contendo 60 nome!.
Art.' 45; O- presidente da assembléa convidará dous socios
para ·escrutinador·es, os q•uacs tomarão assento á mesa. Pro- .
cedcr-se-ha então a chamada pelo livro ~ presença, para vo-·
tacão t'inàl a: qual se confer'irá o numero de cedulas recebidas
com a dos votantes; .verificado que combinam em ·boda a exactidão, o' presidente fará em voz clara a leitura e os secreta-·
rios e os escruLinaclores tomarão nota do numero de votos que
cada candidato obtiver, o que so'rá constatado cm acta. V:erificnndo o resultado da eleição, o presidente proclamará os elei•
tos e declarará empossados os que estiverem· presentes.
. Art; 46. A~ eleições serão por escrutínio secreto, sendo
considl•J·ados nullos os votos dados aos associados que niio estiverem em pleno goso dos seus direitos,. nãci podendo l.arnbem
rienhum ~ocio ':_atar sin!!o por s! e por 'Um outro soei o de quem
tenha procuraç1aó.
.
.
Art. 47. O conselho administrativa dá sociedade será eJ.e'l-·
to biennalmente pelos inembros do conselho deliherativot dentre si, rrJunidos em sessão .c.onvocada pelo presidente da dire~
ctoria, por meio de Jlnnuncio publicado tres dias antes do dia
marcado para a ele icão. . .
.
·.
Paragrapho unico. O conselho deliberativo ftinccionará,
'para eleição, com a metade dos seus membros, salvo quanno· se
tratar de segunda convocação, podendo então funccionar com
qualquer numero, desde que esse numero seja maior da quo a
totalidade do conselho administrativo.
Al't. 48. Pam se transformar em collegio eleitoral, o conselho deliberativo acclnmarú um presidente, '1lle convidará out.J•os dous membros rio cons·olho para escrutinadores, procedcnclo-so entfío á cleiçã oào nccllrdo com o que so ncha estuido nos arts. ns. ~.5 c /16, qi.fc regem as eleições pura as
ass(•m h! éas gorucs.
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. · Art. ~9. Cada membro do conselho deliberativo· organi7-arri urna cedula. contendo os cargos ,e os nomes dos seus· canclidal.os. sendo considerados eleitos os que ohtivP.rem ma;oriO:
ah~oluta. de votos,
·
·
Art. 50: O associado"elllito para mais tle um c:xrgo·optará,
dentro de tres dias por um delles, sendo o ·cargo vago:precnchido pelo seu immediato em votos.
·
·

.·,·
•'

.'

.'

'

· TITULO

VIII .

••

DJSPOSit;ÕES .OERAES
.

.

.

.

.

Art. ·51. Para que possa a sociedade oecorrer de prompto
ao paA"nmPnf.o dos peculios, não ter:'i ella ben.~ de rai7.. salvo a
hypothesll dn. séde social, que poder:'i sem em predio proprio se o
seu desenvolvimento o exigir. ou os provenientes de doaclio.
Art. 52. A sociedade s6 ser:'í dissolvida quando se verificnr a impossibilidade de preenchaer os fins p9.ra' .que foi creada.
'

Paragrapho unico. No caso de dissolur,ão ·(í~ sociedade, to- ·
rlqs os bens que ella possuir ~erão divird'i.do~ pelos socioi: exls- ·
f.entes c quites pagando-se em primeiro Jogar< as quot.ns de
lucros ar.cnmnlnr:los e dividindo..:se i1 saldo restante, proporcionalmente. entre os associados existentes.

Arf.. !33. Todos os socios renmiciam ofl'lro 'de seu dom!cHià
e os le,::em a Capital Federal para· as questões attinentes :1 ·sociedade.
· '•
!I
.
.
I
Arf.. 54. Qualquer membro do conselhr deliberativo .u-ue
faltar a f.re!' rouniõrs ·Seguidas, sem motivo .just.ifieado. perdertl o car:;o, sendo convidndn pnrn. substituil-o o .immcdiaf.o ~m
'vof.M, pelr> presidente da directoria.
·
·" Ar L 55. O soei o fundador obriA"a-se 1 · subscrever uma
quoln dr 50~: n. titulo de •emprr.sf.imo. nnm fnrmneün élo r.ápit.al
necr.ssnrin no movimenf.n social. srndo-lhr .facult.ado Sllhscre- ·
ver mni.o de urna quota. Fica tarnbcm amplindn esse direif.o aos
s ír,i os cffr,etivos. .
· ·
·.
.
. ·
. P,arnl!'!'::tPho' unico. As quot.as snhscriptns pcrcehflriiri uma·
bonifirnGiin nnnunl dr 12 % 1:1 serii0 rr.s:;rlt.nvr.is n. pnrt.iJ• de tres
·annns dn sua emissfín. uodcndn r.sf.n snr.iNlncll' -rrscmtnl-ns em
menor pra7.o se o conselho delibcratico assim o determinar. ·
. a.'1 para oht.cnr.ãn de auxilinR de emnrrst.imos rapidos. in~
depenrlcnte r! c amort.ir.aç!to cm fo.lba rle nn.'!am~nt.n. ·o :1s~ocindo
pndrd dn1• nm ::rr.r~nt.b :1s suM rruol.as sub~r.ripf.ns, na proporr:~n rln !ln %. quando inf.egr~Jir:tdas.
.· ·
,
7>\ no n~snr1indn scrtl fornecido 11m titulo. nssiA"Jindo pelll
nrc~idcn1.r. 1" thrsnurr.irn. r 1.• Rnr.ret.ario, correspondente f,
'impr:>r1nnrd:1 dr> ·snns qnótns.
,.
··
· ·'
Ar1. 56. A dircr.f.oria nnrler~. com ~11dionnin rlo ConseIlln Arlministrn t.ivn, · fn7.r" oncrnr,ões d·' ~rerlif.o soh a rc~
pnnsnhilidnd~ rln sccicd~dc, pnra 0 fim dr n.ugmcnt.nr o cn_pital cm movimento.

'
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.ATJL: :57,: Os associados .. nuo responderão. subsidiariam en-

1,.·

to. pelas obrigações contrahidas por esta .sociedade.., · ._ . '':
•. :'
'

'\
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TmsricJRtAg
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"

·.:.', Art •. ó&:, .c{ primeiro. 'çonselho Administ~ativÓ . desta. 81(
ci r.dad.e ~crú const.~tujdo por apclamação, procedendc-se dei ·

· nwsnw moào para ·a. organizaçuo . do Conselho Deliberativo;
fnnccionanrlo.ambos p.l.é: 30 rJe julho .. de -1925, .r '.
..
. Art.. 5!L Fica· v. rliréct.oria. a.utoriza.da·a dispensar·~ jo!~ ·
pa~a· admissão de novos ·associados, nesta capital e nos Estados, peJ:o :prazo maximo de 90 dias;
·

.

'

Tab~lla

Art. 6Q..

,:;
,'.·.

··._,,

'

.a que se refere o. artigo .1,•. § 3 •·

os

Cnm 20ri soei
at1ites. . .. . . ......... ,.,...
600$000
c0m. r,oo socios ·i:rlJit.es: . _. . . . , . . ... . . . . . . . . ·. 1 :o00$000 ·
ç;om ôOO !>ooi~s qui!~s....... , .......... , . . . . .. i :300$000

i :6G0$000
2:000$000·- .
2:400$000
Coin t;t,OO soéiosquites: .". ... .'.. ::.; .. . ,.,
2:800$000
Con1. {.litlO socioa quites;' . . . . . ·.. :.•... :..
3:200$00tl
Çom '1.. 800 soei os quites. ; .· , ... ; ; ; ·. ·...... · 3:600$000
Com· 2:ono ·socios quites . . ' ·~ ... :. ,· ......... :
4:000$000
e dnhi 'por, dcrinte- mnrs ô00$000. por cads- .grupo. de MlO. sacio~ ·

Com HO.O SOCJOS Ql'!Jtcs •. , • • .• ; • ; .,.,.: ••.•
Com 1.000 socios quites . . ·: . . . . . . . ... . . . . . .
.Co'in .I . 200" soei os quit.es: . . . . . ; ..... , ... :

·

.• ;•.,._i
.~

_:··

,

~UM

:.':

. ,\ .coiáríssX.o' ORGANIZADOÍV.
I•.

Alvaro Pereira dn Silva, Alberto r!o Mcndoncn, Mario
Xnvirr C. de Albuquerque, relator.
'E~tes est.aiut.os ·foram registrados' cm '25 de agosto do
1023. no Cartorio cio 2' Officio de Registro de Títulos e Docmncnlos desf..u capital. ~ Alva1'o Perr.ira da Silva, presi-

dente.

,.· "·
.: ..'"•'l
: ·,.
. ·.' ;,.

·

'

,,

.' .

'

Directoria:

: ' .' Pri!sirlentc, ;\lvar'o Pereira ela Silva; 1• vice-president.~.
·r.:ahilir.lo J ,·rio 'A. ·valln Junior; 2" vi ce-presidente; Armandh
Duq11E' JD~Iracla 'c! e Barros: 1' 1-!ccrctarin, Alberto d~ Mendonca;
·~· st\r.iéla'rio:· .!\fnr-h; 'Xavier C. ele Alhuqnerf'(ne; 3• secretarie.
Leonardo' .J?érrclrit :Main; 1', thesouroiro. ·Pedro FabJ•rcio dt>
J3arJ·os;· 2•· t1rcsourciro, ·Dr·. · Antenor Egposel Cout.inho;' · J.~
p rocuraclor. Lu i?.' Pedrosa Filllo; 2~ ·, pmcurador, .Lafayetta
CoEar. , ·
. ··
, I
, _'c0inmiRsiio de Syndicrincia: - Ednmndo Muniz Brito;
Ag'cnoJ• 1\!Pnclonç:t. Carlos Luiz Taveira. ·
·.;
Cnmmis,:ão Fieenl: - Clol:trio Pedro da Luz, ·Dr. Ic,:,:.
rio Dilcrmnndo de Silveira, Lpopoldo Mnrlins Pennn,. Alfredo
I>orfirio r.le Miranda, Gustavo Garnett.
·
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Conselho Deliberativo: - Dr; Severino H. de Lucen3
. ~civa, DI'. Eugenio Augu~to Wandeck,' José Henriqno Adernc; Alvaro Jlereirn da Silva,.Candido. J. de A. V alie Junior, Cio. tario Pedro da Luz, Zacharias Ferreira Maia, Gastão Soares de
Mom·a. Mario Duque E. de Barros, Francisco Freire de Ma. cedo, Augmd.o Duarte Ribeiro, Horlencio. Pereira de Car\'alho,
Alberto de Mendonça, Armando D. Estrada de Barros,. José
de A8sumJ~ção í:lantin.gu, Al~redo de Souza Barros, Pedro Fabricio de Barros, LafayeU.e Cesar, Dr .. Ioario Dilermando da
Silveira, L0opoldo Martins Pcnna, Alfredo Porfirio de Mi-·
randa,. ·Haul. Hecksher, Dr. Renato Costa, Dr. Alberto O.
C. de Sá e Benevidcs, Miguel de Andrade e Silva, Felix Mar.tins Poreir·o. Sampaio, Dr. Anthero Reis de Assis, Arlindo de
Souza Miranda, Anlonor A. da Silveira Castro, Norberto ,A.
J!'reire do Amaral J., Francisco Paulo Tinoco Cabral, Carlos
Emmanuel de ;S, Thiago, Antenor Agui·ar de Souza. ·João
:Antonio Pereira Duarte, Mario Xavier C. de Albuquerqué,
LconJrdo Ferreira Maia, Dr. Antenor Esoosel Coutinho, LUJz
. Pedrosa F'ilho, Agenor Mendonça, Dr. Ivianoel Gomes Tarlé,
FranciHW F'errcim da F'onscca, João P'r;reira das Neves Ju,.
. nior, Luiz Paulo de Azevedo Costa, MariO A. de .Aché Cor. ·doiro, J,indolp110 da Costa Assumpção, Luiz Tupy uc J\'[attos
Cardoso, Mario Ven!.um da Silva, G:J:stão Wandeck da .Cunba,
Gustavo Garnr.tt, Edmundo Muniz do ·Brito, . Carlos Luiz Taveira, Poclr·c · Grey Tavares, Octavío de l)aul·a Camargo, Renato Machado, R:;ynaldo de Gusmão, Hylario de ·Mello Re. zende, Eduardo Bernardo Colonia, Plinio de Carvalho Si. queira, l\lm·io de Souz•a Lima, Cornelio A. Lopes. Junior.
Estatutos da Associação Beneficente Postal

TITULO I

Da ·araanização sOcial
\'

·· ..

CAPITULO I

Da associação
Art. 1.• Sob a dcnom inação de Associa.ção Blln.eficenl.e
PostaL foi fundada nesta Capital, em 9 de março de 1001 e
jnstallada em 25 do julho do mesmo anno,. esta associação do
beneficencia e mutualidade, com numero illimitado de asaociados, .constituídos do funt!ocionnrios postaes da Repuhlica.
activos e inactivos, sem dist.incção de classe nem de sexos; e
de suas familias, nos termos qcs•tcs ·estatutos.
·
Parngrapho uni co. Comprehende-se por familia do associado para os effeitos desl.es estatutos: esposos, filhos, 11ae;;
e irmãos.,
Art. 2.' A séclo da associação e· o sou f1ôro ,iuriclica, silo
f'iesla capital r
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CAPITULO II
- ...

'.

Ar L 3.o A associaçãp tem por fins.
. . i~, concor1:er com Úma quota para o funeral d\!S a.'iSOciados;. .
· ·
·2•, concedei: mensalmente, um auxilio . pecuniario ao .associa:do enfermo, o,u quando ~mpossibilitadl). de trabalhai'; '
3o, estabelecer uma pensão em favor da família do associado fallecido, ou de qua-Lquer outra pessoa desi1gnada pelo
associado em vida, na fórma estabelecida nestes estatutos;
4•,auxiliar o associado ·com emprestimos pecuniarios, ·me~
diante amortizações por. consignação em folha .de pagamento·. ·
·ou por outro meio, de accõrdo ·com o. ;regulamento da Caixa·
de Emprestimos; .·
.. 5•, insUtuir uma.~ibliotheca para uso dos associados;.
'6•, .promover os meios neccs.sarios para a habilitação da
viuva, filhos ou pessoa da família, da pensão do Montepio
Civil dos Funccionarios Publicos ou de outra qualquer instituição de beneficencia, a que seja f.iliado o associado fallecido;
·
7•, ·enca·rregar-se de fazer os funeraes do associado, quando este não tenha familia ou parente nesta Capital ou quando, por circumstancias cspeciaes, a viuv.a ou filhos. se vejam
1mpossibiUtados de os fazer;
8°, fornecer aos associados car.ta de fiança pelo alug'ué\
.:la llasa ·em que residirem,
.\

.'
. •'

• ' I·

,.

......

_

·.~·

\-.~

.

'

I ~· .

•. , .

.. '
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.

'

...

Da direcção social
Art.. t• Dirigem a associação: ·
i•, a assembléa geral;

2•, a administração eleita pela assembléa geral ..
CAPITULO IV

Da duração e· dissolução da associação

Mt. 5.• "\ duração da associação 6 por tempo indeterminado.
Art. 6.• A dissolução da associaçíio sô se realizará por
mol.ivo de insolvabilidade o por uma assemblóa especial, constil.uida por quatro quintos (4/5) dos associados, cm plcn:r
goso dos seus direitos sopiaes e quites de quncsquet· compro ..
missos pàra oom n t\Ssocinçfia;,
... ·'' '''·'·
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.TITULO II

Dds ·a8sociádos · ·
.• :

'i"•

•.

·cAPITÚLo· 1
•, v ' ,

va. :aamissão dos associad;os
'·

Ar L 7." A admissão. de àssociados. será. í'eita pqr, propostà
assignada por outro associaáo .em pleno goso de seu~ ui.;
reitos.

,_

:§ 1;u Da proposta, cujo modelo impresso é. fornecido .poJa
seuretarla
·
. . da . associação, constará:
.
.
.
.
a) o nome do proposto;
b) a J,dade;
\
' .
, . c) a natW'al:dade;
, t.l) o estado civil;
e) o gráo d,il parentesco;
, . /) a.· categorü1.;
. fi) a repartição a que .pertence cou h.ouvar. pe~tencido;
: IL): a repartição pagadora;
i) a I'esidencia •.
§ z.o Quando se tratai' de admissão de pessoas de famil ia
do associaào, previstas no ·par:agrapho unico do :ut. i", tmst.a
quu o pr.oponuntc meuciontl na proposta à dsposição das lettras a, b, t.t, e, do § 1° e a declaração de que fica responsavel ·
pelas respectivas conti·iJ:iuições.
Ar L. 8.0 Não será.· tomada em consideração. a proposta crn
que houvc1· omissão do qualquet· das declaraçúes deterininadas pelo a1•tigo antecedente,
"' seus par3braphos
.. ·
'
.
Art .. 9." As propostàs serão enviadas á commlssão de
syndicancia para interpor seu parecer, ·e, satisfeita essa 0iigencia, votadas pelas direct.oria .na priliileira reunião., .
Art. 10 .. A .matricula será. feita. no primeiro dia do m~:t
em que o associado satisfizer a prímeü·a contribuição e dessa
dat~. ~ontará. o. intersticio.
Art. 11 . As propostas recusadas s~rão archivadas .
.. Al't: · 1-2·:,. Não poderão sm· admitiidos os funccionarios que
tiverem má'iS' 'élc -1.0 annos ·de· idade, bem assim os que u.:
verem .condrict';:(cltividosa, ou que, na sua vida publica OU' par-·
ticular, tenl'iiL'rn' 'iiotas 'de actos ·d~primentes.
·
'
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OAPl'l'ULO U. "
•'
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,, .

I

I

'
d)

'

''

Benemeritos:

...... , ,.

·1•, os fundadores a· effectivos que prestarem relevàntes
,serviços á associação;
.2•,' os· fundadores e os demais associados effectivos que
',tenham proposto - aquelles 20 e estes .50 associados
·quite>;
.
'
· 3•, os associados· eff ectivos que, no decurso de- dez. annos,
- depois de postas em execução· todas as beneficencias 'lr~-: _
vistas nestes estatutos .....: não tiverem recebido auxilio ai. gum d~ assóciação; .
.
·
4•, os membros da. directol;'ia e do conselho fiscal, que,
durante cinco annõs, seguidos ou interpollados, tiverem prestados .serv icos "'eaes á associação.
·
'
Art; 14. Os títulos. de Bemfeitor e de Benemer.ito serãc
concedidos pela assembléa geral,. precedendo, em cada c1so,
proposta da directoria, fundaimentada por cscripto.
.
'

i..~t(!

~

.

'

'

'
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•, .,
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··;_: ..:.

: ··,.',
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:.;: '~

,

~·I~

.... ,

'

Parag'rapho unico. A prdposta será· submettida á discus,sãD e votada por escrutínio secreto.

. ..-..

. '

'

Art. 15. A' excepção dos bemfeitores, seriio contribuinte~
todos os associados, mesmo os benemeritos, e como tal gosnrão
dos favores e vantagens concedidos por estes estatutos ..

'

:·

CAPITULO lll

Dos direi tos dos associados ·
Art. 1G. Constituem direitos dos associados·

'''

1•, ser auxiliado pecuniariamente. na fórma prevista
neslos cst.n.tulos, quando, por molcst.ia ou desasl.re, estiver ímpedi'do de trabalhar, e no caso de fallcoimento deixar pensão á
fam!lin ou a quem houver designado;
2o, contrnhir emprestimó·s · corn a associaçiio, nas· condições estabelecidas nestes· ·estatutos;

/i
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3•, requerer, em numero nunca inferior ·à 30 associado~
quites, convoc'ação de.. assembléa geral extraordinaria, dccla~ ·
rando o mo·tivo da convocação;
.
.
· 4•, propor, po·l' escripto, á directoria, quafquer medida de
utilida:de para a associação;
·
.
. s•, modificar a decl,aração do herdeiros de que trata o
paragrapho unico do art. 30, quando jul·gar conveniente;
6•, delegar, por procuração, a outro associado quite o direito de representai-o - para todos· os effeitos - em assembléa geral, excepto quanto se tr!rtar de modificacão dos esta- . ·
tut()s ou 'dis.soluçã,o da associação;
.
.
.·
· · 7•, apresentar á assembl'éa ·geral queixa ou reclamação
contra a commissão de syndicancia ou a d·irectol'ia .quando; por
actos destas, se dér pretcriçrw de seus direitos .ou· infracção
dos presentes estatutos; ·
8•, votar e ser votado cm .assemb1éa tgeral, estando tlllite ·
de mensa·lidade com a associação; · .
·.
, 9", assistir ás sessÕ'os da dit•,actoria, não podendo, porém,
tomar ,parte nos assumptos que se discutirem, salvo quando·
soJ.iciL&da a sua opinião. ·
··
Art. · 17. Aos associado~ bemfeitores é .permittido assistir.
- ás sessões de assembléa geral, não tomando, .pórém, parte na~
· dis·cus·sõ·es e não podendo votar. nem ser vdta:dos, .

'

I·

CAP!TU!.O IV

Dos ·deveres dos associados
Art. 18. São deveres cloB associados:

.. ,

1o, pagar mensalmente a sua contribuição po~ desconto
em fol:ha de vencimento, o directamente ao . thesoureiro ria
associação, .si estiver afastado da repartição por inactividade;
· _Exceptuam-se da obrigação do desconto em folha:

a) os que na época d& npprovnoüo destes estatutos já estejam pagando as suas contribuições por meio de recibo;
.
b) os flUO por llffcito de carg,os el.ectivos, ou funcçi!lo de
outra ordem, se achem afastados elo serviço dos Correios, Yol~
tando, porém, no rogimen do desconto em folha, ·logo ·qu~
reatem as suas ..funcções na repartição.'
·2•, pagar dentro do prazo do 60 dias contados da data em
que lho fôr notifi~ada a sua' admissão, a joia, o diploma e a
contribuição mensal; ficando subenLendidó quo o seu interstício sorá contado do pri•meiro dia do moz cm que realizar o
pagamento;
3°, dcclarnt• qunes os membros Ido sua família, devendo
a declaração, scmpro ·que fDr possível, ser cscripta de pro:tn~io punho, sem cmenclns; ontr~linMs, rcsalvns, rnsurns otí

·-·--

·.·-~
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cott~n 1\!St.llll!\ que Ju\'!da f(l~.a, 1: a,;5íg11uda pol' •JXten;;<• p1~lo
· rll'e'u1'l\lll<' ,, 111>1' lillll:i i":'IPI1111111Ja,; fJIIt' ,;t•.ialll a,;,;•Jr:iadc•8:
·'1 1', I!IIJIJ,jJJll'/l('f!l' IÍS SI_'SSij(1 ~
!'edfii'Íll ,, do l'flli.'l'illll J'beul,

f> 11 1 [l(~('f'ilUI'

lo

l\11\Jli'Udo:

IIIi

fi ·fiXt!l'Cf'f' C! IIII

~1'1

c.Je. US~f'llihlúa j"Pl'Ul P tÍ!'i d:t ritqrmndo >lt!lli!;; l'iz•!J' pa!'li!;
Zf!lfl o f!fll'f:.:'O (Hll'il ((I/I' /'1/1' rdr~j ..

pt>di'lldO a · ÍSIII

"l!('ll,;lll'-:'1'

IJIII'

111111 i\0)

nwiln JHIIJlii•PnVl'hl, Cfll'' ju~til'iqnrru a p:;cu:;a Jtl'l'arrlt• a
smn!Ma 011 a r)·,.,,cloJO:a. ~i dr·~f.n t'M a llf>llli'H\'ÍI':t;

u",

Ft~d,:mf,
ti r~· fio;

'L'·

pat·licipar por IJ8et•iplo, quan•h• "'' I'>'IÍI'al' da Cap:l.ai
Ji''''lli'Íar!o 011 l'tll Ctlll1n\Í>'8ão, por parl1• ria r••pat ..

i", A'lllll'dat· 11 deYídn t•t•,;peiln r CtliBidt:t•ação a Indu;; ~~~
t'üe!nln du llSSot•ia\·ão, al.f.t•tl(lt•nrln 1\ii n!J,<;,,·,·w.,.,)1',.; 1]11 )JI'esidenlr;
' .
H". in.l'nntHII' a n•>lli!Ía••iiti 1),. qrralqrt:o:· "'~ell!'l'l!llcia qrlfl
:.t JII'P.iu·diqllt' rlireela uu iudit·eet.amt!de;
!'ln, ell,lllJII'Í.I' I! l't•;;peilal' fit!liiWJtli! a;; di,;Jl"''';tit;s \lEiilt•;;
e,;l.aliiiOS P JH'fl\l'\11\'1!1' Jllll' todos os mc!u,; :w :icll alcanc'J •.l \)11•rauduciawnlu da assucÍU\\ÍÍO.
as~1idados · 110

.

,•,

, ' :r

:;_
.· .:

CAl>l'l'U!.O V

Das pt:tws dos associados
. Arf.. to. Pr.l'dení 11 qualidade de associado, sendo di minado, lodo aqucllc que:
1•, atra~aJ·-so nu pag'tllllr.llto de suas cunl.t•ihnir:õl!S pr:]•J pcrindo dt• seis mczos:
·
2", subsliluir llll r•xtJ•aviar \'alorr.;; ou qualqtWI' obit•r.l.•l
ela nssocia~.üo, ficando a csla o clireilo do pt·oces:ml-o c:·imiltalmenle:

3'. prnmo\'Ot' dit·ccln OLt indit·cclamonlo o descredilo da .

assoclU~iio;

4°, ab&JH.lunal' 08 meios de vida honesta;
1.
5", diminuit· n idudo i•ara ~e1· admil.lido;
<1", pt·~;sl.m· falsa:; int'ot·ma~t'it~s pal'll o fim tle ·CO!l~i::;ltil'
n aclinissão dn quulquet· tlcssna, indnsivc de ~ua rarnilia;
7", deixat·, sem ntnli\'o jusln, \'!!Conhecidn pela llil'lll'iui'Ía,
dl• t•nnl izur o pn;nmwulo llil sun conlt'ihn i~~ão, pol' meio de dé->cottlo Plll folha de pugamcnio, sul\'o os cusus exceptuados no
ll. Ju, do nl't. 18;
flo, pl•:lf.iCUI' ii'·I'CAIIilll'itladt:S gTa\'C!' 110 rJQ,,CJli[Wllil 1l de
mnndnf.fl udminislrulivo;
!l", enmpat·,~cOI' nn srrlr. da a~iiocin~'iio, ntt.' sessões dn di,
l'P!'I.11rit\ c Lia ussmnhltln g·crnl. para ,wovncal' dcsnl'(}f)ll.G, nnwnÇ!\1'· ou dr•,aealnl' a uuiOI'itladr. da urlminiskar:ütJ ou qnnlqt:Cl'
ns~ociado:

i. ·- Vol, VIl

..

4Z
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111, 'J'ot' eonuemnado r~m ultima 1n~laneia. por crime iii··
Ú\ LIHLIL I C;

1~,

atrazal'-se lliJ pag;anH!Lil.o de .iuru~ do cmvrcstiruo ''rapido" pol' e·,;pa1;u <:lu \.l!!lJJlu ~uperiot· a sei:; mezcs r~csde qt!e
fique provai.lu qLH' a reparlu.~ao onde. \.ralJalha e;;la 1!111 dlil
no:; seu,; pagümenLos, c uma YCZ ·quu se l'ecu,:c 8ttl'da1· r1 debilt•, !JOI' eonsignn,;ãu r•m !'olha ou [lot· pag·amento diJwlo :i
'J'\1esouraria, denl.ro de ,;e,;,;cnla dias con Lados da data du
avi~ll.

Paragraplto Llllieo. :\ pena du· l!liminar;ão im'posl.a M a~
snei.atln por qualquer rio:; ca;;us pi'Cvi;;tos ncslt> artigo, Jiã••
aleanr;a. i.ll' Jnuc!o algillll, a;; pessoas de sua J'amilia, que rn ..
:L'I'Ln tnmhern associadas. nas r.ondil,:•-,1'~ do pal'ag:J'aphn •.nlie••
d11 nrl. I": l)ô\a:; colllilluarão L:illllf• associadas,· pagando·, pnJ'>'•m. :;"'!" ~1111\i'ilmil;GP:; nwn~a~~s: [lOI' meiu de l'CIJHJO; na :;écle
dn n~;-;uenu;.no.
,\,·!.

~o.

O ass1wiadu

~~liminacln;

mcslllo a seu prclido,

jll~l'

tii!L':Í llli[L"' n,; · diL'eilos adquirido:;; ~~ nada terá n I'Chlll''-:1' da
as~ueia1;fio.

,\1·!. :! I. O associado que perlnrbnr ::t •wdem na ''~dr: :;ueial. l{lll'l.' sr•.ia l!lll ;:e:;siio da dil'Pe\ol'ia, qnc1· de a:;.-.cml:li>'·a iiJ!raL e. sendo nllmoc;;tado, não sn cnntiycr, ·será snsprmc:o p1>r'
üü dias: as:;im como inrmrrr;i na mesma ;;u,;pen;;ão " qno
dL':ll'l~='PCi!at· a· nu\.oricladc da ndminis!.rar;ão, scnrlo na J'l)ieideneia c\ iminad11 .
.i'i1J'llf.'l'aplin nnicn, EnHJIIUIIIII dm•al' a ,;115\II'IÜiÜI.l, l'il:rmí
n U:lSL>eitúlo [ll'iYacln dt• t.ndo,; ns Sl'llS clil'eitos " !'np;alin;; l)llll'fr.•J'k\,,;; ]Hll~ ""'"' r:;\al.u\os, cxcPp\ii:Hios o~ de 'I'Ll.l11'l'lli ,. dn.
JWn~ão à familia, Sl'lll ~~mhargn ele ficat• nhrig·ado a !)ag·n,· as
conll'ihlLil;liP~ a qur p:;Jht~l' sujPiLo .
.\·L·t. 2~. O as~llc\aclo qu'e ;;e ::t!L•azat• pnr ma i;; ·•l•J tl•lUR
no png·;únenl" til' i<IH\i' eontrihn i1;iie;; '"' eh• Plllpi•r.;;l inw
l'l>nlmlwlos c·nm a assoc.iac;iin, fiea1·á impf'didn .-\1' f'Xl''I'CI?l' "
1-"''ar o;; rlirr~il11S c rr.g:alia<; que lhe.• são ennl'eridt~s. Jl"L' 1'5ies
c·sl.atul.os, ·incltt;.~.ive o~ de auxilio. pccunari" por molho de
Jlll'ZI~.'

lllllii'S\Ifl.

Arl. 2.3. O associni]o eliminado si'• poder:í sr•t• l'eadmitr.illn
ou moi ivarln !•••las Lli.spo;;i•,~vt,'S dn;; n:;, .1 "7, rio nrt. lfl.·
~i a oliminar;fto .frn•. a Sl'll pedido,

Pat'ilfU'apiLII 1mico. l\'a l'enclrni;;siin nfin sm·fio Jryn(]as r.n1
enn!~ r·ontri·IIHÍI,'iies anlr.r·inrmrnll' pag·a;;, nem n trmpn cl'' int••L.'>I.Lew; mas ~er:\ lomacln crn ronsiderar.:ão qllnlrJLJI~r •·omf\LIP n Piiminarlo I.Pnlln rlrixntlo rir sati~l'azr!', IHLL'n "
J 11.11 d" pag·al' di' uma sô v•~z. r:oujuncl:unenle com a nova ,iuia,

1!.''"'""'"

dL)Jiorna e eonlrihui•;iio

mensal.

·

- ...
~

,
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TITULO III
.'

\

'

Das contrihu ições
• MI. ~I .. \,;; cnJii l'ibui1;õcs a que ficam obri~ados os tt'sociudos Pi'feeth·o:; para gMUI'. dos dir·eHos c vanlag·ens con!'er_idos. JIOI' 1•sle., l!slaiJJ!o.•, conslariíl), nos casos Iwrmacs, Je:
o.) 25$ de ,ioia du admissão;
IJ j 2$ ele mcn;;nl idade;
t') 5$ de diploma .

.\1-t. :!ií; 0., a~;awiadn;; pl'llpnstns, cuja idade r.xcr.llt!t' rl
:1 aTliiO,,, pagm·üo, a lilnln rlr.> jnin, mais a impnl'lanciu rJn .~$

paJ•a cada anno qnr excedcl' :\quclla idade.
:\ri .. :!G. o., l'uneeiunat·in:; pl'O!.lfl"lns pam a,;sociatlos. lion1.1'1' dn;; sf'i., prim<'it·o,; ll,li'Z(':; dn admisoiiu ao ,;et'I'Í1;o do Col'l'Pin, ficaJ•ãn su,kil.os lüu sumenll! ao pa~;·amenlo da metade d.l
,ini:l, a qt1n ••slircrl.'lll ol.Jri.g·ados .
.\ri .. :2i. A:; pe~soao de família dos as:;ociadM, arlmiilif.l~,;
no,; 1t•rmos do pal•agTapllo \.l!lico do nrt. 1• - cõnstil.uinclo P•lr
i~;;o 11ma elasse c:;pccial, <'nm rlireil.o;; reslrictos fic.ar~o
ist•uin,; de joia e sujeil.as, somente,, :ís seguintes conlribtiÍt,'·:Í,~>:
d1• IIWI1:iUI iclarle;
;,·, 51!; dr! dipl11ma .

rt'i

I ii;

.. \1'1. :!S . •\. joia n o diploma 'rrão pagos de uma sú \'1'1.,
cull.illnlanwule. nu ncln da admissão.
A1·t. ~~~. A' conl.t•illlli\'·Õt•s nwn,;a1:s serão pa;,:as ].IIII' m.•;o
d1.• e11n,; Í);!Hlf:ão um t'ollla de veneil!lcnl.o ou na sédiJ da l\:'Wd:H;iio. t'olll';wnw ''' caso~ c~talwlcl'iclos na allnea l", lei Ira> a
10 b do tn·t. 18 c }Jaragr:apho unico do arl. Hl,
,\rl. :.lO. O as:wt;fadn ~nnl!·i!Juinlc, que se quizcr· ·r~rnir,
.
pu,:al'ti, dt.! u!lla .~,·, rc~. a impol'l.a·ncia ele 25 annuidadr.s, não
f:e !fjrando CllJ .cuula a:<_ nwnsalidacles .i{t paga5

TITULO IV
1Jr1s Ócllc(iccncia.~

Dn auxil iu an

ns~oriadn

·enfermo

AI'/.. ::I. O n;;,wl'ia,Jn ({I! r. pnr mntivn rir mnlcst.ia, fil)llC
impnssihilil ado d" !t•a!Jalltal· pm• mais dr trinl.n · rlins. rcrPhQr;\
da :~.~.""':i:JI,'ii" a lH•ttt'fkl.'llt'ia de l.l'inln mil ·rris mcn~nes.

.

.8(;0
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§ J ,0 para receber u J1etwficencia de\'CI':Í o associado dirif(il·-sc ao rn·esiclcnlc da dirPcluria, pnr· meio ele requerimento
f)Sf:riplo. do pr·upt·io JlUnhu, q11ando pos,;ii'L•I, acnrlliJUilhado rle.
al.tt•sl ado lncdicn. ·
··
~ .\ a,;snciaí•~u l'lu·ú' o auxilin tii'Jifli:; de Yl'l'ii'iear lJI.IC: o
associado r'slá quit.o 1111 pagamento ele conlribuir;ú1JS meniíaes
nu elo ou lt·us· enlllJTI'OIIl is,; os pam n as~oe ia(•ito; ft \'bl.a d1.1 parecer ela commissão de s~·ndJCancia e a juiw da direeto1·ia.
§ 3." O auxilio s<'t será coiWPdidn, no 111aximu. po1· :;eis
mezcs consecutiyos, sendo que depoi~ .dr~ tlecol'l'idos os l.re~
1;rimeiros rnczes, a pensão scrú reduzida á metade.
Art. :J2. A disposi~ão deste capitulo stl terá cxeelll;iitl
quando n fundo de auxilio aLlingir á som ma de 40 :000$000.

. 1

Do funeral .do associado
Art.. :la. A as;;ociar,iio coneorrcrá com a qnant.ia de 5110$
para o fllllf't'al do associado dent.ro dos cinco primoit•os annn~
do cnnlrilmi\~ão el'!ccLi1·a, aecrcscentando-sc mais 50$ para
cada Jll't'iodo de einco annos ou fracção desse lcmpo.
ParaA·1•aphn nnicn. Esse mesmo critnrio iWl'<Í o!Jsen·ndo
fllll'a ns fnnm·nrs ele pl'S5oas de fnmilTa, accrcscmHamJo .. sc
riO$ para ns funcrars dr 500$, e 25$ para os funcraes de rr'T"
250ljl000.

,\ri .. :n. O auxilio rlc que f.ral.a o art.ig·o an1JJCCr'lf!l11e
será entrrogtJJ! á ramilia dn associado no mesmo dia do t'allr>cimcnt.ú, 11J1 QllnJHio f(\1' reclamado, á vista da PI'OVa legal rlrJ
oh i! o.
§ t ." Da impnrtancia 1ln funL•ml srrün dedmidns sr\nwntc a,; impMtuncias rlrvirln~ jwlo rxlinct.o :i assrlciu1;ãn, Jlnl'
rmpl'Pslilnn ·'rapill"": aeel·rscida,; rlns juros, r. rins mcnsalidar!Ps rm :til' azo, atê seis mczes.
,
~ 2." Ommdn r.r PJrlel'l'fl t.rnhn clro Sl'l' fcil o pnr pr;;;;rHI
rxt r·an h a. St'i':'i n,;t.a i m!J•mn izada do q1111 hom·rr- drpond irln.
rlPnfrn da irnporfancir. rln itll'Xlli'1 d~vir!r•. sr·n~o '' rr.st.anl,,, si
hnuwr. l'llil·r.~;Jir a quem de direito.
·
§ il." Si n assneiarln não tirrt• !'a mil ia TH'm f]nrm se rnr.:.rrrg·nf' dr. JazPr n rnrrrrnmnnln. r si r• ficai':\ a ea1•,:;·n lia assn ..
e i açã,·l.
·
~ !t." PrrosJ,I'I'I'Pl':i f'lll l'a\"111' rln pail'illlllllin ;;ocial f!IJ!IIqnr•r
qnamia I'I'Sl!llanle de fnnPr·ars, ;:i nn l'in1 clP 11m annn. conlndn
ria dat.a dn fnJIPrinwntn do assnriadn. n~o ftll' l'rclamada Jlr11'
f!llf'lll dr dil·rdlo.

"·"

~
na~
ns~.n~·indns r•xl

quantias dr\' idas {L Caixa dr E111Pl'l':;l illlflS Jlt11tl.,
inct.os SPJ':Í n assncin~íin inr!PilJllizada pelu runrln gill'lll.li ia. fonwntadn 1wla 1.axa rll' I '/~ snhr·r a imput·lnnein'
loLal de l'nda emp1·rstimo realizado on l'cfn.l'lllado.

•
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Do funeral das· pl'lssoa~ ela familia do associado
Arl . .35. A a;;socia~iio ohriga-sc a concor•J•or ccim it;, im~
portancins abaixo mnncJOnndas para o !'unem! da;; flcsson~ da
familia do associado, Lambem as;;ociarlas, nos termo~ dü paragrapho Llllico do IH't. ·1", c obsen·acio o disposto nn pamgr·aph~l ·nnico dn ar·l .. to, r. .observado o dispoMo no par·a;;r·apho
unrco elo ar L. 33.
EM as i rnpnptanc ins siio de:
500$ para uma das referidas pessoas, designada pr~l'ia
mcnt.e pelo associado;
250$000 p!l''a as demais.
§ :!.• Para ns fins deste nl'l.igo o' a>sociado apr·n.,cnlarú
uma cspecit'icaçoio das pessoas do sua !'arnilia, escr·ipla~ dn
proprio punho, com o testemunho de dous associados, quo
desse acl.o assnmiroio inteira responsabilidade, a qual será archiYada depois elo annolada no livro de matr'icnla.
§ 2." E' dispnnsaYC'I a dcolnração acima. quando s<Í llüll\'Cr
uma pe~soa d() família na mal.ricula do associado.
~ 3." O associnrlo que honrer recebido t.• J'nncr·nl de riDO$,
p~lo fnllrcimcnt.n da pr.ssoà indicada flUf'U merecei-o, nos IPr'mos desl.r. nr·tign, noio podel':í fa~er· nnm indicar;ão. snlrn .'W
n oxtincla, f<ir· l'~po,;a rio ns~nc.iado tl csl.i), corltr·ahindn nnl·a:;
nupcius, associar 11 sna noya o~posa,
NeMo caso ficur:'t nbl'igadu a PR!!'lll', além do diploma, e
cotJt,rilmiçüo mensal, a quantia elo 50$ - a tiLulo de joia.
CAPITULO IV

Da pensão
Art. 3G. Na cori.formidade do disposto na nlinca 3'. do
art. 3•, a associaçoio concoder:í á fami! ia do assocladn fnUecldu ou :\. pe~soa prrYiumente designada pol' e~l.t!, uma pon;;lín
de 50$ mcn:<aes, durante o periodo de um nnno.
Pal'a!,\'l'Uphn unicn. E' J'acnllado no a~~ocinno in~liluir
rm fa\'tll' de qnalqlll!l' pPssnn, l'azendu pai'U i;;to rlepor e;;cripl.o, 1111 qual fique t!Xpl'r~~a:

Jtt!ll~Ílo
eiUl'iWão

a

a)
/,)

t! 1

o nome dn pcs~oa;
fl idade,
n !'t•.~ Irim H!! n,

AI'!.. :J7, A [li!JLYí1n ,; rJrl\-1-'ln rl'"~l.l>• 11 ~fll t!lll '''"'~ l~lllf'i'PI' 11
·

~~~-~~~llti!Jfl 1-iiiP ll llllo/.ll.iilll'

..

G62
'

Arl. :JH. A pcnsüu :;ei'Ú c<mecdid:i cm l'il·lndt! de J'Cf!ll~l'i
m~illu du~

inleressaclos, acompan•haci:< clt• Cf'l'l.iLiãn d<' nb!l<.< ~·
pt·e~iclcnte da diJ'ccloJ•ia; I! drpoi:; d<::
.
.
a) ini'"OI'HIU~:ãu da 'l:hesouml'ill qunnlo ans tlé'hilo~ r (]!ialquer compt•omisso pccuniario do associado fallreido;
. li). inl'nrtNt<'ão da ~uerclar1t1 :•cluli\"anlrlll<: .. n,1 inl et•,l icio
elo ~xl i neto;
•
. c)· dclibcrnç,fio da i.lirt•ctorin; nm ;;essão .conJuncla 1\ll!l. o
consplho fiscal.
A1·L. :ln. Ri 11r> pro~csso para ennc!'lssão tla prnsiitl .~o
yrrii'JCar qur r, assoeindo instiluirlot· foi admi!liclo na i'ti'so~ia
\'lio com irlaclr suprrinr :í estaluida no arl. 1.2, não II:J%1
n;; inlrJ'f!ssarln~ rlit•rliln a pcnsün !! nem a restiLIJiç•ãn nlgnnut.
A1·L .\fi. A prnsiin cnncPdida" qu<' lll'ixat' dr• sr1· r••t'Phida pt•lo Jlt'l'indo de \\Til nnno, ennla!.ln da dala do dt)~pariln <'li•
cr.nr·l'ssiiu flll da do 1dtimn l'N't>hinwnlo. pr<.!i<Cl'CI'PI':'t rm favor.
c.Ji,·ig·iclo ao

rio pnll'lllWllio snl'iaL

·
:\1·1. !,I ..V rli~pnsi1:<irs rlc~le rapil.nlo rnlr·ariin r•m y;:,;rrr
CJIIiiniln n f111Hln l'<'SlWrl.irn al.l.ln~dr li sommn df' .\1),:1)1)1)~1101),
C,\PITL'Lfl

Dns anxiJin5

V.

e~peeinr.s

no

:\1'1. !,2. A assnciar,ão pm·mittii'tí
·associado .cffodil·o
Ponfi'Uhil• emprcslimos côm o fllndo dr. mo,·imenlo, .desrlr. rpw:

. a.\ limha vencido o infersticio prc.visto nó<tr)s c8h\tnl.o': ·
b) não c;;(Pjll em debito de contl'ibui~úes ,·encirlu&:;
~) rre<'ba vencimentos fixados rtnr• qualquer J'Cparl ir:üo
posl ai.

Pnragmpl111 nnico. As opt>rn~r,r.s di' rmriJ•r,;J imos ficarfi,,
Slillltl'rlinarlas •ís rlisposi"<irs r,;lali<'lrcidas 11n I'I'AIIlnnwnto da
Srl'<;iio <lP Empr•p,;J imos.'
.
·
:\rt. \:l. Qnandn o F1111dn rln Anxilios o prrmillil· r a a>-..
socia<;iin iii!lial' ennvenif'ntr, a ai'srwiatfio porlrJ•;i dai' fiança;;
pm•a alllg'IH)l di' ea:-~a;;.,· aos snu:; a~snC'irlo!'i r"!l'l'Pcl i\'ns qllP pPI'I'PIJurn l'l.!lll'illll'llln' l'ixadn;; f'l\1 fnlhn, mt qnal fiC'''am rnns.igllal'.

· § I." O n,;ô<Wiadn qu<' pl'<'l<•nd<•i' a f'ian<;a fira olll'ig·atln a:

a) eun;;ig·naJ' em l'uYnJ' tla assneia<;fio a impol'liJJú~ia rio aluguel dn pl'l'din <'III qui' rP~irlir;
IJ! rontril<llit• mr.nsalrnrnlr com a qunnlia dr .·1 o/r snhr•o
n impoi·laneia dn aluguel;
1:) Jli\l,ntl' 1111 ar,ln do I'Onli•ai.•ln ria f'inJH,'n a laxa rln ~*
<'XJWilienl<' " as demais clnsrtezas do: scllos, l'P.I.'"llliOriuwnlo
de Jil'!lla,;, regi,lro ele clncumenf.os, ele.
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§ 2." A import.ancia do aluguel ,;cri't paga pela ns~ocia•;fio
ao propl'ietal'ÍII uJJ locador.
·
Al"i. ·H. A asgucia•;ão ·~tH.'at•t•ettar-so-lla. em i1rnf•l'icin da
família rio assnciadn fallreido, da liquidação rio .\lunl••i1ÍI.I Civil do:< FllllCilinna!'ios Puhlicos 011 ue oulm qnu!qUI'I' in,;tilui•;ão .a CJIIC ~c.ja l'iliadn o r.xl.incl.o, rio accMrlo com a alinea I'
du ai'I.. :l" do cavit.ulo Jif.
.
~ L" Para

ns fin;;

dc~lr artigo a rlirccf.oria rlriiignar•:í. d•m-

trl.• ns a;;sr)r'i:ldns. um nrt •lor.Js rlo reconhecida cnmprlrncia,
pnr·a "'r PllC:li'I'P!mr·rm rlrssr. ;;r.rriço, entendendo-se enm a fami1ifl do PXlim•.to.
§ i." 0;; rn(·;u·r·c~,mcln,o;' d•'·'sa li qn i nação infnrmarãn :Í dil'CClot·ia dr.• Inflas a;, nc•cut'J'rncins que ~o deren1 na mar·cha do
rt·~perl.iro pr·ncl'~~o " ria rle;,ppza qne srja necr~,;~ar·i" fazr.t•,
apt·es•mtanrlu pai'a is In mna 1.'-'Pet•.ifirn.;fLO dclalhr.da.

~ il." ,\ n;;,;oeiac:in cn81.f•ai':Í, pnr adianlamc•nlo, lndn.' n;;

li•'>'P••za.< t]ll'l' hajam di' :'<t•r· 1\•ila ..;· nn rlt'IIIII'SO do pt•rWI.'·;:sn, •'XI'ittsi\'1' a g:r·atificw;ão ao,; ••ncar'I'I'gncln;; •lu !iqtlidn~ãn. qne .Sf't•:í
Jl:t:;:'a prla a:-;:;neiu1~·ãn.
~ .\." A dil't'l'i.nriu UCii11J'flU!'IÍ enll! llS f'llCal'l'pftado;; rl•':'i5afl li(1\IÍrl:ll.'iir;; a gTUI.ifiea(•fio que III•.'' r!r,·,;r(t ~,.,. ar.·hitrada

('lll

pa-

gnnt••nlo.< rir• i'CI!.S ôOI'I'ÍCOS. ·
.
§ fl." Tnda;: a:; tJp,;pr•zas t'••alizacln;; por Pt'I'Pil u da •.li;;pu,;i•;•io
r.le.'l'' arti:,w. ,;all·o a ~;t'alifirat•:io an Pnearr·••fwlo da liquitlw;ão.
ser·ã" inrlt•nmizadas· [ll'ln;; inl.rJJ'P;;;:arln~. logo 411·r rnii'I!Ill na
pns~1.' da penMío, pam o CJ!tl! l'icarn lll'llvianv•nfl• ol.>rigudos.
§ ü." Dru·ailLe n tr•mpo em qtll' c·nt'l'Cl' n pro.eps;;u de tnon-

tepin poderão ser adiantados, l!lCnsalmcnlr.•. doi!; tci'•;os du
pensão. mediante o juro mensal rle 1 o/c. :b twssoa~ a quem
cot.üwr por direito a mesma, rPgulando-se taes upr!t'n(;fir;; J'IOl'
r•ontraelo r•om rn·ocur·ar;ão irl'e\'ngavel.á as~ociacfio, at~ liqui-

recehimcnl.o dn:; arliunt.tHtt•.·utos feitos "

dat•üo final e

ros tl.ll'l'PSpnnr.lentes ..

·

·

rio~ ,in-

CAPITULO Vl

Do mnn!crio
A!'I. 45. Ser·:í inslitnido o. moilt.••pin rla .\s;;nriar.·ã•; BenP-·
ficonlf' P11slal, com m·ganiza(•iin antnnnnrn. nos rnnldr.•;; rir.• insl.itnii:D•!s nnnlngas •.;ujriln a t•egnlulllrnto ot·~ani~ad" fl•)ia tii··
r·r~r•tfll'ia.

~PTrtl1ltía

corrr

~anc•;fto lil•

g·ol'n I.

r•nnsPiho J'i;;cal r

illlPI'OI'UI:~o

ria

a.~.

Tl'lTLO V

CAPITL'J.Ó J
'

na dil'isãn dn;; l'nnrlm' 1.' srrfi npplil'tlí':io
.w. A a;;snf'iarrw, pot· :l(•tt cat·uell't' f!p !Jr.•twfil'r.•rwin,

A1·r .
niío p6rlr. ler cnp'i ln! dr• funtlaciin.
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'J'odo~ os seus hnrnros, accumulndos até a presente data,
;,ob o litúlo do capital, constituirão o fundo ~ocial, o qual ficarú sendo mantirlo pelas seguintes verbas:

a)

contrihuiciin mensal;

b) ,ioia ele admissão;

juros t.lo enJ)ll'r~l.inws c !l•l Yulores cm deposito;
rl) cmolurnenlos rJ,, diplomas;
11) .luxas de expt!tlienle do qnaesqucr nperar:ões e ontms
lr'SQIIPl' rendas q1w ~c n:rifiqur.m p!Jin desenynJrimcnlo dr.
npernr,•ües .J'inanceir~s.
Ar!. 17. O fundo social sulJdiYidir-se-ha pelos scgtlinl.(!,;,
na propol\•iiu abaixo Inclicarla:
Fundo dr! auxilio- 15 o/o;
!Fundo clr pcn~õcs - 15 o/o;
Fundo de runoraes - ao o/o;
Fnnrlo dr• mnl'imcnlo .-=- 30 %;
Fundo t.lr. garanlia - 5 o/o.
c)

Arl.. ·IB. Dos

lucro~

líquidos, verificados

annuaimr~nl.n

pnt· halanr;n g·•·r·al. r•nePt'l'ftrlo r.m 31 de düzcmlli'O, se dcduzil·i"w
5 %. jlara o paLrintonin soeiul, r>. elo rr.sl.anl r., se J'at•á 11 di;;lril!li ir;ão p r·rtpurc innal !J<'lo~ fnn elos a cima mencionudoH.
Ar! ..\!1. q fnnclo rln auxilio - dr.slina-se. pela dispn~i
r;ilo das alincas 211 r> 7", do at•L. 3", a atlendcr tis despnzn;; do
qw• lt'nla n enpittilo r, ·rio liluln \'[ e garanl.it· as rlrcni'J.'I'liWi
dos nrl>. 10 u ·'11 do enpilulo V. rJ11 Utti!u·TV.
·
Art. 50. O fundo rlL• pensões - rl destinado, )lo la di~·
posição ela al in r. a :J" elo art. 3u, a fazer as .despczas com o pa.

dt~· pensões pelo modo ostabolecido no capitulo TV.
do titulo TV.
Art. fil. O fundo de funcraes- destina-se, na confurmirlad<1 da a!inca 'L" elo art. 3', no pagamento de funeraes d~··
teJ•minaclos pelas disposições .elos capitulo II e III, do titulo IV.
:\r·t.. 52. O funrlo c! r. moyimenl.o - é n conta pr.•incipal
qur t'ot•nr.rf'J'á ns rr)Cill'sos necessarios a todas as opera•;íie< rtn~
a UilStlcinçfio ent.cnclrr l't~alizat· para seu. dcsnnYoiYinwnlo c
no qunl fica ~tibm•rlinarla a seeí~ão riu r.mprrsl.imos.

g-amenl.o

PnmgTaplw tlltien. Si o,; reclll'~Os desle fundo l'ort•rn in·
'tll'l'ieiPnl"' tttt si st~ r•sgollarcm no decurso dr qual·QitCI' npt•·
J'Ut;ú"'• i<f'l':\ ~~~ p]wido JWO\'ism•iamcnte pelos oni.Nt;; fu nlin:<.

Arl. !í:J. O ·fttndo de .garnnl.in - destina-se a ind(\11'111 iz:u
pt•nju izos qur se yurifiqucm nas opcl'uçõcs elo J'titJclo li') mrvirrH•nlo P a supprir, dcfinith·umr.nle, qnnlqLlCt' dn~ nnl.t·o~
i.t'I'R 1'11nrlns: o nuxilitu•, n ri<' pensões r o r! c fnncrur~. qltai\l'lo.
pnr fJilalqtlrJ.• r•it•cumRiunein ill1t1PI'ltl.~fl, os l'r.cmsns rlr•s"..; 1'11 -~-r.lns rnr·Pnt inilul'l'icir'TII.Pil llfll'fl nllr.ndPt' 1\• dr.~pr.~n• qnr 111~

'
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Art. 54 Os saldos em dinheiro de todos os fundeiS, qne
não sejam neccssarios ao movimento. de operações, doverão
o

ser recolhidos, cm conta corrente, a um ou mais bancos de
reconhecido credito, 11 CSCOI'l!a. da directoria, de acCÕ!'lln com
o conselho fiscal o
CAPITUf,O ll

Du palrimr11)io soeial

Al'i.. fl5. Pal'a o patroimonin social rcvrl'Lrrãn as H[JO!i,•.Js ·
da divida l\tlhlica federou! qne estão, acLualmontrl, incoro!lOio~da~ .
aos haveres da associação, snh o t itnlo de capital.
Al't. 56. Ao patrimonio social - serão levadas Lambem
as scgu intcs ve1ohas: ·
a) oilii'OS dr> S11a.~ apolires;
b) dnnal.iyos 'de Yalor .fritos por assoeiados hencm'!rit.o:;
ou pnr bcml'eilorcs:
c) rcsult.arlos ele prrscripr;•jrs nos tcl'!nos cio § t,u de: 1!
tigo 34 c ar!.. .\O.
d) .inros de seí.1s ,·alnrr,; cm.. deposito;
c) .5 o/r du~ li!Cions liqnidns \'Crificados annualmcnt.e' cm
bala·nço, nos IPr·mns dn ar L 48.
Ari., 5i. Perlcmccl·ão, lambem, no patrimonio, os mo'''! iS
o nl.ensilios C] I Ir a asst>cia•.~íio po,;sur e nnha a pos~uir.
~esl.os ya!ll!'rs SL'I <Í fl'ila annualnwnle, a juizo da clirt)-:
e].t)loin, uma redllC\~ãn de 5 o/o. quandoo pelo u~n on r11!1;ão do
. "'' '.'L'Ioifique depreciaQãli dos referidos moveis il ul<'n'Jlioso
Art 58. Os valores, om especie, do patrimonio po::leriLO
0

•

0

o

ser applicados:
a)

na cM1-pra de apolices da divida publica federal;

na compt·a de immovcis;
c) na acquisit;ão de !110\'0is c ul.rnsilioso
b)

TTTFLO YI

A. 1. no o . \ uAsnmbh:a ~temi ri n reuni fio do nssocindo~ r rf~r.t i\'C:~o ~m plr-no g·oso do sei IS r!itotoif.os ·fiocineso c const itninrln-sn !l~;;im r•orlr!i' ;;obmonno, !'1 cnmpotl'nlü fJU!'t\ delilH'l'l\1°, t'•1;
~ol\'1!1' o rh•r!idi:• silhlon ltiil11ii 08 lt:'l>llt11]1lo;; rir ini'.\I'M9C Ancinl,
h\t'.ltl•i\'1.' ll.tfldilolt1tllo 11'11 itlffll'ill' llll pioi!.~I'Jitilli P~otiUIIJfll~ ~~lll
r•.Wng\[• ~~~ l'in~ h~•n~t'kiG'Ili.>lw !.111. 1\~"~'·'l~t!~~~, ·

·
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.\l'l. tiO. Pn1·a qLw a a~sl'Jiiill•ia ge1•al po~;;n t•on:;l.\luir-se
Jeoalnwnl 1!, ü nel!t~s:;uf·io:
',
1''., quo :iL~,irr aJIJIUI1L'iada .com allli'el'fkncia de· 11ilu 'dias L'
pt.do mod-o uwis ~OJWP.llitmle, JHll'a (JIII' os a,;,.;ociado,; teniLalli
,. o11l ••:c i nwJIIu;

:!'' que ;;e t.it•elat·e 110 armuneio n dia, Jogai' e hOI'a ·~m tJIH'
<10\'t! fnnedonnr, Jwm r·.umu o motivo dP ;ma t'UTII'Oea•;ãt•;
:·;·•. flUI' r.~IIIIIJHH'CI~U lllll 111.\1111)!'0 1\Ulli'!l inl't•l'inr a 40, \'ül'i fieai.lo twlo lii'J''' d•.' l;l'PSt•JII.:.a. d•.' assuebv.los q11iiPs P r-rn plt•nn

dv :"iPu:; ·dil'r.\itn~ ~fleiaf'~.
§ I." Si e;;li• nunli'J'o 11ãn fô1· al.l.ing·hln, SPJ'il. eiHIYtll:IHia
11111'11 I'PII!Iifio !HII'l\.eine•• dias ciPJHJis do mat·cado na JJI'illlPil'a
g;r1:-;o

'~'HlYI.>ea•;fto, del'lnmnl.ln-;;r.• THI~ annnneins l]IIL' a aió5t'11'1hlt'•a dP·
lii.H'l'!ll'lÍ l'fllll u nume1.·o de assoeiadus t'Jill' enmpat'CCf'T'.
~

:!.

1
'

Srt~ :.1R$!'111hft'~a~ ;!PI'<l.('~ COil\'OCarlU~ p~H'a motlit'ieal'

llll ni!PI'HI' n~ ~JWP~rnl.t~s t~:-;laLtJI·n~. o nt1n1ero 11ncn~sariu :;nr·tt.
nu mínimo di' d011;; lf>J'I;Il~ ;J,, US>iiiL'inflos qnilf'~ n l.'nt plt•JJn
.g:n~n

dn ~f'll~ dil·eiloi'i :;ociaP:;;; t.:a:-;o 11i'io ~c \'t!l'il'iqtiP csln nolllt.'NJ na J)t•iJr~~'ii'a eon\'oc~at.:iio. !'m·-st.~-ha .~t~gunfla r não St~ndo

ainda allin~id11 w:pli'llr; JJIIIIIPI'U, l'al·-,;,;~ha trrcPirt1 eonvncur;~n dr·t~lar·antl•.'-''' q11" a. a;;,;t'lnltlt'•a runecinnará cnm I> nunwt·n
df• a ...;:;;oeia-dt~!'l qll(' t'OlllJiill'flet'l't'lll; pu!'t·'•nJ, a (lon\'o~H·a~·iio ~e rler
JHII'a di;;:;ol!li,'~,., da a;;ôllt>i:H;:ill, elllliJII'ÍI'-;;1'-lm o disposto III.'
a•·t. G" du Ca]JHuln IV, rio Tit.uln I d•;:;[r;~ c,;lalulns.

Aet. li I. ,1, u,;;;,_•mhl•'a f!t!l'lli, uma vPz eon:;liluida. conLinüa att'; ;;olltl;i'tll da rnal.t;ria pa•·a quP foi com·ocada; mas.
se para r.lelilwrur· cUI'Peur· de JH.fi'OS •;sclurccimr.utos, pc1d('!'á
adiar a oCõ:luo i: ordenar os exames c investig·a~õüs, que J'orrm;
1\l.'cessn rio;;.

Ar I.. Li2. As nssemblén~ gorai!~ srto: ordínarias r. r.xl ram·clinarias.
§ I." ,\ u~~ern1JI1\a gera.! or·•.linaria Iem JlOl' fim e~]l•!eial
dnlibPT'OI' >t.'hl'l' n inl'l'nlario. halnn~n I' conlus da diJ•eclorin.

dl•pois di' lidn " JHll'I'Vf'l' an eO!H'•~IIIll Jiscal; u prucNkr
P]ril;r"lr•s no,; I r.L·mn~ do IIJ'l. -;::. I'I'S!.lf>cl ivnnwnl t:.

;\!'

JIPUTiit·-;;p-lia uma Yf'7. no anno. 1111 mrz de lllUI't;n.
~ :!." .\s n;;;;,•mhl•'•ns gr•r·np;; r~xtr·nrfl·dinal'ins tnrrn pnr· l'im
di:>l'l\1 Íl' I' tlL•Ji]ll'l'lll' .'llill'l' IIS H:iSI\1\1]1111~ pill'n ([III' flll'l'lll r•xprü~S:IIl'IP!IÍL• crtnv-nt•ada,;, e "'' l't.'IIJJir~" lant.a~ I'I'Zl'' quanJ.n,;
l'tll"'('lll 1\l.'(~(!!':i::itll'ia~ •

G:l . . \ eo!ll'fl(:a•;iiu da n,;,;,•mlllt'•a
,,
pl'lu Cli!W!IItn J'i:;eul.
•\rl.

~et•:'t ft•ila jlt.oJO ,PI'I'."idt.'Jiif' da tlil'l'i!IOI'ia

g·,•J•al Ol'llinar·in
:;1 1I.1S id i n 1·i a.1 1wn 1, •

.

. Par·a:;t•nplio llllien. Si :1 ,;un rnnvncn•;iio r,ir· Jl!'lllt'•li:Hin J'l"l'
fi(• rJn1.1·:'1 JlWZp:-; 1!. ~i dPilii'O dtl:-):o;p pl'aZtl "11fio n ii\'1'1' I'Pil1.1
o .l~lllliH•IIw l'i;wul. ,·, pP!'JI'Iill irl11 a (jlllilt[l!l'\' as,;11einün 1•xig-il-a
rln dir·••eiiii'Íil r>, n:'io ·"'lldll alt.t•ndidll, lt'l'l't " dit·Pilo di' fuz 1·r·
1'11" Jll'Ofi!'Íii n l~l.llll'lfl'tll;fi·o, dt•l'lnmut.l" e,;;a •:ir'ClllllSinneia li"
:\lllll.lllCiO l'Pf'lH'l•li~•o.
.
TlHli:O:
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. . At·l. !i·l. A -convoca~iio da ti8$Ptnhl<'•a ~;·,.ral c:;:lt•aor·dinal'ia Sl!t'Ú Ici ta: ·
·
. I", pela dit·eclot·ia da .\ssocí.at;üo, quarulu o PJI!Piult.>t' cun\'IJntenLc;
.
.·
:.!", poJo consollw J'iscal quamli.o necor·t'I.'J'I'tn nwl i1·o~ gra-

ves

I

tcs;

c~ Lt'l'.f.WJ 1

:r, pela dít·ec.lol'ia o11 pr•l·o coiBI•Jiw J'í:;r•al, q1trtndo rqqm•J•crrm aO ue:;ociados qniieS, llüo ICJTJJOS da alínea. :3" do

ar!. liJ;

·

·

peil!~ pr·opÍ'Ío5· associados t•ee\amnnl1.•8, em ea~r.1
lia dJJ'I'C:illl'·lit 1.11.1 d-o (H)JlHCJIW risca!. .
At·.l. c;;;. :\o associado 1' Jl!~t·ntitlido :Wt' t'l'[ll'e:>r•nlado
pt•nt•u radnr·, enml an t.o que sl•,ia ouü·o as&oe indu.

.\",

du

l'I'CIJ~U

\lO!'

Ü j)l'{tCI.JI'!HiOl' 81:1 podCt'{l J'l'fH'C'.<C'Ill:ll' Ulll a;;~uCÍthlit; liÜI.t
Jt'".if!Jidn sullslal.Je IPer• r·.
·.
O o/l,jrrlo ,, u fim do mandato eon:;larãu L';;ppr!il'icadammtlo

do T'I.~S(JI'di\·o ÍJJsi.J'IJJIJCliiO,

.

•\.·L. fi li. Xa:; u;:;;cmbiL'as g·cr·acs, rn·dirHll'ia o extr·aor.dimu·ia a
i;Pt·ú a!H•r·l.a JLe/a dir'l'elur·ia ,,., nt·íl'irado por· ella
·llliJIII't•n kg·aJ. s1•t·ú ac-clarnndu pela maíll't.'ÍU ou eon,·idadu pn1'

·'''"'ii"

aquella.

Hill do~ a~sneiado~ p:·~~~~~n!.t 1 ~

pm·u

pl'l'~iJit'

a

~l~~~ão,

u

CJrral r•.-eolll•.'l':'t o.• i'l'l't'l'lat·io;; par·u eun.<liluit• a tlll'im.
_l'at·agl'ail/1" 111111'11, .'\c•llliltlll llli'J11ltr·" rla i.lil.'l'dol'ia liu do

C·l.ill~''"l"

!'iscai JII.H.IL•r·;í J'azc•:· par·le da mesa da as;;ern!Jl(oa g-eral ot·dinn!'la,

AT'l. Iii. Xão pndem \'ola!' nas asscmbléas geracs,

lo~

mando cnl.t'elanlo pari. e na discussão:
á) os memb!·os du·dirccloria o os do· con~ell1o tb;cal, qc•anclo su t:·alar• dos seus netos e contas;
ú) qualqurH' a~;;nciado, tl'atando-sc de .as~t.unpl.o crn quo
lenha inlOI'I!SSü indiYidual.
Ar·l. liH. ,\' a>.•l'tnltllll\ g·~t·al cori1pr.l<•:

ai ~·Jc•g-r•t·, PJl\ S11n rounirto ordinarin. bicnnnlmr,nlt), u di-'
r•~clot·ia

c, annunlrnrwll), o cou~clho fiscal;
h) di;;r:ul.i:· p vn'lnr• n parecr.r rio cttni't'lh-o fist•al;
~..-, lutttat· eonltPI'inwnlo dr. l.ndo;; o;; nelo;; pi·nlíl'tHio,; poJa
dil·e.l:t.or•ia;
·
ri'! dnt· 011 lll'~lll' pi'OI'ÍIIli'lll{) -ao.• r·r•r•n.t':<ns· iniPITJ•·,,;tn'; 1./u~
dt•eisü''" dll dit•t!elo:'ia nu rio t'lll\.-;t~lhn fisl'al:
e) J'u,:n!l·ci' · sobt·o a 1'0forrna dos· c;;Lulirlo's, quando niío
al.lin.ia o:< l'in,; h<'nd'it·t:nl<'; ·da a;;,;or:itu;iio:
lu.~

n J'(•<n'!l·n.:· Pllhl'l'

:J,<;;IIIl1p/11.< niin pl'C\'ÍS/11,; IW.~ICS

e.>lalu-

P qul~ in!f'l'rs:;em :'1 A~~·(Whu;ãn;
ul ,.,,nr,.··it· n',; I ilulro;; dr ]lf'rwnwriin,; r helllff'iln:•e;;:

h) rr•rn~ar•. qnalqlil't' rll'lihrt·at;Íl11 aclmini,;]l'aiil'a, fJLJUnclo
-cnn l.l'llr'Í u tí., d ispns i~lir•s rln' P:'l.nluln' .:

-•~--.

008
dc5Uluir a directoria ou o conselho fiscal, quando pÓt'
al~:·ibuições ou por negligencia, pre,iudicar a Associação. ·
i)

!1:(cessd de

Arl.. ü!l. A as>e111blóa geral elegür•ft a dil•ectoria, o conselho fiscal e [l cnnuni~sii.r1 de ~yndicancia, votando o asso~~ciado
cm lr·e ..; eedula~. ama para a direel.or·ia. e.ontend·n os IH)lllCS
· •l.l·ara pr·csidBnl.e, vice-p:·e;;idente, :L" e 2" Secretario~. J" e 2"
l.hesourciros e J" e 2" p r'IIC u r·aclor·es; onlr·a pa,ra o conselho fiscal, cunlendo rrilu nonws, suhuividiclos em cinco ~rr.eclivos n
t.I·es supp!entr.1.;, "· firrnlrllr'nl.r:•, uma Ll'rceka pa1·a a crHnllli·s~ão
de syndiean~ia, idcnl ka ;'t do conselho t'isr~al.
~ 1." Sfto JJIIII"" os volos clad"s a a~sociarlo's:
a) qur.• niíri r•:>livPI'r•m ;)lll pleno !J'IIHo de sens dir•t>ilos sociaes;
li) que l'Ol'em r•crrpr·r•gados da Associação,
~ 2." Annullada a Yotaçãu da:da a qualquer associado, a
eleiçfio recahirtí IIIJ u~;;ociado hnmediato cm votos.
'l'ITlJLO VU

CAP11'111Al

l

Da sua ,,r·gan izar;iio
:\.:·L i O. A aLlmin islraçtio comprehcnde a direcl DI' ia. o
con;:oJIJ.tJ J'i,;cul c a commissão de syndicancin.
§ 1.' A dirocloria será compnsla elos sr.g·tlintcs mcmbro's:

Presidente:

Yil:e-?residente;
1o Secretari·o;

2" Secretario;

1o t.hesourP.ko;
2' thesoureiro:
1o procnrador:
2" pT•ocurador;

•

*

2.' O r.onse!!l(l fiscal c a commidsfLo de &yndicancia ;wrão
r.onsútu ido;;, l'ada nm. rio eincn memlr•ns effcr•l.iYos o trrs
supplcntes.
Ar·l . 7 I . non~idc:t·am-se vap;os os ear·g•os da diroel.()ria, rln

,,,n,;r.>llJo

l'i~e.al

e a da

co'rmni~são

de S)'llrHenncin

r11jn~

mem-

l•ms:
n)

fallreorPtn:

1•1 t•rntrllrdt<JNJJ r>.~ lmlnr.lniM!
I'~ rlr·•.:Sitl'l'li'l r:l1• l'i'\tlllittt'~l 1 il:' 1\ I.J'Il~ ~n~"~n~ Pfri1•Hii'1·ifl\•i;~.
~>li~t ,!n.;!ll'i<!Rl'n'' p:H' n~Pt•lj.l~~~.

-
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. ~ 1. • .\ ,:ag·a que se dor na dil't.'eltn•ia 't!llt'l' .~l'.ia ·JJ:Ola diiidPste llPI ign, !Jlllll' prlo illlJWdinlt•nJ,i Jll'uh•nr.;·udo d•J
llllUiqlll'l' lllf!lll)JI'I! SPl';Í pl'HI' i:lO I' Í IHIII' 1111• (II'PI! III'· h i da pnJ 11
a~:;oeiad•.l ([11" maim· vol.a•;fio nbi.PI'P i!llllll'dial.anl<'lll<• aus Pl'•lt~lamauos Hleil.m<, ca.~o se vuri!'iqlte a vaga l.t'e" met:e.> ante;; Lia renniíio annual da assemhl(•a gm·al nrdillal'in, na qua!
st•t·à C'luil.o u substituto; Cll) contrario, sed con1·ocada li· as~cntbl•la g·IJral pura o mesmo 1'im.
§ :?." As vagas veriÍ'ic.ulas no conselho fiscal c uu r.omlllissão de syndicancia serão preenchidas pelo supplcn!:; ou ·
ordem da votação.
·
:\J•t. 72. 'fados os cargos da administ.rução sot•fio exercidos gratuitamente.
,\r L. 73. O mandato da directoria será tlc dou~ annns
e o do conselho fiscal de um anuo, podendo ser reclotlus.
posit,~íio

Pat·agrapho unico. A directoria, o conselho fiscal c a
conm1 isHã" fio syudicancia serão cmpossaLios ou la respedi 1':1
assen1bll>a, i11mwdíatamente ít sua eleição.
CAPI'I'UW Il

I\

Da directoria

Art. 74, A' dii·ectoria compete:
eumpril• e fazr.r cumprir escrripulosamente as d!spodestes estatutos;
' b) reunir-se ordinut•iamenle uma voz p,or mez r!, exlraordinariamentc, quando os interesse~ snrir.e,; cxig·il'em;
c) administrar a assoeiação, defendendo com zelo os S<lU8
interc~;:cs;
,
d) nomear rt'prcsentantes nas diversas repat•Líçi;cs pnsa)

~i~'tios

tnes;
rJ) l!onwat•, suspondL'r e domitlir os empr•cg-at!f'<

na

as.<ll-

c;í~~;~<:;

{) lli'CRI.ar o fazor pro;il,ar :11B as;o~i;Vh1s e 1(;; :':tas familin,;, os auxilias determinado' nestes esl.atuto.s.
·
(I) ouvir ns queixas dos aiis>Jciatl.l5 o rcsnlvel-as eom jusli(~n:

h) nprcscnl.ar ao conselho fiscal todoH os livros r .doeumonl.ns necessurios no sen oxnmc;
·i) pr1widcncinr nr• sentido clil SPI' visllnrln n aso~nciado
nnfermo, Iog·n qnn disso tenh~ eonheciJMnto, fucililaurln .w
mrsmn ns vanlng·cn~ qne lhe 3!io :;m·anlid3B pr•ln.'< oslai.nlns;
j) ·,wrhrr ns prnpnslas de ndmisofi·) de J.<.;;ociodu.•, cncamin hnl-as (I nppJ•ova~llo, nos termos do m•l. !Jo,
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/.') conwcar ri asscmbléa ger·ul oxLraordinariu, quauüo
nxigir·mn ~~~ interesses da· associu~.ão ou quando soliLado J'lúr
:JO ou mais associados quites;
· l) Olf3'anizar· rcgularmeul.os fJ fnslntCí~Ões para exeetwftG
'
.
de q1ra!quet· s1•rYir,'o a carH·o da associação. · ·
,\rL 7fl. ,\u presi'Jenl1; compele:
a) com·ocar asscmbléas gcraes oi:dinar'ias ria 11poca riP-

i.l~r·mina<.la

por esles eslaluloo, determinado o dia o log:lc' 1a

reuniüo;

b'1 eonyocat· assombli~as gcraey exl.l'aorrlinaJ·ias, n,...., lerda lettm · k· do arl. H;··
(') [JI'I~>:idit• :b sc•cr;ú1!;; cort,inncta~ da dir•cctoria com l.i eon;;r!lho fiscal I' :b rl'lmiiie' da rlircct.oria, 'J.cndn, além do ;;eu.
o Yolo c!1! rrunl iJuLie;
ti) rnllricar todos os lirros da associação, assignar o., l1!l'·
mo~ ele ahL•t·tma e .cnrerramcnlo elo;; mesmos;
e) l\[JI'I!'I'Ill.at• tt a~~l'mbléa g·et·al m·dinal'ia um r<'J'aJ.,,r·ii• _
L'iretlln~laneiado d1• todas as u~currcncias que se derem duranl.e u anno adrninislntli\'o, suggerindo medidas que ,julgar
con l'r.n iP!l[I!S aos inl c!'c~ses tia assoei a~ftü;
f) lll•lihPI'ill' sollr·e qualquer assumpto urgente e ::mpl'nyi;;lo I' alllnrizat' dcspczas exlraor1linarias, dando desse3 uclos.
seicncia ú di!'l!clOl'ia e ao conselho fiscal;
fJ) nomeai' as cnnnnissüc~ qnc 1'rll'ern nccc;;sarias, par·a l''!J"IJ'I!,I!ntm· a a,;soeial,,fio em solemnidades ou otilro qnéllq:rer
mo~

U('(O;

'

todo;; os' pagamentos a:r'lol·igeral;
·
'Í) aU]III'iZill', indepenrlruil' de ap]ll'O\'UÇÜO do COIIS~IJIIJ ]'j,;_
cal, toda ~~ qlllllqtll'l' dp,;p1~za que não rxceda a quanlia de.• t:n\
li) nl'dL•nru· ao J.hesotll'l'iro

2aclos JH'Ia rli reei oria ou p·cla

a~sr.nrlill'a

conto· L' qui!lli,!nlos mil r1lis (I :500$000);

·

;i). dniPJ'IliÍIHli' a I'X)Ie·rli~·ão de er:nl'ilc;; ULIS mcmlii'•'S 'i'1
coll,;l'!hn fiscal. mareando dia e hora para as m;;pectivns •u,;c
s1if!>i, quando lutuver neecssidaJe Je J'nnccoiuar con,il.illltt··
llii.'III.P;

/<:1 Yi~at· u,; clwqucs pum rclimda de dinheiro .en1 conta
Cfll'l'f.'lii.O;
I) da1· antlumento, na i'a!La da reunião, ela directl)rin arJ
expl!dit•nlt! o a todos os lll'gocios urgentes;
·
.in) Pr:ovitlcncinr, de aceôl'Clo com o. 1" scm·el.nt·in, J1lll'il
que na l'seriJJlUI'tujio não se vcrif'iquen1 iJ•.r·eg·u!aridadcs;
'
u) a,;,;i;.:t~:n· os tliplomns de associadns. r1~ f',l!l'l ifieados. qur
rlroftl'illlelll de ~ua us;;ig,nalnt·a e n;; ;111lns das .rcur\ÍÕf.'s da di'

l'PelnJ·ia.:
o) J•nprrsrnl ar• n

n~;;rwia1.:iín
ncl ivn r passivnmenl.c, em
,itiÍZII 1• 1'111 J.;l'l'al 1111s J'l'lacúPs pam cnr11 t.crceiros;. cslcndcn~
<11>-1-;c u J'l'!JJ'C:ll.'lllar;úu nc!ivu n jnri~dicçf(o penal;

I

,.,

.•
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2J) constituir: mantlal·arios.
ArL. 7ü. Ao vice-Jlt'esidcnl.e compele
tlenle t'lll seus itnfiCdirncntos.

~ubslituiJ· o

prcs.i-

Ar L. 'ii. Ao !" sccJ•cf.ario compete:
t~) redigi!' e expedir toda a enncspondrmcia c assignm· ·a
que fôr dirig·ida L•.m noutc do presidente;
IJ) ler lodo o I!Xpcdicnte allrescnlado eut reunião da di-

~·cctorju;

·

COIItnHmiear ao,; ·a;;:;o0iados a sua admissão; penas
lhes• fn!'em impostas; commissões para que
J'n mm des i~-rnaclns; final lll ente, dei ibcra~ões que IJJCs possam
inler·essnr dirPclamrmte;
· t/l t;·xanliJJal' a,< I''! fi li isi1:1~')' para adnlissão ri c assoeiar!o,;
u as drcl:u·af;fjps rcft•t•t;nles ü,.; !'f'S[leclivas famílias, para os
fins determinados nestes estatutos;
~~l diri;.;·i!' a üscriplurtu;.ão da Bi!Crclaria providenciando
para que c~lcja ent dia, ficando li sua guarda o archivo ela
ussoeiacão;
f) assig·11a1' com o presidünle os diplomas dos associados; ·
li) prestar· todas as inl'rH·mar;ões (l directoria e ao conse·'
lllo l'iscal. cuJtcernentes aos ,;erviços da secretaria;
h) regbtrar, em Jivru f)SPI!cial, os nomes dos requerente'
rle ce1'1irlõrs ou a I.! PR! ados, hf'rn assim o exime to do ai':Hllll['lln
:t que se rf.>frr·ir cada un1 desses documentos, e a ·d:tla cm que
forant passados;
·
i) üSCI'•irilural' ou fazet• esct'ipt.urnr cm livros ·apropriados, C0/11 a Jltaiot· clar·cza, '' movimento financeiro da asso .•
c)

fJlll)

po~v1mlut·a

CÜlf}ÜO;

·,i) di!'igir c fiscalizar tod•l o servieo. de conlabilidadc;

inf'orJWll' os .pedido~ d~> auxilios;
l) dar J'I!Ciho ria>< pPI.ir;Ge;,; sohre convoca~ões 1'dc' assem~
bléas geraes cxlt·twrdinal'i•ns;
'III) passar. t'll'l eumprimr.nl.n do despacho do pl:c•;;iclenl.e,
<h' cerl.idüf's c aLI.eslaclos r·ofJnericlo~;
11) organizai' ll J'f!latorio annual da ussociacfio;
o) pedii', por e;;ÜJ'iptn, maicl'ial nccessario iÍ .Sf!Ct'eluria;
'·
2J) ;;ubstiluir o vicc-prcsiclente em seus . irnpcclimcnlo.~
k)

[Cfllpüi'al'ÍOS.

AJ't,, 78. Ao 2" secretario compete:
lnvt·m· as aelas rias rmu1iõc;; da dil'ectoria;
IJ) fazr•t' a r>WI'iplut'aefio do Iivr0 rio matricnla /!1~/·al th'
n.>;;nciuun~, munciunamlo as ocr.urrencins rclal:ivas n cada U/11:
,.\ [ll'uecder ú chamada dos assoc'iados cm ·nssembléa
u)

gemi;'

1'.•

•

,!,

..... ,. •
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ti) sub~liLuir

o 1" ~r·rr·ei:ll'in em ~ens impediment0s,
Arl. 70. Ao 1" /hpsour•rirn cornpdr.:
u.) !I' r' ,;oh ~na guani:i' " r·r•,;p"n,;uhil idade, os l'alcll'eS per·!cneenlr•s {r a~suciar;iio L' lnrhr;; as quanl ias qnll T'r•celJr!r; prnr:mlenrlu, C]uanlo ao f'XCr!clerr/r: "" ,Jp,;pr•ws e dr: nj)r.r·acÕC~ financeira~. pcl& Ir. odo previsto no ar!. Glr;
li) ur·J•ecudar· as crm /r·il11r ir'•ür•,; rrrr•rr~ar•s dn~ asHociados c
quaesé]ucr valores devidus ou ('loarl"s ú associaçün;
c) cf'fectuar, sorn clcmnra n pag-nmrnto nas dc~pczns dcviilamcnLc autorizadas;
rl) dar·, ver·balnwnlr•. urr pnr· r:sel'ip/o, tJUillquer' inl'ormncãn solicitada pelo conselho fi~cnl. rrfm·cnlc ao r>.~tado financeiro da associar;ão c prr·rni!lir·-1/re u exame da esci'Iptut•ar;l'io,
de documentos e haveres socHtcs;
tJ) nssignaJ•, com u prrosirlt-nl e ,. o ·i" sccrclario, o~ rlillloltla! do:; as-sociados;
() detrmninur· o ar·ehivo:mmln, rm hon nrd~m. de 'todos
n~ lalól'~, T't•cibos ü qJHti'SCJur•r· rl"curnt•Hiu~ rio receitu e dcs-

peza;

·

o) ussignar todos os documentos de recebimento de di-

. nheiro;

assignar· ~>S elll>lJUI'>' p;;r·a r·••l ir·ada rln dinheiro depo~i
conla corrente;
i) entregar, prompLam~nl.e, n imporl.ancia pm•a funeral
dos associados, mediante aprrscntn~ão tlos do0umrJnlos indispcnsaveis;
·
j). subs/.iluir o 2" sccrc/ari~ cm seus inrpcdirnenl.o:; lam~
porm·ios..
Al'i ... 80. Ao 2" /.hesnul'eiro c"mpcle:
a) artxiliar· o ·1" llrcsourciro cm todo o servir,lll da lhijSUUl'Ul' ia;
b) sub;;liluil-o 1•rn st•rrs imwrJimonlos Lernporarios.
Arl. 8.1. Ao ·J" p·r·orur·:Hior· compele:
h)

tado

Clll

ai rxer'C('J' o mandatn que lhe for conferido pelo prcsidcn/.c ·pat·a actos judiciues;
IJ) /r•r· sob ,;na glllll'lla o;; moveis e mais objectos sociues;

e) /r•al.ar rio funrmtl rins ns;,udndos, qnanrlo fcil.n diJ•ocl a-

mente rrr'la as,;oeinr;ão;
ti)

ciU()iiu;

fiscalizar· a I'Xr:eur,,üu d11s cuntr·nclns qr.w li ver.· n assu-

e) srr!rsl.iLuit• o 2" t.lrr:,;uur·eiro cm seus inrpedinll'ltlofi lernpot·v.rios.
· Ar·!. R~ .•\n 2" pt'IH'rrr·:Hior f'flnt[lnLe:
fi) :11rxilinr o 1;, prnf'nr·:trlor;

IJ) suh."lil.rril-Ós ern seus irnpoclimonlos .lompornrios.

. ...... ;.:,

SgfJ?,\0 EM !) TJJl NOVEMill\0 DI~

l.023

-

673

CAPITULO II!

Do conselho fisca,

,,

'•
\

ArL. 83. Ao conselho fiscal compete:
a) fiscalizar a escripturaç~o da Ass'Ociação c visar ·os bi(.,:
lancetes mensaes da thcsourarm;
·
·
..
b) tomár parte nas reuniões da directot;ia com voto con:..·
&ulLiYo, quando para tal for convidado;
·
. c) resolver sobre qualquer assumpto de interesse da í\:s·
socíação, quando a sua cooperação for solicitada pela dire.
ctoria;
· d) resolver sobro os pareceres da Commissão de Syndí·
cancia, quando o assumpto for de rclevancia para os inte'l'esses
sociae~ c a convite da directoria;
·
·c) aproscnt:ar á assembléa swal parecer sobre o mOVl•
mcnto social e financeiro do anno findo, tornando por base o
'inventario, o balanço, as contas c demais documentos apresentados pela directoria;
f) examinar os livros, verificar o C!stado da caixa e dõ~
fl}nrlos sociaes, trimensalmente ou sempre que ,julgar conve·
·
mente;
. .
u) exigir da directoria informac.ões sobre as operações
sociacs;
h) conyocar extranrdinarinmcntn a asscníbl6a geral, quando occorret·em mnlivoõ graves c 11rg·cntes;
'i) autorizar despczae superiorco a 1 :500$000;
il convocar asscmbléa gc1·al, ordinaria, impreterivelmente,
no rill'z ·de abril, si a directoria niín o 11ouvcr feito até (J dia '
31 d~ março.

Parag1·ap'ho nnico. No parecei' apresentado á asscmbléà
além dn juizo s~!hi'C ils neg~cio~ tl opcr~.çõcs do anno .
t'mdo, dew n consclhn IJscal rlennncm1· o& erros, factos e fraudes que venham porventura a dnseo!Jrir; expor a o,ituação da
Ass11ciaciio e ·sngg·cr•il• ns medida~ o alvit.rcs •Qnc onl.ender a bem
da As5nciaçiio.
~-:.era!,

c,IPI'rur.o lV

Do. Commissão de Syndicancia
;\!'L. 81. A Commissão de Syndicancia sm'<i consLituida do
cmco memlwos effectivos, eleitos· pela nsscmbléa geral, con.
junlnmcnle cnin a directm·ia o Lcr{t o tempo ela duração desta ..
S;io suas aU.ribu içõcs:
a) ct'ar pnrecér por csci·ipto sobre a concessão de benefi•
ccnoias nos nssocinclos;
b) dar parecer soll1'o ·a admissão de associados;·
S. - Vol, VIl
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r:) infon.nat• a rlit·m,l.nria de qctalqucr acto que venha uffcclat' os ·interesses da . Associncilo;
ri) visiLur,~JlOI' 11111 nu rnui~ de seus membt•os, os assuciados enfermos;
c) rcquisi~:ll' dq . diredoria, sempre que. ,julgai' convc~
nicnte, inspecs:u? lltl!dll·a ao assocmdo que estiver sondo au.xHiqdo pecpmq~·1:pmn Le:
. /') ''umprit'. eml'ittl, !.orlas a' ddel'minarjÕCS ela uit•ectot·ia,
rr:laLivalllCII!.e :b disposi,;iiDs que I!JI\S csLiio afl'ectas pelos Jl'I'C·sentcs esta~utos. ·
· · ···
. § 1." A Çomqiissão de Syndjc~ucia desjgm~rá scmestral:·menl.t\, dentre os ,,ell" mellllH'OS, o t·clal.or dos parQcet·ns; · .
.§ ~." o,; · pareceres da Commissão 'de
Synd•icancia,
da!l!=J~ llllt' eset.·iplo. duvet·ão . ser assignar!o:> not· maiorh
"dos respectiyos membros c cm lqlha de papel de modelo apropriado,' afim de· serem encadermidos.
· ·
· · ·· - ·
. § 3.• Qualquer. membro da Commissão poderú. assignar
·cori1 rcstriccões o parct:er da maioria, eomtanto, que' as fundameüte iio mesmo parecer.
·. .
.
.·. '

........ -,• ..

.··
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TITULO VIII

Disposições Geraes
.
Art. 85. Os associados não respondem subsidiariamcnte
'pelas obrigações que os representantes da Associação r,ontrahirem expressa ou intencionalmcnle cm nome desta.
.
' . Àrt. 86. A Associação só podct·á se-r dissoivida por uma
u~scntbléa g·eral, especial, como prvê o arL. G" du Capitulo
IV, do Titulo T.
_.
Art; 87. Dissolvida a Associação e liquidado o seu pa~si- vo, o saldo serú. partilhado do seguinte modo:
· .

•

a)

70 % distribuídos pelos associados, proport:ionalmen.
•.
b) 30 o/o li·ansl'cridos por doação a uma insli!;uição de
protecção á inf~ncia.

' te' ao tempo de suas inscripções;

Paragrapho unico. A doat;ão de que trata a letra b deste
>'l'l':'t !'uil.a 1111 • I'~L't'iJllltt'a pttlllil'·:t, assit:n\tclu Jl~>la .Gummissilo encarregada da liquidação da A~sociação ou por quem
!'ór. designado pela assombléa gemi.
·
·
ArL. 88 .. O assoc_iaclo que i'ói' exonerado dos Correios, sem
ser pelo moJ,tvo prevtsf.o no n. 10 do arL. 19 poderá continuar
a pet:Lencer {t Assot:iar;ão desde quu sal.isfaca os ;;eus deveres .
'de ·associado.· ·
·
, · Art. 89 .. o associado só Lerá direito ás beneficencias e
'\;anl.agcns eon !'m·iclas nestes esl.al.utos, seis mczos depois do
sua admissão, t:ontados da da la elo pagamento du ,i oia c da primeira con!.ri!Juicilo.
,
·: Art·. · DO. O àssociadn que l'allecm· antes de vencido o inLurs!.ic·io du CJUO trata o at•tigo an!.erio'r,··ilão I•OJ'á insLituido á
uua familia .-direi lo algiJm. · ·
· ·
arl.i~n.

I
I
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Art. 91. As beneficencias e vantagens, bem como direitos
o regalias concéi:litlos 'por· ·estes'" e'statutos; 'niiO"s4o extensivas
aos bemi'eitores, resp~~tact.o ó ~isposto no arL i 7.
Art. 92. E' de exclusiva conipetencia da directoria a no~
meacão do pessoal remunerado da Associação. .
· , Art. 93. A assembléa gorai •ordinaria, ·sob proposta da
'ii:;;Jg:i!t, fjx~r~ o D,Hmero. ·~ Y~I:J~im!3ntos ~o p~ssoal remu. ~t. 94 •. Os empregados só poderlío ser exerc~dos wr
assomados qmtes, excepto quando a natureza do aerv1~o eiija
profissional competente.
·
. Art. m'i. A contabilidade da Associação deve obedecer
rigorosamente aos princip'icis e regras adaptavei!f aos fins sociaes, de modo que a sua escripta registre com olareza e exactiH~ll todo o movimento· financeiro.
.
. ··
· · Út. 96. A directoria fica autorizada· a providenciar no
sentido de obter dos poderes ·competentes a· necessaria coucessªq para que· os associados, funcc1onarios postaes, possam con~Ignar em. sua fcil~l;l de· yenciilientci, á' favor da ~ssociacã<!. · ail
Importancias a esta destmadas;· de aceól'do com os documentos
que firmaram; só podendo suspendel~as mediante atiitacão da
aiNlo~~-''!·
, , . , , : fL· ·
TITULO IX

Dúpodç4o fra~1t~

..

'

Art. 97. Os presentes estatJutos entrarão em vigor em 1
de janeiro ae 1923, excepto na parte em que se refere á subdivisão dos fundos .sociaes, a qual será J'eiLa na proprooão
estabelecida pelas novas disposições, sobre lucros apurados no
corrente exercício.
·
·· ·
Art. 98. Revogam~se todas as disposicões em contrario
ás dgs presentes estatutos. _ ·

Approvados em assembléa geral extraorctinaria, àe 4 de
noveinbro de i922. - Roberto Gomes Tarlé, Presidente. Feli:J: Martins Pereira de· Sampaio, 1" Secretario.
Adminiltraç4o actual·

· DIRECTORIA: - Roberto Gomes Tarlé, presidente; Armando Duque Estrada de Barros, vfco-pt·esidenle; Felix Martins Pereira de Sampa:io, 1• secretario; Antlwnot· Reis de Ass.is,
2' secretario; Trajano Medella, 1" thesoureiro; Aristides Teixeira Felix da Silva, 2• thcsoureiro; Théodoro Martins Mondego, 1' procurador; Joaquim Vicente Corrlla de Sã, 2• procu"
radar.
CONSELHO FISCAL: - Severino Henrique ·de Lucena
Neiva, Thomaz José de Gusmão Junior (Dr.), Lourencó Alves
Coelho, Lafayette Cesar, :Eugenio Ramos Brandão (~r. ) •
COMMISSXO PE SYNDICANCIA: - Hermes da Silva Medella, .Tosé Marinho Marques Dias, l'toberto de Qlivei~ Campos.
••
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MOVJll'lEN'rO SOCIAl,
·i-~

K~:sl.iam

em 31 de dezembro de 1921, 1.id2 assolliados-·
a>~Sil.lJ d_i~eriminudus: 983 effccLivos e 420 externos .. (pessoas
du lamJha).
.. . ·
! ,1~1
Dlll'anl.e o anno de 1!l22 foram admi l.l.idus 13d soélõs'
~' l'l'r.cl.ivos c 90 externos.
.
.
Fut·arn eliminados do quadro social, dúi;üí1tc o áiliio, 30
àSSilci:ülos, sendo:· por fallccimcni.O, 13 effectivôs e. 10 exl.ormos, I! por OillJ·us motivos cinco daquolles c dois .destes.
~,o i tl·ansfcrido da matricula de cxloi'no p:ll'á
de effe" I ivo uril associado.
··
.
~ . I~xisl.em, pois, em 3.1 de dezembro deste anno, 1. 008 associados; assim' dislribuidos: 1.395 eJ'fecth'os e 513 exlei·nos,
l~avunrlo, pois, um augmento pe 412 si:ir:lios · cl'fcctivds e Si

a

yx!,•t·w.\~: 1

i:::/..o. é, 493 ossocinri:os.

PAI\Ilf.:ER DO CONSELHO FISCAl,

Aos ,Srs. associados.
'
Recebendo, com o ·officio retro, firmaqo oelo p~:esidentc
rlP~I.n associação, o lmlan~o, llemonstraçüb dn ci:JhUi de lucros
,. iJI•i•cias, contas correntes c os documentos de .despesas qué
. ..i 11sl il'icam e demon~l.rarn as operar;õcs consigpadas no mesmo
. hnl:mr:o. o conselho fiscal, reunido hoje, ás iG horas, rili' séde
da tissodiação, cm cu'mpl'imento ao disposto na Jettra e .do
at·L 8:': doB eslalulos, examinou todas as contas·da.. directoria
·. J•r.Inl.ivns no exercicio proximo findo; e bí:iin àssirt1 os dociíiiienfos do despesa c livros de cscripturnção; Ei declará tei·
verificado que os lançamentos se acham em or.dcm. e. ,de confrwm.idnclr. com as importancias consignadas cin buldnço.
· Pdi· la! .moiJivo, este conselho é de prirecer que as refê~
ridas contas se,iam approvadus, c aproveita a opportunidade
]lârii cringratular-sc com a acl.ual dircctoi·ia pelo estad<J prospero cm que se acha a Associacão Beneficente Postal, devido·
:'t IH) a vontade e . esforço ·de todos os associados, em geral,
procmando cadn vez mais· cié·Var os crcdil.os da nossa socirdarli' e particularmente ás diversas directorias, que ·teem
sallidn zelar pelos' \interesses sociaes.
Rio dn Janeiro·, i7 de março de i92i - Seveiillo Neiva.
- T!t.ouwz José rlc Gusmão .Tunior. - L!l{auette Cesar; -'!;oii.i·eúod Alves Coelho . .::. Eu.aenio Ramos Brandão; .
.
Approvado e111 assemhl<la gr•rnl ordinariU. diJ 20 de mur()Cl

.·;·
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Activo
,\polices da Divida Publ·icn:
Valor desta conta ..... ,.,.,.·
...................
.
,
I
Moveis c ulcnsilios:
ValO I' ciiJ um r-orre,., ............. , .......... .

12 :bü0$000
1;800$000

,l.,

·~.:"1';.
.i ~

·:1~

'.·I'

:! :

680

·.

. A~NAES DO S~SADI)

Cí'ixa Economica ela Capilal Federal:
~m deJlOsito .... ." ................ -.-........ , .. .
Caixa Auxílíar :
Yalor .d!)sta conta ............. ,....... , .. ; ... .
_ British Bank c/c: •_
~m deposito . ...........-................. ·...... ·
Supprimentos para hnhilitar,õcs do mon.
•
tepio:

/

I

28$349
21:140$000
1:000$0[)0

--

;3aldo desta conta ............................ .
. Caução por quotas :
i.Yalor desta conta .......................... ..
Caixa:

'•: 64 7ij;40(}

Pinhei,ro em co.fre . .................. ·.... ~ .. ~

3:857$804

Patrimonio soCiial, e/caução:
Y_!~lo r . desta conta ............................ .
Devedores de earta de fianca:
;_valor desta conta ............................ .
Juros de caução:

;saldo desta conta . ........................... .
Emprestimos:
,':!aldo dos devedores ........................ ..
Afiançados :
Yl!lor desta conta.............................
Total......................

. 240$000

12 :000$000_
94$350
2:145$000301 :314$273
753$000
360:429$976

Püssivo
_, Patrimonio social:
'12 apoliccs da Divida Publica de 1 :000$000. .
Diversas verbas creditadas nos balanços anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Turos das apol•iccs. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
.5% sobre o lucro liquido de 53 :787$518, vericado neste balanr;o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fundo de movimento:
Y.alor desta conta.............................
Fundo do auxilias:
Valor desta conta ............................ .
Fundo de pensões :
~T.ulpil d9stn conln
t 1 o 1 I I o I I o o I o I I I I o I I I o I 0 o 0 0 0 o

...

12:000$000

-14 :699$,623
600$001}
2:689$375
122:522$567 .
28:754$017
28:754$017

- .. -------

l
I,I,

I
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]'undo de garantia :
Yalor desta conta ................
..Fundo de funeraes:
Y.alo.r desta conta . ...................... , , ... .
Apolices caucionadas:
Y;tlor desta conta ............................ .
Caução:
Yalo r desta conta . ...................•·, ....... .
Emprostimo por quotas:
N.alor desta coata . ........................... .
Cartas de f.jança:
:Valor desta conta ........................
~eversiío de juros de emprestimos:
~a Ido desta conta.·.........·.. .. .. .. .. . .. .. . .. .

o'.............

M...

Total.. . . . . . . . . . . .. . • • . . . . .

•,

681

4 :756$846
15:329$442
12:000$000
6:890~000

24:750$530
543$000
86:140$559

360: 429$97G

i .

"":"""""

DEMONSTMÇ.:\0 DA CONTA DE IoUCROS E PERDAS EM 30 DE
DEZEMBRO DE 1922

Debito

Em 30 de dezembro de 1922:
jJ. Caixa Auxiliar:
Por um ·devedor Julgado inco~ravel ..... .
l,l, Despesas geraes :
Pelas despesns durante o nnno ......... .
a P.ntrimonio social:
5 % sobre o lucro Ji.quido de 53 :787$518
a Fundo de movimEinto: ·
35 % sob1;c o lucro liquido de réis
51 :008$143, .iá deduzidos ·11 :390$
de Despezas geraes; 40$ da C::a ixa
Auxiliar. e mais 2 :680$·375, 5 'Yo sobro o lucro liqnido de 51 :098$H3,
creditados a Pall'imonlo social ....
a Fundo do funJraes:
3Óo/o sobre o lucro liquido ele r1\is
51 :098$H3. . . . .............. .

~

Fundo do auxilias:
15 .% sobl'e· o lucro liquido de réis
, -· r-.t.·.onS$143,
iJ
•

V

t

I

I

t t

f l t o o i o to I o o

t

40$000
11:399$000
2:689$375
/

17:884$350

'15 :320$412

7:661$721

..

·>.:,--:···· .·'
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:INNABS
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HgNADO

a Fundo do pensões:
1G ')'o snbr·c o luct•o liquido de r1\is
51:098$143.

. .. '.' ......... .

"

7 :6611$721

· a Fundo ele gamnlia:
.5o/o soill'O o lucro.Jiquirlo de Gi :.O!l8$i43

2 :554$9()9.

..................... ,

65:226$518

'J'ot~l.

Credilr,

do
de
de

dii
de
de

Em 30 do rlozombrn ele 1!l22:
dnntríhu içõC!s mensacs:
, Apurado nesta conta
jbiás e drplomas:
Apurado nesta córiLá .............. , .
Jilros Jiqu i rios de erhprestimos:
Apurado nesta eon ta
.llirôs de Caixa Auxiliar:
. Apurado nesta conta
Juros da Caixa Economica:
Apurado ricsta corita
juros do British Bank:
Apurado nesta conta
Taxa de expediente:
Apurado· nesta conta
Taxa de liquidações:
Apurado nesta conta
Taxa áe resgate:
Apurado nesta conta

2:965$000
25:301$804
2:174$400

7$000
. 1$214

• • • • • • • • • • ·:. o •• o

de
de
de

920$()00
80~000

o • • • • • • • • • • • o •••••

TotaL ............... , ... , .. .

65:226$518

Rio de Janeiro, 30 de dezembro .de i!ÍZ2. · - Rober·to God'
rnes Tarlé, p'l'esidimte . .....;.. Trajáno Mêdella, i • ~hesoureiro. ErnWo Vasserot; guarda-livros. ·

12.\' SESSÃO. 'EM. 10 DF. NOVEMBRO DE i02S
PRÊSIDENCIA DO SR. ESTAOIO

COIMBM, PREBriiENT'l

I

A's 13 e 1/2 horas. acham-se '(Jresentes qs Sra. ~iendorioà
Martim, Olcftario Pinto, Lopes Goriêillves, Laura Sodré, Justo·

'.

1.·
\

.... :· ... '

·'

~'

SESSÃO.Eld 10 DE

NOVE~RO

·: ..

./

DE 1923

ChPrmonl, Cunha Machado, · José Eusebio, Costa UudrigueM, .
Anlunino Freire, 'João Thomé, Benjamin Barroso, José Accioly,
João Lyr,a, Antonio Massa, Octacilio de Albuquerque, Mânoel
Bo1·ba, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Pereira Lo>bo, Nilo
· Pe~anhn, Modesto Leal, Paulo de Frontin, Sampaio C<ii'rôa,
Bueno ile Paiva, Bernardo Monteiro, Carlos CilValcanti, · Af. fonso de Carnargo, Felippe Schmidt, Soares do3 Santos e Ves'JJUeio ele Abreu.
·
O Sr. Presidente

-

Presenl es 29 Srs. Senadores, · estti·

. alw1·ta. a sessão.

Vae ser lida a acta da sessão anterior.
O Sr. 2" Secretario procede ú leitura da acta da sessão
anterior, que, posra em discussão, é approvada, sem reclamação.
·
·

. O~Sr .. t• Secretario dá conta do seguinte

Projecto

O Congresso Nacional. decreta:
'

,

·

Ar!, 1~ .. O preêid,ente d!! R~1J.blic!l ..é !1\ltoriz~do a des-'
J)llD~~I',; : .p.elo l){lrJsterlo.. a 1\f!J;flllHa i no «J:il!ilt;Cl(lJO .. de 1924;
"~.,quªp.tms .. ~e . , ~OQ :O~~~ ouro; e., 8~ ,5p.6 :~~~:,~48; papel;
c~•m os. servJ()os tle8mgailos h!ls ·segUinte~ ,ver]ja§:

a

.,

.

....
• '·; r-:
~

•;:· -.•

'
puno

'

Fixa

Variavcl
:1. Repartições

de

MarinÍia -

Reduzida

de

cn
~

f>Al>EL

/

Varicivel

réis

5.076:711$160, feitas na tabella as eeguintes
alteracões : Sub-consignação n. 18, em vez de

2 contínuos, diga,-se 3 contiimos; sub-consignação n. 2U, em vez de 4 serventes, diga-se
6 serventes; sub-consignação n. 21, em vez de
lif: 160$, diga-se 2 :340$; sub-con!!ignação n. 23,
.. em vez de 20:000$, diga-se 10 :000$; sub-consignação n. 34, em vez de 63:700$, diga-se
26 :000$; sub-consignal}ão n. 72, em v.ez de
250:000$, diga-se 200 :000$; sub-consigna~ão
n. 76, em Yez de 150:000$, diga-se 100:000$;
sub-consignação n. 97, em vez de 1 servente,
diga-se 2 serventes, eendo 1 serYenle para o
Gabinete de lndenlificação; sub-consignação
n. 157, em vez de 3:000$ (para quebras) diga-se 2 :DOO$; sub-consignação n. · 165/ em vez
de 25:000$, diga-se 15 :000$; sub-cohsignação
n. 168, em vez de 1 O: 000$, diga-se 8:000$;
sub~consignação n. 170, em vez de 15:000$,
diga·-se 12 :000$; sub-consignação n. 189, em
vez de 4 pt·alicos de pharmacia, diga-se 2 praticos de pharmacia; sub-consignacão n. 207,
em vez de iO serventes, diga-se 8 serventes;
sub-consignação n. 232, em vez de 6 serventes,
diga-se 4 serventes; sub-consignação n. 241,
em vez de 50:000$, diga-se 35 :000$; eub-consignação n. 242, em vez de 30:000$, diga-&e

>
z

:;,;

>

r:.:
a:

g

"':.-.:
~

:.-

8

\

-A-~~.,

_._.

I

'

24 :000$; sub-consigilação n. 248, eni vez de.
15:000$, diga'-se 5 :000$; sub-consignação numero 249, em vez de 250 :000$, diga-se réis"
240:000$; sub-eonsignaçãci n. 250, em vez de
120 :000$; diga-se fOO :000$; sub-consignação
n. 285, em Yez de 180:000$, diga-se 150 :000$;
snb-consignação- n. 286, em vez de 40:000$,
diga-se 30:000$; sub-consignação n. 287, em
vez de 50:000$, diga-se 36 :000$; sub-consignação n. 312, em vez de 10 :01)0$, diga-se réis
70 :OOOS. assim redigida: "Para a compra· de

lin·os, uiH'as, memorjas, roteiros, modelos e
.iornaes scienlificos"; sub-consignação n, 316.
em vez de 23:500$, diga-se 38:500$. assim re. digida: "Para impressão da Revistá Marítima
·e Boletim dn Club Naval"; sub-consignação numero 377, em vez de 60:000$, diga-se 40 :000$;
sub-consilmação n. 380. em vez de 40:000$.
diga-~e 30 :000$; sub-consignação n. 487, em
vez de 4 remadores, diga-se 6 remadores; a ccrescente-se na capitania de 3• classe (Piauby), após a sub-consignação .n. 489, o seguinte:
. I "1 agente cm Amarante 1 :368$840"; sub,-consignação n. 658, em vez de 10:000$, diga-se
6 :000$; sub.:consigna\;ão n~ 662, em vez de
3.800:000$, diga-se 150 :000$; sub-consignação
n. 666, em. vez de 1.100:000$; diga-se réis
400:000$000. Supprimam-se ás sub-consignações ns. 3, 6, 30, 32, 39, 41, 69, 74, 83, 85,

92, 94, 102, 107, 117, 119, 126, 132, 143, 145,
169, 171, 184, 187, 239, 247, 293, 296, 311, 314,
376, 379, 551, 552, 554, 661, 663 e 665 •••• •• • •

I

~

fi.

....o
rr.
~

i<:
o

t:l
<'l

z

o
<
<'l

a::C>

"'oo·

PJ\

<O
·w

.,

,.
.:.•.:-.:•=•.::-•J

:~•X·~~._:•:.•

_a.6'(.7:696$860,

2.as:,Ç:_!!SO$OO.Q

O>

~-

• !
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Va1•iavéÍ
2. Of(iciaes e sub-offioiaes Augmentada. de réis
150 :000$, feitas na tabella . as seguintes à Iterações: (Diversas quotas), sub-clinsignação
n. 105. redija-se :assim: "Para pagamento ··do's
Boluos e differenças de vencimentos . aos officiaes que forem .promovidos mis quadros . -suv.plementar, extr.ao~dinario. e .Q. · F. e dos ·que
'for.em transfei'idos.;para.·aquelles. ,quadros e o
da reserva, .na vigenoia ·do ·exer.eicio"; ·stibronsignação n. 10(i, 'stipi;u;ima-se; sub-consignação n. 107, redija-se a.ssiin: "Para ·pagamento das. gratificações especiaes do ·pessoal
de aviação ·'!lavai, de .aecôrd.o . com a ·lei numero 4. 051, de 14 de )aneiro de .1920, e ·decreto n. ·t5;847, de 18 de novembro·lle '1·922.
400:000$; idem idem ao. pessoa! dos submer- .
si veis .e tender de ·aeeôrdo com a lei n. 4 ,~051,
de 14 de jáneiro de 1920, 250 :000$; 'idem diarias de que trata a ·lei n .• 4.555, de 10 de
agosto de 1922, decretei n. 15·.883, 'de:8· de"no- ·
vernbro ·de- 1922 (aTt. 397) ·e ·-Jei n. '·4_;632~ ·lle
6 de janeiro de '1923, '120 :000$"; sub-consigmição n. 108, em vez de 10Q :000$, diga-'se •réi~
·60:000$; súh-,consignaÇão n. 109, depois ·•da
:palavra ·"offÍciaes", · ·digil'-'se "e sub'-'o'fficines" .
3 . .llarinheiros, :{oguistas e· ·.tai{a, -:--:-··Reduzida 'de réis
.ss :296$, .feitas. na .. tabella .a~ seguintes -.altera~
-..Qães: ·pessoal. -Sub-cons,ignação, n .•:32, .em vez
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Vm·iavel
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f8.437:080$000

1. 808 :000$000

,

/

,·~·
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.

•

.·3:

de 4 :800$, diga~se
000$; atkrescente-se . em
seguida: '"1·.primeiro' sargento !instructor; soldo
1 :4405, 'grat. 720$, 1· s·egundo sargento • instructor, soldo •1 :296$, · grat. 648$"; sub-consignação n. 43, . redija~se assim: "Para ;pagamento·
de -todas :as ~grMificaçiíes· ;regulamentares as
praças do Corpo de 1\farinheir.os Nacionaes, como sejam: artilharia, torpedos; .appareJ.hos ,fi~
re-conlrole dos navios typo .Uiuas Gm·aes, addiciomiês de '10 % e 15 o/o e dema·is ,gJ•atificaçõef de incumbencias e de especialidades
(decreto n. 10.99,1, de 15. de julho de '1914)
inclusive ·os. premios . de engajamento, . bom
comportamento• etc., .000:000$000." "l\Iate...:
r.ial".: sub~consignação n. 1, fica assim redigida: "Expediente .(maéhinas de escreym·, THimiogr~plw, tinteiros, ·etc.), 8 :800$~ s~~~~9!'!na
signa!;ao n. 3, em vez de 5:400$, dJga:·~,lkJ.'e~<;
8 :000$000
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9.467:812$680

............•.•.••••...•.••- .•••

4. Batalhão. Naval ·_. Reduzi dá 'de ··38 :739t6011,'1í'b'Uü;

•
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17:800$000.
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788:523$000

1

5.- A.rsenaes, Directoria -do Armamef!-fo ~>;Aviação ~
Hcrh.JZida de 242: -iOO$, feitas. na tabella a~ seguintes altera-ções: "Pessoal", sub-consignacão
n. 128. em Yez de 10 :OOO$, diga-se 5 :OÓO$;
suh-consignação n. 150, em vez de orclenado

~ -;:-_---:-o_:;-"'::~__;:_-_,~_:--_:.=r--~..,...........~~~L:~~~..:.:...~~..i:::: ~~~:i;

..-.;: . • ~ .:.,;
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•:1111111. - - -... ····-·~".....
•

o

<

o
o

na· tabella as ·seguintes alteraÇISes: 'Pesà&ll'::"i'"
Sub-consignação n. '2, em :vez ·de·:t ·pritiH!&o !sargento, ·diga-se '.'f sarpnto cájudant,e, ·~
reiro. soldo 2:160$, gratif~ t·:CJ801"f'il'üb:!'!.
consignação n. 46. em vez de '!37:8l9,6õlr,"·

,... •

"'z

205:500$000

~

..,
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,
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PAPEL

OURO

Variavel
2:400$ e gt•alificação 1:200$, diga-se, respecliYarnentc, 2:800$ e 1 :400$; sub-consigna-ção
n. fiG, em vez de 5:000$, diga-se 2:000$000.
··~ralet·ia!": sub-consignação n. 279, em vez de:
500:000$, diga-se 3GO :000$; sub-consignação.
n. 284, em vez de 500:000$. diga-se 400 :000$;·
accrescente-se: Pa·ra acquisição de materiaf
escolar para os diversos cm;sos da Defesa'
Aérea do Lil!oral da Republica, 5:000$000.;.

__
:• • • "' • • • • • • • • •:

Ji'i;ca

G.170:4GG$848

O>

~

l'm·iovel

847:120$000

>

~

z

::;.n

6. Ajudas de custo, Representações, Commissões ele
soques, etc. - Reduzida de 200:000$, feitas na
tabella as seguintes alterações: ~Pesseal" subconsignação n. 1, em vez de 250:000$, diga-se
200:000$, accrescenlando-se no final, "bem assiní para pn~amenlo do quanl.itatiYo ás praças
quando em viagem ele estradas de feno"; subconsignnção n. 2, em vez de 150:000$, diga-se
100:000$000. l\lalerial: Sub-consignação n. 1,
em vez· de 300:000$, diga-se 200:000$, ficando
assim redigida: "Para attender ás despezas com
o pagamento de passagens, conducção, transporte de pessoal em vapores ou estradas de
ferro". Observação: Nenhum official poderá
receber mais de uma ajuda de custo de um
Estado para outro ou para a Capital Federal,
no mesmo anno, saivo por motivo de promoção
, c consequente transferencia, Não. haverá ajud~
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o
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<
2

~

de custo pui·a as loc:.tlidade~ Jn·oxima;; :i Capital· a 1ncuo~ de urn din de Yiagelll 11or nHu~.
Não dú dii·eilo 1111 al10no de ajuda de eusfo a
sahida de navio;; ou divisão em exei·eicios, não
lendo mudado de uma esf ação J•ai'a ouh·a,· emhora (I·:msifando I'"''· diffel'<•nfe,; vol'ios ..... .
7. Ensá:o Naval - Augmeilfada ·de 2!15 :820( fpifas na

650:000~000
m
1'1

taJJcJla as spguint~s allcr~_lt;ÕPs: · "'suh~êonsignt.t
çâo u. 1, eJn· vez d~ -i IH'Ofc~sor·e.o;, diga-~e ;-: _
profc~~or·es; ~ult-conRignaf.:ãO n. :!-. dui vez de
iJ. offiCÜH~S t.'Oll(l'l'Cillt':-õr gt•al ifiea1.;Üo a 2 :.-\00!}·.diga-~e
:; officiae:o; e ou fe•·nnlt• ....:. g1·al i fic-ac:ão

U>

u.

:.O•

't;::j
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~

aCCI'CSCfl'HI t'-::.c logo a1,l,s a SU,I-Cf~JIS~:
gna~ÜO n. 7: •• -'1 dat~r~·Iogr·:q•hu:-; ( s.~n•.la dou~
fJ<tl'a Eel'\'Íl' junfo Ú :l!is!'ãO ='\a\·a[ · .\!IJCI'iCall<l,

3 :000$;

~ 't

=
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· g1·af ifica~.;ão 3 :C.O.O$. fofa!, J.l :-100$; snhslitnidas as suh-consignações de üs. 17 a 36, incl usivc, pr~I_as :::cguinles:

-- Escola Na\'a·l
Pessoal:
SuhBtilu;I-I'c p e I o
seguinle:
II · ~ Escola Naval
Pessoal:
H Jcnles ral herll'aticos:
·
Ordenado .............•...
.:..
- .....•.•....•.•
,.. _G!'a t·r·
1 1caçao
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Variavel.
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Variavel

'Piza

3 lentes cat..hedraticos em disponibilidade:
Ordenado ................ .
Gratifit:ação .._........ ·.... .

~

9:600$000
4 :800$000

43:30.0$000
~

z

z

19 professores:

Ordenado ................ .
Gratificação ............... .
f

:>
-· ::1

"'c

9:600$000
4:800$000 273:600$000

o

"'
""
~

prófessor destaca-

;...
:;;:;

do na Escola
Naval" de Guer-

~

ra:

Ordenado ................. .
Gratificação .............. .
15

lentes
tos:-

9:600$000 .
4:800$000 14:400$008

-----

substitu·

Ordenado .....•...• ·•..•.•.
Grat ificacão ...........•..

.

'

6:400$000
!3 :200$000 ;144 :000$000

.
-L "

•-•...1.-

•" - -

·=···- -

<><

~

-

-

••• ;;.; • •

z.''~
-~,.

f instructor "(2• gru-

- po de exercício) :·

Ordenado . -............... .
Gratifica.;ão ............. .
4 preparadores:
Gratificação
8 inslniCIUI'cs de ·ensino pratico:
Gralifieacfic

3:600$000
1:800$01)0

5:400$000

--....

~

2:4008000

'"'-"
"'

9:6008000

19:20:08000

1 tH·imcii'O official:
Ordenado .............•...
Gratificação ............•.

2 segundos officiaes:
Orden:;-do ................ .
Gratificação:; .............•
1 pmlocoli is la:
Ordenado ................ .
Gratificação ............. .

5:6tiOSOllll
2:800'3000

----·-1 :000$000
2:000$000

-----·-

'

"'
~

~

a>

--~-~-

i sec1·ctario:
Onlcnarlu , ................ .
Gra.Ofiea-:ão ............ ~ ..

..."'

~
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Q

.,.

. I;: 100~0-'()0

~
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"'t!l

·.

~

6:000$000
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t!1

2:800$000
t:400IOOP · 8:4008000
2:0008000.
1:0008000
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2:-i00$000
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3:000.(;000

!!

.

-

...
..
. ,I

7

,~~~--- :,:2.··~::-::'~~-~~~-,..:i~~~~-~~~.-fi0~~~~'tt<:;~~,I~_;'_L;i,;,;;:~.;;,-.t..;iê~,~;'--'''~""~f~0,:,:;l;;J;,.;;,7;;_~";' _, ,

"::: .~J

. ---~

. I

...
OURO

Variavel
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1 porteiro:

""'
Ordentnlo

........-........ .

·a
. ralifimtt·fto.
. . ............... .
~~-

-i

conlinuos;

Ordena<lu ..... · .. · · · · · · .. .
Gratifira<;fto ..... · · · · · · .. .
-i

2:·100$000
1 : 200$000'. . 3:600$000

con=cn·:ulures

1 : li00$0011
800$000

·\I: ü00$000.

z

>

""

tlc

Ol

gahinefc:

Ordenado

-

•
~---

g

..........•.....•

Gratificação ..•...... · ....

1:600$000
800$000).

Ol

!l: H00$000

~

8

8 set•veulcs:
Gr:.Jiifica-eão ...•.•..•.. ·...

1 :728$000

13:82!~000
•.'

Para pagamento das
gt·atificaçõcs mlrlieionne:;õ

lentes.

res. ele.
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l3ulJ-ronsignac;ão
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a. os

-

profe5gn-

• ....•
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o

••••••.
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2!1 : OOOMOO
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n. 56, em vez (!e oito opm·ario5, diga-SQ 12 opcral'ios; àccrcscente-sc em ~cguitht•

-·:.'".

'
--- -·L

,_

-

'

'
,-.'-;

á 5Ub-consignar:fw n. tlf,. a se.guinte: "Pára
COlllJJJ'a de linol.yjlos ·pai·a impi•cssão das _aposfillas .d;w eu1·sus rlw escola, .~c, acll(iJo(fo,. ctnn o
aJ"I. ·.1-1 e sr•guinfcs. fio· rlccrelo n; 16.022, de
?'i dr• aln·il de 1923,
80:000$000" ••••• ~ •••••.
.

.

-_:•.

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

1.7uJ:J2.2,ooo

200:300$000

X. Fr<ultllíH'IIf" " instruiueulos de mruica. _Augmenlarfa •I•· · 7 :7!10$, feil;os 11a fahclla .11s seg,uinl.es at-·

'":J:

:r

;.r-:

f•~or:H:ÜP:<: :;uh:.. . ecHrsiguac._~fiu n .. 1, cip.. _,~cz ele
~ :500$, rliga-se li :000$; sub-consigriacão n. 2,
C III vr•z de· J :500$, ilig:J'-'Se 3 :5110$; suli,:crmsi-

gmrr;ãu n. il, Pm ·vez de 1 :300$, diga-s<J 2 :000$;
4_'- :--ul•-enn~ign:u.:ãu n.
4, efn.vez de __ 3:500$, di.·1 dditltJ.\'

JO. /'esro

::;

.. .. . . -........ -.
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···------------······················
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do Br·asil, ás co-

p~ ...::e:Hlor•p:o;, O!'ganizadas, dt~ acc<;rdt•
h•gi~IJit..~ã~~ vigPnft~, J'f~:-;guardarlus o~ ir~
t•·•·t•::.-.!1~~- do Th,.:-:olll'IJ ·J!'cdpt·aJ, e ohset~v:ulas :!s

_louin:-:

:>. rJ33 :200$1100

~

lillnt'al_. Façain-se as seg·uintus ~dleracõ•\s na· tnhellú: J»csSo.ai. Suho•rlfFign:tr:iío 11. L cm vez de '200:000$, diga~se
lXII :OIJÜ~. aeeJ·e~cenlanrlo-se in-(ine: "J<'icanllo o
<:un•t·un aulot:iz:uln a üfiJizar Jlat•f_e dcsfa dofao;ão na i lllfH 11'1 anl'ia"rle I inhas c anzóos para fm·w•o·iniPnfo; Jlt'lo eusln ''a faclm·a IIOl' inl.er·medio
da lll~J"'L'IOJ·ia oh• J>oHos e Costas e da Gonfe(' . .·(llllÚtnirnlo tf,

•l••ra~;iio
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acere~ccHfc-se a' ~eguinfe Rub-consigoanova: n. li. "Idem á_ Liga dos ~porls da
llía•·inha, 20:000-$000" . . . . . . . ·.·. _..: ....••••

:to:

Variauet

rial,
~'âo

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

..

fi30:800$000

·

fi. liluniriio lle bocca. Heduzída de'~2.2fli.:!ll0$, feita~
lalwlht a~ ~eguinlcs altet·acões: ·l'e.;;soal.
~uh~efJJJ~ignatão n ~ I! r·erfijn·-:.-e âssitn :, ··~la1:·q

na

)

;.

aftPJHf('t· an pagatnento da~ ra(;Ões. e.n1 flinheir_c~'
aos "invalido;; e ao JH'6~oal do_s navios, coi·pos~
P~eola". c~tahPlecimenlo;, c repa ri icõi:>s de :\la-·
rinln. de· aerünlo com· as rlisposit;ões cni yigóf,
inelush'e ·a: ·ínelhoria de !'ancho. de ,que IJ·alà. o.
a ri. -\5 rla lei i1. · 4 .555, de· lO de _agosto de
1922, e regularizada pelo aviso 11. 3.675, de .
:~o rle ~ell'mh•·o de 1922, bem como aos guardas de jJOlicia rlo Arsena·l de lllarinha _da Capital Ferleral, na razão da rac.ão diat'ia de
2$5'00. no:> dias . rlc -effectivo . ser\'iço,_ Jéis
2-.l 113 :600$". :\lalc•·ial. Suh-cOI1;,ignação Ti, t,
em n·z _rlc JJ.5i6:910S, digâ-se:, !l:oo_o;ooo$.
acere:;epnlando i!I-[inc o seguinte:. :'-hPm_ as~i1_11
do ne~~o:;·l arlminislrativo milita•· c· civiL dó
A•·~r:nal dr• ·:\ra•·inha da Capital Fcrlcral. <le ac-.
cõrdo com o rleCI·elo n. 16,127, dc't8 de-ago;;lo.
ri e 1!l'!3, c pe>"~oal administrath·o c officiaes
alumJ.!O:> ria· K'cola :"\aval de Guerrac ctc ac:...
côrdo com o dec•·elo n. · 16. i4i, de 6: d!l se'-.
lembro de 1923" ••..••• ·. ~;. :_ ·, • • ._.:. • • ~,...
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H. 123 :600~000
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12. Dcspe;;as c:rtraorllwarias. Pessoal. SuiJ-consigna\lâO ll. 1, descrimine-se O pessoal contracta1.10. nas lahel!as explicativas; sub-consigna!}ãó
n. 2, redija-se assim: "Eventuaes: funet·>tes.
do~ civis e militares, Imitada~· de contas dos
n•sponsnYeis da 1\larinba, gratificâções •ao pes:;onl tio gabinete do Ministro, serviços • extranrclinarios. inclusive gratificação ao auxiliar
fio gahinete olo diJ•ector do Expediente, a;; gratificações exfraordinarias ao pessoal que trahallm junto ú )fi8são . Naval Americana, ot·ganização e revisão do . relatorio e orçamento e
ouh·a~ olespezas não previstas, 250~001}$000" ..
f~ . .llllllit:õcs de guerra. lleduzida de 100:000$000 ...•
H. Sobresalentes e mnbiliarios. Reduzida de 1011:000$,
feitas n~ tabella as seguintes all<Jrações: · suhnmsignação n. 1, em yez de 5110:000$, diga-se
· -100 :OOOS, ·e accrefccnte-se Í11-{i11e "e J"eparliçõt~s
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4. 900:000$000
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. 2. 500:000$000
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"\cct·escenfe-sc 'á sub-consignação nu~
t, c 5eguinfe: ".inclusive 1. 500 :000~,

Comb~t ..tit•ci.

t•ara curYão naeional ....... ·.......... ~ ....... .

,.·,

o>•

15 . .lfate;•it~l tle eon.•il'lleçt!o ·naval. lteduzida de r•_\is
500 :000~,. Í(\ila na. fabella a seguinte altct·a-.

.;ão: Suh-cnnsigna«:ão n. 2. em Yez de ·ré is
:>.t100:000$, diga-se: I ,500:000$· . ._.: .••.••• "
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6,500:000$000

i7. Obras. Reduzida de 500:000$, feitas na ta·hcl!a- as

seguintes

ultera«:õcs:

sulJ:.consignação · n.
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Fixa

Va;•iavel
supprinlti-se; suh-consignação n. 2, acm·escenl c-se in-{ine: "sen<lo 80 :OOOii ()ar·a a ccnclusão dos h·ahalhos de valm•izae.ão dos !errenos do exlinclo. Arsenal de l\la'l"inha da llahia.

'
repirros. dn e,sq1tatlra. lleduzida de ·

18. Cousercariio e
500 :000~, feila na lltllella a scguinle alleração: ·
sul•-consigna~ão n. J, r·euija-se assim: ~Par~
a conl inuaPão dos lrahalhos de conserv:rção e ·
e reparos ;la ·esquadra, diliues; elo." ........ ·
I

'

19. Sr;rvi~~os ar.ccst;orios ~ ....... : ..... : .·~;. .......... -,;. .· ..

20. EJ.·c,·cicius {indus. Heduzida de tOO :OO()f, feilas as
~Pguin!es
allera-cões na .·fabella: sendo réil'
'100: 000'$, para pessoal e tOO :000$ pai"a. mal m·ial •........... ' ....•.••••••••••••••• ; ••
Hcfluzida de 200:000$. ficàmlo·
redigida: .. J•arà pagamento de ajudas de
..'\:endnwnlo do pessoal em commissão
no · C,:jlrangeiro inclush·e as graJ.ificações es'peciaes e as sua1. despezas de material . e Jlara .
]mganw.nlo da missão na'\·al (officiaes e infer·im·l'.~ ifloneos), conh·actadas no ~strangciro,
I•:tJ':t im;lruc~ão e rlexlrmnento dos officiaes e
]lraras da Armafla e rlemais servioos teclmi(l9s.
da
)farinha de Guerra". Observação Ne- ·
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nhum official poderá receber . inais de uma
ajuda de cuslo no mesmo rinno; salvo por mo.,
t im de JH'OiiJO~;ão e. consequente· transferencia:
Não dú dh•eilo ao· a!Jono de ajuda de custo a
~nhidn de uayius ou diyisão cm exeroicios, não
. t enrlo nmtladu _,fe uma estação pard· outra, emhora· L1·ansilaudo por diffm·entes portos. : • ••.

,...

'

..

1.000:000$000

.w. ns :353$5ià.,

. :L 000 : 000~00(1 .

H

.o21:noo$ooo
\

r.n
r-:
.

'""'

.

,.."'

·.

~.

-·--:

o

'·.

----

~

o
"'"

.·

o

"'

~

c
~

!::;

c:'
:::>

o

o·

-"'

.

o

/

~~

i'...;-

_. :·---· ~

- -'-::•,--

.

_.; -

_

C>
j

~·

~

/

'
__:._::::. .:~-~--:.::....=.·::::-=~--~- ·...._.,. . ,.:._.:;;_.:...:_.......... :.:....:::. : ~

•

---

:;:-..!.;_~ ~ -:.;;-~--

-- ... -;

2-~-,~--=---

,.. -

J--_

· .. ...

~;.. ..·

-

-

..

..

<O
-J

r

,.

•'

~ .. i• '•
•'"'.

•·· .~

"
,','i,'

.. :.,

698

,\;>;~AI~S

'

·:·-···:

..

· ,

';'•'

despender wté ·cem ·
cio credito, podendo
quinhentos contos,:
· , . ·
·

a) acquisir;ão, quando Julgar mais 'opporltino, •das ünida~
des navacs que considerar indispensavcis ao serviço da. es~
quadr~1, inclusive um navio-escola, um para o scrvir;o. hydrographJCo •J ouleo para. o de pharóes, além dns unidades menores pm·a os SP!'Vi~os rios porl.os; · · ·. ·
.I .
,
.
ú) conLinuaçfw elas obra~ no dique c oi'l'Úlinas rla ilha das
Cohras e :;cu comnqucnlc equ-ipamento mdustrial, bem assim
as conslrur:t:ües ]Jara E:;cola Naval, no Corpo de Mal'inhoiros
Nacinnac;;, no l.ltd.nlhão Naval, Hospital rle Marinha e nas obrae
,novas do cdificin para o Ministerio da Marinha;
.· . , ·
r;) despesa~ com tv rcorga]lizaç,ão da Marinha, .inclusive
n1elhoramcnlos in•.li>pensavris c pessoal eontracl.aclos para as.
respectiva~ obras;
.
. ·
.
d)· ol'ganiza(;-~o definitiva rlo scrvico de aviação navai na ·
ilha do Governador c outros pontos convenientes ao longo do
lilloral. n .iuizn da adminisl.t:n~ão.
·
'
··
· ·
,\rl.. :i." E' o Gorr!'llo autoriz«do:
· L :\ t·ealiza·t· conl.ractn,; altím elo exeecicio, v'oi· tempo não
excerlente dr, l.res (3). annos. quando versaren1 sobro construcções, acquisir,.iio '-' reparos de mal.e!'ial de gucnn, combustíveis, l'fll'(:a c luz, altJguPi:i rle caw e loca~ão ele sorviços.
IT. A n•vct·; sc11: augnwnl.o rlc r:lcspcza, 0:; rcgnlamcntos
das diversa·s rt•parl.i(:iíes ~~ I'HI.nbcleeimcntos tlu Minisf.erio do
Marinha.
_
··
lU. ,\ t·ealizat··pm•JIJUI.a uu YeiHla nm lmsln publica, no
todo ou 'e111 pal'lc. rolai ivantnllle ao~ lerJ'CilOB ou propriedades
naeinmw,; na At·nm~üo, ncl.ual At·~enal rle Marinlin. ou outrog
que forem ,julgados rlc:;ncce:;,urios ao,; scrvit;os d.a Mm•inha
flp Ou ena.
·
' IV. A conlraclnr l.ccll!licos competentes para ministrar
·aos JleScadoros o ensino elo pt·cpnl'o e conser\'a·ção rl~ p_cixes,
[ll'ineipa!mente nquellcs que mais se prestem a ·substll.)lll' em
nosso,; mcrcn 'los o bacal h<ío.
Call)nru ·rio:; Deputados, O r! c lJUYenJ!Jro de. ·J !J23. · - .1.1'nollo /lodriaues de Azevedo, Pt·csirlcnt.e. - P~:~l-l:o _do. C_o.~ta
1/e(JfJ, .1" Secrcl.tE'io. - Gr'1l.til 1'avrlrl\1, 2" RPcrelm·w mtm•mo, ·
:\' ·comrniseão rlc Fimmea,;.
O Sr. 2' Secretario ·pJ•necdn'ú l•~ilura dos seguintes
-

•'··.'·

!lO SENADO

. Ari. 2." E' o- Governo uutori:!.àdo i\
m1l co_ ntu~ de rü_is, por meio de operaçõe~
sot• P<H'Ic em ouro, ale a base de mil e
· ·•
·
.
ouro, para:

i

'.,

··i:"l/'·:::·"".:··:.;·~ ;·

PAI\I~C:J~IU~~

N. 30G -

1923

Jlnrlacdin final do proiect:n do Srmarlo n. 7, de -1112:1, dut:m•m.i'll!~.mlo nma 1'nvisrir1 1w nrnw de crmallm·io, das nnt iauirlarlcs
dos 1JOstos de oarliUio e 1ll'imn·i1'ns tmwnt.es, 1l"l'lnnovülos
Jl•i.~l'cJ·ionnr.nl'e a" rlec1'o/.o n, t.:/.18, rlc I!JO;:

O Cong·1•esso :'laeional det•l·ela:
:\t•l.. '1.' O Gnvct·nn mandadt 1.·ovnt' na aPma de cnvalla-

ria de Extlt'cito as antiguidades dos

capilüe~

(!

primeir·os lo·

I'

·-···'

·,·

'••,,

,.,,,

..
·~- '·

'

: ,;/-~~:;~
',. ' ~

1199

nenlflS promovidos posl.criol'rncnle uo. docJ·elo legislativo numero 1.::148, do 12 ele julho rle.1905, afim· de serem obsorvadaa
as disposições no mesmo decr·el.o conl.idns, J'icando sem· effeito as all.erar;ões J'oil.as nas antiguidade~ daquclles officiaes,
em desnccórdo corn as rcreridns disposições. .
.
,\i'L. 2.' Da oxocnoito desta lei non huma vantagem pecu~liarta advirá para os que foram prejudicados em suas antigUJdades ..

.

;

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario.
Sala da Commissão de netlaccão, 10 de novembro de 192~.
- illarcilio de Lace1•da, Relator. -José E-useb·io. ,
·. .

··I"'

·

l!,ica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte,
depois do publicada no Dfario do Oonyresso.
.
'
I

.

N. 307- 192:1

lledacção final tlo projeclo do Senado n. 17, de ·IIJ2.1, Mnsiderando de -utilidade pu/ilicn as Academias de Leltms do ·
Piauhu, do Mm·un/úio, de Al.ayoas, da Balda, de Hina.1 Geraes, do ,Rio de Janeú•o, de S. Paulo. do Paraná e do Riol
G1·ande do. S-ul
. ·
·

"

;,1

']',,

;;:.,
. -·;

. ·1·:.

',,!

·'.::

O Congresso Nacional decreta:

Art.igo unico. São eonsidomdas. de ul.ilidudc publica- as
Academias. de J"ct.t.L·as oxist.ontcs nos Estados de Minas Geraes; São Paulo, Hio rlc JanoiJ•o, Alngoas, Bahia, Piaul1y, Maranhão o Hio Grande do Sul; revogadas as disposi~ões cm contrario, ·
.'

.

Sala da Commissão de' Hednc~lão 1 1O de novembro do 1923.
- Araujo Góe,1, Presidonl.c. - lrlarcilio. de I.accrda, Helutor.
- José Eusebio.
''
Fica sobro a mosa JlUJ'a ser discutida na sessilo seguinte,
depois tlr~ pühlicarla no Diario do Conm·e~so.
N. 308 .;_ 1923

Redacção (lnal do Pl'Ojar:to· do 8rmado n. 2:1 tle ·I!J2.1,.wnside-j
1'a7Ulo dwnlilidarle pu.b/:icn rt A.I.WI.'Írt(!tio dm J111:rdúJ•os da

'

':. ~ ..
'

-~

Porlalf':tl, no l!:slarlo do Cermí

O Cong·J•csso Nacional rrosoll·o: ·

Arl.ig·n unico. B' consirlct•flila do ul.ilidar)e J.ullliea t\ Asdos MeJ•cioit·os,. cnrn sflrlo llm FoPtaln~a. eapilal da
C4HH'tt; rcvog·urlas as rli~posi(:fiP~ 1•m cnnlrario.

·~ociaf.:ün

Sala ria

ComrniRg~o

de rtrrlncr>ftn, 10 dn

nol'~mhl'f»

- Morr1ilio de Lm•cJ·rla, H1!lnl O I', ::.._José Buseúio.
Fica Wllt'o tl nH•su put•a sm• rli~eul.idn nu
publicada 1111 Diltl'iO de~ Ct!llUI'Ii$0'0.

daLICIÍS u~

do 1923.

SYS~i1u soguinto,

.:1

'I
. ·I
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I
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N · :iO!J - · I !l~:;

I!edam;i1o final do pro.iecto elo Sr:nodo, n; :10,. rle ·1.?2:1, is•mtmulo
1/1:

f•·litr./011101,'1.'/ (JI/1', /t?Ctli/o JIII:I'U li"·~'-_./··

iJI!)JOS/1.1•1/rliW/II'ÍI'Ii

tcl'irrr

sl'}tl 't'ÚIIIpor/ado pelo

pelo sn-tt. ]JI'OJJ/'Íe/.rrrio,

lliN1iW

. O Cong·rcsso Nacional rr.solYe:
.
Ari... J.• Sél'<í r.onePdida ist·n~fto de clit·eilos dl' runsumo.
mcciianfe as cautela~ l'i~r.ae~ qnn o.Minisfl·o da .Fazt•ndn ,iul!('fll.'
necessat·ias, aos aulnmoYtlis dr' u~n par·liculat· qut.• ll'nlwm
:;ido lel'adt.t~ pam " ''"ll'flllg·l•irtt 111'1•1' l'f'~pt•t•IÍ\'It>< l'''"]ll'if'lnrin<
quandn fi•: no\'o illlP•.tt·l;td":' J'OI' t>Stt•:',
·
. Arl. 2".· ncyogam-;;;r.

a~

dispnSil;itt1ô

('Jl1

í'Ollli'Hl'in.

Sala rla Cllmmi;;,;fin di' Hrilaeçfio, ·lO rlt.' nn\'l'rnbro dr Hl2!3.
J/m'l.'iliri dr• Lnr.r.n/o, HrhtiiJI',.- J,,s,: Rí1sf'IJin.
F ir.a ;;ol11:1' a n1ro,;a pm·a .,ri' ri i2:.· LI ~iria na .'<r..,sfio se-

. gtiint.r., r.k•p!'li;;' de- jml;tlir:ado no !Jiorio dn
N. 31 O. -

Cun{ft'Psso.

1!123

1/edtwçtio fiual do p1•ojP-~to elo S'i!Wdo n. 3li, de -/.92:J, a11~m·i·
·
:wulo a alu:rtu?'ll de um.ct•crhlo J!UI'a Jiii{JIItncnto de tll(rr·. ?'ellcll de vencimentos que, a contw· c/.11 janeiro de: ·19~1 ,,

twm:pr:te a ·oscm• .4.11g_u..Yto de Cm·valho Bas1o.1, ajurlan'le do

clwfc da officina de ~~tereotyrda elo "Dim•-io Offidal" .
,

O Cong!'CS~IJ.\Nacional reso!Yc:

Arl. 1' ..Fica o Poder ExecutivÓ autot·i~aclo a abrir o cre~
dito nocessario para pagar ao a ludante ·de chefe ela officiua
do stereotypia do Diari'n Officia,(, Oscar Augusto de Car,·nlho
Bustos; a importancia · corrospondcnle ú di1'l'ercnç,t ele wncimento~ que lhe compele, e_J).tre 450$ e tiOO$ mrn8aN•, a contar ·
d1! janeiro do 1!121.

.

·

Sa ln da i.:(J)nmi~;;ão de lli!d!W(!iin. -!0 rif' il(l\'1111 tln·" d,• I !I~ fi.
-:- .1/ard/io r/e /,11!]/?i'tlrt, ftplatm·: -· .losri H!lsi•l•iu ..
. J1,ica ~uhl'f~ n llH.~sa pa1·a SPP'diseulidn nn ~~~~~;1~~ :-;p;.:ndntr,
riepoi:J 'rie pnltlicndn no ])it1rio !lo Crntt/l'l'-'""·

Gnnlpili'I:'·I!NII lllÚ" o; Si'."· i'il't':i HPiu•lln, lndin dn Ht·a.o;il.
Fel·rril'U CI!UI'I',;. Ho:;n I' Sill'll. Ht•t'liHl'liilln ~l,nl••ii'lt, .lt!l'llnymo
;\lonlniro, 7\lltt·t:illo fi,. Lnt!••rrla.
lt'il,li'll :\lal'llado. Adni1•Iir• ·
not·do, .\Jfi•r•dn Elii>'. Ah·ut'll ti·~ l:a!'\'llilin ..TIIS(• )iut•linlltJ. Lili'/,
,\tlolpli'o, lf,_,l'liiCili'J.dirlo dr> ;\iftl'lH''• 01'111'l'OSII :llai'CJIIt'' ,; C:ll'lo ..;
Hnl'l.llt.'il (I li'~.
]Jf'ixattl dr• cntllllllt'l'l'l'l', l'lltn t'liii:<H jll,lil'ir•atla. n;; Sr·,:.
A . .\zr•!'l'tir•, ~ih·••t•in ?\r1·~·. llal'IHt.'a Lin1a, .\l11lia.• .\'1'\'1'.", \'p •..
nant•io ~•;iYa, Cal'lll~iJ·o da Cnnha, 01111\'Hiu llttlll'ndlr•!'g',. Si-

·

·..:,_.•

.,

f,, ' " '

,' '

•
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'queira de )lenCZI!~, Antonio Moniz, Jloni~ Sodré, mgucT de
t:aJoealho, 'FJ•mwisco Sallc,, fiamo$ Caiado, Lauro l\lüllet' o
Vidul HaiiHlS (17).

' !·'

O Sr. Presidente - Horn do expedirmte. 'fem . a-· palnVJ'tt
o ~r. Senado!' Cunha ~tachado, prúriamente inscri)lto.

o s,•.

Clwhn .l/achado (.) - St•' PI'I)Siill'nle, v' Ex' mn '
coiJ<:.edeuJt palawa para ·rallal' soh1·c o Jll'iínei I'O assumplo de
,iulganll'nln das P!eir;ües r•~alizallns nu Eslad, da J3ahia. A
ur·dem dn·dia da se:;siío de lloje, isto é, da ''discmsão nnica" do
que r~stá ern rJiseussão; portante, é a elri~ão senatot•ial realizada lllt Balda C· o ·\·otú-do SL·. Lam·o Sodt•é, opimuJdn·pelu anmii!ar•ão dessa eleição.
·
·
o- J'oilo esteve em esLudo;; na Commissãó de Poderes.
~fio ,;(•i se estarei .. enganado, ma,; tendo sido· apre:;entadu
o paJ•eéet' -rln Rclal.ol', que ficou .wb judice, pot·que hou\·n um
pi~ditlt• de vista, não sei si a discussão no plenat·io dev,e ter
pot· llase o diploma expedido a um dos candidatos, ou,· crmeomi Im~tcmenc, com cllc, o voto· pt•oreriçlo .1Jelo digo nelulor..
·
O 811. PnESIDh::'o!'PE ,...-.A duvida elo V. Ex. orig·inn-so illl
f~clo do nobre Senador não ter lido eomplelamentc o que cMlÍ
IJU O!'dern du dia, qüe diz:

. "Di~cu~s:io unica iln .iulgnnwniQ das elt'ii'ões t·Ntlizailas no Esl.ado da Baltia, 1Ío dia 22 rle .iullio do cot•rr•nle ·a III! O, para preencliimenlu da vng·a de Senad11t'
nherta [H.' lo fallecimrnlo dn Sr. Huy Hat•hosa, acompallhadu;; do rcspt!clivo diploma rxp•~rlitlo pela .Tnnl.lt
i\puJ•adot•a o dn vol.o do Sl'. LUJ!l'O Sodrr\, opinando pela
· ·
.~ ·
sua annt!ll'a~iio." '-.,

De moclu que a disco;;~:io v0r;;n ;;·oht·c o diplomtt e ~nlH'e
, , o v•·11 o riu :'ll'. Ln lll'n Sodr•L
() Sn. C1ÍXJJA :\LICJJAIJIJ- Bl'll .iu~tanwnle u quer ia dizt•t·.
J~m r:nalf[llt't' hypollu•sl' c11 •.ne it.tscrevi rmru fallat·· :• respPil"
. rlu::f'a eleiç:1o, ]JI)la l'aZrí" milito snnple~ rli! flll(\ n:t Commis:<HIJ
'd1• PcJlm·e;;, li~'-' ll pal't~Cf'J' do emiJ\I'Ille Rel~tllll', pr.•tli ·v!sla,do
mesnw p111' ll!H' ·COllCIII'clar eom ~s. cnnclnso'!" a que 1-l • .l•.x.
dl!.•;wu. e1H vu·l.utle dn< Psl.wlos li:'JI.os.
·EsiP parf'eül' · (1/W.I'f·rrllulo ·a.m ?nliiii/.SI.'I'iJIIo) rlt•\'l.'l'ia .~1'1'
lido J!lll t'J!Uilifit, da C11nrntissãn, si JlOr forr;a riP l!IJI rlispo~il.ivu
rc•g:inwntal u caso não livessl' de sr•t' ~ulunrll.irlo :í diseuss:io
r~ ·;·ul:;,•iín no plf'nUI'io. Xl',;ias,eondi•;•je:;, ·en que riC\'rl'ia llPL'J~
ft•nlal···" 1111'11 vnlu :í Co111missiio, venho fazl.'l-o pcJ•anle u
f:iemH:o (h1) :

Sr.·. PJ;f·~idPnlf', i'· est.e n resunudo do c;;ludo a i.ltJe chuM
J.:'UI•i, PXnminmHlu os· livros o papeis J'clutivn:; no pleito elciln!'al da Ballin.
Cutun Iii>'~"· p,;le I.J•a!Jallio doYOI·ia scJ• npl'cBcnlndo :l Cnmmis;;iio "'~ POJh't'l~s; ntu~. itJir~l'l't•JHPido cllc na· GomJuissfio twl:t
r.li~eu:;,.;iin do SPuado, trouxe-o pnru Rcr, s·ul.nnelti,lo i't :1[11'1'-

(•) Xii o fui r·cvi:;lu pelq orador,
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8t•nla~Au <!OS eofll~g:as .no TUO!llf!ltlll em QUI' SC Vae rli~cul.ir f!ISSa
clc•icãu. ]~ folgo de.··rcgisl.rar, o .que mr hom·a, que• I'Stru,.trabulho foi nccoito c asBig·nudo por lllais. lt•cs rnembr·os da
Comm i~,;fio. de Po<IPrPs.
.
V. ]~x o t·rcehet•:í, 011 comu vulo c1n sopal'udo uo :parecer
du eminenl.(! Ilclator, o qnul lt•.mlwm nsl.á mn discussão, ou,
então, como uma ememla a essa pai.·ccer, si ror cllc a base da·
cisel!ssão.
.
Tenho concluido. W:uilo bem; 1wuito bem:.) .•

Vem á Mesa c é lida a seguinte
EMENDA' ..
.

'

'

LanTenlânrin nãn \wd~r·mos dar no.~sa assignalur:t Ulil tra-.
halho cló emincnlr! llc ntm• ria Pleição senatorial do Estado da
.Bahia, rlnl'f!TilOii, enlrdanl.o. aqui rloixnr ·consignadas no;;;:as
.homenagens :í e.olllJletencia e aos intuitos dcmocratico., que
oricnl.ar·nm o parceer Clll debate..
· .
· f'I'U:lo;; :i r·aciiJnal rlispoSi\~ão constil.ucional, qtie atlribw~
a cacla uma das Gamaras do CongTcsso Legi;;la!ivo n compr.- ·
teneia para ·vm·i[icm• c reconhr.cc1' os poderes de seus mr.mhrns ·(ar·!.. JR, da Constítuic.ão Federal), só nos é licito esludar
o caso srmal.orial da Hnllin orn l'acc das lo i~ clcitoraeB vigent.cs.
· salicntandu que c,;l.as i<i fizemh1 luuo quanto lhes ·roi con~tr
tucionalmente PP.rrnit.lido no sentido da orientnr:ão ·.ddonuida
pelo illustl'c nelal.oi' - rlc ser confiada á magistratura vitnlicia a execução da lei eleitoral, capital e ·primordial nó rcgirncn -rlcmocrntico, implantado entre nós. · .
.
O alistarilento, base de todo o me•canismo. eleit.oral, foi
confiado nos juizo;; de direito, vitalicios c ·inamoviveis; cabendo-lhes no municipio de rcsidencia do alistanrlo.não s6 o
processo, como o despacho rJefinif.ivo e naqnclles que nãli fo"
rem s1ídc de eomarca, npnas o ·despacho definitivo,· sendo o
processo delegado nos 'Juizes· preparadores - art. 1", da lei
n. 3. 1~10, rlr 2 de agosto de HH6. E pa.rn não ficar limil:ad!t
á mngistratum estailll:ll ou local a rcsponsabi!id!lde do t.üo .·
imp'r1rLnnte sel'vit~o. foi eT·oadn a ,.iunl.a do recursos para revet
as dcci~õ·~s rios juizes •I e 'lil'Cito;. c l)omposLa do. juiz federal
da socçao. como J.ll'Cslrlonl.e, do ~eu substJtuto e do procurador
geral do Estado - ar L 11; da lei n. 3 .139.
· Quanto .ao processo elcil.oral, não foi menos tClnra n po~i ..
·f.iva a inlcrven~,ão. tnnl.o -da magistratum local, como 'da fe~
·dera!. Ao;; juizes do dirnil.o incumhcm os trabalhos prclirni··
nares da eleiçfl.o, c a pnrl.icipnção ·uns mesas cloHoraes, eonJuntnmenlo <)orn rep!'csontan!.es da justiça federal; sondo ~
junta apni'HriOI'a das ()lcií~õcs composta rio juiz federal, conw'
prusiclenlt•, dn se11 sullslit.ulo e do roprosentanl.c elo ministerio publit:o ,iunto ao Snpel'im· Tl'ilmnal rio Jus'ti~;a ~ m·1.igos H a I2 e 2G da lei n. 3, 203, rlc 27 de clezornhro ele Hl! G.
· A !ri ppnem·o11 a·cnnl.elat• o ai.i'sl.nmenl.o o o processo olrif.oral p~llldo-ns snh ~~ fi!'cnlizaç.ão, direcção c rcsponsnhilid:HIP
da magi,;JJ•atut·a. Mms do qnc 1sso, sô com a rnl'orma dn Constitll icfi.o,
PnnhnlllO~, port'nl, de pnl'to quaosqucr questões ]Jl'Clirninares, llif'SIIID a t.lt• saber si a junla apnrndora linha compe~cncia pnr·a deixar de apurar actas eleilornos, quo se acha'!am
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cm flagrante violação da lei de I !llli. Absurdas ou não tae:;
acl.as, a .Commissiio teria de estudai-as e sobre ellas· firmal' a·
inl'r~rmacito uofinitiva soiJI~e o pleil.o, cujo julgamento cabertl
ao ·Senado.
·
··
E' o q\w vemos fazer:
./
., . Da eleição realizada,. ~os 22 de julho, do •COrrente anno no

Estado da. Bahin, para preenchimento da vag~ aberta com o
fallecimcnlo · do egregio Senador Conselheiro Ruy Barbosa.
foram remettidos ao-Senado 450 livros o mais as 14 votaçfíes
em carl.orio de Abrantes, Matta de S. João, Al'atuhype, Amargosa, Castro Alves; Ilhéos, Nazareth,. Villa de S. Francisco,
Itabo!'aba, Chorrochó, Chique-Chique, Guanamby, Bom Je~us
de> lho de Contas c Mucugê.
· ·
·
No· of1'ici.o com que o juiz 'scDcional claquelle Estado o~
romutteu á Secrétaria desta Casa. do .Congresso não so acham
especificados um livro de . Alcobaca, tros de S. Folippo, do
2' districto; dous de Capivary e dous de 'l'ucano; do :J" dis- '
tricLo, crn um total de oito que addi•cionados aos 451 eons, tarit.es ucsse ·.documento, perfazem os 459 effectivamente en- ·
:ViadOS·.
. .
A' ,sua vez; quer nas relações das secç:ões não. apuradas,
quer na das· que não funccionaram, quer na das ·apuradas,
constantes do i:liploma, ·não h a. referencias· ás de~
a) Esplanada, ·2"; Curaça, ti".; l!"eira do Sant'Anna, 9';.
Queimadas, 4'; · Riachão do Jacuhype, 1', 2", 3" e 4•;
.
b) Curaçá fi';. :E'eira de Sant'Anna, 10'; Inhambupe, 4";
· Serrinha, 2'; Doutor Seabra, 2•.: Itapicurú, 1•; Centocé, 1•;
'l'ucano, 3";
. :
. . ·. · ,
c) Jacaracy, 1';
d) Carinhanha, 1', .4~. 5" e 6' e Santo Amaro,. 6'.
.· Destas secções, .conforin·e se verifica dos respectivos livros· e dos documentos presentes 1í Com missão, niio foram npnl'aclas as do grupo A o B; as pl'.imeiras por falta de rubl'iea e
as ui Limas por falsifica~õcs de firmas.
·
· Não houve eleição na de .Tacaracy, 1' e foram apui·udas
. as cinco constantes do grupo D.
Addicionando-se estaô 22 ás 525 especificadas na acta dú
apuração gcr.al; teem-se as 551 secções em que se divide o Es.
tado da Bahia.
Mossa acta notam-se ainda os seguintes scnões :·

Conquista 1' - FigUt·a apenas como não· a.eurada, pot·
falta du rubrica, quando altím desse vicio, a soc~ao não i'nnr.cionou.
Oliveira dos l3rejinhos 1" - Idem.
.
Hal'l'il elo llio do Contas ~" - Appa1·cc:o como 111io apurada,
pot•·falsificaefio do fir1nas, o apm·aâa como de fa-cto foi.
. Onde oslú Villa do Soure 2', dada como níio tendo funl!cionaclo, devia eslill' - Villa lia Sauclc 2", porquanto aqucllo
munici]du :;ô tem lllllil secção o nesta unima ó que se não
' realizou u. oleiçiio.
·
Pur outro larlo, tlu Jllll[l]la or·ganizarlo pela Secretaria, nüo
eonstan1 as J" e 2'~ ''UCílÜos de 'l'aporoú; 1' o 2" de .f!atrocinio

·''

.·.·;

,

..
-~

..

. .·,"!~

..• ··<"::.

. "i'·:·(
'. ~-:'·~.\

·:

(

:'·.~~;:

.,

·:.'}
'•

,'

... .· ..

' ..'. ·:: I.

·''•,

'"

704

-.

·..

.-;'i,•:

'

. ·'

..._,

-~- <<·:'/'."; ' .•.
,''r .

'·

'J(

: .·.

..-·.'

······;

A:\llAES DO ··SENADO

...

do Coill:•; I" ll li', de' Bum .Tilsus.·rlo llio·das Côntas,quc·nao
fnnf!Cionat·ant: I~ de Guauamby e 1' a 5' de .\Jucug·ê. que
1amtwm nfio l'.unccionararn, tendo -sido J'eilu ·cm cat•lor.io a-vo-.
la1:ão constante daquello mappn.. . ·. •.
· .·
: · ...
Homman!lo o:; r·esttllados constgnados t'l'll todos o:; papr: tg
!'euwttidos ·ao Senàdo, a Srcrritnria ,enconlt:ou:
·
·
J)e. ·.-\rlindo ·Lconi ... . ·.......... ,_ ... ; .... •··· .·.. ·
1~111

~eparado

O O I

O O O .t,.o

I

O I

O I

0

O I

I

O O I

.. I

.

.

t

t

.. ··

O

I

f

O I

.

I

I

I

0

·Votos
.oiLSii
.. \l\H:

''

42.805

'"
J)t•. Pl~dl 1 0 Lago ............ -. ............ -........... .
-Ern ·separado .. ·.. -. .... :.; •..... ; , , ........ ~ .·......... ;, ..... .

Votcts

•rotai

'. o o o o o o, O f O I

'

O O I o O t o t I t ,I
1

,-

-

1 t I I I I I t I I

.

I I I 1 1

O

Total·., ... o.•••.••••••••... ' ·~·.·· ••..•. o •.•. ·... ·o· •.
'

3J olj;l~
1.175

32.807

'

Qunt' h•l.o dizer que, mosmo ~dtnitt.indo-sc a validade Jc•
Judas ·ai\ eleic:ões. sem exctJpc•ão de uma sô, o candiãato oppo:..
:;;icillllista teria obtido mais ::lü tres quarLas partes chi volu!:iio
do canil i dato governisl.a. . .
J.:~ta simples ··ciroumstaí.tcia rJUf!, em uma eleixii!! !iVI'C dennl~tL'Ja apenas o grand~ val~t' e e!l.oral .da 'j.JlJlOS,U:ao •.em. Ullt
plcJI.o cuJas. fraurles, VJO!enctas e compress(lCS, toram ate ao
as:;assinio ele· Jiseacs do eandiclato OJlposic'ionisla --:- !Ja;;ta JlOI'
;;i ,,., para no;; levar {t muita legitima presnmpção de que u
l'!'."lllladu .real do plpito não pôde cleixar .. dc seg J'avoravcl a
e:"l:e candtdatu,
. .
·,
~,.
J~ i~lo t'• tanto nmi;; certo qúanto. apiJrulla,;
UJWna• as
eli.>il;i:ie' niio. illt]Hlgnadas pot· qnalqu~Jr' dos .candidatos, tem-se:.

Nol.os
Lago .. o•..•....••.•• o..••.• ,· •.•.. ·. o.~.
Dr; Arlindo .LNlll~ , .. , .. , . : , ... , .•..... , , , .. , . ,

])t·. 1 odr·o
1

SL'jn. pori;Jll, como for, o J'udo é que; ·1lu a·l:c!'>i·do 1.:om a
pmxP iúinlut·r·nptarnente 8egnida pela Commissão d1! .Podet't!i'
,. J!"lo ~enado e nuti~. de ncctiJ•do l'nin o volu do .CongTesso !la
!!ll.iiiHI elf!il,~ão Jll'e~idl'ncial, nfw pudr;m ~l't'· c11mpuludus naqttelle re,;ultudu os vuto.~ at.tl'illuidos'aus dou;i <!llnd.idalq.s na~
;-;_.-'C~ltj0S :

... ~ ... , , -o.,,.:·-

A

11j em· eu,ia:i. acta,; as firmas dos eleil.m·es e me~at·io:; nüci

e,.;tiíu

J'f'~unlteeida.;;

.
.
.
.
ru,ius liYt'os e.,tãn ruiH·irado~ apcna;; com a cltancellii
rlo ,in il de direito 1'111 toda:; as pagina&;
r·) l.'lll· cujas nela;; rorarn ralsifir.udas us firmas dos cleilnrl's, l'üllliJ dt'IIHlliSil'al'lllll O:; CXll'lliOS pQI'iC.Íll('>' feilo~ )101'
qrtalro dus cinco tnhclliães clrt capilal d:~ J3ahia a t·cqnrrimrnl·o
li)

IIII/ CU/III) dt! 11/lll'o t'rntdida/.!1,
,
1•:1'1'••,•1 h·allll'tlll' a l!ullidadl' das elei~;iies "m

/111/(IJ t/1•

1~n,ia~

.'

~

actas :1,;
Jit·ma:< dos cle•il.orcs e mesarios ,não et4fio t•cconltccidus
~olJl'e .•et· duull'ina :<tt.,.tenlada por não. nlf)IJOt' aulçn:Idadc que
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Ruy J3arbosa no parcccl' transcripto á pag·ina G5 do avulso c!o
P!lroccr da ÇonJn)issão. do Poderes n. 22, de 'l!HS, sobro ~ clo:''ao elo Para o a pag·ma 3.15 elo Promptuarw da Legtslaoao
J!:lúil.oral, dn Edgtú•d Costa, segunda edição, J !122 - é ponto
pnciJ'ico, JlOI'QIJanlu, qLÜ!J' em 1918, quer rrn '1921, a Conunissão
propoz e o Sennúo, por esse mli!co fundamento, annullou:

I

15 scc(•õcs elo Ccartt (parecer n. J7, de Hll8j;
2 ele Goyaz (parecer n. ·W, de 1!H8);
13 do Pará (parecer n .. 22, de 1018);
:1.2 ele A!agoa.s (parecor n. 20, ele iiHS);
50 do :I~stado do lHo do Janeiro (parecet· a .. 21, de HH.S);
4 do l'!auhy (parc.ccr n. 23, de 1!H8);
5 do l'~nuhy (voto cm separado du SI'. Generoso MarCJLteô, approyai./o pt·crcrencialmenl.c ao
parecer n. 23, de

J!J:ll'),
'
Ainda pur e~l c· JJJC~HJO e uuicu ftmrl:utHJnlo o Congresso
por propo:>ta da Musa, uo parecer ~oure a ullillla elci~ão pre.
siclcneial, annullou:

i

seceõcs do ~\mazonas;
i do Pat•ú;
1.· do l\lnraull<io;

:J5 da Hah ia;
J9 do Cear:\;

;, de PermnttiiiJ~o;
28 dr S. Paulo;
n de Minas Gerae:;; e ,
!,

'.

uu lt i o nramle do Su I.

Pót· ·outro lauo, a ruiJrica por· chancella em toà'us as p~
g·ino.s dos li\'l'us, sempre fez incorrerem na nullielado estabe·
lctida pelo n. 3, elo aT'i. H, ela let de Hl16 as eleições
lançadas.
A Jll'O\'a Ji.sto esltt ew que, por tal, o Senado annullou:
J se~(JJio de Goyuz (parecer n. 18, ele 1!l18) ; ·

·. .
1 elo Hio rlc Janeiw (parecer n. 21, de 1918); o ·
1 do l)ianhy (voto um scpamdo, do Sr. Generoso Mar.
que~. acima eilado i .
E n Cnngl'CB~o Clllllieccndo das
i 022, annullou:

elei~ües p!'esiclmtcine~

ele

:l/' fiu l't•i'JlUilll.IUCU;
.2G da Hall ia;
~l riu S. Paulo:
1 do !tio Gt·amle do Sul.
Si, comu j:i 'vimu;, a J'ulla du J'PeonlwcitnNtlo da,; J'it•m:.ts
importa na JÚII!iclaclu da clei<;iio, elaJ•o rst:i que. provada a
falsi t'i>euçãn rlesLas firmas, com melhores e mais fortes ra·
zücs, milla duye sr1· a clci_ção oivucla deste 1·ieio, JlO!' incurso,
Já 1111. m:L. -1 J, 11. ú, j:í no ar L ·H, 11. G, j:\ no mosmo urL. 7",

ela l1!t ütl.uela.
Ora, descontados aml.lo:l os cuncliclatos os vuLo,; con,;lunles

do;; papeis lias eleiçücs orn que SI) verifical'Um as ürC"'tiltu·.illadt•s :wima aponladas c mais os ~las VÇ!tuclies 001 l'~J·Im•io
S.·- Vol. VIl
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rle Vi lia de S.· Franci,;co, Itaberaba, Chorro·chó e Bom Jesus

diJ Ilio das Contas qnc não olwdeceram ás formalidades

clleg·a-se ao seguinte resultado:

legac~,

.

Votos
Dr. Pedro Lago ............... ; , ..... , ..·.... .
Dr. Arlindo Leoni ........................ , ... .

18.261.
16.285

ou seja, quasi precisarnenlc :u1 resulia::lo a que che.gou a .Junta
·Apuradora . (})r. Pedro Lag-o, ·18. 403, e Dr.· Arlindo . Lellni,
· 16.328), e merc11 do ,qual diplomou t· candidato contestado.
E' certo que. já perante essa juntá, por intermedio rio sim
procurador, já pessoalmente, perante a Commissão de Poderes, o .conl.est.ant.c allegou a nullidade daquelle dip,lnma ,sob
o fundamento ua incompetencJa da .Junta Apuradora, para
deixar de apura1· as elei~ões, cujos vicias foram acima apontados.
·
i\Jas para dcmonsl.rar a improccdenoia desta alieg-ação;
basl.a confrontar os diversos textos da legislação eleitoral i~
]Jllblicana, quer no Locanl.e ú constituicã<'. quer ás funccões
da;; .Juntas Apuradoras :
Respeito ú Rua constitui(.'llia, determinava o art. 44 da lei
n. 35, de 26 de janeiro de 1892:
"Arl.. 44. Trinta dias depois de finda a eleiçiio,
reunidos na saia das ~essues do governo municipal, nas
sédes das circumserip\\ÕC» eleitoraes e no Districto l<'edoral, o presidente do mesmo g·overno, os cinco membros mais velados c os 'dnco immediatos ao menos votado, pi·oceder-se-ha á apuração geral dos votos da
eleição."

Dispunha o n~ II do art. 91 da lei n. 1.269, de 15
de novembro de 1904.:
"Na capital dos Estados, do substituto do juiz seccional, como pr~sidenle, lambem só com voto de quali- .
dade, e dos presidentes de conse,lhos, camaras ou intendencias municipaes da respectiva circumscripção
eleitoral, ou dos seus substitutos legues em exercicio. ~

P!'escreve o art. 25, da lei n. 3. 208, de 27 de dezembro
. ,...... :
, de 1916:
"A Junta Apuradora compor-sc-ha do juiz federal,
como presidente, do seu subsl.ituto e do representante
do Ministerio Publico junl.o ao Tribunal Superior de
,fust,iça. No· Districlo Federal servirá o juiz federal da
2• Vara. n
Corno se ve, o legislado!' de 1. 9'1G, não só transferiu para
rrmg·iHLrados as i'uncçõos a cargo ele leigos, como, redu~indo a
uma do Estado, as diversas juntas apuradoras existentes, paroee t.r\J' 'obo(lecido ao intuito de, J.·ml.o quanto passivei, excluir dc!i'aH al.ó mesmo os rnagistr1idüs. e&taduU"e~.
·

;

.,-' . .

·.-.. ·.,·
'
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·No tocante ás attribuicões das juntas apuradoras prescreve c: art. 55, § 6', da lei n. 35; de 26 de janeiro de 1892 i
•

r

<

"A' Junta Apuradora cabe. sómente sommar os votos constantes das authenticas, devendo todavia- meno.
cionar na U!Cta qualquer duvida que tenha sobre a org-anização de alguma mesa de ' secção eleitoral, bem ·
como, expressamente, os .votos obtidos pelos candidatos
pessa 's'ecção."
·
.
·
.
' ·.
I

Displinha o· art. 98 da lei n. 1.269, de 15 de novembru
de 1904:
·
''A junta limitar-se-ha a sommar os votos obtidos
pelos candidatos, não podendo entrar na apreciação de
nullidades da elei~o ou da inelegibilidade dos cidadllos
votados, devendo menciortar' duvidas, que forem encon/.J·:irJa:;, sobre: a organização de qualquer mesa eleitora!,
l'at.endo expressa menção dos votos obtido~ pelos can,..
uidatos."
·
· ··
•. .
Piescr·evr·a ·o art. .30/ I §· 3'I da let'de
.
. .1916 '•·
o

/

· _ "Não se.rá apurada a eleição lançada em livrQ que
na o tenha stdo aberto, encerrado, numerado e rubricado
. pelo ,iui~· federal; rubricado pelo juiz de direito; ou do
qual co~stem. actas. que não tenhan~ sido assignadas
pelos eleitores que votaram e mesarros.
·
Em nénhum outro caso, e sob ·qualquer prete:a:to,
deixará a junta de apurar a eleiÇão."· ·. .. ·. · ·,
Estabelece o art. 22 da lei de :W20:
"A' Junta Apuradora é defeso entrar no .ex:ame e
indagação dos vícios intrínsecos das actas elei.toraes, li-.
míLaudo-se a examinar si os livros estão .legalmente
authenticados c si as actas estão. assignadas pelos ·elei-'
tores que vótaram e pelos mesarios .e si satisfazem todas as axigencias do ar L 17 ·e. paragra.phos da lei numero 2.201:! de 1916."
... ·. ' ;..· , .. ,
Segundo ·claramente ~e dcpt•ehende da simples 'leitura·i
desses. dispositivos, a~ allribLiições das Juntas Apuradora.;;,·
adsLrictas á simples contagem de votos, poJas leis de ·1892. êL
1904 1 vecm ovo)uinclo desde 1!l1ü, por cujo: J.ei n. 2.203, ellas·
não podiam apurar: "a ele'ição lançada mn livro .que não tenha:.
sido aberto, encerrado, nu1nerado e rubrica'tlo pelo juiz .(e'-'.
deral, 1'ubricado pelo juiz de direito, ou do qual constem actas·:
'tU.e nüo tenham sido assianadas pelos eleitores que votaram'·
e .mes-arios~'. até :í competencia para exam-irwr ·si· os livro'&;'
estão leaatm.enta aulhenticados e si as actas estilo assignadall'
pelos eleitores que volw·am e pelos mesarios, e .si sat'is{azem' ·
todas as exirJencias do w·t . .J7 e paraara,pho da lçi n; 3.208;
de 1916".

.,
,.,'
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·'

.·

~·

,·,.,
' ;~
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,\

·

Orn. a menos que se níío pretenda o exame dos ·Jiwos ll .·
das act.aR, reduzindo a uma simples diversão com que as Juntas
Apuradoras amenizem n nrc)~m tarefa de sommnr votos, não ha
oomo contestar que nn competencia que a· lei lhes outorgou.
para entrar nnquelle exame, está implicHamenLe contida a· de
ápurnr .ou deixar do apurar e~~;~.itores.•.
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E rladas as modificações introdu~idas pela lei lio :191G na
composição das Juntas Apuradoras, nada mui:; natural. c comprehensivcl cto que a ampliação que esta lei c a de 1920 .deram :ís suas atlribuiçõc·a. .
.
.Mas .. comn quer qnc seja, c ainda mesmo admiLlindo. i)iJl'.
argumentar, qu~ a .competr~ncia legal rins .Juntas Apnr·adot'''''
ainda esteja ausl.ricla á exclusiva funcr;ão de :HHnmm· votos e,
eonscqucnlemenl.c, que à da Bahia tenha exhorhitado das sim~
attribuições, o fado inconteste 1\ que, [Pncln deixado de apu ..
J'ar .ap.1nas u~ r•.lcições .acima cilada';;, r!ssa .ittnla só 11ãu apl!'l'GU eleicõe5 jámais apprnvarlas pelo 1:\enado. pot· incm·su.s no
art. 4l da lei n. 3.208; de J91ti.
Isto posto, somos de parecer:
1" - Que sujam auuu1lauas as elci~uies dn: CaJlilal, !\',
i O" c J4'. ~ecçõcs; II apnri•ca, 1' Sllcção; Barra do Rio rle Contu~.
211 c ·1 11 st"ceõn~·: Cat·nvellns, ;.tn scceão; Canuavieiras, 2" o 3n soec·ües; llht~o:;, :~~~, 4"· e 7n secções;~ ~Taguarih1~, 3n 5P~ção; 1\fara..
gqgipc, .'1' .~l'C.\~ão; lllacuhi'r,· 1' secvãn; Porto 8egm·o, ·J' ~l~cr;ão:
Santo Amaro, 5" e 7·' secções; Santo Antonio de .JerH.l~, 1' s~
ec,fio;,Sanla Cruz. 1" ~e~ção; CiccrD Dantus, 2" SllCI;ão; Campo
]~,ortno:-10, 2 ~' ~l' scc(~~ões; Cnr~aça, .-i .. sr.cç.ão; Gü!'l'enlina: .1." secção: D1··. Sruht•a, 5" scc~ão; ·Hornansn, .í • sec~.ão; lira ndy, 1!'
secção; Snnl.'.\nnú dó Cuf.ú, l' ·,~ 2' Sf~r.fçõcs: :\fl'nnso l'onúa. ·i"
2'l, :ln n ·Í 11 ~cc~~õe~; Cachoeira, J11 , 2", gn~ .'1U, 511 ~ Ü11 ~eCrile~:
'Cruz das Alrna~. tn~ :!'\ a" e ..1n sécuõn5;. Cas!J•o ~\lvc::;, '1'\ 211
n .!.i 11 :-'l!t:t;ões;· Cl!l'i.H;a, an :o;ec~·ão; ,laguaribc, ti" sce~,;ão; It_·art\, ou.
secção;· l\lal'itil.Jtt,. 1", 2~~· c 3" scc1~.õe:-;; Monte Cl'uzeiL•n, ·I\ 2 :J"
.\'l n 511 SPe(;õt~s; Oncilnadas,. 4n secç.ão; S . l?olix, J'\ :~\ 3:1,
e ·1· 11 SPC~~üns; Conquist.n. 2", 3~\ ·1", ô", 7.1l e H11 sceçõt\:-;; CondüuJm, ·1 11 , :!'', an p ·~"'spe~~ões; Ca1111HI :La"rgn, ·.1 11 , 2111 ·1.\ Jll sr-cçi)P~J:
.lussiape, :1. 11 t3t':\:Üo; Macahuhn~~ 1. 11, 2", 3"', 41\ e 511 ~nct.:!õn:3; Oliveim dos Br·r.iiutws, 1" Sf!·~cão; Po(;õc~, I" ~ucção; H. K~t.ovan1
do .lacuh:nle, J·• "'cção; :::; , Gon~~alo dos Camptls, l ", 2" e lt" ~c c-:
çõe~;· Corut;,ão f.Jp ·Maria, tn, .2 11 n. 3" SPC\~Õn:-;; CUl'H~~a .. 'I"' e 2a
sr•cr,;iiP~: Esplanada, I" I! 3" Sr!·ccões; A!JlJaclia, · l" secção; Foil'a
de Sanl'Anna, ·.tn,· 3:1, ·i"~~ 5\-6", 7",··8" c ·1·1"· secçües; It·ajii. J.•:
2U, 3", ·1" P 5n sc~eõos; .:\ngical, 1", 2n I"' 311 SPCÇ'Ões; ·.HUJ'l'R do
H,io 'GJ•anrle, I' ~L'~Ção; Bi'1a Nova, 'l" secção; Carnann1', .3' s!leçãu; Matl.a de S. João, 2" secção; Arê a, 2", 3" c lt' sc0çiír.s;
Belmonte, t,• secção; Cannavioiras, lt' sr.cção; AJ'fonso Pen!!a.
5" secção; Ilhéos, 1', 5', 8" ·e 9' secções; Villa do S. Francisco, 3", 5•· e !i' seecões; Monlr CJ•uzcirn, :3' L\ ti" SP~c.ões;
:Nova Boipi:'lJU 1 Jn u 2u st~:~e,;ões: S. ]i'ldippo, 2n e 3n secções:
Sanl.ut•r)m, J" n 2" scc~~õcs; Esplanarlu, 4" srw~~ãu; Ciu a!'nnv, ·t"
sr~C\~ãn; Hnm1'ir11, .1", 3" t• 4'· SCC\~Õos; Mundo Nn\'o, 2' "e :J•
Hec,;üe;;; 8anta Mal'iu cln Viclor·ia, I" iil~l'~;ün; Hanlo Antonio
flp .lt~~llS, 2n o ·1 11 :-;pe~~Õl':-1: 8. MiguPI, 2n sec~,;it~; ViJ.lu tla Lage,
'1 n ü ~a Slll!ÇÚÍ~H; Btll't·acãn, ·I 11 sel[.'~~ão; ,loaze i 1'0, lt 11 , 511 e ün. RGf',(;õe~; Mut'!'O · do Chapéo, 7' secção; Queimadas, :J" ,;cc~ão;
.CPlll.O Í'Y1• 2.n;., 3& o lt'' ::wct,:.ücs; cr~nto Sé, 511 , ()li c 7" scccõe~:
Anda!'ahy, J", 2" e 3" secr;õcs: Bar•J'U do Hio C:t•aJHic, 2", ·í". 5'
n (i" :-;t 1L'ÇÕPB; BJ•OLU8, 2", 3\ ·Í 11 o nn ~W:!I)Õt•s; Bul'l'eil'0:-:1, 2" sel:r.~ÜLI; Hutbsú, J • Hc·cçãu; Caculé, 2." t' :J• ~ec•.<ões; Col'rcnliua,
2' se~t;iiu; Chut•t•ochô, J• secçüo; Lençór:s, J ", 2" c 3" secções;
Remanso, 5" secção; l.Uo Bt'lll1Cll, J", 2" ~~ 3' sec0ões; lliacho
iii:· Ca~u NO\'li, J", 2", 3', .í" o 13" ~·ceções; Santa ;\upa d(ifi 1lre-.
11

1

\

I

'~:-~_ :~····.:·.~~"·:,,..-:·-··;'1.

...

'.

·':

.....

·~

:·.··
·:..

,, I

.
709

SÉss;\o ÊM 10 DE NOVJll\lBnii Dll 1923

. "•

jos, 1', 2• o 3" secções; Santa Rita d6 Rio Preto, 1', 2' c a•
seeções; Villa BeJia daR Palmeiras; i' e 2' sncr;õcs; Curaça.
5" secção; Feira de Sani!Anna, !l" c ·t o• secções; Inhambu'po,
4' scccão; Itapi·cnru', :1.' secção; Riachão do .Tacuhype: 1', 2',
:J". e. 4' secções; Scrrinhn; 2" ~ecção; Crnl o R1\ ·I• ser:çiio; •ru~
·. t•ano, 3" Hecçãn; Chon.ocluí, 1". src~ão; Dr·. f'Palwa, :?" Sí'Cção,
e Hnhernbn, 1" srcçãq;
2" - Sr,iam desprcznrlaR .as votaçõrs rm enrln!'io d11 Villa
tln' H. 'l''r·nnci~·<:o, llabrrnhn, Chnl't'ochô e Horn ••re~us elo Hio
ri.!:,' Conta~;
·
3' - Qnc sejam approvarlas as domais eleições· realizacln9
no Estado da llahia,. aos 22. de julho de Hl23, para preenchimento da vas·u alJerta com o fallecimcnto do egrcgii:l Senador
Ruy Barbosa;
.
conselheiro
.
.
.
o\" - Qne seja recrmhecido o proclamado ·senador pelo
Estado
cln. Ballia o.. Dr.
Pcdi•o: Ji'ranci.sco
Rodrigues rio Lago;,
.
.
.
.

'~

· .,

,. .

~

(

'

.

~

Sala 'das sess[res, 10 de novembro de 1923 • ....:: Cunha Ma-

Bernardo ,l[onteiro. Lobo. - B~rnardino .lionteiro.

·c/larlo. -

,lforlr-sto Leal. - ·Perei'f(J.
·

i

.

O Sn. Cu:" riA MAciUDo

.o

Sn.

CU:"IU

·,

O p:u•eecr ainrla não cslü ~m · clis·

O Sn. Pnr.srDENTE -

cu:-;~ãn.

~·Mas

,:

• .,

· .Ó Sr. Presidente - A Mesa não havia annnnciado a d.iscussiio das cleiN<es da Bahia, quando V. Ex. usou da palavra.
.
V. E''. envia a sua emenda ao rliploma oti ao voto .do
Sr·. ·senador Lauro Sodrti? _
o SH. CUNHA M.ICHArio - Manrlo á Mesa o meu voto con~
ITal'io á~ conclns,ões do parecrr do e~11in~ntc Holatnr.

O Sn. PnllSIDEN1'Jl m·drm do dia..

•.
,,,
;

'

,J

~.

",.

V. Ex, me deu a palavra.

Porque V. Ex. estava inscripto na
'

·:Vh\CHADo --' Pm·a n discussão

rle~la

eleição,

par~cm·,

O sn. Prms~DilN'l'~C - A Mesa nincli( não havia annunciado
n diRcnssão.
· Mas, prrg·unl.o n V. Ex. : n . vmcnrl:l é aprrsrnln'dn no
vol.n rio· Sr·. Lam•o Sod:·ti?
.
0 Sn. CUNHA MACHADO - Prrfeitamrnlc; Calculei rjlHl
Y. Ex. me Linha dado a palavra sobt·t~ o 'as~umpl.o.
o Sr. Bernardi~o Monteiro - Pc~o n pnlnvra.

o Sr. Presidente :\lonlnir·o.

Tr'm n nalnyr•n n

~r·.

''

.

',"

'~.

.,
I

·~

nrrnardino

o Sr. Bernardino Monteiro - Sl'. Pl'csidcnto, Lendo .chcp·ado depois de inieiarla n srssão, rlrclal'O a \''. J~x. qun assigno
n rmendu aprPSI!III'nda frPio Sr·. Srnndrll' Gun hn :\!achado.
Disrt:.~~iío unira do julc'nnrPnlu das Plt>i1:ões r·calizadas no
E,,lnrlo !ln Hnliin, nn tlia :!~ "" jnllio llu rur'l'l'nlr• nnno, para

l

!

I
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preenchimento da vaga de Senador aberta pelo fallecimento
do Sr. Ruy Barbosa, acompanhadas do respectivo .diploma expedido ·pela Junta Apuradora e do voto do. Sr. Laura Sodré
opinando pe·la sua ánnul!ação.
.
O Sr. Presidente - Continúa a discussão.
'

O Sr. Lauro Sodré -

Peço a palavra. ·

O Sr. Presidente- TGJm a palavra-o honrado Senador.
O Sr. Làuro Sodré · - Sr. Preside11t~, .ha ·sobre a mesa
um -parecer que termina pela annullacão das eleições . da
Bahia. Quer me parecer que esse deveria ser o assumpto do .
debate, de sorte qu c. a emenda apresenLãda pelo nobre Se~
. nadar seria ás cone! usões desse parecer, porque não é passivei
. que o Senado vá di seu ti r um diploma. O diploma foi um clocumento entregue á Commissão de Pô deres.
·
.
O Sr. Presidente -A redacção do art. 79 do Regimento

é confusa.

Assim dispõe o art. 79:
cArt. 711:
· LParàgrapho unico. Findo o prazo de 30 dias contados da .
data da primeira reunião da commissão,. para o estudo de
qualquer eleJção que se tenha verificado no ·período da legislatura e das que se realizarem para a renovação do. terço,
e ·independente de requerimento, a Mesa do Senado incluirá
obrigatoriamente. na ordem do dia, o julgamento do respectivo
·
processo eleitoral».
'
A Mesa tinha c! e cingir-se á expressa disposição do Regimento, e, por isso,. annunciou o ju Jgamento das eleições da
Bahia, acompanhadas' do diploma expedido pela .Junta Apuradora e do voto il]Jl'<•sentaclo _por , .. Ex. perante ú Commissão de Poderes. O Sr. Senaclot• Cunha Machado' envia ;í
,\lesa uma emenda ús conclusões do voto de V. EX. A Mesa
annuncion eon.innl.amente a discussão do diploma, do voto do
V. Ex. c ela' emenda do Sr. Senador Cunha Machado.
·
. O SR.' LAuno SoorM - PÚfciLarnente. Agradeço ·a: V. Ex.
Sr.

•· ·

O Sr. Presidente -- Está. sobre a mesa uma em•enda do
Senador·

Niln

.]'cr;a:rha,

que vae ser lida.

O Sr. 2' Secretario procede ú lei.tura da seguinte
oi

EM liNDA

AO

PARECER SO!lRK AS· EUEIÇÕES · DA- nAHIA ·

·Considerando que, como esLti exposto no parecer do Relator, a qnem coube o estudo das elerções realizadas n!). Bahia
ttos 22 de julho do corrente~ a apuração l'o.ita poJa Sccret.ni·in
dO· Senado reconhece que couberam ao Dr. A. Leoiu, 42.842
votos c no 'DI'. Pedl'o Lago, 32.758 vaLas;

_______ , ------------------,
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Que da apuração feita pela Junta Apuradora, como
consta dos documentos presentes á Commissão e dos debates
oraes perante ella travados, muitos .dos votos dados coljlo
verdadoiros não. seriam apuraveis, sendo que, ao contr;ario,
não foram por ella apurados votos que não podiam- ser tidos
·
como nullos; .
'
.
.
.
. Que da contestação lida pelo Dr. Arlindo Leoni se verifica que, feita a apuração nos devidos termos e sem sair da
lei, a esse candidato caberia'
maioria dos suffragios recebidos na~ eleições de 22 de julho, proponho que seja substituída a conclusão do parecer pela seguinte:
Que ~e,iam approvadas as eleições feitas na Bahia a 22 de
.iulhCI do corrente anno e reconnecido senador por esse Estado
o Dr. Arlindo Baptista Leont. - Nilo Peçanha.

a

.
O Sr. Presidente - Os senhores que· apoiam
queiram manifestar-se. · (Pausa. J

a: emenda,

Apoiada, entra conjurictamente em discussão.
O Sr. Páulo de Frontin -

Peço a palavra.

O Sr·, Presidente ...:... Tem a palaVJra o nobre Senador.
O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, n~o venho
entrar na analyse detida da eleição. porquanto esse trabalho
foi .simultaneamente feito pelo illustre Relator, Senador
pelo Estado do P~rá, ·cujo nome peco ve~ia para citar, .o Sr.
Lauro Sodré, como igualmente pelo emmente Senador pelo.
Estado do Maranhão, cujo voto, assignado por outros mem·
bros da Com missão, foi ha pouco lido em plenario.
· Deste exame resultou, quer de uma parte. quer de outra.
qne abusos importantes foram praticados, tendo exactamente
em vista al[erar o resultado que r:Jóvia ser o da eleicão senatorial procedida no Estado da Bahia.
. Do facto, grande numero de actas deixaram de ser apuradas, não TJOrcjno ·houvesse fraude, não porque o eleitorado ·
tivesse deixado ·de compare·cer. porque t.omou parte activa no ·
pleito, mas simplesmentr. porque o ,juiz de direito não. assi- ·
,:rnou. de proprio punho, o respectivo livro, o sim serviu-se rlc
chancella.
·
·
Cciinprehende-se que não podem .os r.leitoros ficar sn:.
jeit.os ti annullacão do~ seus votos, a não computaoão do seu
direito de voto por uma irregúlaridade praticada. intencionalmente on não, por negligencia. ou má fó das antoridades
n quem n no~sa legislacão confim! a garantia do p.Jeito. eleitoral.
· · "'l'''rtlf,
· Por outro lado, existe tamhem certas sec~ões eleitorne~
que foram consideradas como podendo ser ápuradas pela
.Junta Anurndora. pelo facto de haver os peritos nomeados
verifi_c~do que r;ss.ns olei'r,.~es não nprescnt:av.nm a d: viela nnthen!.JCJdndr.. cxJstmdo ass11~·natmns succoss1vas do mesmo
pnnho. as qunes compnrndns por esses officinos, comnetontes
para esse fim, á~ comtantM dos livJ•os cleitornes ant.Ariores
( •) Nii.o foi rr.vist.n pelo orador.
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rlrixàram ver sun tlissemcl!Jança, pelo qt~c concluil':lm que as
actaR não por! iam ~er consirlrmrlas como regulares e sim cnmo
1'rm 1riu I en tas,
Ha ainrla ont.ro ~aso que Lambem aff,.ol.on um gmnrlc numero rir> iicc·(:õrR-r, é nqiw!IP rm qnr as fi1'mns não :l'i.n·am l'Pcon hoci das Jll' lo socrP ln rio da illf'sn. Plo il.rwa I. ~!r't l'l'llli nUllilu.
purlanl.o, não srJ'PIIl aplll'arlas esl a,; acl as.
Dn tudo J•esnll on cu) no cnm;pqnrncia, q1o1 e I.Pnrlo comparociclri, conforme os rcsullntlos, mais 011 mrnos h:u·rnnnicos.
qnOJ' do digno rPlal.m·, (!I I PI' fio <li:.mo rrpt•rsPnl.nnlr <ln Esl.arlo
rlo Maranhão, approximai:lamenl.c 'i-1 mil r!lritorcs, a apuração
ó apenas de 31, mil votos. Quer· isl.o dizer que a maioria foi
eliminada e que o lll.liiWl'O ol'l'eclivamcntc apurado ropresenLit
menos de nwLadc rio clei !.orado que comJÍiiJ'ectm ús nrnas o
que, por sua vez, tÍ apenas nnm fl'l\c()ão do elcil.oraclo total do
:Estado da Bahia.
·
Pareceria á primeira vista qw• a conscquencia logica se-:
ria a annullaoão rio pleil.n nrslas eunrliçõcs. Mas a nossa le~
E;'isln()ão eleitoral nftn ri i\ cRI.:t l'acnlrlarlc,- 'r, consequenlement.e,
l.em rle se apnrar, rle accôrrlo cu111 as :1ctas, as elei()ÕCS qt)e ct'focl.ivarncnl.e est.ão l'lll condiçõr>s rlr satisfazer as rxigencías
rlas varias leis que regem o nssumpto.
·
Assim, Sr. Presirlenl.r. não tenho duvida em acompanhar
o vot.o dei illustrc rcprcsrnl.antc do Estado do Maranhão, que
fez nm r.slnr:lo cornp!PI.o r drl.nlllarlo do assumpto, rel'rJ·inrlosc aos rfívcr,os mi igos ria nossa li' i ele :lflHl e actos postül'ÍOI'CS.

O Sn. Josli EvsmJJo - E salientando que, mcsmó rlcsprczadas as eleições de alg-111nns secções pot· ambos o~ canclirlnl.os,
ainrla o eleito 11 o Sl'. Prrlro T"agn.
"
O Sn. PAULO llE FHON'rJN - Mas mt JWnso qnc hw uma
rleficicncia na conclusfto aprn~cnLarla po1· R. :mx. c que se rc~
fere á respônsabilirladr rir! Iodos n~ rrnt• t:oncoJ•reram para a
annullal)üo daquellas acla~.
·
·
O Sn. CuNHA MAcH,\nn- A Jnnl.a Apmarlora terminou o
seu trabalho. manrlanrlo Trsponsahilizar· todos os qne deram
log-ar á fraude.
O Sn. PAur,n DE FnoN'I'JN - Mas V J~x. na sna conclu~
~i!o não chegou a esse resnltadn.
·
. O Sn. CuN'HA MAf:'HAnn - l'Ol'qllC a .Tnnl.a Apnl'adnra jti
l.mha mandado pJ'nccdrr conl.t·a os qnr t'1·audaram a oloir.ão .
. O 811. PAULo llE FnnN'I'I:'<I- Ma~ e11 enl.cndn, que no plcn·arw, nós devemos Yolar· 1111ta eonclusão rlrsl.a natureza para
que csl.c~ facl.o~ qne ~ri liWI'I'CL'lil ermsnt·a n rlr.l.rrminaJ•am a
:umullação tle nma gTantln Jltll'l.e llr votos rio deil.ot•arlo bahiano não srl vrnhan1 a rP.pt'<ttlnzil' P sit'\"1\ tln rxcmpln a nnl.ros ]~sladns 1'111 I]IH• """ns Íl'l'<'g·lilnritlarl<'s lnmhrm sr~ pns-

snm r/ar.
Assim npJ•csr.•Jlln 11111 nrltlilh·n qnn t:onsisl.o Pxael.amcnlo
na I'CRponsalJilirlutln t.lt! lntlo., ar[IJUI!t•,.; qun concnt'rPram para
a~ anotilal ias tJ irreg·r !ln l'i tlatlt!., q III' r!drnni mtram a annullar;ao de lllll 1-:l'lllH)o llllllll'l'll tlt! ;;r•ssfin Plcil.onws.
E' o atlrlil.i\'n CJIII.! IP11I1n n li"i'a rir ,OiillmMit~l' (L rnnsidcl'il\:fin tln ~Pnarl11, (Muito lw111.)
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'

· O Sr. Presidente .-.V. Bx. enviarú. por escripto a sua
.cm onda adclitiva"
· .
·

Vnr. 1\

Mo~n

n é lida a

í

~rgninle

F.:.Vfl>:-10.\

.Que so>.ium ·procnssado~ et·iminalmrntc os rosponsnveís
poJas il•t•rgularidarlns que dol.erminat·am a annullação rio· rr. Sll!LurJo do vat•ias óer~cõrH C'lcitoraes no plrito realizado pm·a
o prconchimenlo da vaga· de Senador pelo E~tado ela .J3ahia.

J

Rio, JO do novembro de 192:3.- Paulo de F1'oni'in.
.
.
.
.
.
'
. O Sr. Prseidente -· Os senhores que apoiam a emenda •
que. ~calla do SP.I' lida, qurirnm ·tova.nl~r-sc. (Pausa.)
. .

.....

·r:-~
·, :.

'

·

1

I

:

\

'

. .Apoiada o entra con.iLtu't.amo.nlo cm discussã"O com a materia em· dob~t.e. (Pausa.)
Si mais nenhum. Senador quer usar da palavra, rncr.rrasc. n.. discussão. (Pau.sa.)
Esttí encerrada.
O· Sr. Cunha Machado,_ Peço

à palawa

prla. ordem.
I

Tem a palavra rpcla ordem o nobre

O Sr. Presid.ente Senador. ·

O Sr. Cunha Mach<.~do -

Sr ..Prcsidrr.l.r, a rmcnda, que

t.ivi\ a honra de aprescütar á consideração do . .Scnadn, esLá

assignada .por cinco membros da· Com missão, consl.ituindo,
assilfl', o parecrr, conforme os Lermos do Regimento, Pot• isso,
requeiro a V. Jl:-'i:. cnnsult:c o Senado sobre si concedo pro·
J'rrcncia na Yni.·nção para o mllu pa!cccr ..
O Sr.· Presidente ....... O Sr.· Senador Cu~ha, Machado requer rprcf-crencia para a cmonda que, n.ssignada por cinco
11\em!Jros da Commissão, se convcrt,cu cm parecer.
'

Os scnhorr.s que appro\·nm o requerimento,
lr\·antnr. (PalMa.)

·quoiran~

so

Foi approvado.
Vou submcllcr .a voln~ a primrit•a 'conclusão que •1 a scguinf(): (LrJ)

Os senhores que :!!pprovnm a JH'inwit•a conclnsiin, q11ci·
ram levantm·-se. (Pausa.. )
J<'o i approvacln.

.

O Sr. Nilo 'Preçanha -·-

O Sr. Presiden-te -

Pr>~o

'i'Pill

a pnla\'l'a ·Jlrla nrclrm.

a palawa n linnl'urln Sl'tWlnt•.

. ""
.....

. ,, ····:
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.

J

.

•.

.

-··

'
.i

714'.

ANN AES DO SE:-1 ADO .

O Sr. Nilo Peçanha (pela orrlmt) queiro vcrific·a(IÜO da vnLa('ün;

'

Sr. Pr()sider.t.e, reI

.

O Sr; Presid·ente -

Os senllOJ'CS que votaram pela pre-

fercncia, queiram lcv~tnl.aJ'-.'e. afim -ele se proceder á verifi.;
caç1iío da votação. (Pansa,)

Votaram a favot· 3i SJ'ii. Scn·arlorcs.
·Queiram lcvanLar-~c us qun ,·ui aram conl.ra. (Pausa.)
Votaram. con lt•a 7 ~rs. S('narlorrs .'
A concl11~iín l'ni app1'"'·:1da por :17 \'nl.ns ront.ra 7.
2" CUJICli!SiíU: (U)
Os soni!Jorcs qnc aprrnvam a sng·1mcla conclusão queiram
levantar:..se. (Pausa.)
Foi approvada.

a·

conclusão: (Lê)
Os .~cr.hO!'CS qu c :opprovam a ter:ceira conr.h1são qtieirarrf
levantar-se. (Pau.1a.)
Foi approvacla.
o~• conclusão: (Lê)

Qs senhores que a.pprovam n quarta conclusão que•iram
lev-antar-se. (Pa.usa.)
Foi approvada.
O Sr. Nilo Peçanha -

O Sr. Presidente -

Prí·n a palavra .pela nrdem.

Tem a palav1'a n honraclor Senador.

O Sr. Nilo Peçanha (pr-la onlen;:, ção da votação.

ncquciro verifica-

O Sr. Presidente - Os senhores que votaram a favor
da o\" conclusão, queiram• lr·vant.ar-sc, afim rle se proceder á
verificação da votação. (Pau.sa.)

Votaram a favor 37 Srs. Sénaclorcs.
Queiram levantar-sr, o:- que votaram conir·a. (Pau.sa.)
Votaram contra, .8 Srs. Rennri"J'OR.
A conclusão foi ap provaria por :17 votos eor.l.ra 8.
Em vil' I urlr dn vol.n elo Senado. p1·nelamn Ronaclor da Repnblien pelo Esl.ncln ·ela Bahia n 81·. P.IJcli'O Fnnncisco Rodrig'LICS elo Lag·o.
O Sr. Rosa e Silva - Po1;o a .palavra pela ordem.

O Sr. Presidente -

TI%' a palavra o hom·ado Senador.
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O Sr, Rosa e Silva (pela o1·dern) - Sr.. Presidente, pedi
a palavra, pela ordem, unicamente para declarar que meu
vol.o foi pela annullação geral .da eleição. Vou mandar á ·Mesa
o.mcu voto.
·
Vem á Mesa e é lida a, seguinte
. DEC~RAÇÃO

.. ·

'

Declaro ter votado pela· annullação das eleições realizada~
no Estado da .Bahia, no dia 22 de julho do corrente anno.
'

'

. Sala das sessões, 10 de novembro. de 1923. -c- F. A. Rosa
e S'ilva.
.

.

O
Sr. Paulo
de Frontin ·'-- P·er.o a palavra pela ordem.
'
.

O Sr. Presidente -.Tem a palav11a pela Oi!'dem o Sr. Paulo
i:le Frontin.
· .

. O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr .. Presidente,
cr.eio que não ficou preJudicado o. additin que submetti á
consideração do Senado.
·
·
.. O. Sr. Alfredo Ellis - Peço ·a palavra pela ordem.

ó Sr. Presidente ...:.... Tem a palav;:-a' pela ordem o' Sr. Alfredo EUis.
O Sr. Alfredo Ellis (pela ordem) -Sr. Presidente, venho
declarar que, de accôrdo com o pri'f!Cipio antigo, de sustentar
e prestigiar os Relatores das ·Commissões, Sendo eu o Presi. denl.e da Commissão de Poderes, votei pelo parecer do Sr. Se, nador Lauro Sodré, no sentido. de serem annulladas· as eleições n::t ;Bahia.
O Sr. Presidente ~ Vou subnietter a votos a· emenda addit.iva apresentada pelo Sr. Paulo de Front.in. (L~.;
.
Os sonhares que approvam a emenda flo S1'. Pa11ln rló
' Fmnt.in, queiram levantar-se. (Pausa..)

Foi approvada.
·

Ficam prejudicados a emenda do Sr. Nilo Peoanha e o
seguinte voto do Sr. Lauro Sodré:

Leis e p·rocessos eleitoraes
E' veso dos q.ue siio adversos ao regimen politico vigente
cm nossa Patria. apontai-o como ·quem tem vivido sob o dominio de leis ·eleil.oracs, a cu.ia sombra·proliferam os vicias e
fraudes, quo Iioclôam as fontes onde se originam os governos nas Rcpu!Jlicns, r.nmo é a nôssn', vasada em· moldes 'genuinamente democral.icos.
Gonlrn Ines arrcmettida~ uma e mais vezes, pela minha
parto, lnnho apparccido n fazer valer os esforcos dos rruc.
çom sincrJ•irlnde o ompcnlJo, l.iio pnr:t louvnJ:", teem l.cnt.ado
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cm actos repetido.> dolat· e paiz de lois, quo moralizem os
nossos costumes, como é possivel que o façam; dadas novas
regras de ronrllicl1, que rn;dnam cada um a cumprir os seus
dorcn~~. acalando os ·di'!'r,ilos alheios.
Jo'acil ~rl'ia rrvi.rlal', i1o;;tn n qurslão _om .la! terrêno
·pondo :1 mnsl1'a 11s 1\l'l'IIR, qun não conscg"uiram rmrndar, pot:
mnis que Iidas~rm 11s RI'I'Virlol't's I' os mcllhor·l\~ 1\mmns de Es~
lurln tlo illiiWI'io. 11 qunl l'ai;cl'll, virrtl c J'innu-se, sem. que
M·~snss1• a l>l'ilu 1[rscompas:-:arla co111 qtw, em vozes alias, hl'a~
(ln m I un la f:\'l'llll', rnu i1a t11d la Iigatla JlOl' decl ica1;ão :í corôa, . ·
cm !Jl'ol.esl.os l'llPl'g·ico;; a pr,tlir JII'I'Vidlmeias cnnll'a as scenas
trislcs c rcvollanles l'll1 que SIJ ,l'i>smniam os uclos cleiloraes
desse tempo.
·. .
_
Fallei eu mr.smo, quando l.ive cm mãos as recleas do· governo do meu E~larln ·na/ai, nas vantagens, que aos meus
olhos, l.cJvc a lei de ,10Hi, drcrel.nrla para remecliar .. os males,
que continuam a liHJUinm· as ell'ieiles, apozar elas ospcrancas ·. ·
·
postas na lei de 1901J, assim:
"E semp!'c andei lig·:ldo ás l.cnlativas .fcil.ns pelos poderes
publicos para que mudas;;~mos as nnssas leis r processos eleit.oraes, que iam lcwnndt} a 'Republica caminho de sua perc:]a.
Por isso não faltaram os meus louvores nem os meus applauscis
aos que ·se empenharam nessa campanha parlnmentar, da qual
sah·am as leis.Jederaes n. 3.139, 'de 2 rlc agosto de '1916 e
rl0 n. 3. 208, de 27 de dc~em!Jro do mesmo anno. lendo sido a
prcoccupação constante elo acl.unl pre~irlenl.c da Hcpublica v1}r
realizada essa cobiçada reforma.
·
· ·
Os que pelo novo rrgimen l.ecm entranharia amor, os que·
fazem como cu· faço, questão rle t'órma rlo governo, sabendo
que as nações passam da monarchia para a democracia pot•
Yirt.ude rle uma Ir.i natural, .que rege a cvolnc•ão dos ccwpos
sociacs, esses cm ancin ].oC r· v~ r pums nas suas origens as
iMt.it.uiçõcs. que nós consaf.;ramti~ no codigo J'undainenlal dos
nossos direitos, pugnaram porque muclassemos de normas
pr~ces~uacs nos pleitos que llaviam de sallil• os .legitimas
elell.os do povo.
•
•racs e tantos ri·am ,iti os males produzidos pelas ·eleições
ri\'arlas rir vicios, que a dcscrrnça ganhou a alma de muitos.
J~ a crit.iea parcial e mono~ ,ius/.a levava ;\ conta rio novo rcgimcn pn!il.ic11 rssrs Pscandalosn~ ac/.ns, as e!Pi1;ões phantas~'
/.icas, i'icl.icius, com ae/.as viciadas de ponla a pnnl.a, registl'anrlo a assignal.ura dn .cidadãos imag·inni'ios, limpas c· cnncrrt.arlas 0 mznudo dr cnmicios, cuja rcali~:wão ningucm sus•
püilara, largo espaço em rlerrcclor 't~u JlOJll.o 'indicado como o
de sua nft'cctuação.
A li~.ão da historia ahi r.s/.ú para 1lizrr como esse múo
vc~o. do impcrio r:. que o herdamos, por l.or]n 11 tempo em
que viveu o regimcn decnhidn, sempre trnrlo havido vozes cm
gri·tn qno não cessassem dr. clamar e conclnmm· coni.J•a a cm- .
rupção e os vicios elcitoraes. Cnm ellr~ nascera n imprrio o
finou-se som que desse uc.lwqur lograsse SI' cur•nr.
'Serão mui~ felizes os ouc agora se bul.cm prla purificação
dos HIISS!lS cnslurne~ '? Apnnl adas as fui has du ]l!i rlc 1904, as
novas Ir IS rncrl'l'am prece rios n J•cgras, qur l'lll verda·do, dão
JlUI'::t que conl'il!llhiS nfls recsull.a:rlos qur Pilas hmn pó•Io srr
(]1!1' vr>nham a sahir cnrn o lonJpn. A pr·inwii'a cxprr'il'lleia rsl:'t
fr•!l.n. Rlln não Jll'l'lllillf' um ,iniw spg·tn'fl " C'Pl'ln snlll'r as vn:n-
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tagcns e beneficias rcaes àa reforma J'eccntc, não sendo, po~
rém, licito negar que o passo dado importou em melhorar em
muitos pontos a lcgislaç.'i:J anterior, evitando graves abusos e
acautelando os legilimo·s ialercsses· dos que disputam os cargos de rcprcscntacão dcJ peva. São agora com mai~ seg·urança
e· espirita de justir;a fcilu; os a! is lamentos elo~ elcilores, sujeitos a severos processos de julgamento e confiados á acção
· de juizes, muitos elos qua~s no excr·c icio ·das J'uncçúcs novas,
que lhes cr·earam essas lei~. saberão corresponder á confiança
J'o,ram buscar os t'uncciunarius publicas, nos quaes é maior a
que. nellt>:l fui po:;La pelo:; leg·islarlnres· republicanos, quando
CSIH!!'UYam !Jlll' elle~ fl•·~t·mpenhasscm sem pai:xão c sem
peias· a sua nobilissima missão."
,
.
·Em documcnlos pui;Jlicos, vezes I!· vezes pu!Jliqui!i os
abuso~ cunlra a wrdade óui: suffragins e c:ondcmnei u crim·e
de falsifica(;<lu Ck'il.ural, insurg·inclo-mP conl!•a ••;;sa JIJ'alica
detrslavrl, que era, si nãél IÍ um vh·u.s rlelrt.eJ•io quo a I'L•aleza
dnixaJ'á inocularlo na3 arlc1 ias du organismo nacional, c cujf!S
effcilos a Hepublita deve, quer. f\ pude curar.
· Venham de onde Yiet·cm, das op']lnsi\;ões ou de máos amigos dos gov••J•nos, o que é necessario c) que c,;sc mal das clci\!Ões impuras não Pncon~i'n sinão palavras de rcpruva~'ão o
çcnsura eles· que anceiam l'or ver na Republica J•eligiosamenle
cumpl'idas as leis e a poliuca subordinada á moral.
.Et•a du URII, '' que po,·~r.mos assim fálnr como rle cousa~
rlc um passad" .iii J'f'll1Uifl, recompensar com os maiores g·alurdõp,; liS galnpin ..; at·nmcio;: dr.ssa arte dn falsil'icação, com
a qtml s'' Psbnlhai''.llll de seus lt'gitirnos direitos o,; cidadãos e
se fallt·icaJ·am t'nlsu~ diplu;nas. Tinha-s~. si é que não se tem,
por df':.;dnm•o tnna derrota clPitorul.' E J'ormavam-so, para o
:-;urvi~,;n dus- gu\'Ot'tlP~. essn.~ Camarus unanirnot;, qun :-;ão de cspemt· nüo uppare~am atf~ nusstts olhos cumu o fnwtu fnespemrlo tia~ lei~ lilwmc,;, quo agora lemos.'
Bem sei qun ele nn,cl.t vulet·am palavt·as, si o,; actos unJ!a:;som nellns divorciados; si as conductas, na vida. pratica,
deixaram elaro que os qu•J mandam seguem vereda opposta á
que se tinham trar;ado. . ,
.
O primeiro dever rle quantos poclrm exrt.•cm· qualquer inJluencia, pot• minima quQ .:!la seja, nos actos de que se enlrelc!ee o longo processo r.ldlnral, cl cercar·. de g·a.t•anl ias a liberdade rlo:J sttffragios, lev:.rla a lorlus as faceõcs, em que a
···npini~o se.rl\lalha, a convJecão de que é só pelos ~ul'J'rag·ios
qúevivr.m as democracia.,~. r·slanrlo resumidas e representadas
. nellas as forcas que leva!]l.am ou descem os governos. E só
assim logt·a1'iamos livrtu· a sucierlude dessa raiva chronica,
fJLH! g-m·a motins, u põe umo;(em t'acr. das outms as classes sooines, at•rnstarlns a !nelas mnleriaos, por·qm1 JlL')'(lernm a fé
nos recUI'SIIS, que rião a vidtll'i:t cm luclas pacificas, cm quo
o iml.t•nnwnlo é a cc•clula f'!r:ilol'al.
ApJ•eg-oa~~r. e. rsse tm~!!ÜO é J'unrludo em ,;eicncia, que s6
a nosstl l'PgPnrJ·a~ãn moral poder:\ njWt'UJ' a cura desse gmnclo
mal enraizado, quo lãn lr.i~r~nwnl.n mnt•cnLJ os f!ius rio Imperio
murlo, e que nincla ltnjc !lÚL' nm ltfJl'I'~O no,; annaes da vida
da llf'JJUiilica.
·
Da sua pa!J•ia rlizia 1.11\J dia o gt':inJe e tnamvillwso ol'Udor que foi Emilio Casl.ellrtJ·: "O remodio para a perversão elo
sul'fmgio, que :.podl'l'CO ::>J essas c a mrdulla do pai~. só po.dcr<f ~·:r a .oliJ'H de lons·os auubs, c o rusultarlq ele um )11ell!Q-
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ramenl.o dos nossos costumes, correspondendo á bondade e á
pcrfei~ão dus no~sas leis, E que me seja permiLtido, antes de
Ludo, pJ·ol.cslal' aqui rigor"wmente contra .os que pretendem
que na Hespanha é o suJ'1'1 agio universal que está pervertido
e corrupLO. Não! mil vozEs não! Na Hespanha o suffragio
rosl.l'icto não valeu nunca I.uais do que o suffragio universal.
O que está corrompido é o suffragio em geral, iargo ou
rest!'icto. Entre nós prefa~·o a gente bater-se á mão armada a
bater-se em pleitos eleitumes." A lição do erudito escriptor
hespunho! em boa parte mn.. póde ser de provei.to, sabido como
!\ que, em busca e rebus0n de panacéas para as enfermidades
que todos apontam, chefe3 polilicos de nome teem sustentado
que nenhuma reforma el•:iloral é capuz de sanar a origem
'rJos poderes electivos da 1\'ação, uma vez que não repouse soln·c censo alto.
Verdade é quo não é só nosso o mal, antes é de. vêl-o em
torlos o~ povos. Tal era a opinião .do Sr. Georges Michel, a
cunrl,~mrrar em Franr;.a. o modo por que funcciona o suffragio
univnr·sal, falseado pela intervenção 'governamental e pelos
prctensu,; comités. Era igH\lment.e o Sr. Laveleye a apontar
os de!'cilos do regimen rep!'esentatil'o, na· Inglaterra ·seu paiz
de origem; nos Esl.a,dos Unióos, onde, a seu juizo, o Congresso
estaria; feito o campo fechado dos politiqueiros vulgares; na
Ilalia, onde o Pal'larnento lhe parecia um kaleidoscopio. De
nós tem de partir o exem}l 1o. Hão de dal-os os republicanos.
Os males que a Hepublica não fór capaz de fazer sarar; nunca
poderia curai-os o Imperi>1.
·
o~

diplomas

Anl.c~ dr• cn!.mr no assumpto, a que é esperadamente consagTado csl.e parecer; seja-me licito tratar novamente da
materia, que constituiu ob.it•cto de estudo e voto da Commissão, quando se reun'il1 a 22 de outubro. -Refiro~ me á questão
proposta, como' ·welimin~.l.', pelo Dr. Arlindo Leoni, dando'
como juridicamente inexislt•nte o diploma conferido P.ela Junta Apuradora ·ao' outro c~.ndidato, Dr. Pedro Lago.
·
Nos t.ermos ··<1m" que esta questão foi postulada, era bem
ril' vm· que ·nãn ''poderia a Commissiío de Poderes decidil-a
Sl!llr o cxam"•:CJc•·ti)d(J o Pf'ucesso eleitoral, para· o :fim de veril'icar si and\íra •acnrtadam~:nl.c a JunLa que conferiu aque!le.
diploma, quand0 :considerou como mais. votado o candidato da
sua escolha·. i<~oi: nesses fundamentos que o Dr. A. Leoni as-'
sentou a sua ··conl.osl.a~.ão. E o caminho unico a seguir para
resolver a quosl.ão propos! u. cm. Laes termos, era estudar por
miudo o con,iunclo ·elos ac/.os, que consl.ituiram o pleito, afim
de conhrcm· .~ vorcladc .inteira, para manter as cifras a: que
chegára a junl.u ou all.eral-Rs, pondo tÍS claras os err·os commel,l.id.oo na~ sommas dos votos dados cm Lodas as secções
•lU O l.ivosscrn elo sr r apuradas.
Assi.m l'oi cruc. como n•lalor, incumbido do estudo dessa
questão, opinei para que a Commissfto não decidisse a preliminnr posla r~m bases lani'. O parecer por mim então dado,
mereceu o vol.o rio approvaeão unanime dos membros da Commissiio. Em mal c!'ia vencida. Houve qurm ext.ranhasse esse
voto, como si o diploma, rlP que foi pnrl.ador um dos candidatos não fosse, CIOITIO l·llfl oba.mei então, um titulo precario
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que uiiu lhe dava as faculdades ~ direitos reconhecidos pelo
hegimenlo do í::ienaúo ~ pt>la !!li constitucional da Hevublica,
. ::imuo aLé que, em sua sao~doria, désse. aquella t:a~a ao üong:resso· .Nacwnal o seu vutú como ,senLen~a final do p1·ocesso
aberto' par· a p.reencl.lin1enw da cade11·a vaga na repJ·esentacão
ua Bah1a. r' or outro lado .li.ouve no seio oa Comm1ssâo quem
enl.cnúesse que .uao cabe a esta competencia para conllec~;~r d-e
questões preliminares visando, con1o a occunenw, deculu· da
validade ou inva!Jdade du diploma dado pela Junta Apura, aoi·a.
Si não eram JUSLOs o; commentarios feitos e de que l'lz
·
menvào l!nhas acima, Lamtem nao é certa a _opinião emittida
àceJ:va da compeLeJwla da. t:omm1ssão para conl.leêer aas dell' beracões da J unLa Apurad~ra PJ'elíminarmenLe. Taes seJam as
I'azões al!eg'aàas e os documentos adàuzidos contra o auLO de
que tenha p1·ovindo ,aquelle titulo posto em mãos de um dos
ca.udiaatos.
'l'anto assim é que já nos Annaes do Senado se encontram
preceoeutes .que justifwmu o parecer nesse ponto, danuo á
LiOUllllissao o direlto de .uao acceüar cómo vahdo um ll!ploma
ljUe Jlle haja .s1úo present.,,
.
·
L:om elJP.iLo: em Hi11:!, os Drs. Euzebio de· Andrade e t:lementino do· J.\ilonte disputaram· a cadeir·a de senador pelo Estaúo de Alago as, teudo o Flmeiro sido diplomado pe,la Junta
Apur:lCiora. O JJr. Ulemen~.mo do J.\ilonte unpugnou o diploma
son fundamentos que, Lodo; elles, unham por lim apontàr vi-·
cws ae constituicão da Junta Apuradora, defeitos e irregula~
ridades no seu filncciona,mento. Eram, como se vê, argumentos
que podiam ser tomados em consideracáo pela Commissão de
:J:ioderes,' independente do exame das act.as eleitoraes em suas·
mãos. E a Commissão julgou nu!lo o diploma expedido por
·irtei;ularidadeo·. no· tunccionarnento da Junta Apuradora • .Não
n:1e caber ia aqui reabrir de novo essa questão !:ia annos encL•rrada, pura dize1· si andou .com acerto a Qommissão, desprezando os argumentos adàuzidos pelo nosso colljlga Dr. Eusebio de Andrade e annullando o seu diploma. .Não veio á
co'lleccão _esse caso, sinão porque nelle se realiza a hypotl:iese
por• mim figurada, quando defendi a competencia da .Commissão de Poderes para dizer acerca da validade dos diplomas
trazidos ao seu conhecimento. Quando me pronunciei nesses
termos não conbeoia os factos occorridos ém 1918 no Senado, 'do qual não era em tal tempo membro.. Meu proposilo foi fazer que neste parecer ficasse cousa-.
grado um principio c reconhecido um direito, que tem a Com~
missão d~ Poderes no desempenho 'das suas fu~oeões.

A tuncção

do Senado

Em' um livro destinado á propaganda das modernas theoriaE\ de soientistas e philosophos que fazem da ·politica uma
sriencia experimental, o Sr- Léon Donnat pOz em evidencia
aH difficilldades de ordem objectiva e subjectiva que impedem
a observação dos phenomenos sociaes o politicas, modificando·
a maneira 'de ver e de jÜigar.
· '
Em face dos fnct.os que se deparam, e em que entra como
par!.)), ó o oh'l'r.rvn'dor inf!tliáo evidtml.tlmente ]l{lló interesse,

-'
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péln: paixão, pjllo caracter, pela classe, pela sua posição social,
pela educação, pol,o meio e pelo partido polit.ico a que pe~
tr:uce. E nota com acerto o autor: lm para os est.udos pohUcos um daltonismo como ÍJ ... que ha. para as cõres. ·
.
Isso é bem de ver toda vez que se encontram deante dos
successos occorridos no decurso de um processo eleitoral can-didatos que pleiteiam o mesmo• cargo politico. A lei é uma
só a regular todos os actos; rigorosas as norma~ por ella trar:utlas lJara constituir as mesas elcitoraes, que em cada secção
Ín·esirlÔ os trabalhos; claros os preceitos dados para l:iôa ordem
nas votações c para que se faoa com verdade a apuração das
ccdulas recebidas; tu elo bem combinado para que a Junta•
Apuradora desempenhe as funcções que lhes são commettidas .•
Findas as operações, todas ellas assim estabelecidas e t•egulallas por leis, nas quaes puz o lcgislaclor l.bdo ·empenho
em impedir que errassem consciente ou inconscientemente os
cidadãos encarregados de executai-as c bem cumpril-as, aos
olhos dós intercssados"nos pleitos tudo apparece como si fosse
visto por prismas diversos, ao sabor dos seus sentimentos e
clt-sejos, a veJ·riadc de um, o erro de outro, oppo_slos os concc.itos, cuntradictorios os ,juizos.
E ri em t.aes condições que são chamados a agir aquelles
a quem a lei dr)u a attribuição de decidir: como .i.uizcs. Tal
o enearg·u vasto aos hombros dos membros da Commissão de
Poderes no estudo, que lhes cabe fazer, apparelllando os ele·;nentos e provas em que assentará o voto final do Senado, ·
c!Jtunado a decidir por acto, de qual não ha appcllação nem
aggravo.
E, por set• a:;sim t.ão delicada e tão difficil a missão; paJ•ece que mais acertados opinam os que entcriclem que o julgamento de tacs contendas melhor seria confiai-os a juizes
cupazes pela sna educação especial, de bem. dccidit, sem
paixão, sem al'feição e sem odios, sem laços politicas. que
OE. prendam aos canel irJat.os ou ás ·pessôas interessadas directa .
ou indirectamente nos plciLos,que se travam. para conqu.istas
de posições politicas, tanta vez disputadas cm lutas porfiosas.
Pela minha parle não seria de agora que cu entraria
ncpsa corrente de opiniões. Antes, foi por andar mettido nella .
que no ser discutido no Senado o projecto, que se converteu
· na lei eleil.nriil de 190~, proferi um discurso ao qual pertc.ncc o trecho, que vae aqui reproduzido:
. "Ainda no outro dia,· iniciando o debate sobre este pro.iecto do lei, dizia o J'eproscntnnte do Estado elo Ceará que na
sua opinião, tinha por inconvcnicnlc que o magistrado fosse
posto ncstn circulo de acção politica, temendo que om contacto com os rlnmontos que entram cm ,jogo c com os int.oressrs q_ur Pnlr·am nm IW!:ãn no pleito cluilural, a magish'aturn YJO~so a ser afastada elas suas nat.uracs c legitimas
1'uncoõrs, posta. tio serviço ela politicagem dos Estados c desviada ria sua principal al.trilm ição.
Não ~~ nova entre nós, Sr. Presidente, a t.ondencia, a que
cu do lll'el'ei'IJncia es/.ou !ig·ndo, de fazer com que na exccueão
?o~l.a lo i Jl!'imorclial c capil.nl ,;;,!,ja propondorantc a acçi:to 'do
JUlZ,
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. · No nosso proprio paiz, sob o Imperio, mais do uma v_ez
pi"onunciaram-so autoridades qo valor sobre o assUJ;npto e J~,
ao ser debatido o projecto que se converteu na lei de i87il,
· po1• esta . fóm1a enunciava-se o Sr. visconde do Rio Branco,
em discurso pronunciado no Senado aos 1O de agosto de 1875:
--,

. "E' verdade que os nobres Senadores dizem que os magisLr·ados não·offerecem bastante garantia aos partidos politicas.
S~:·nllores, eu sei que ha entre os magistrados muitos homens
·politicas; mas não creio que no exercicío de sua importante
missão como ministros da lei elles faltem aos seus deveres.
E os funccões-. que· este projecto llles attr:ibue são taes que
nr.ulmm juiz ele <direito. que prese a sua repu tacão poderá
mandar incluir ou excluir algljmas pessoas das .listas de qualificação sem que possa justificar ·Plenamente o seu acto.
Mas ail)da quando haja erro· ou abuso da parte dos juizes de
direito haverá o recurso para. as relações. A tendencia da
nossa época é. para arredar os magistrados da politica e coilocal ~os na posiJ;ão de perfeita independencia. Eu hei de concorrer sempre com o meu humilde voto para melhorar. as
condicões da magistratura, de maneira que os." seus membros
prefiram o sacerdocio da justiça ás illusões da politica e
possam servir com inteira independencia e ao abrigo de toda
suspeita. . . Creio, portanto, que o principio estabelecido
neste projecto é um principio salutar. A Inglaterra confiou
até aos seus grandes juizes o decidirem das questões eleitomos duvi~osas. Ora, de que se trata aqui ? De conhecer: de
um inclusão ou exclusão na lista dos votantes."
E de par com esse eminente estadista, que honrou tão
superiormente a inonarchia ...
OSn. COELHO Il CAMPOS-E O paiz.
O Sn. I ...mno SoonÉ ....: . . • e a nossa patria, pronunc-iava-se o Ministro do Interior do então o Sr. João Alfredo:
"Tudo aconselha que em ma teria tão importante. dÓ dar
ou tirar direitos, seua o magistrado vitalício; membro de um
poder; ·independente, estranho ás agitações ela politica activa,
e que applica a lo i ao facto; antes o. juiz do que o Governo,
de quem todos ··reclamaril a naturalidade eleitoral, para que
a :representação seja exacta, genuína o livre."
Eram estas, Sr. Presidente, pela voz autorizada de chefes
proeminentes elo tempo do Imperio, eram estas as opiniões
que .ift preponc!cr:wam c que se tornaram aliás lei no paiz.
Não ~ci de exemplo ínnis salutar para ser adoptado pela
nepublica: c é necessario que nós, continuando a trilhar a
mesma vereda, cada vez mais nos fortaleçamos nesta convicção do que a execução de uma lei eloiloral, quo saia do
suio do Congresso Nacional, sob o actual regímen, não póde
ter maior ~al'antia do que é capaz .do dar-lho o ,iniz a cujas
mãos vne ~et· ontre~uc para que tenham a mais fiel a mais
verdncloira applicàção.
·
'
Mas, St·. Presidente, 6 sabido que osso modo do cntcndo.r
eneonlrn npposil.ores, c são alies os que clese.inm c querem
quP de pt•efrt•cncia prepondero cm todo o processo oloiLoral.
S. - Vol, VIl
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inscripcão do elcÍlor até a apuracào, ô lllemento
da fonte do proprio suffragio eleitoral. · ·
· · E então cabe-me ago1·a lembrar que ·a opinião que eu
sigo é co!'l'ente o preponderante em toda a parte. Já no tt·ec.bo
que acabei de ler vem refe1•ido o que a lnglater;ra fez.
Nesse paiz a medida vem seguida desde :1867, onde o
principio da intervenção do ju1z primeiramente adoptado
apenas para o conhecimento das eleições da Gamara dos
Gc.mrnuns, foi mais ta1·de estendido e generalizado até para
uutra~ eleições de menor importancia.
No seu livro sobro a grande· llllpublica Americana James
llrycc mõsti·a. qqal é a ;ituacilo dos espíritos. e o parecer mais
cowmum entre hornen:; publlcos nos .Estados Unidos. ·
E:;ta vagina do notavel escrJpLor traz ao assurnpto
grandes esclaJ•ucimentos, e cu peco pei·missilo ao Senado para
Jel-a no senLido de fodalecer a opiniiio que rne parece a
melhor, para servir de base á elaboracão sábia de urna lei
uleitural, difficil ta1·era que nós traLarno~ de 1'ealiza1: agora.,
DJz Bryce: ···Te~m sido invocados bons argumentos ern
fuvur de uma ouL1:a reforma a introduzir nas leis eleitoraes;
essa refot·ma. consistiria em 1'aze1· julgar as eleições contestada:;, Hão corno agora, pela legislatura, á qual o candidato
tem u pretuncão de suppôr-se enviado, mas sim por urn tri~
llu11al. As decisões de uma legislatu1·a silo sempre influen.;iada:> vo'r ôY,lllpaLhias de partido e siio habitualmente tomadas
vor urna maioria em favor dq contestante cuja admissão vaJel'iu por um augmenlo da forca della. E é pO!' isso ·que essas
uecbôes silo pouco respeitadas, ao passo que a corrupção ou
as illegalidades não são condemnadas corno deviam sel-o pela
uunullacão do processo eleitoral que ellas inquinaram. A
u;;~us considerações deve ser opposto um perigo eventual: é
que os juizes que teem de julgar taes casos mostrem syrnpal.lJius por um partido ou que llaja quem assim julgue; ern
tues condições, perderia a honra da magistratura. • . o que é
certo é que a opinião publica na Inglaterra preferé claramen Lo ao antigo systema o actual, que desde :1867 deu aos
juizes· das côrtes superiores competencia para julgar as eleiçGes parlamentares contestadas o aos juizes das Côrtes de
Condado .conferiu, desde 1883, a attribuição de julgar as elei';ões municipaes. Nos Estados ··Unidos muitas vezes os tribuna os são chamados a proferir sobre a validade da eleição de
um funccionario, e os tribunnes, de ordinario, decidem esses
casos com la! honesLiclarlo qno inspiram n confianr.a geral. O
bom senso e a autoridade parecem estar rlo lacfo rios que,
con1o o ex-presidente ncrrl. que era um poderoso homem de
partido, ·reclamaram essa altcracão. Em emenda :í Constilui'iãO ele Nova York, foi clla proposta. não lendo sido ncccita
por circumstnncias que não rlcsLroori1 a espernnca de vel-a
lriumphar um dia." (T,n flf!publiqnc Amcricainc.) '
E neslo livro esliio condensadas e expostas as opiniões
como presentemente domlnnm cm todos os paizcs. E' a t.enclcncia. a que r.u nw rdm·i ha pouco, para dar maior somma
rio atll'ibuicücs nos .iuiz~s. E eu, por mim, iria al.ó an. ex- ,·
1:r:emn. de rnlrr;::ar aos l.l'llmnnes de ,iusfioa ossn funcçfio supc''inr, llnportanl.c, ele conhecei' rlas clciPõcs dos mcmhros do
,Congresso Nacional u dcfiniLivamonLe Julgai-as, si não tive~~
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somos para vedar-nos a disposição. do art. 18 da Constituição
.Federar, que no seu paragrapho unico commeLte · a cada uma
das .Gamaras. a coinpete.ncia de verificar e reconhecer os po~
dores de cada um de seus ·membros.
Mas si até ahi não é licito ir, sem préviamente rever a
Gonstitulcão de 24 de fevereiro, ao menos nós podemos, sem
violar esse preceito constitucional, dar, em uma nova lei eleitoral, mais Jm·ga competencia a quem se dá a funccão de. fazer,
~ob a t•esponsabilidade · individual do seu nome, a apuração
dos resullados do pi·ocesso l!leiLoral:"
·
·
·
J~ssas palavras 11ão couberam neste pareçer, sinão porque
. ella:; servem de mostrar co!llo cu .entendo qual é a .funccão,
que tomos de exercer, ao .julgar de um pleito eleitoral.
Conceituou mui !.o acerLadarnenLe o Sr. Léon 'Duquit,
quando em ~·eu 2'1'1lilé de D1·o'il Constitutionel, vol. II, pag. 302,
Iallando da funcção juríscliccional, quo incumbe ao Conselho
de Estado ao cslu.Luir acerca da. regularidade de. uma eleicão
para o Conselho Geral : ·
"O papel de uma Gamara, ·que decide da eleição de um
de seus membros é alJsolulamenlo identico: ella não pratica
senão um acto de jurisdicção ~ Dahi o concluir-se que ella
tem todos os poderes ele uma jurisdiccão, mas que não tem
senilo esses e ncnlmm mais."
·
Na mesnJa corrente do idéas Saint Girons, Manuel de
D1·oit Constitul'ionel, pag·. .G84: Proferindo' julgamentos sobre
as eleições, u Gamara e o Senado usurpam o domínio da autoridade judiciaria. Os membros do parlamento ficam· natul'almentc expostos a procurar, ao exercer funcções de juizes,
uma arma conl.m seus adversarias politicas ou então um· meio
de reciprocas compensações entre partidos que se equivalham.
Em ambos esses casos, o Governo representativo fica sem
.
sinceridade nem lealdade. Certos representantes, que corresponderiam aos desejos do paiz, são expúlsos do parlamento,
outros que verdadeiJ·amenle não foram eleitos, que só deveram
o ~eu lriumphq á yiolencia e â cor1:up.cão, e~ses: occupa1'ão cadmrus a que nua tmham nenhum d1re!lo; Suo vwladas as leis
e é o Poder Legislativo ·quo · d·á o perigoso exemplo · dest!Í
violação."
·
.. · · ·
Para não snhir da Palrin, ainda os conceitos do Dr.. 'Henrique Coelho. (A Constituiçüo de 1891 c a Const~tuiçád,
de 190 1) : ·
·
'
' paizes, gosam os
"O direito de que, cm quasi Lodos os
eorpos legislativos, pam decidirem sobre a validade das
cleiuões dos que tem J.: cullJJlOI-os, .iú não conla as antigas
aclhc:;ües. Adverlo-sc que uma ·assembléa politica· não dispõe
~a sercnidacl~ ~ufl'ieicnlc para 9 . exercício da funccão d'e
.Julg·ar. A ma1orJa póue sculpl'C uL1hzar a arma contra os seus
adversarias, afastando-os c supplanlando-os, mediante oxcJu:..
sÇes: il~compaHvcis com .o" ~entimentos. de recticl~o e imparcJU!JclaciC. t;;oJJrerú a mmorm. :;cm mcws do afl'H'mar •C de'l'endct· a log·itimiclaclo do.> sul'l'ragios elos seus representantes'.
J~m éJ)Ot:!_lS do lula? apt~ixonadns 91Jtrc ys parLidqs, divergindo
as opm1ucs, os Pl'JncJp!Os, no se1o cln eoJ.'PO\'açao, niio custa
l!nlrcwi' o uniaríavel ll'iump!w dos al'l'cicoaclos ao grupo que
f.iver n suLt ravoi' a supcríOl'Jdado numcrica. Burla-se dessa
l'vrrna u t·oalilludc ~o principio do representação proporéional,"
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Vinha ele longe, corno aspii'nçiio ele muilos, a idéa de retirar· no Poder Legislativo a all.l'ibuir;ão ele verificar os poderes de seus membros. Por e!la 1ntynava o Sr. Tavares
Bastos, cm 1873:

1 •

"Hoje, pois, que clcsc.iamos salvar o Governo ropt•cscntalivo por· meio ele eJ'l'ieazcs l'e l'm•mns, adoptemos, não um
molhorlo imperfeito. mGs o principio verdadeiro: a veriJ'icaoão ele poderes, questão ele fac I o c de applicaciio de lei; não
1) aLtriiJuic;ão i)l'OpJ•ia do Poder Legislativo, s.inão do Judicial.
Constituído este, como rlcvc .scl.:.o, decidam os tribunaes, com
as garantias c solemnidnelcs rlo direito, aquillo que nas assernbléas politicas se resolve segundo a paixão c o interesse
de particlo. Na propria Inglaterra,. eluranlc o seculo passado
e no cmnc~o deste, occorreram faclos mui. scmelhanles
áquellcs que ninda hoje lamentamos aqui; lá lambem se viu
a inloleranci_a elos parlidarios ou a influencia dirccla dos
ministros cxpellirem da Camnm os eleitos do povo ! Mas lá
os abusos tiveram um termo; o J'eg·imenlo allcrou-se repelidas vezes. ·ai. é qur, por um hill reconte, as eleições duvidosas passaram a snr apuradas ])f!r um tribunal privativo
de lres juizes. Aqui, porém, prosegucm sem paradeiro os
cscandalos parlan1r.nt.ares, quasi sempre promovidos directamente pelos ministros inlerC'ssados cm augmentar o numero
de seus clientes."
'
'l'acs apreciações e lacs conceitos não figuram neste documento siniio porque se referem a sil.uações politicas, que
sãõ muita vez as qul'l, entre nôs. se vcl'ificam, dada a compelencia que a Constituição da Rcpuhli~a deu as duas camm.·as legislativas cm seu al'L. 18. Tudo isso vale por um
,aviso. para .que nos Jll'r.rnunamos conlrn as tcnclencias naturacs para decidir os pleitos, quo nos são entregues, não como
juizes, mas como parLirlarios. por sympnthias e ligações politicas, quç Lirum aos votos elas assembl<las dclihcranl.cs o caracter que cllcs devem ler parn que o acto das camaras Iegíslath~as apparcr.a como scnl.enc-n lavrada pot• um tribunal.
E 'é' bem de ver que. nno parece corlo ensinar que as
Casas elo Poder Lcg·islutivo, resolvendo sobre competições eleitornes, nn qualiclado do corpos polilicos gosam de poderes soberanos, de poderes r.liscricionnrios. Asoim não deve ser, sendo
necessario que o julgamento assente sobre rlocumenlos o
·provas 'const.anl.cs elo processo. Hão rio as cnmnms resolvct•
os casos que lhes fOJ'/)111 sujeitos por acto il'J'ccoJ·rivcl é certo,
mas nüo aj, seu arbil!•io, nem ao ~abor dos scnl imentos elo
sympaLh ias ou •anl.ipalh ias para com os que perant.e e!las
disputam a posse de cai! eiras vagas.
I·~ era .Pelo receio tantas vezes jus i i ficnilo, rlc exorbitarem
os parlamentos no rlcscmprnho ri e I nrs I!Iwm·g·os, auc o
Sr. llrmy Clwnlt'Y podia cscrov111': "Seja fJUal l'út• a tiJCoria
admiLI.ir.\a c a pJ•t\lica seguiria. basln a discussfio para provat•
os perigns que lm cm deixar á Cnmnra a verificat;ãn rlos poderes, podendo clla ser l.enl.ada, cm pcrindn do pot•l.urbncão o
rlo lutas aJ•dcntes, u enconl1•ar apoio nn l.henJ•ia que a invesi.IJ
rln nm porlrr sollPJ'ano r.am o fim dn procUJ'aJ•, antes de Ludo,
nfio ]ll'aticat· aetn rlc .iusl.ir,a, rnns sim eonsolir!m· uma maioria
rm l'i~cn ou abalai' uma minoi·ia ameaenrlm·a." (Vt vcl'i{ication
rlr~s 11nuvoh•s des dcipu./c:s cn F'ra/Wt!, pag. 20.)
Sprinm ai'gTinwntos clesso quilate para que os que são
c.humuclos u us~cnl!ll' cm umt\ rcsoluc;üo ele tamanhu rcspon-
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sahilidade, não decidam sem medir- bem o seu alcance, sem
.nunca ·perder ele vis! a o caracter que tcn1 n deliberação que
vão lomar.
Sei que contra os princípios que en adopto c sigo, hn:
quem defenoo doubr.in01s cont.rarias. Assim, ·cm interessante
debate aberto na Camara dos. Deputados, em França, em 1879,
a maioria sustentava que a Camara, juiz uníco das validades
das eleições, não tinha que submctlor-,se, cm suas apreciilcões
a nonhuma regra que lhe rcslringissn a acção: "assembléas
politicas, atl.cnrJcndo a rnzõ~s de natureza politica, ella podia,
cm nome do paiz de que é orgão. livrar um candidato de
quaiCJucr iilcapacidaric, que pudesse viciar a eleição".
E o Sr. G. Clcmcnceau acudia á tribuna cm defesa dessa
tb~50:

I

,

· "A Camara não é um jury nem um tribunal. Nós somos
a Camara dos Deputados, ist.o é, um .corpo politico, deliberando sobre uma eleição, quer rJ izer, acerca de um acto pol.i-

fico. ACamara· em materia de elegibilidade, c sobre este ponto
s6uwulc, go>.a rlc um poder Bobr.rano, de um poder discricionnrio." (Hr.m•y Chanlry, np. r.il.)
·
As palavtjls por mim sublínhadas, no trecho elo discurso
do nolavcl esl.adisla franccz. deixam claro cm que sentido
seria p6ssivcl, no conceilo de alguns dar :\s assembléas legislal.ivas, quando no excrcicio dessa funci;ão especial de reconhecer os poderes do seus membros, essa faculdade assim
lar~;n. para rlccirlir som limitações os casos que lhes fossem
sujeitos. Uma l.nl largueza rle atlribuições só poderia caber. lhes p:wa estatuir sobre ineleg·ibilidades m·eadas por leis.
Niio l'allou quem argumentasse conlra essa theoria. Esses
argumenlos callaram no animo da Camarn. que por 3511 votos
conlra 33, opinou em sentido contrario ás idéas do Sr. Gcorgcs
Cicrncnccau.
·

E;rame do pleito eleitoral
'!'ornando nm consideração o conjunto elos ·documentos remcl.f.tclos pela .Tunla Apuradora, constantes do seu ol'ficio de G
de setembro. a Secretaria do f;rnarln sommon nR· votos dados
cm· toda.s as secções e.leitoraes aos dous candidatos, cbegando
ao segumte resultado: ·
Pedt•o Lago
Arlindo J,eoni
1' districl.o
2' rlisiricl.o
3' clisl.riclo
,q_u clislricl.o

5.508
8.424

...

8.670

0.030

-31.632
---

5

H
5P9

4.72(1

13.555
12.222

478 11.327

1.12G "i. 830

•

.,3 "'i.""
·lI

332

59!}
1.. 012

---

Sommados os votos tomados om sopa rado, o total da votaçüo ele •cncla candidato será:
Ar! indo Leoni.
Pcclro Lago. .

.\2.81,2

32.758

Ag01:a o <[ue apurou a junta. Sob fundamento de não bnfiscacs e

Yercm stdo reconhecidas as firmnH dos mesarios,
ft
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eleitores, deixaram de ser apuradas as segúintes secções de
varios municípios: capital - ô', 1o· c 11'; Itaparica -:-. 7':
Barra do Rio de Contas - 2' c 4'; Caravcllns-7•; Cannaviel~as
- 2' c 3'; Ilhéos - 3". 4' e 7'; .Jag-uaripe - 3'; Mnragog1pe
....:. 4'; 1\[acnlhú- 1'; Porto ~rg-nro ....:.. 7": Santo Amaro_ .. 5" r
7";.Santo Antonio de .Tcs1is- 1'; Santa Cruz -7": Cícero D~n
tns- 2'; Campo Formoso - 2' n :1'; Curacá- 4'; Corrcntmn
- 1'; Dr. Seabra -·5·; Remanso ·- 4'; Urandy- 2'.
Sfio ao todo 28 secções,

rttiC

rlenm ns scgu!ntes vot.ações ·

PPdro J;ago. . . . . . . . . . .
Arlindo T.eoni. . . . . . . . . .
Por· nüo estarem devidamente rubricados pelo juiz de direito.· cm todas as suas folhas, os livros destinados á eleicã_o
conforme expoz a junta, deixaram rlc ser apuradas as secç,ões
que Yão mencionadas n sel\'uir. rlc differcntes municípios:
Snnt'Anna do Catü - 1' c 2'': Affnnsn Pcnna - 1", 2". 3' e 4';
Cacbonlra - 1', 2", 3", lt", 5' c ô'; Cruz das Almas - 1', 2",
3' c 4': Castro Alvrs - 1', 2' c :~·: .Tn:;nnrihr - ü•; Muritiba
- 1', 2" e 3': Monte Cruzeiro- 1". 2', 3'. 4' c ií"; S. Felix1', 2", 3' c 4': S; E'tevam d~ .Tnn1hyre- J•; S. Gcmçalo do~
Campos - 1'. 2' e 4'; Cora('.fin rlc Maria - 1', 2' e 3': Cnraoá
- 1' c 2"; Esplanarln-1" n ~·: A11harlia- 1'; Feira de Santa
Anna - ·1', 3', .r,•, 5', 6", 7". 8' r J1': Trajá -- 1'. 2". 3"; <I' c
5'; Angical- 1', 2" c 3': Barra do Tiio Grande- 1'; Boa Nova
- 1'; Conquista - 1', 2', 3', 4'.' ô', 7~ e s•; Condenby - 1',
2', 3' r. 4"; Campo Larg-o - ·1'. 2' n 3'; .Tussiapc - 1'; Macnhubnl- 1", 2". 3', 4' e 5"; Oliveira dos Brejinhos .,- 1'; Poções - i'.
.
São 85 secções, nas quacs obtiveram os candidatos as se ..
guintcs votações:
.
Entrndeu ninrln a .Junta rrue n~n deviam ser apnradas a~
elei()õos rcalizarlns nas secções rlnilnrncs cnnsl.antcs da re ..
laGão que vac adc:ml.o. Da acl a g"t'rn 1 vO-sn que essa rcsolul)iío
foi tomada por não esfarrm rln,·illnmnnlc nssignados os livro~
de a'ctas por elcit.orns c mnsarins, pnrnrcnrlo que nollcs ·figuram grupos de assi::malnras dP 11m s(, nnnho .
. . No mesmo topico rln nnln Jnom-se onlras allcg:içüc~ rlc
vw.JO~ apparenl.cs. qnc lcnrnm n dar por nullas as scgumtcs
elCJÇUCS:

·

Capit.nl - 4'; llfat.la rln S . .To~o ~·: Ar/\a - 2", 3' n ft•:
Bclmonlr- 4': CnnnavirirnR --- !,"; Arfnnso Pnnn~- !i'; Dnn!l
do Tiin de Contas -- :1': narnam1'1 .... :1": IlMns - 1". li", s• c
9•; Villn rln S. P'l'flncisco .... :1", :, .. r n•: Monte Cruzeiro -·
3' ~ 6'; Nova Iloipnlm -- ·t• r 2': S. Frlippe - -t" r, 2~: Santarem- I' o 2": Esplannrl:1- !,•: Cnnrany- ·J•: Dornfim ·1', 3' c·J,•; Muncln Noyn -- :2" c~·: Snnln l\Tnrin ela Vict.oria-1": Santo Antonio rln .Trsn;; - 2" f' .\•: S. Ui:;ncl - 2'; Villa
da Lngn - 1" r 211 ; liarrnrfin- 1": .Tonzr.irO- . ~~~. !"i" r. on:
Morro rlo Ghnpéo- 7"; Qnrimnrlo,: --- :1": Sanln St\ (Conto rt\1
- 2". 3", 4". 5•, G" c 7": Andm·al!y -- ·la,:?" o 3"; Bnrra do Rio
Granrlr -2', 4', ri' o G'; nrol.ns -... ?". :1', IJ• c 5";· narroit·oR
- 2": Tl.nnssú- 1"; Cncult1 - 2" o :1"; Corrontina- 2";· Chnrrochó- 1"; Lonçócs- I', 2" c ~·; 1\cmnnso- 5"; Rio Bt•anco
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l'. 2' n 3•: Rin:cnãn rlc Cn~a Nova - 1•. 2•, 3",. t,• e 5•.;
·Snnf.'Amm rio~ 13rn.io~ -- 1".
c :!'; Snnfn nita do Rio Preto 1.' 2' n 3': Villn Brlln dnf' Pnlmoirae - 1' e· 2•.
f'iohrm n R7 nR sncçõns, r.ujas t1lcicõcs, por est.e nltimo
-

z•

funrlnmrntn nãn foram nnurndaR peln junf.n.. 0; votos qur
·
nellns obtivernm os cnndidntos forann estes':
Votos
Perlrn Lago .
. . . . .
Arlinrlo J,coni
. . . . .
Arlinrlo J,coni (P-m separaria) .

4.122

H.859
165

Dn f]uc fir.n ncimn expo~t.o, verificn-~e que a ,innta deixou
de inr.luir nn apnrnr1ão as r.leiçõns dr Hl7 secoões.
·
Ao qufl cnnf'fa dn acta . não houve eleições em 94 sell(IÕf.lS.
Isso d~. 11m total de 291 scc()ões, que não contribuem para
o resultado da apuração feita com o" votos dados em 236 secções.
·
·

ncsuniindo:
Apurnr,ão f'citn pela jnnf.n:

Votos

.Pcrlro I,n go . .
Arlindo J,roni .

18.403

•1 '.

Hl.328

Votação não apurada:

I

Pedro Lago . . .
Arlindo r,eonl. .

0

.

lo~

. . .... .. . .
0

o

"

0

0

1!.!f70.
.22.787

])n nnt.n l!rrnl conRI.n n nnlavrn dti procurador goera1' do Estnrlo. Dr·. T<'rnnni~~o Alrxanrlrr rir Sonzn. em desnc~llrdo com RR
rlnlihern~õc~ rln mninrin rln..inntn. qunnt.o :1~ crne~l.ões de fnlsifiraçiirs rlr firmhs dn rlritorc,q c mn~nrios cxnrndM nas a~ta~.
rlrixnnrln ns<im rir nnnrnr. como doixon. dezlmns e rler.cnas de
n~fa.s, fnmnnrlo por hnsc ·ns lnurlos de. r!nns l.nhelliães da r.npifnJ rln F.sf.nrln. rnrnrrcgondo~ como pnril.os rlc fazm• o exame
dessriR firmas. :r<:nt.nnrlin rssn mrmhro dn ,innf,n que nfi-n ern ln
g-iro a rnnr.h1sfi.n, n (fnc foi riJa lnvndn, dando· por falsn:; as
· fir111n;; ronsfnnfrs dnR ncf.ns, nor divergirem rln nBRl)."flnturns
nHrihnirlns ns mr:smn~ nrs~nnR. nrr: dom1mcntos officincs nnterinrl's. Onfrns ·nllrgonoiirs nindn encerra MSa rloclnracno r! c
voto rlivcrg-cnf.r. rins conclusões n que chegou n .Tunt.a Apnrn~
dora.
Nn m~'.•mn ncfr. r.:8rnJ fir.mrn o nrotrsfo apresentado pelo
Dr. A.lhrrto 1\fnrcirn· Rnhrlln. fiscnl rio Dr. Arlindo T.(•oni
ronf.ra o mnclo norrmc foi fcitn n npnrndio. Vem mcncinnnlln
t.nmhrm n rlrrlnrnçfin qnr. frz n Dr. 'VcncrRlnn Unnpitin:::n ele
Rnmn r:nimnriír~. fi~rnl nor pnrt.r: rln Dr. Pcrlro Frnncigco
llorlrir,nrs rio T,n~o. àc f]Ue· o sru cr:n~f.it.nintc fnria cm f.emno.
nó nlrn~l'in n ]11'nvn rln vrrrlnrlr àa npurnçiio. /\' mosn rio Srnnrlo roi rcqucrid.o rm rlnfn rlo 24 rle snf.cmhrn n r•ublicnçfio
dr. nm rnnf.rn-protc.~f.n rln Dr. "lr.nccslnn ·de Souza Gllimarãc~.

A 0ommis~fin ·r! c Podr1·rs inici·illl os sr.n~ trnbnlhos no~ S
de oululll'o, tendo nessa da!n o Dr. Arlindo Leoni pro-
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posto a questão preliminar, dando como juridicamente incxi3tenl.e o diploma conferido ao Dr. Pedro La~o. Sendo-me eon-fiado esse papel para o dc'virlo estudo, a 22 li, como .iá ficou
dito linhas· a•cima, o rrieu parecer, que foi acccito U'tlanimçmente pela Commissão. E, na conformidade dclle, pro~egm"'
· rum os nossos trabalhos, dando-se vista dos documentos ao
Dr. Ariindo Leoni, , que assim requereu. Em reunião realizada aos 29 de outubro leu esse bmdidal.o a sua contest.aç,üc,
tendo cm seguida o Dr .. Pedro Lago, usado da palavra para replicar, adduzindo argumentos em defesa do seu diploma.,
Ainda, na forma do Hegimcnto, ~8 horas depois deu-se perante
a Commissão rJo debate, cm que tomaram parte os Drs . .Pedrei
Lag·o c Paulo Filho, sondo que csle, na qualidade de procurador elo Dr. Arlindo Leoni, leu antes a contestação escripl.~r pelo .s~u consf.!tuintc. A impre~são,, que teria f!ca~o
npos a aud1çao da leitura desses escr1ptos e a prommcwçao
·l:lesses discursos, seria ver eada nm confirmada a opinião 'de
que não valem actos decretorios dú~ poderes pub.licos para do
· prornpLo emendar erraR inveterados.
· .
Encontramo-nos deantc de inn Jllcito cleit.oral que se~ dosenrolou sob a vigencia da lei. ele 1!HO, para a' qual não faltaram gabas, !.ida c h aviei a como a mais liberal de todas as
que tomos nós l.ido, destinada, C<lJisoanle as previsões de
muitos, a ~aranlir a liberdade do voto, a· pureza dos suffragios, a seriedade das eleições entre nús.
Com o mais .louvavel nocer!.o, o legislador deu á Junta ·
Apuradora, composta de autoridades consideradas incapazes rle
se araslarem elos pi'eceit.os da lei escripla, regras e normas
precisas para que a sua funcção fosse desempenhada de modo
a asseg'urar os direitos de todos, eleitores ou eleitos, impondo-se á ·conJ'ianr,a elo uns e de outros. Chegados ao remate dessas
operações, nada SB tem por certo. Tudo .é posto cm duvida.
·Os ·cidadãos, cnjos nomes foram suffragaclos, ambos se tem
por cleit.os. A ,junta é a•ccusada ·de ter excedido o;; limilcs ele
sua compet.encia, qnacs os trar:;ou a lei. Cada qual aponta os
peorc:i> vicios nas eleições, que dcl'am ganho- de Cflusa ao nd~
vorsar·io, pondo á descoberto fraude.;; quo teriam se insinuaria
por frinchas nbcrl.as na . lei, contra a cspccl.ativa elos que
tinham -como sufficienl.emcnte tomadas todas as aberturas,
por onde passar·arn, abusos c crimfl;; previstos pelo Jeg-ishiclor.
E' entre nffirmarJões contraditarias de homens iJe br.m,
nesse acervo de documentos, cuja veracidade é considcc'ld::t
duvidosa, nessa cC>!lecção :ümndante ii c papeis 'reunidos como
insl.!'umcntos ele provas n favor ou Nn1tra actos occorridos no
decurso do pleil.o, é ahi, nesse Jabyrintho, que nós ·temos ele
encontrar o fio conductor, ·que no> pcrmitta chegar no ronhecimcnl.o da verdade.
·
·
Vêem-se bem as difficulclaclcs ela tm•P-fa. Difficulclndes o
penas; c ludo isso agg·r:wado 1ielo ompuxo dos interesses cm
jogo, pela acção, que cm casos desses, qualque!' que seja a
qualidade c n classe a que pcrlcnçum os qnc nclles !'unccionnm
como juizes, rxri'cem ns pa ixücs c os sentimentos, concorrendo
para q1w nem sempre decirln a 1·azão, obcdeccnclo, tomo o!íedcccm, os ncl.os humanos :i força dos motivos, que os determinam. Tem cada um o seu pont.o ele vi;;tu na analysc o obsorvnçüo dos factos socians. l! polil.icos. Sem fazer injustiça a
ningnom, snbo-so como é commmn Qno pom observadores, ambos animados das melhores inlcnçücs, guiados pelas luzes da
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sua razão, cheguem a conciusõcs r! iversas, conforme· as Im.,..
pressões, que recebem os seus espiritos.
Isso explica em tanl(!S occnsiües as divcrgcnclas de conceitos e or,iniõos, que se traduzem cm votos nn:s assembléas
deliberantes, sem que se possa altribuir. a influencia menos
sãs o _dcsaccórdo desses pareceres. Natural assim que as una.
nimidades appareoam e~cepcionaes.
Dão disso provas os. debates, que houve .perante a Commissãq de Poderes cm torno rlo 'chamado caso da Bahia. Foi
de ver como aos olhos dos candidatos os mcrit.os c valores moracs dos membros da Junta Apuradora eram quantidades variavcis; o que aos olhos de um eram virtude, pareciam defeitos ao ver de outro. Cada um julgava. de accôrdo com os
seus sentimentos de estima ou de .::Lcsestima, sem essa sere ..
nidade de animo, que. só,. perJt~itlc sentenciar com justiça.
Em linhas cscriptas ficor1 dilo o que ,fez· a Junta Apuradora; cerno clln entendeu u sua missão e como a desempenhou. Com igua·l calor de convicção se pronunciaram os can- ·
didatos, um para louvar c outro para censurar. A juizo do
primeiro bem andou aquol)a commissão na -sua ta.refa apurando as eleições como lhe cumpria,. dentro das normas, que
!he forain traçadas nas lois. De accórdo com a palavra escripta
do contestante, no protesto offerecido pelo cidadão encarreg-ado de fisealizar os trabalhos da junta\ na exposição mais
tarde apresentada á Commissão, propondo que fosse tido por
juridicamente inexistente o diploma, e ainda na contestação
que leu, cm todos esses papeis se denüncinm como contrarias
á lei, exorbitando della, violando-a, os actos todos praticados
no correr da -apuração.
.
·
As secções eloilonlOs, cujos votos não foram apurados
pela junta constituiram tres grupos, classificados pelos fundamentos em que assentaram os actos do recusação. Constam
clias dàS relacões já inseridas neste parecer. De quanto foi
dito perante a Commissão de Poderes, verbalmente ou por
escripto, se verifica que nem sempre -andou a junta com o
devido rig·or quando entrou a tirar a prova da falsidade dos
votos constantes das actas. Não teriam assim o mesmo valor
jurídico todos os exames periciaes feito·<· pelos tnbelliães da
capital para conhecer da authenticidarle das fkmns de ínesa:..
rios e eleitores cm muitas secções. Nem todos seriam feitos
oom a devida isenção. E é fac i! de comprehendcl-o, sabendo-se que esse pleito, tão disputado, apaixonou homens de govemo e membros ela magistratura, todos mais ou menos envolvidos ne!le, qunnclo mais não fosso pelas sympathins com
que viam um ou oul.ro cnnclidato.
.
Não 15 de esquecer a questão ventilada c debatida, c!G saber
até onde ia a competcncia da .Tunta Apuradora para entrar'
muito a fundo no exame das actas, como cn!.rou, ao clistinguit•
os votos verdndeiros dos qno reputou ·ralsos, os•.quc apurou dos
que entendeu que não deviam: ser· conl.nclos nos totacs a que
foi Lrr. Isso ficou reg·nlar!o nu lo i. E' c!la 'quem claramente
pl'eccilua os casos rm que cabem os exames pcriciacs c como
híio ele cllcs ser feitos. E é igualmente a lei quem precisamrn!.o marcá o.~ limites :'t uc~ão ria junta na cxocuc,ãõ elo servir;o que lho foi confiuclo: "Art. 22. A' .JnnLa Apm·aclorn ó
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defeso entrar no exame e indagaoão dos vielas intrínsecos. das·
actas eleitoraes."
·
. ·
·
O nrt. 17 da lef n. 3.208 fez a enumeração das exigenclas
que hão de ser satisfeitas para' que só vot.os merecam contagem.
E' sr.mp~rc 11m mal e um perigo ir além dos marcos postos pela
lei á autoridade que tem· a missão rle sommar as cedulas pos
f.rts ·limpamento nas urnas.
Tambem o criterio, no que ficou dito: variou na exigencia
das assignaturas das aufor.idnrlcs ·.indiciarias nos liiVros de
actas, recusadas as marcas nellc poslas por ·simples chancellas
em un~, qnando muitos outros ha cm quo tambem não figuram
a~ fi1·mas escriptns. Não quero agora disting-uir nas verificações feitas pela junta as pnrcellas, que não deviam figura•r nas
.suas sommas. Admittindo-as, sem desfalque, chega-se ao grande total ,iá mencionado:
Votos
Pedro Lago. . . . . .....................•..•.....
f8.403
Arlindo Leoni .......................••....•.•.
f6.32.8
Foram essas cifras que valeram ao Dr. Pedro Lago o di~
plomn., ~nt•regue por S. Ex. no Senado. A acceitar QS resultados fi:;-1.1rados pelo Dr. ArlindO Leoni
sua contestacão es' cripta, nm casos cspecines, poderiam aquelles numeras .descer
ainda muito mais, variando n crit.erio reguladorr da apuracão.
VP.rificndns duas da~ hypothcses. que S. Ex. previu, como
combinacões passiveis, ·as votacões de um e outro canrlidatl'l
baixariam assim:
·

em

Votos
A. Leoni ......... .
A. Leoni ......... .

16.66-i
14 .528

P. Lago ........ .
P. Lago ....... ..
'

.

Votos
5.5:18
t3:408

Vale, mencionar que, nggravanrlo o que de iNogúlar em
t.odo o processo clcif.ornl foi dcmmciacln pelos crno nelle eram
interrssnrlos. apparcccram nos debates. que a Commissão assistiu, apontadas as nccões, que no plr.ito exerceram ns autoridades do Estado.
Foram m::hihidas prRvas, qur pnzcrnm cm clarn essa int.nrvençfin. npreA'on.rla nf!\ como f.itnln rlc rer-nmm'rndacão ao
olcit.nrarln r.nnvnnarln para os cnmicins rlr 22 rlr Julho.
Não seria rle ho,ic rrnc nr.tns rlr.ssn nafnrezn mr.reccriam
reprova cão e Mnsnra nnfre nós. H rm 1873 nm dos mais
nprccinrlns rmhlir.isfns brasileiros. rm nm cp11s~nln. cscripf.n
para rlcfcnrlcr rrfnrmns librrnrs, fabv~ neste tom: "Mais rruc
os nliMamrnfo~ il!cp-nes. mnis rruo os rl~frif.os do ]Wn~rsso eleitoral, mais nnc ns incnnvcnirntes rln mcthnrln inrlirerf.n. mais
que a annnllncãn clns minnrins. r,nnfrih1w pnrn fnlsifir.rtr as
eleições r o syst.rma politico inf.rirn n infC'rvrnr,.ITn rlo Gnvcrno.
Eis a ,rair. r.lc fnrlns nR frnurlC'R r vinlcncins: ri8 a hyrlra que
{ cumpro nsmn~=:nr. A rrforrr:n, ('[110 niTn vrrhcrnr MRn int.orvcncão, crnr a nãn impedir nem prevenir. pnnco vn.Jcd cm nosso
conCP.ito ...
"Compnrnc n r.lcprnvnçfin pnliticn. rln Tnfl:'la frrrn nn sccnln
passado. rrunnr.ln o.~ g-abinetes n .~m1s ng-cnt.rs, nrrnr:nvnm-sc o
direito de intcrvcncão, compn·rnc-a com n gcn f.ilczn dos seus
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'estadistits contemporaneos, com a nobreza dos seus costumes
publir.os e praticas constuucionaes em nossos dias.
. Em toda pnrte, onde quer que vivam povos cultos e policiados, ~ão, con@ esse vehcmenf.es protestos contra as ·bré. chns, quo abrem as autoridades, para que por cllns dilatadas,
se insinue a fraude, dado o conf,ubernio cm que se ajuntam os
representantes do governo e os cabalistas cleif.oraes'
.
Todos a uma. quantos Wrn bordado commentarjos cm derredor de tnes feitos,· deixam vêr no emprego desses recursos
um mal, que impede nas democracias o beneficio influxo,
que a moral pódo exercer sobre as praticas politicas, grnc:t·'
· aos 'hons exemplos ela condncta 'dos que podem c mandam.
.
Falando da França. escreveu o ant.or do Manuel de droit
constitucional: "A candidatura Official torna-se, ao contrario.
um af.tentado conl.rn a lib~ràadc rios eleitores e estabelece
uma desigualdade ent.re os candidatos quando o governo utiiiza a autoridade c a influencia de que póde dispOr, dos favores que tem em mãos para distribuir afim de forçar o voto
em provcif.o do candidato de sua predilecção. E' no interesse .
nacional que o governo se constitue: transforma-se olle em
uma força. posta ao serviço de um partido, e rr.·uitas vezes irresistivel. qnanrlo apparcco protegendo candidatos officiaes. O
governo. cm _t.nes casM falta· a sua verdadeira missão. As
~leiçõr.s t.~m sidn muitas vczrs nnnnlladn~. porque n CD.mitra
entendia qnn a liberdade rio eleitor hn.via desapparccido .dcante
da influncia officinl qne se tinha feito sentir ... Todas estas
delicadas questões de libr.rdnào eleitoral não serão· bem resolvidas senão quando um bem acabado. codigo eleitoral preveJa.
l:!efina c puna. todos os rlclictos. impedindo os abusos de influencia e os excessos de poder. e confie á imtoridade judiciaria
o cuidado de julgar si a lei eleitoral fni obMrvadn pelo candidato vencedor o seus part.idarios, que.r sejam funccionarios
publicos. quer ministros."
Mas cu não quero qnc nnlnvrn~ minhas, postas neste pa-·
rccer lj)vem a crêr qno ponho cm düvida as quantidades pessoaes e os mr.ritn~ nolitir-o.~. qnr rossnem os .candidatos, HtuJo~ qno lhes dãn dirr.H.o a a~pirar ao cargo, que pleitcam.
:Ambos occupam rii~nmentc os lng-nrcs cm. cru e foram eollooados pr.ln confiança com qno os rlist.ingnin e honron o eleitorado bahinno. Um. r. 11m 1ut.ndor o um forf.e, scmp,re victorioso em campanhas .clcil.orns travadas no seu Estado par.a
conquistar. mesmo contra n acção dn governo, n posicão politica, r.m 1'{110 se vem mnnf.cncln no decurso de longos annos.
Prcnàr.m-n'o a mim laços rlc sympnthin pessoal c de appro:x:imnçõcs polif.icns. srm qn~ dn minha memoria houvosse desap'\lnrecido a lcmbrnnr.n elos dins da minha viela do homem
pn'blico, cm que S. Ex .. como mo foi grato ouvir recordar,
ao Jarln do mrn gornnr:lo amigo, o prestimoso chefe Dr. J.
Goncnlvc~. amparou n mr.n nome, quando ollo surgiu apregoado, tão a conl.rnr,-osto rr:-nn. como candidato ao mais elevado cnl'A'O de governo da Republicn:.
O nu iro fr.m igunlmnnl.o n seu largo. circulo de influencin,
e nppnrrr,r' cnmo o represanlanl.n rlo agrupamento. que segue
i oriontncão do act.nal Govr,rnarlor da Bahia, cu.io prestigio
tem sido tnnfns vcr.rs poslo rm prova no rico o poderoso Estado, que ellc tem sabido honrar no desempenho de funccões,
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com qne tem sido distinguido durante os annos extensos drJ
uma viela agitada c operosa .. Podem .ambos suoceder ao com~
pat.ricio glorioso, que sumiu~se nas escu.ridades de um sepulchro; mas que ainda vive na mGmoria de rwantos nesta Casa
acompanharam a sua passagem brilhante ífor ella, marcada
em pagina de luz' nos 1lnnacs do •Senado da Republica.
Sob a influencia de sentimentos moraes, agirLc!.O sob o ~
impulso das minhas afeições ou ligações poliLicas, ohedeccn~
· do~as para scguil-as, a sabida se me depararia j:i indicada ..
Esse não é o dever do· momento. Cumpril~o bem soria fazeJ:
juslíca ainda que desatassem os céos. Eu já defini a natu~
.reza da nossa tarefa: "uma operação judiciaria. que deveria
ser c.onfiarla a juizes e realizada jmírlícamcnte". E.della houve
quem dissesse: "Confiado a homens cxclusivamr.nt.c politicas
o rcr.onhr.cin~eqlo de porlr.res, succerle que muitas vezes sobre
motivos unicamente políticos assentam os actos. de validações
ou invalídacões de diplomas. Para iaes casos a autoridade ,ju.
tlíciaria é a unica competente, pois que se t.rata. não de fazer
leis, c ainda menos de desobedecer ás leis vigentes ou de mau~
dar no Parlammentots, mas tão sómente de applícar as lei~
r.Jeitornes votadas pela Camara 'dos Deputados c pelo Senaclo,
ele fazer respeitar a Jjberdade dos elcito·res e, pelo modo, com
que é nsscg·uracla a representação nacional, dad soberania dG
povo, ao direito de ser bem govr.mado, uma garantia seria,
efficnz, cerln, em uma palavra, judiciaria".
~l'enhr, para mim que s6 a uma conclusão podem Jevar~rne
as com;irlcrncões lidas nestas pag·inas. par· mim escriptas. a
apontar a falta de su{(iciente data para outro resultado. E 11
. elia vou ter, sem que nut.ra a presun~pção de haver acertado,,
. Sei, como sabem iodos que o erro 6 inhcrcnt.e á natureza Im~
mana. Dil·ão outros com mais apUdão do que cti, habltuad:•s
a ,julgar processos desta naturez;l, c, porventura, melhores
conhecedores das leis eleilomes c da sua boa ou nuí appH·cação, dos vicias c dos erros, que cm ião g.randc numero apJlarecem nos actos, que ellas regulam, c que ião díf!'iceis são
de apurar, quando no calor c mi convicção, com que defen~
dem a~ suas causas,. as pessoas interessadas em um pleito se
revelam tão apaixonada, certas ele que só pela verdade é que
JWopup.·nam. Accumulam-sc as causas, que atordoam os quo
têm de julgar, mesmo quando lidam por ficar escravos do
suas !.'onscicncias, c lcm por escopo contribuir, como dcsvalioso quinhão do seu 1:sl'orco, para quo as leis .não sejam via~
!adas na sua execução.
,
Mably põe lermu a esse precioso lhTinho, que tem merecido tantos lonvores, cnm as seguin-tes palavras al.tribuida~
;, .Nwcion, ele conselho daclo aos que governam: "Em!'im, m'eu
caro, conserva c preciosamente a vossa reputação. Para o zua.
g-islij•aclo, não é .bastante que elle seja homem de bem, ó nocessaria não possa ningucm l.er a mais leve suspeita da sua
virtuclo. Si fm·des lido Jlllr jusl.o no coneoíl.o do povo, ficna
certo rlc que as leis que vos tiveJ•em por ministro te1·ão uma
forr;n infinilu cnl.rc ,vossns mãos. e isso facilitar:l a vossa tarefa
de trnbnlhaJ• pela folícídarlc publica".
·
'
.Ficarão tambcrn essas como as ullimas linhas dosto meu
escriplo.
Fiz o qne IlJH.Ir, mlllhor furão os que puderem.

,
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J<Jm conclusão:

1.

A Commissão de Hoconhecimento de Poderes, tendo aia~
minado os documc;üos, que· foram enviados ao Sanado pela
Junta Apuradora do EsLado lia Bahia, o que acompanharam a
acta' gorai dos seus trabalhos, relativos ao processo. das cleicões realizadas naquelle Estado aos 22 de julho ultimo, para
preenchimento da vaga aberta pelo fallcc~mento do mninent ·
~enactor Ruy Barbosa, e, tendo ouvido o candidato diplomado
o o contestante, ó ele parecer que se proceda á nova eleição,
!POl' não poder exprimir o· pensamento c a vontade do eleito-.
rado a votacão das secções em que os actos correram com re.
·
·
gularidade.
Sala ·das Com missões, 7 de novembro de 1923. -

Sodré, RelatQr.

O Si'. Bernardo Monteiro -

Lauro

Peço a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavt'a o honrado Senador.
O Sr. Bernardo Monteiro (pela orde/11.) - Sr: Presidente,
achando-se na ante~sala o Sr. Pedro Lag'o, reconhecido e proclamado Senador pelo ·Estado da Bahia, requeiro que V. Ex.
se digne nomear a Commissão que o deve introduzir no recinto, afim de prestar o compromis~o regimental e tomar assento.
·
O Sr. Presidente - Nomeio para acompanhar o Sr. Se~
nador _Pedro Lag9, .ao recinto, os Srs. Bernardo Monteiro, José
Eusebw ·e Ferreira. Chaves.
·
(E' int1·oduzido no 1'1?Cinto, .prcsl;a o comp1•omisso 1'Cyi..
mental e toma assento o S1·. Pedro Lago.)·

Votação, em 2• discussão do projecto do Senado n. 28, de

!023, autorizando o Governo a abrir um credito na

imp~ntancia

de 7 :860$, pa.ra. pagamento. de apparelhos adquiridos para c
Laboralorio .de Analyses, da. Alfandega do Manáos.
Approvada, vae á Commissão do Redacção.
Votacrr'à, em 2' discussão da proposição da Camara do~
· Deputados, n. üü, de, 1923, autorizando o Poder Executivo n
auxiliar com a quantia de 200 :000$ a. coustrucção do monu:.
monto a Chl'isl.o, o Rodcmptbr, que vae ser !ovada a e1'1'cilo
no pico do Corcova.do.
. ..
Approvada.
O Sr. Indio do Brasil -- .Peço· a. palavm pela
ordem.
'
O Sr, Presidente - 'l'cm ·a palavra o homado Senador.
O Sr. Indio do. Brasil (pela ol'dem) - 81·. P1·csidenle.
· rnquciro rlisprnsa de inl.crst.icio pal'll que possa .fazer parl.o
da orrlrm rln rlia rla proxima scssüo a proposic;fio que acabu de
sor apprpvada.
·

/

. '' .

,-

V'

,.

ANNAE9 DO SENADO

_.

O Sr. Presiclente - Os senhores que wp.provam· o .requeri·
muuto que acaba de ser apresentado pelo sr; Senador Indiü.
do l:lrasil, queiram levantar-se. (Pausa.)
l?oi, approvado ..
O Sr. José Accioly O Sr. Presidente -

Pe\}o a :Palavra pela

o~dem.

'l'ern a palavra o honrado Sena<ior.

O Sr. José Accio!y (pela ordem) - Sr. :Presidente,
requeiro que V. Ex. consulte á Casa sobre si concede dispensa de impressão para as r·edacções finaes que estão sobre
a mesa, afim de serem .discutidas e votadas ·immedi_atamente ;,
O Sr .. Presidente -. A mesa 'submetterá dpportuna:mente
ú votação o requerimento de V. Ex. Ha mataria em discussão .

•

C!lEDJTO PAllA OB!lAS' MJLITAIU!S

Continuaciio da 2• discussão da proposicão da Gamara dos
Deputados n. 39, de 1923, autorizando o Governo. a abrir, pelo
Ministerio da Guerra, um credito especial de 9. 508 :!i15.$ú7 4,
ou a fazer operações de credito, para 'attender ao pagamento
de despezas que excederam ás verbas 13• - Obras Publicas,
·
. e ii!" - Material - do or~amento vigente.
Approvada.

E' rejeitada a seguinte
EME~A

Ao art..1.' -

~1.~02:348$859~.

Onde

Rio de Janeiro,

Frantin. .

4

se
de

diz:

~9.508:ü15$97b,

setembro de 1923. -

leia-se:

Paulo de

O Sr. Lopes Gonçalves -- Peço a 1p.alavra pela ordem.
O Sr. Presidente pes Gonçalves.

-.

Tem a palavra pela ordem o

Si .. Lo-

O Sr. Lopes Gon-oa!Ycs (pela ordem) - ·Sr. Presidente,
clcse,iava requer·cr que V. J!~x. consultasse· á Casa sobre sr
eoncccle clispc11sa ele intcrsl ieio para que a proposir;ão que está
aqui mencionada. nn <LVLJ!so, ,;amo em 2' discussão, fizesse
parte ria ordem tio dia rla pt·oxima sessão. Sou, porém, informado pelo secretario da acta. que ha eng-ano 'de impressão,
que :t rcl'cricla proposição esL:i cm 3' discussão. De modo que
não ha razão pura o meu requerimento.
CllllD!'I'O P.\[l-\ lll.lll!AB DE AVIADO!lES

"

2• discussão da proposi<;ão da Gamara dos. :pep11;tados
n. 92, de 1923, autorizando a abertura, pelo Mrmsterro da

'

'>','-•' '

..

.

···,.

.

....
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· ~arí.nha, de :um credito de 399:943$350 para pagamento de
d1arms a av1adores e a pessoal dos submersiveis e ouLra~
despezas.
Approvada.
O Sr .. Mendonça Martins- Peço a palav.ra pela oi'<iem.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o hOIII'ado Senadior.

O Sr. Mendonça Martins (pela o1·dem) - Sr. Presidente,
requeiro a V. Ex. que consulle a Casa sobre si consente dispensa de intel'S'Licio, para que figure na ovdem do dia da proxima sessão, a proposição que acaba de ser votada pelo Senado.
.
-··
O Sr. Presidente -O St·. Senador Mendonça Mal'tins \l'Bqucr dispensa de interstício para a proposição da Gamara numero ll2, de i !l23. Os senhores que approvam o vequerimento,
dq S. Ex., quei!·.am .levantar-se. (Pausa. J
·

J?oi approvado.
COD!GO COMMIJiRC!AL

2• discussão do projecto do Senado, n. 42, de 1923, decrotando o Codigo Commercial Brasileiro.
O Sr. Paulo de. Frontin- Peço a_pala'VI'a,
/O Sr. Presidente -

Tem a paÍa.wa d nobr.e Senador.

o Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, desejo pedir
Senado o adiamento da discussão deste projecto por 24
hovas, porque o avulso foi distribuído á ultima hora.
.
· 1'rata-se de uma questão muito importante; e, apezar da
lloma,da Commissão de Justica e Legislação declarar que seu
objectivo constitue cm adeantar o trabalho1 reservando-se
para, em 3• discussão, apresentar emendas,. poaem as emendas
ser de tal natureza que se torne de toda conveniencia sejam
apresentadas cm segunda d'iscussãó, .porque algumas ba que
podem constituir dirJ'erenca de doutrina c affectar a série de
arLigos do Codigo..
_
Assim, requereria ao Senado o a;diamento da discussão.
para a proxima sessão.

ao

O Sr. Presidente - V. Ex. mandará á mesa o seu !l'equerimento por escripto.
Vem á' Mesa, é lido, apoiado e .posto em discussão o seguinte
RI!!QUERIMENrO

'

_,:.

···-~

Roqueir.o o adiamento para a primeira sessão da 2" discussão do projecto do Sanado, n. 42, do 1923.
Sala das sessões, 10 de novembro de 1923. -

Frontin.

Paulo de,

..

• "'

..

í36
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ANNAES DO SENADO

o Sr.

·palavr~,

Presiuente - Nftc h:wendo quem queira usar da
declaro encerrada a discussão. (Pau~a.)
--

Eslá encerrada.
Os 'senhores que' approvam o requerimento elo Sr. Paulo
de FronLin queiram levanlar-se. (Pausa.)

· Foi. approvado.
O Sr. Senador José Accioly requer dispensa de impressão
para as redacções finaes lidas . no expediente.
Os senhores que concedem a dispensa de impressão_ qur.i ..
ram levantar-se. (Pausa.)
Foi approvado;
Sãó novamenle licbs, postas em discussão e sem debate
approvadas as seg·uinles redacções finaes:
Do projecto do Senado n. · 7 ,de .Hl23, determinando uma
revisão na al\ma ele cavaJla[•ia, das antiguidades dos, postos de
capitão e primeiros tenentes, promovidos posteriormente U'J
decreto n. 1. 348, de i 005;
·
IDo projecto ,ct,o Senado n. 17, de 19•23, considerando dr;
utilidade publica as Academias de Lettras do ·Piau1hy, do Ma~
ranhão, de Alagoas, da Bahia, de Minas Geraes, do IUo de
Janeiro, de S. Paulo, elo Paraná e do Rio Grande do Sul;
Do pro,ieeto do Senado n. 23, de '1023, considerando de
utilidade publica a Associação dos Mercieiros de Fortaleza, no
'Estado do Ceará;
·
Do projeclo do Senado n. 30, de 1923, isentando de imposto aduaneiro o aulomovel· que, levado para o exterior pelo
,
_seu proprietario, seja reimportado pelo mesmo; .
Do pro,iecto do Senado n. 3G, de 1923, autorizando a abertura de nm credito para pagament•o de dHferença de vencimentos que, a contar de janeiro de 1021, competem a Oscar Augusto de Carvalho Bastos, a,iudanle do chefe da officina elo
stereotypia do D'iario O({icial.
·
O Sr. Presidente Camara dos Depu lados.

Os projr.clos vi1o' ser remcUidos á

O Sr. Lopes Gonçalves -

Pe~o

a pa!:iv.t•a pela ordem.

O Sr. Presidente- 'l'em a palavra o homaclo Senador.

O Sr. Lopes Gonçalves (pela oNlem) -Sr. Presidente,
re,queiro qne V. Ex. se clig·nc consultar o Senado sobre si
cGncede dispensa de impressão para a redacçfto Jinal elo projeclo n. 28.
O Sr. Presiclento - O S1·. Senador Lo'pes Gonr.alves reqJwr cliRpcnsa de imprr.ssüo da redacção l'inul elo prÔjeclo numero 28.
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Os senhores que appro,·am o requet•in'ienlo de. S,, Ex, 1

quoürn levutitar-se. ,(Pmt$a. L

. ·- .... _

Foi ilpprovado .,

O Sr .. 2'

Secx:e~ari.o

lê e e a.ppt•oy::ido o seguinte
'ii' PAIÜiCER ' " "

.. N,, 311 -

Hi23

Redacção final do jJi'o,iecto ao Semulo_ ·1i ., 28, de 1023, qüe
ab1·e mn c1·editd pm·a 1Ja(fame'nto de d:pp'arellws pa1~a .o
Labm~ator'io de .4.')1alys'l?s da Al{amleya de .illanáos., · . r
O Congresso Nacional decreta.:

· J~l'ligo unico .. Pica ·.O Poder Executivo autorizatlci ii abri~
o credito de 7:860$, para occorrcr ao pagamento da quantia
de 5:560$, com a acquisição do apparelhos de optica e outro! .
objectos, para o Laboratorio de Analyses installado na Alfandega de· 1\Ianáos, c ao pagamento de 2:300$, como gratifica~ão aos c•ltimicos · encarregados dessa installaçüo; revogadas
· as disposições e.m contrario,,
· ·
·

I

.
I

Snla da Comtúissão de Redacção, 1O de novembro do

1923 ''·---' Mm·cilio de Lace1·da, Relator., ....._ Jose Eusebio ,·

O Sr. Presidente -'- O projecto

marn dos Deputados,,

~·a e

ser

enviado' ti Ca-

O Sr. Presidente - Nada mali,; luw•mdo a lraLat'· .vou· tr.\'lllll.ar a sessão, de~ig·mllldo para ordem do dia de srgundn1'cira o se·guint.e:
·
·
·
. 2" discussão · rla pJ·opositfto ria Camam dos Doputndo~
Ti. ,Si, 'de Hl23, qu•• aulol'iza abrir, pelo l\IiniM.rrio tia Agl'icullura, Induslria " Cnnlllli'I'Ciu, o c.mrHtn <'SJlP<:ial dt• :?i O:000$
)lill'U ni.Lendt•r a despezas. conr a l'i.!preseiltn<;ão Llu Brasil na
ExpoRii.:ã" "" Bot'I'IWha. na cidade de Bruxellus, em HJZ-í (cum
1!1IH'111/a tla. COIItuli.Ystio de Pi111:1111;as n. 289, ck· /92.1);

I

I

!!" discu~sãn Lia ]JJ•opusi\:iio da Camara · tios Depuladns
n. \ll, ele l!l23. dele!'utinandn · (]110 n;; ol'ficians do Exel'oil.o.
<l<!C!ÚncJos a;;)Jil'illllt'S Clll 19:!2, g'UUI'Ulll'Ú!I, ]lill'll l.ni]os OS f)f.
1'<'il.o:<, Has lli'tlln~ a qu•· PI'I'It•ncPr'<'IH, a !ltl!SII!n nt·dcm l.le collnen<;iin quto, pur lllCI'I:cinront.o inlellQtl.uul. linl!unt enl.re st
naqw•llu da;;:<e (eom pmn·r·r f't;;·t.•orw.•r•l da Cummis.wio de .lfa·riultn c C:ttr.'l'l'tl n. :105, de I!J:Z:I) .:
:l" discus~iío da prnpusil;iio da Curnara do:; Dopnl.ailo;;
11. OG, do :lll:!.:l. auiiii'izandn o PodtH' Execn[ivo ilnxiliur.· com
n qnnnl.ia ti" ::!OO:LIIlil:j; a con~II'U<!I,;iiu t!11 nwlllllllt!lll.n n Clíl'isl.n,
u !lrdf'Itl)llur·, qtw \'IW ,,.,. !Pvaclo a r•I'J'eil.n lll> pico llo Corcovado (cu111- 1Jtii'L"cer f'aL•orm.'cl du Cu111111'18s<Ío -rle Fiuawas 1111·
1
{1JC1'0 2,'12,' l/U .J [)2:1);
. ,. , .,. ..... _ . . - ........... ~· _.-.~- ..._:_ , ·..1
S. - 'Vol. III

,l~

'

•

3" cliscus~ão da pt•oposioão da Camara dos DtlputadoB
n. 81,. 1Je. 1!)2:1, permitl.indo Pmbargos de terceiro senhor e
possuidor cm qualquer phasc elo processo antes de proferida
a scnlr!ll\ia de hon~oJ.og:u.:ão, nas ac1:ücs de demurcaclio e de
divisão (CD'/11. parecer favrn·w!ol da Commissão de Justiça
Leuislaçlio n. 277, de 1923); ·
·
3" discussão da proposi\)ão da Camara dos Deputados
n. 92, de 1.923, autol'i.zanclo a nborlura, pelo Ministerio da Marinha, de um credito de 399:943$350 para pagamento de diarias a aviadores c a pessoal dos submersíveis e. outras despczas (com parecer favom·vel àa Cornmissão de Finanças nu-

e

mero 296,. de 1928).

Levan lo-se. a sessúo ás f4 horàS e 45 minutoa.
12~

SESSÃO' EM .12 DE NOVEMBRO DE 1923

PREBIDENCIA DO SR. MENDONÇA MARTINS, {o BEOR!TARID

A's 13 e 112 ho·ras, acham-se presentes os Srs. Mendoi!Ç!L
Martins, Olegario Pinto, Cunha Mar;hado, Costa Rodrigulls,
Benjamin Barroso, João Lyra, Ferreira Chaves, Octacilio de
Albuquerque, Manoel Borba, Pereira Lobo, ·Pedro Lago, BernardinoMonteiro, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Paulo de .F·rontin, Dueno de Pnlvn, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Luiz
Adolpho, Hermenegildo de MorrH~s. Cario~ Cavalcnnti, Affonso
lie Camargo e Vespucio de Abreu (23) .
O Sr. Presidente- Havendo numero, está aberta a sel!~ão.
· Vae ser lida a acta da (sessão anterior.
. O Sr: Carlos Cavaloanti (~ervindo.de 2• secretario) procede á le1tura da acl.a da sessao anteriOr, que, posta em discussão, é approvada, sem reclarnacão.
'•

O ·sr. 2• Secretario (sm·vindo de 1•) dá conta do seguinte
EXPl~ DIE;\I'.L'E

Of'ficlo do Sii. l•• Séêrnf.nl'io rl1\ Ca!n:lrtl dos Deputados, remcf.lendo a seguinte
.
PHI'IPIJ~IÇ;\o

~. iOS O

Cnng-l'tlStifl

1923

Nueional clecrcl.a:

,\r·l, 1": r·:· n Pnrll'l' EXI'!.'IIIiYn lllllllJ•iznclo a despender,
dr• ?OO:O~Ifl~ 11111'11, I' HiU IS:!1!lH$l\H!l, pa)wl, 1'1.1111 OB ~Cl'Vi()OS
pelu .:\1rnrslrl·io dn Hi~lll'l'a, no expr·cieiu ele J!J:!.l u:; quantias
.
·'
. I.es verbas:
'
,
dcsrgnnuus
11~• seg-nrn

----------------~~--------------.:----------~~----'·

9URe
V~riai1el

PAPBL

li'izll

variaveZ

:L Arninistração Central. Augmentada de 50:000$, fei-

·-

tas na tabella as seguintes alterações - Pessoal.
Sub-consignação n. 32, redija-se assim: ".Para
gratificação a funccionarios encarregados dos serviços technicos de escripturação por plp"t.idas dobradas, da organização dos balall4}0s e dos pro' cessos de pagamento desde que os mesmos ser/. viços sejam mantidos rigorosiiiiiiente . em dia, de' pendendo o pagamento dlêssas ·· glratificações do
juizo da Directoria Geral, em cada caso, e sendo
feito mediante uma tabella préviamente Oll'ganizada e approvada pelo ministerio. " Material Accrescente-sc a seguinte sub-consignação: "Pai!'a
conservação e reparação de instrumentos cirurgicos, diver.';os aparelhos, asseio e limpeza geral
do Hospital Central do Exercito, 50 :000$000": ~.

~

m
rn

>•
o
M

.;.:

.......

g

....... ....
·

!. Directoria Geral tle Jntendeucia da Gue1-ra. Augmentada de 465:000$, feilad na t.abella as seguintes
alterações: Pessoal: Accrescente-se. · - Rubrica
XI, "Dispensados do serviço." - (Directoria Ge!'al
de Inlendencia da Guerra e extincto Departamento
·'f
da Administração) "Patrões, niachinistas e opera...
rios, dispensados do '5erv1iço . e gr.atificiu;ão de
· tempo de serviço. aos operarios; 15 :000$". Mate.rial. Sub-consignação n. 5,. em vez de 70:000$,
diga se 570:000$, ficando assim redigida:. !'Conservação do material naval, concertos e reparos neces-

t

:oro :363$87f

!85-t!i2ft75
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sal"iu ...;"";
ti iga-::'~

•

..

~uh-C'fnl:-:jgna.;ão

n. G, t'lil vez de 150 :QOO$~
J00 :OOOBUOO .- .........•• ~ •••. ~ •• _•• _. •.:...•_._.;

_

........ _._.;

f.5!H :S 19$10Q

1 . 3$5; 130$583

3. Estorlo-.1/tii<•l" tfu E.u!rciln. :\ugrneulalla de 7:000$,
f••ila~ na fahl'lla as st•guintcs allerat:õrs :·.Pessoal,
\ -~ ..;_
Suh-con~dgnnc.:f•o n. 58, cn1 \'Cz ·de -100:000$, di~a-se
-\lO :OOil$. )lalt•rial. Sub-cnnsigna<;ão n. -3, cm YC"rl•! :?:J :000!5. diga.,s" 53 :·ooo$;
suh-coúsignacão
11. 'i, ••m Y<'z de 65:000$, diga-se 50 :000$; ·suheou~igna~ãn n. !1. em yez de 76:000$, •tliga-se
21i: 11008; ,;nb-ennsigJJa{'ão n. J O. cm ''cz 1le
R 1 :ono.;; diga-se no :OCOfi': sub-cnnsig:n:v:ãn 11., 1-i,

em vez fi<• t\ :000$.. diga-se .:> :000$000 ..••.•.••••.•••
,
.

>

=· ....•• ·~· ·-

'.

318:577$12{)

~

953:483$225

z

~

m·

4. Juslit:a .1/ilitol'. Hednzitla <IC 50:000$, fl'ilns 11a lahPIIa ns ,;pguinle.< a!leJ•acões: Pessoal. Suh-consign:u:ãn 11. "!7, em vez de üO :000~, digà-se -10 :000$;
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3 mecanicos :

Diaria. .
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3 chau{{eurs:

Diaria.

Diarias a officiaes instructores e
auxiliares, officiacs pilotos e
alumnos, pr':lças especialista!; e traballlladores. . . . .
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H i :695$000
500:0008000

X (Co!Íegio Militar do Rio de Janeiro) sub-eonsignação n. 61, cm vez de 10 inspectores de i" classe,
12:000$, diga-se H inspectores de 1• classe réis
58:8008; suh-co11signação n. 62-, em vez de 12 inspeclm·cs de 2" classe 46:000$, diga-se 20 inspectores de z• classe· 78:000$. XIV (Diver.;;as vantagens) stih-con5iguação n. 127, supprima-se; subconsignação n. 133, supprima-se; sub-.consinação
n. 134, sÜtlPrima-se; sub-consignação n. 135
supprima-se. Material: Sub-consignação n. 6, em
vez de 6 :000$, diga-se 10 :000$; sub-consignacão
n. 9. em vez de ·24 :000$, diga-se 20 :0000$; subconsignação 11. 12, supprima-se; sub-consigna~o
n. 13. suppl'ima-se; sub-consignação 11. U, supprima-;l{Í; sub-eonsignação n. 15, supprim'\-se;
sub-consignação n. 20, em vez de 60 :000$, diga-se
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fO :000$;

sub-consighacão n. 22, em vez de
10:000$, diga-se 5 :000$; sub-consipaeio n. 21.
cm vez de 230:000$, diga-se 100 :0001; tnJb.-consi. gnaeão n. 31, supprirna-se •.•...••.. ~ .••..•••••
6. Arsenaes e (Órtalezas. Reduzida de 239:6611820, feitas na tabella as seguintes alteraçfies: Pessoal:
accreEccn1e-se uma nova rubrica --- "Dispensados
do serviço" - (Arsenal de Guerra do Rio de lancit·o) '"Operarias e patrões das diversas off"roinall,
disperu;ados do trabalho, com os respectivos jorliaes n tempo de serviço comprehendida a maruja
das fortalezas 110 :000$". (Arsenal- de Guerra do
Rio Grande do Sul) "Operarias dispensados do trabalho c grat.ificação de tempo de serviço ·u-éis
17 :375$500" (Arsenal de Guerra de Matto Grosso
cxtincto) "Operarias dispensados do trabalho e
gratificação de tempo de serviço 7 :962$680". Material: sub-consignação n. 1, supprima-se; subconsignação n. 2, em \'CZ de 30 :000$, diga-se reis
- 15 :000$; sub-consigna~:ão n. 4, supprima-se; subcousiglmção 11. 7, em vez de 250:000$, diga-se
· 17 O : 000$; sub-consignação n. 8, em vez _de ré is
120:000$, diga-se 80:000$; sub-consignação n. H,
"lll vez de t 00:000$, diga-se 70 :Q00$000 .......•
7. Fobrit:a.-- Hcduzida de 214 :563t, feitas na tabolla
as seguintes alterações: Pessoal. Sub-consignaeão
n. 96, redija-se assim: "Serviço extraordiJtario
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(a1'ls. 39 e H c.lo regulamento) c rcmunct•ação de
turmas de lrahalhauores" •. Aceresccntc-!ID umà
nova ruhriea; ·'·Di5JH'IIS:Hlos !lo scl'Viç.o"' (J.'abrica
uc PoiYOI'a tia Esll't!lla) "OJJm•arios distJcnsados
rio lrahalhn " g•·al irica~ão de tempo de servic.a
.\ ::!tHiBOOO". ( Falwiea <lc Cartuchos e At·l.efacl.os
de GW!l'J'a ·, •·úp,.•·m·ios lliBJWns:ulos do trabalho c
gr·atifieaçãn c.l•• lt•nopo de scrvk•J 23;9,i0$000"'.
(FaiJriea 11•• J>c,J\·m·a :<em Fumaça, do Piquete)
·'Opf'rarin.< cli~pl'n~ado~ elo h·almlbo c gratificaciio
{]c l••mJJO ti•! sf'l'\·i~o 7 :225B000". llraterial. Subconsig-mu:ão n. ?, t:'m vez ti c fSO :000$, diga-sa
100 ;IÍOOB; suh-consigmu:ão n. 5, em yez de
90: 000><. diga-~·· tiO :000$; ;mil-consignação n. 1-i,
t:'m vf'z <lP RO :000$, diga-se 60:000$; Ellb-consignarão n. 18, •·m Yl'z di' 60 :OOOJ, diga-se -lO ;(J(I(I~;
~uh-con~ignat;ão n.
2:1, t:'IJl ver. de .\00:000$,
,<liga-:<c :wo :000-i'OOO ............................ .
8. Sei•t•iço de Saud"- Reduziria de 109:750$, feitas

na

tabella a;; segninle:; altm·ações: PcsSQal. lU -Hospital f:r>ntrnl. ,\ccrescente-sc: "f2 ·academicos
interno~. m·d. 800$, g1·at. -iOO$, H :400$000". Subconsigna..:ão n. JS, em vez de ã quartos officiaes
18:000$. rliga -si' 3 quar·los officiaes to :800$;
·suh-eon~ignat;ão n. 78, em vez de '5 segundos eilniptm·aJ·ios 12:750$, diga-se .\ segundos escriptu•·nr•ins 10::>00!3; :;uiFconsignação n. t2i, em ver.
de 2 seJ•venles, diga-se 8 serventes, cónseri'ada ã
mesma dnlacão. :\Jalerial. Suh-consigDajlão iJ. 6,
em vez de J 00:000$. ciiga-se 70 :000$; sub-c6nsigna~ão 11. 15, ('ffi yez de 450:000$. diga-s~
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f,ro ao pessoal de seu gaJinete e aos generaes, em
~ommissões
extraordinarias; despesas pelo desempenho de commissões neceSBarias; gratificação pelo
serviço de tomada de contas, na fóma das disposi·ções regulamentares; ·differença de ·vencimentos
substituiçõe!! de,'idas, na
fórma da lei; vencimentos
de accôrdo com o art. 77
da lei n. 4.632, de 1923;
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l'm•iavel
14. Addicional de 10 % e 15 %
sobre o soldo e gratificação
ás praças que tiverem, respectivamente, mais de 10 e
15 annos de serviço. • • .

tj

PAPEL

Fixa

01

Variavel

'·
90:0001000

V I - Etapas

aspirantes, Ires
ra~;õcs . .
·õ.147 s a r gcnlos,
·
duas rações. .
29.481 cabos, anspeçnn.as <' soldados;
500
alumnos da Escola
Militar ;
250 di!os do
curso prepara.:.
for i o; 100 di1os rio Collegio
Jllililar do Rio
de Janeiro: 40
ditos do CÓIIegio .d.e Porto
Alegre; 40 dilos do Collegio

,.
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7.66o
4.487.310
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de Barbacena c
.\Q
ditos do
G o I I e g· i o do
Ceart'i, un1a ração . . . . . . . . . .

11.114.615

Hacõ(·.~

de nHti:-; u1n
dia por set· bissexto o anno
de

192.1.
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42.7&6
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:15. 'l'olal das raeõe~

a 2;;\000..

~

CD
CD

15.u52.356

:!!L Efapa;; a palrÕef, marinheiros,
foguis!as,
medicos,
pluu·maccu!icos e internos,
na fót'nla rio regu 1amcnto do ·
~er,-ico de saudi:', aos enfermeiL·os c de ma is l'mpregados
obrigados pel-a iwtureza do
sen·i~o a
permanecer duJ'an!e o dia nos esfnhelecimenlo=- . . . . . . . . . .
J7. Ef a}Ja:3 a lle5t-rl o•:es c presos

3L304:712$000
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6:15:000$000

-

20:000$000

18. Elapa;; aos officiaes de dia'
aos corpo~. de accôrdo com
o al"l. 3!1? do !!CCL'e{o JIUIIlCI'O f .\ • 085, de 3 ,r!e mar~o
de 1!120 . . . . . . . . . .
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150:000$000
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Yariav~l

J !l. Pn:·a JJagamenlo de dhu·ia
de 2$ aos reservistas c sor·t eados, convocados e volun!:lJ'Ío~. nus· rasos Jll'cvil;tos
no. deeref o n. l;;. !131, de 22
de janeiro rlc l\1::?3. • • • .•.

20. l'm•a pagnnwnlo

de venci-·

nJCnlo:; e efapa:-; de

Dinl'Í:l df' 2$'i00 n cada nrn dos
h·f'~ l':Hiin-lPir•gJ•aphio;las cm
::.er·vieo na P!"l:ll·ãu in8htllada
no Qna•·lr~l-gt·~ü'r'al, nesta
r.apilal,

'
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]11'ac_:a

Fixa

_l'a1·iat'cl

~
>
~

Jlra~.as

de prcl, •~ civis •~rnprl•gatl_.ns
eon1o set·,·enl es p:u-n :i faxina, no,; leJ'mos rio :lt'L 243,
do decJ·t•lo n. ,!L085, de 3
rJe mnn:o de l !l20, u aviso
de ::lJ :!of' maio ldn ·Hl21. •

•

200:000$000
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hlien, ineln"i"e 50 :OOOt;, parn . pag:unenlo da di:u·ia rle
3$ aos alumnos rl:l Esoola
d1~ ~:u·genlos de Infantaria,
CJIIC [t'J'lllÍIHll'l'lll. O ri'SJICCli\'0
t'lll'~n, fie accôt•t1o con1 ct pri-

lllf'ÍI'a parle rio at·L. H

do

I
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\·q~nlam.t•n[o
CIJIII
lj tlt•

. que . baixou
o dr•L'J'eiO ll. tGJI02, de
:tlwil de 1923 .· • • • •

• 52:737$500

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

26.968:728$000

33.-132 :H!J$50tl

33 ..i32:H9$500
-

Jl . E.••·rriôtJc {indo.•. Jmp01•fancia qurl ·,.e pt•esume ne,-.e:;~nria J)ti_I'H nllf~nfler· ás ,-J($p'~i;as con1 n 11ctuid:..lf.:iin tios _anuns anfcrior·cs . • .
J :.'. ..lj~ula., dr! cusl•1. llt'rlu~i•la de 100.0001000.

..

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

100:000$000
.\00 :000$00(1

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

!llJ: 5c?5$llllü

J I mmts Jlilifart•s. IIPiillzitla de 200:000$000.

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

800:000$000
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J5. St•rt•it:o.\ fiPI'IIf!.,_ IIPduzitla rlc 5. 620:000$, feilaR na
lal•ell:. a:-; ~egltinff•s alet•açõe!{: Sul•-ennsignn•:ãn 11. I, PJIJ n•z de 1.~611:1100$, clign-se l'!iis

"

~-.

<<>

J:L EiltJII'''!tllllu-' mltlitlfl.,. Jlf\:~uzirla de 4 :200$; pela SUJlpr•·-~:-:fio da :;uh-consignação n. 4, dm;l inalln ao
ag<'lll•~ •lt• comp1·as rio exl.inclo At·senal de
(;lii'I'J'a de llatlo GJ•o;;so, Het'n:ll·do Aügusfo tlc
tJ,• Can·aJho, ·visfo ler sido nomeado <i" cs~J'i
pl m·a,·in ria J)r•Jegacia Fi geai do Thcsouro Na·~ional nn IIH~SHlO Estado . • •_ • :~ =-. .•·

ftn·a:-;"' a:-:; .,.,.guinte:-;: '"'e pat·a conlJllef-i;ll' a
i11~f:~lar;ão do LaluwafcJI'ÍtJ e [ll':<quizas da ln-
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J .1011 :000~; :<1111-etm"ignarãn·JJc 2, em Yl·~ de
·i 50 :OOil'!i. diga-,;r :wn :000*; suh-con~ignat•ão
11. I, r•m n•z "" :!00 :000$, tfiga-se 150:000$,
acrt·P~t'•~n~ando-5f~ •lt'lloi:;_ l_la
11ala\TU '",·ia-
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Yal'iavel

fendencia da Guerra~; sub-cunsiguai;ão 11. 7,
c'n1 vez de 200:000$, diga-se 150 :000$; subcol1signa~ão n. 9, cm vez de 200 :oOO$, digase 150:000$; stib-cunsigllação 11. 11, em vez
de 21l0: 000$, diga-se 150: 000$; sub-eonsigna.;ão 11. 12, Pm vez de 11.610 :oOO$, diga-se
1O. 700 :000$; sub-consignacão n. H; cm vez
de 150:000$, diga-se fOO :000$; sOb-consigna~
ção n. 16, em vez ·de .iQQ:OOO$, diga-se l'éis.
200:000$; suh-cunsig11acão n. 17, cm vez do
750:000$, diga-se 250:000$, accrcscenlandose. após a palaYra usaycan~, as. seguintes ,e
para Iimppza dos campos~; sub-consignação
n. JS. em vez de 13.802:256$, diga-se réis
12.982 :256$; suh-consignação n. 22, cm voz
de 200:000$, diga-se 150 :000$; suh-em1sigua~
çãu n. :!!),em vez de 40:000$, diga-se 30:000$;
suh-consignação n. 30, cm voz de -100 :1100$,
diga-se 380 :000$, fican::!o assim redigida:
"'Para a:< grandes mmiobras do E.xercilo e as
do Es!ado-?llaior o inspecção do ihslruçção
pas~aola pplo ~liuislro ria· Guerra e chefe do.
Estado-:\laior"; stih-consignação n. 34, ein vez
de 200:000$, diga-se 150 :000$; accresccnlc-se
ogo após ;í sub-com;ignação 11. · 3·i, dentro da
ruhrica III, uma nova· sub-consignação, assim
redigida: "Para allendci· ao contracto de loca~ão de servi~o por 1ücio ·das. 111achinas Hol-
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lerith, 10 :0008"; e sub-consignação n. 38, em
vez de LOOO:OOO$, diga-se 2.000:000$000 . .

.......... ·....... .

8.309:256$0(}0

::;

.•

1&; Despe;;as eL:en/utte6. Heduzida de toO :000$, feitas na

tahella as seguinl es alterações: Pessoal, em
diga-se 100:000$; · e no
)Jater·ial, cm vez de 150:000$, ·diga-se réis

...

wz de 150 :OOOS,
100 : 000$000.

.

. ..
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.
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•

.. . ··-

f7. Commissão em paiz estrangeiro.

Somma . . . •

• • ·-•- ·-· •

200:000$000

.
200:000$00Õ

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

200:000$000

74;881:980$930

.

=·~ :r.::•:. ~

79.237:017$759

:•:·m -~< :.::~

,
Camara do~ Deput~dos, 10 de novembro de 1923 . _ .4.,:nolf.l! R_odl•ia~es ele ~zeyedo, PFesidente. Gosta Reyo, t• Sccr:L·Iarw. - Gentil Tavm·es, 2• Seerefari o, mfer mo.-- A Comm1ssao de Fmanças.
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O Sr. Carlos Cavalcanti (sernhuln dt: .2"
clal'n que nií.o., ha pnr,•cr,·;~;;.

o Sr.

Se~relal"io)

d1!~

Presidente- Conl.innn a hora rlo rxp~d.irnlr.

Tendo o Rr. Sr.nadrw AIYal'O de Car\"alho, 11llimamenlc
rlr!:;igriallo pr:lo :-if:nndo pm•n l'a~l'l' parle dn' Commi~~rw EspPcial dr rel'rwma da ]ri nlriloml. eommtmicando á ~leoa .não po-

<iPr lornar· pn1·1.e nos lrahnllw~ da allud~rl.a Commis~ü.o, por moLiro de· l'orcn rnaicll', Jwmrio JlUJ'a ~uhslituil-o ll Sr. SP.nadot~
"\dolpho Gor·do.
·

OHI)Jm DO DIA

"' rl iscn;;,;fin da •

lll'opnsil;iio rlu

n. t\7, de 'l!l:!:l,,

enltu1·n.

Cama I'U dos Drpul ar lo;;
l\linislrrio rla Ag·ri-.

lfil(• nnloriza abJ'il' pelo.
lndu~ll'ia ,,. CommPI'eio, o mwlilo

especial dr 279 :oOO$

prll':l allr.nd(•i' a dr:;p••zn,; com n reprcst.'nlnr;i1n do B1·a~il na
1:xpo;,;icão dr.• Hol'l'<ll:lw. na cidndc rle Bt·uxt>llin;, •'lll '192'1.

•,

11.

:!" di,;cu;;;;iin rln. pi"OJlll:<i~fio rln Cnmnl'il dn;; Dr.pnln1Los
\!L ri" 'l\l2:l, J!.,~lr..l'mimlndt' Qill' o;; ofl'icinr!s rlo Exel'Cilo,

tlt•clal·a•lo;; a;;pil·nnlt.•;; rm Hl~:!. gmu•rlarfio. pa1·a lodos ns erl't•il•'l:<, na:< arma,; n qu1~ pt!l'li•ncr•rr!nl, a mesma orrlcm de colloca•;iio que, po1• mer·ccimeuto inl.plJepluQI, Unham ·entre si
·. n;iqw:lla cla;;se.
·
O Sr. Paulo de :F:rontin - Pc~o " palavra.

O Sr. Presidente -

Tem a pnlnv!'n o nob1•e Senador.

-sr:

O Sr. Paulo de Frontht ((')
Pl;esidente, pedi n .palavra sobt•G o projecto em questüo, p'elas· circumstancias 8eguintes, rruc vou CXJlOl' ao Senado: ·
.
Em Ull.''l', nilo di\· ir jo do pn1•••ccr·. da honrada Commi>siío
óle Marinha ,. GtH•rrn, do que foi m\lita r:lig·no Relntor o honJ•ado f;pnndot· pelo Esfnrlo de Sr1·g·ipl', cu,io nome IW~o vcnia
pnrn dr.·r~linar, Sl'. Pt>l'f'irn Lnbn. ~ão ~c t.rnla, pm·órn, r]l• uma
pJ•npn,;il,;iin tJIIP venha p,;laJ'ri\l,~cet• nrl\'a ~itunr;iín; IJ'aln-;;r, no
coilll'lll'in, i],. urn ·pl'll,i••r·ln qu" \'1'111 af'J'e!'lín· urna >ilun~i\o .iú
exi,;lt>niP. l1111fllll'<lfla eomn dil'l!itn arlquil'irlu, "· !HII'Innlo, incirlind•• na ,Jj;;pw•ir:ãu Jormal dn ()llli'lifuii;iiu, que \W!II t't;;
lr•i:; ,., .. rr,iln l'Pii'fllH:Iiw,,
E' f!i'la a l'aziin, JW]a qual uiiu pn:;sn r>i'lat• dr•. nrc.lJ>,Jo
f'Cill " plll'l'l'I'L' rl:l ltnlll'ilda l:t~ntnli,;,;ilo dt• i\i:u•iuha ,. f.OIWI'I'Il,

(' a IIWilll.~ (]III' Si! lliill Cjlli'ÍI'II J'CCili'nr H fii'il)JO:<Íf;iin Vflll
dl'lllt'lll:<li'lll' ao SPnarln IJII" ;;nlll'l! l'!la dt'\'1! ,;r!J' llltYidn a

f:nn1111 j:;,;;in 'h• l:nusl i [li ir;iin.

"llp l';wlu. di:-\piip a JII'Opo:-:il;fin Plll ~:!,i~lqll'l~fitl flllP ;0~ 01'[if'inP,-: do Ex••r·,•iln qur• 1'n1'nm d••t•lnl'adosa~pii'IIIJI•'" ('ln i rle

('; Ni10 l'ni I'PI'i,;ln Jll'ln nr:ul111'.•

1
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,inneir·o di' Hl22 gunrclnl';io para lodus o;; l'l'feil o~. nas .armn;;
a que pel'l r.•ncerem, a nwsmn or·dem df.' colloetli;fio quP, por:
mrrr.cirnonto· int.oiiGctunl, l.inilnm rmlr<• 5i. corno n~pimnlrs".
I;;;; ta CJI.II.'Siiio .i:i foi rrsolvida pPin Podl'r' Execul ivo, r!xacl.amonle r.m :;,•nt.ido eonlmr·in. De fnct.... a J'1'8!Wil.o do nvi:w
n. ti!l, de 31 do .inneir·o ultimo. qrw fr)\'f.' como uh.ir'CI.ivo ,;n-

nnl' ·a~ duvidas f.ll.lf) ;;u;;cii:H'nm a J'r.•,;Jwilo, dl'clnr•r.fiJ-:ir. o sr.•guintc:

ConsidPI'nnr.lo ·que o avi;;o n. ti!l, ,:.!.r :H flp janf.'il'O
ullirno. não" nselnr·ecnu uincla suft'ir.icnl.l•mrnl.r• a rnnleria sobr·e a qual wr~a n consulln quP l.r!Vr! snlur.:fio
em aviso Ii. 1O!l, r:! I' 27 dr) novembro do nnno l'indn,
deC'lnro-1'o; que a~ r.lispo:;i~Õe8 do decrr•to n. Ir. 563, de
:!:i dr ag·osto rr.. 1!121:!, não dPvem ~"r applica.r.l.n,; sinf10
:í,; tm•mas po;;lr~riores ít sua ria I. a."
Drclarotl-i't' mai~ nr•slr. avbo compiPnwnlar rio nnlrrioe
Qllr is~o r.•ra f'lll vir•fililr! dn pt·r.. cciluailn nn arL H, n. :J, rl:t
Con;;til.nit:ão, voeJando no~ E;;tnrlos c {t Cniiio prescrewr lr.is
l'f'lr·oae.ti vas.
A turma rie nspir:mfr.g rir. 1\122 foi promo\"irla r.xnelnnwnle r.m ,innl'irn ,r!.r:;lr anno, r a lei qur.• se !III'" qtH'l' npplicar r: !ln ;?:l di' agosto dr> 1!l~2. Iria, portanto, mndil'iem·
uma sil.uar;ão .iú d•• dirf'ilo c,;talleleddn, J•econhecidh nflu ::6
rwla · lli:;p.-•si~ão então 1'111 vignt·. cnmo prw · aelos dn Pruler·
Exr.'ctrl il·r-., qur• Cl'a o eornpPtf'nl e.
· Sobre a proposi\:ãQ da Gamara dos Depnlndo:;, vou lr•r·
no Senado o parccr.r ,(!ll eminnnl.r .iurisconsnlto, Sr. ror. CloYis Bovilaqun, que r.lucidn clnrnmenl.e todo quanto existe
sobre a proposi~ão, considr!ranclo-n inconstilucionnl.

s.

Ex. assim se manifesta:
"Foram-mo apresentados o projr.cto n. 133 A, d11
Camurn dos Srs. Dopufados, e o memorial elo Sl'. te-

nente .Fnu~tino. pnr·n qne sobre o mesmo assurn]J(o
emit.isse a minhn opinião. .
Considero esso projecto frnncan'iente inconstilu-.
cio na!. porque, cotwcrtido em lei, ir1l · submetlcr no
·r·e!_dnwn da lt!i opost•el'ior•, sit.uacrJr.s ,im:idi.cas cl~f'inH iYamenlP l't>g·ulnd·n~ p~ln lei Yigcnlc, no lf'tllJlO r.m quo
~c fixni·r~m.

Sf'I'Ú acln lrgi:;lal i\"n cnm ei\"a· di' J•Pii·nnr·t il"idarlt•
fi'"~ a Con;:l i ln icfio rxprP,;,;nmenl.e wrln.
~i n/'\ I"J!'t'ieinP~,· n qnPm o pt•o,irrln vi~a. t'n\·IH'f•CPt.\
fn,;>wm n·.< unir·M n ;;rr· cln,;,;it'ir>arln,;, :<('f!'I!Jlrin 11 nol'lllll

plll' r!ll;! c,;l.nheir'r!iriH, n~n 1111\'l'i'Í:l nf't'(>n;;n n rlil'f'ilo di'
·nllf·l'f'lll: llliiS, rJro·;:rJp '<IIII' ~~~ 111'1'if'inr,; do l•:Xf'l'f'Íin rl•·rl:ll'ndo::. :~~piJ•nniP:o' n 7 r!P ,iatwf1·n .:·!,!' lt1~:!. l'nl:.w,.tl ciH~
"ifienriM rir llC('Ôl'rln r·nm 11 rll'di•Jll dr• anl jg·nidnrlr'. r•rtl
rdiPrliPnr•in (,., ,;~·;;IPillll dn df'·l'l'f'ln 11. ii~·~ di' :11 ri•:
n1nt•c:n ,f/.t'". Hm.t, I'' lPi 11. üRrt, de t'l d11 Sí•IPnrlll'o df• HHJO.
~.~nliin yig·Pnlr~. 1\ nliPl'fHIH p~::;n f'la~gifil'n~:;in, muilu:-i
pl'r·dr•i'IÍP n ,;r•u nunwr·n nn t'P.<pel'l.iYn f]llllill'n, nlllll<'l'"
qtll~ ii lt'i Prn Vitrnt•
o•pf'r·a~ii\'1'1. CJIIPI' na

lllP~ a:-;:-;P~'llf'll

1_1

t', dit•fli!il dPIIP:-o ·jJ•-

pall'illl!lllial ,1 lllllllil't•,;tn a
Jll'o.i••t•lo ,;r• e••nfli'l'r•n,;a n rlii•t!iln~ ndqrlir•irln.<, ~i

Yrr•lr•r·

rlll

lei."

tli'I'IPill
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-Portanto, é'. uma opinião valiosa a do eminente jurisconsulln, nwsLI'nnrln o IJIWa proposiçiíü ria Ga111ara, prlu sua retroactividade, vao t.ornar o acLo inconst.iLucional, prejudicando
direiLo já adquirido.
E' exacto que se poder:i dizer que o regulamento da Escola Militar de 19HJ, ,i:í csl.abelecia isto; mas esse regulamento
não podia estabelecer por si só a medida, que no areamento
do Hl20 foi preciso fazer revigorar.
.
.
O Sn. PEREIRA LoiJo - h,;o com rolacão á Escola Militar;
qunnl.o ao Collegio Mililar, é anterior a cst:i.
· ·
·
O Sn. PwLo ng l<'noNTIN - A prova de. que a disposição
rogul.amenL:w não t.inlla n assenl.imnnln do ICo-ng!'I)SSO ,~· CJilP
foi nceessnrin nn. h•·i 'li O nt:çament n diz.er-sf' (f!/11 ,;igôr en1 vir-. •
tude de rlisposir;ão legislat.ivn".
Não t.cnrlo sido revigorada a disposicão
1922, para a
turma que terminou o curso Pm Hl'21, a promoção foi feita de
aéeôrdo com a lcg·islação vigente, quer dizer. com o regulamento de 1851, que estabelecia a ant.igu~c!ade.
O Sn. PEHE!fiA L~>Bo - O nnh!'f), Senadot• nsi{J em rL'l'O estabelecendo o confronto .
. O Rn. Jl,\ULn DE !FnnN'I'IX - V. Ex. Y:tP ag.nra 1iuvi I' o
que n respeit.o cliz o mesmo eminente jurisconsulto:

mn

.~'

I

! ,''_;·

;< .

;

:.

,....

'. -..
.
1
'

-•_..-

'

:. I

f::

"J~virlent,emcntc, nfto np1·oveita .:i defesa do projecto n. 1R:l A riir.m·-sc que os offir.incg, n que se refere,
só n5n · oht.ivernm a elassificn~iío pot• mm·ecimento, que
pleil.enlll, Jllll'i'JllfJ fo1:am r•1assi ricarlos, scg-unrio n lei cm
Yigor, rlurnntr n pruecssnmrnto do rlccJ•elo n • .\.563, doo
2:J de ng-n;;lo rle H122 que in l'C\'OgaJ' r.ssa mesma lei.
Umn /l'i r1n fot•m:q;iín nüo cria dircilo, e muito menos
.iesl.r'''r as que se acham l'iJ·nmrln5 na OJ'rlcm jurídica
tliminnnl r..
Slímrntc drpois rle ',rolaria prlo Porler T"egislat.ivo,
snnccionn.r!.n. I'! puhlic<Jila pnlo Exocuf.ivo r\ que se torna
1·cp·n soeial nll!'i,:·nl.ol'ia. Emqunnlo so nchn no período
·do fol'm:H;iío exp1•imP f1io Mmcnte idtln;;, que pretendem
acltWt' cm rlel.cl'lllinnrlo srml.irlo.
·
·
,\ssim, essa consiclorar;iío rmluz-se n n fl'irmar que
srl.e mrzr.s rlepnis rlr r!n,;sificnrlos os úfficiaes rlrcla1'1\rlos nspil'flllirs, n 7 rln jmwiJ'n ,r1c 192~. a lei nlt.el'nn o·
~vsl.1mlll rln clnssil'ir.:H;:io. ~lu;:, sete !mezJ'>' ant.cs j::'L
rsf:wnm fiJ'nlHflns r• nr!rp!iJ'idos dil'Cilos; r i'nzor a nnva
lei l'P.gulnnclo-n 1\ ahsolut.nmonto .incnnsl.ilucionnl.
T:imhrm niío lnm nlcanci• a consirlrmr.:ão elo qur. :1
1111111:1 nntr.riol.' ii'VI' n SIIn :<iLllll!;iío t•cg·nlniln JlClo principio ri•' mr•J•Pcinwnln. rle necô!'rlo com o :u·l. . .\1 da lei
.n. 1,.242, ,r!.c HlZI, qur•, pn1· ~wr nnnun, nponns vig·o1·ou
ji:H·n essa t.urmn.
Si esse nrgumcn ln dtl cont.igu idade t.ivesso v:J!m•
JlUI'll dHI' ri'i'l'i.[n l'l'li'I>:WI ÍYII :Í. l·f'i ·n ..\,Gii:l, rir• ~:J li o'
n~·""'" 1/.:• l!l~:l. 1111 p:n·a applirnJ' 11 "''11 sys·i.l'lrm :'Jiiii'Jil:l
dr ol'fir:inns j-:'t r:lnssifir:nrlns pOI' sysi.Pma difforonln, n[ío
sr'll111'1lln rsi.:Jl'in vinl:11ln n Cnnsl iLn ir,:fin, ('ill1ln niio hnvm·ia ma j, pslnhil idndl' nus J'l'i:q:i"ios .illl•i;licns rln' ol'l'i. cinos .r!.o ]~xrl'r.it.n, CJIIP n.-;lnl'iam. sujei los a mur.lur de
ntlm~t·o a lodo o momento.
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Finalmente 1'1 ~em nleancu a invocaciio do regulamonto da Escola Militar de 2fl. de nhríl rio 1921, por.cjue
esse regulamento n:io podia revoga r a lei, e si elle .
rlr,ss~., o dirt•iln, .fJrÍe pi'Cir.!llri'clll n.~ inlnr•n;.;;.;ados, inll'il
sr !I' i n 111 t> i Icn J' nnva 1·1' i Jllll.'a n fi r·n 1:11·.
Não hn como desccfuh,loeJ' a • inconstitucionalidade
cless~., pro,iect·o· 11. 133 .. \: deste anno. ~
Ora, a opinião que acal:lo de lêl' r\ rlc um eminente jurisconsulto de renome por l.odos J•cconlJCcido como r\ o Dr. Clovis
Bevilaqua. Pai'f.!CP, pol'lanto. qrll' ·•!JnVI'J'ia lor:b a cnnwnirn.:·ô:l
em o Sonado, antes de se. pt·onnnciar, ouvir a respeito a Commissão de ConsUtuiQão.
·
E' nesse sentido que nprcscnl o o meu requerimento, si
por falta de numero não puder sei' votado e por isso ficar
pre.iudica.do, renoval-o-ei :mi.es da votação, como mo faculta
o Regimento. (Muito bem; m.·uito be·'17J,.)

.

.

Comparc.c.em mais 115 Srs.: Lope;; {;i·nn,·a!vn,, ILariJ'o :::;,.
dré, lndio do Brasil, .Tosé Eusebio, José Accioly, Rosa e Silva,
.Toronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Irineu Machado,
Josô Mul'tinho, Generoso Marques, .Laura Huller e Carlos Barbosa (14) ..
Deixam de· c<..:.Jparecer, com causa justificada, os Srs. :

A. Azeredo, Silverio Nery, Pires Rel:lello, Barbosa Lima, Justo

Chermont, Al:ldias, João Thomé, Eloy de· Souza, Antonio Massa, Vcnancio Neiva, Carneiro da Cunha, Eusebio de Aoorade,
Araujo Góes, Gonçalo .Rollemberg, Siqueirn de Menezes, An. toni.o Moniz, Moniz Sodré, Miguel de Carvalho, Sampaio Cor- rêa, Francisco Salles, Alfredo Ellis, Alyaro de Carvalho, Ramos Caindo, Vida! Ramo·;; P Soares dos Snnlo~ (2G).
Vem á Mesa, é liào, apoiado
guinte

e posto

em discussão o se··

1\EQUERIMEN'r<l

Requeiro que· sobre a proposicão da Camara ,d.os Deputados, n. 91, do 1923, seja ouvida a Com missão de Constitui cão.
Sala elas scssõus, 1.2 ele novembro de 1!!23. -

Pau. lo de

Frontin.

O Sr. Pereira Lobo -

o Sr.

Peço a palavra.

Presidente :.__ Tem a palavra o Sr. Pereira Lobo.

'
O Sr. Pereira Lobo ( •) - Sr. Presidente, eu absolutamonte não pb~so it· cm contrul'io :\s opiniüe;s de u.m advogado
0 jurisconsullo na;; eonclicüc,; ,c1o Dr. C,l~v1s. Devllaquu. Mo.~,
pCiJO a ,atl.cn6ío rio r.whre. Senador .pelo ~)JsL:·wL~ :U:edoral ~ara
os termos em que 101 fo1la a colbultu ,, este ,]UrJsconsul o e

. pura o mo[Jo por que ellc respondeu.
( •) Não foi revisto pelo orador.
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Sem nul.witlade jurídica, SI)I'JI qucrn1· mesmo snhir rla minha orlJil.a tfe acção. ·pcn~o nüo ct·t·nr dizendo que as leis tlu
enl'al'i.l'l' inlt'I'IJI'elativo ]Hill.rm1 rPtt'Qlli:;'ÍJ', tanto quanto possi \'f! I.
·
o Srt. CAI\Los C.1 \'.IJ.CA:-J't'r - Apoiado. Xfio sendo a;:;dm
11iio ,;e iniCl'J)I'CI.a coi:sa nlg'ltrna.
O S1t. l'f:llJmtA LoBo - Se não, não !ta inf.,Jl'JH'ctacfio pos,;vel. J!:' .iu:;tamente o que ~·e dá cotli a lei n. 4. 5ü:J, do
agoslo r!P Hl22.
·
.
.
Todo~ mi;; desta Ca;;a riet·lcncernos á classe inililm·, que
JHISi'anw~ Jll'las e:scolns, tivemos a compen:su~ão de ver galardoado,; os nos,;os ~~sforcns I! a no:;su applica~iío ao C5tudo. J<'o- ·
mo", quando dcelat·ndlls all'rn·es ahlrnuns, classifica.r!o;; nur Ol'ri•!lll de mrt'I'CÍillPnlu, K porl.unto, um p1;incipio antig·o, I] li C
srmplT vig-orou cm todas as leg·ishH;ües milihtl'l)s.
O SH. C.llti.Os c.\v.IJ.CA~'l't-:\ re;;pcito ,h\ hn um accbt·r.lam·
t.]o ~llJll'emo '.l't•il.iunnl Militar.
·
. ó Sn, PEHEI!U Lo no - Pel'feitamenle. Todos os dado,.:,
r1u er j uri dicw• quer mi Iilar·cs, quer rcg1 ila !llilll tares, veem em
Javm·' riu principio de met·ccimentu iul.cllectual'. .
.·
'l'cnltr.o em mãos o Jllll'ecer ria Cormnissiío dn Pronwçilcs
o ]Jt·opusito 1.la consulta l'1!itU com relar;iío a este assumpto •••
O Sn. Co~nLos C.IYALt.:A:-;TI - E' brilhante e concludenl.e
t'5i e po J'Pcer.
O S1t'. Pl~Hf:tHA Louo- ... parrccr f!ide cu.ia lf'iluJ·u JWI:O
]JI'I'Illissií" ao SPIJadn para :t'UZI.'l' o qur e,;l{t firmado, [Win g"<'1li'I'HI Sl.'lt!rnhrino de CarYalho. actual MiniRtro ria Gn•'J'I'U I! que
l!!'a ~ntiíu memi.H'Lo da.Commis~fln tle Pl'Ornor.ões. J~il-o: ·
"O :2" tcnl'ntn Bdtml'llo de Carvalhn' Chnvl',;, nci
l'ü(]LteJ•imr.•nto pNle sua promu~iío ao po~lo du
·J" il'lll'nle.
·
·
:\llega o ])L!Ieeinnario li!t' concluirJo ci cur;;o IÍ1~ infanla!'ia na .l~~cola MilitaJ.' no anno de 1919 nu vigcneia
do l't'•g'lllamento fie :30 dr ahl'il do mesmo nnno nlcanrando JHll' me1:r!eimr.uto intellr.clual o prinJPit·o fo;;nr na'
illl'nta J'ospecLtva o ne;;sa cunl'ormidarlrJ Joi elas;dficado
no .\linannk ~liliilae 1la Glli.'l't'a l'l.•feJ't!nlr• an Hllrtn u"
tU:!O 1.' Hnlelim do Exl'rcil.n 11. 2no, de 5 i.ln J'e\'CJ'r.ÍI'u
o](o;;tt• n1inu. i\lnis tardo ftli (II'Oillnl'ido n :!" l1•1ú.>nlr. i•Ht·
pl'llllllll.'~o collectivn, ficando apto a coneOI'I'I~I' agl>l.'a a
Jll'rtnl"~a" an po.~l:o d·~ J" l.oncntr• para a qual pensa J'H'I!vaiPI'l'l'. a elassJ l'will.:an J'l!lf!ll.'l'irla a 01·den1 dr• nWI'I~P i.
JIH'lllo tnl.r.IJI)ct.ual, rle accilt•do com a t•r.soiiiP:io dn ~~~
JOI'I'l!lu TJ'iltunal AI ii i Iat· di' 22 dL• di'zt•ntln•,) dr~ · 1il t !J
':"n.t I!· (]11~11. ~fllli'OI'I~uu ~~ S1·. Pl't.'Sidl•nll• da 1\r•Jnll•!ir::t
tllHtrtoOJft~llli. di• lo dr• .!lllli!IO dt• 19~2); j)rti,; I~OilHll:tJll,\
1
'·'~H l'f'~Oiu,ao (o~ nJ'i'iciao,; {li'OirtO\'icJos ''III eui]l•c!ivirlad'' dei'(' III ;;,:!' eulloc:lrlos nn I'I'Spcct iva u:;cala ri" \1lll:tonal> n.a nw:<mu ."l'dl!lll 1'111 qt1n l'icaPiUill se I!Óil'::'~~~! ll ~ ~I ~lO ]IJ'OnHI\' I dilB :'l!CCCS~ i VillllP IIli •, fii'0C IJC hr.nrJo
\,t,..,Js. ,tJ"'I t:!~ 1'111 .dalas rlJfle1·enl.es), '.l.'•.>ndo u .\I mana:,
do ·'lnll.,il'l'lu tla <0111'1'1':1 l'i.>t'ei'CI!I.o ao :tiJJio Uf' 1!1"1·
alterado a eolii)Ctli'ÍÍO elo pctjciujHl!'io, l'C(}Ltl't'l'LJ ~llc L'~n
fli'P.SI'Jllr•
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maio do anuo proximo pa~sado que lhe fosse mantida
a posi•:~o ·que J'lOl' direito lllll cahia. Hennida a .comllli~~ão de pt•omrH,;Ües (Diario 0(/'icia/. df' 2ft rle .).llnhn
lle 1922) deliberott propür ao Governo a JII'omoçan ~o
posto de L" tenente de vario,; segundos tenentes pet·IPnct>nl.es à turma do requerente, deixando porém d•.1
incluir na JH'oposJ·a o nome deste: c para. rvilar e~~a
pr•~l.eri•;ão vem clle pedir que sc,Ja resolvido· seu. rllI'PHu B proposto an po~t.o de J" tenente. Drelara ~l!lrla
n pP!icio!Hli'in que os í·egulamcnl.os ela E~col~ Mtlll:3r
desde 1!105 consignam para JH'Omo~fi.o dos asptranl.t•s o
l'Pi'Jll'il.u ao mer•~cilllf'I1to ·inl.cllecl.ual. sr,rvindo rle h:1~11 ·
n JJI,;dia dos g·r·í10S de approvaç~o l'i na!.· não porh•ndo
'''i' frita a pt·ornor.,ão 1lr. urna turma sern' qnr, a anif'l'i'Jl' n lenha ~irln pm· completo. O G~ dn D: C: ..
inJ'ornmtlflo o presente requerimento rlcclar·a que n JlP1ieinnn1·io fni promovido a 2" tcnen/.r, nm .15 de abril
de 1!120 Juntaulf'IÜI) cum a sua l.urmn rle 27 aspirante~.
... sua wllocacão no . Almanak ohecleceu ao· decreto
n. I. :HíJ, d•• 7 de fevereiro do 1891, que regula n
aece;;sn aos JlOstos do officiaes e que o presenfr. rr-.,..
CJIWI'inwnto deYe ser· enviado ao Supremo Tl'ibunal
Milil<tl'. Por avi:w de .i de agosto mandou o Sr. ;\lini~lr·n que a l'l'opeito fosse ouvida a commissfio dn
pt·orno~ij,:,.;. Dando eumprimento <Í. detet•minnção do
St·. ~linistt:o a eHta cnmmissãn cabe dizer· CJLW s6mrnl.o
a:.;-o!'a lrwe eonlwcirnl!nf.o ria drcisfin rio Gnvrwno conj',·,r·ntanrln-;;e eom o parer.m• ria maioria ·do SHJH'tlllill
Tl'ilimml )lililat• nu requcrimr.nl.o mn CJ!H' o J" l••llf'lll•!
.é'ia!lmniPl Hi!Jniro Neve~. lio,ie capil~o. pedilr nw!IIOI'
cnl!fwn!:fiu 1111 Almanak. O par·ccet· •í d11 ~~2 rle cln~~:rnlwn de :l!IJ !l: n rrsolw;iio rio SP. Pl'c~ifli!!lf.e :1:1
llPpuhliea de ;u•c•)J·rlo r•.otn·a ntnint•in i\ do 17 de JanPi•·o
rir, J!I:?O; n aviso do Jlini:<i.I!Pio da C:uet'I':l dando cunhl'einwnto da deei:<ão do Rt•, Pr••sidenltJ ,; dr 30 de ma;o
dr :1!)2:!: I!~ lP al'i;;o wm publicado no Dial'io' Of('idnl fh
.li di' Jnnho " no Boletim do Exercito n. 2G v•l-sr que a,;
npini,je~ '!'~ Tl'ilmnnl ficnrnm rlividida,.;. qualr·o do~ ~fi
ntslr·os nniJI.at'Ps enl.ondeJ•am qur !no casn dr! pt•onwc~n
1'111 ron.iunto, obsrJ'\'ada a. fl!'cli•m dr !llf!t'f'Cinwnto irit••IJ,•c•.tual, rlevinm o~ JH'Omovirlo:< ficat· ;;ubrl!'dinudos nn
aJ·I. Hl tln·llf'g, de. 1851. comn sPm]lJ'e nhsPt'\'nu e11tH ·,,,
nnl.if,!·o,.; ulf••r·P~-alumnos n a illf!a I!O,it• s!'• obsrot'\'11 com ~~~
•ll'l'ida!'s. Jll'!''T~lnvidn~ no~ pus los r!e maJnr " iHJfH:I'iOJ'(•s
P!•los Jli'lllC!J.IIOS r!n antr,gJticladc r• mcrceimrntn e qthl~
~nn r~nllntados nn .\lrnanak ~lililar 1101' Ol'rlf'Ul di' SII!ls
anl.iguidadP~ a!Jsululas.), r·inco l\linisJ,•ns r)nn~liluindn a
ntnint•in. l'Ulll a qnnl cntwnt•dnu o Sr. Pt•rsirlrntr da
Jll'pi!ldien. ••;;la!JPII'cf'J'lllll, df'· aer:ôrrln rnrn u SN~•·;in do
,ju.,li~a •• a 1:;a rlo D. G. qur os aspirnnt•·~ pt•nm.nvillus
:t Sf'gl!ndns '!'ilf'.lllf'.' Plll Yn~o;·ns ahPl'las nn ll'lf.'smo din n
·•nnlando anltKUrdnrt.• dP pnslo n pm·th· rlrs~r dia ch)\'f'lll
:·.~~·. t''ilJoeadn~ no :\lm.anak, srguinrlo n nrdrm dn el:1~
i'JIIt'lltn" IIli~ l'I'~Jif'l'.l!Yil~ I.Ul'lllllS. de llCCiiJ•do Clltn (I
''"inilnnJPilln t•:ieolm.·, ••m l'ac" rla corlsidt>t·a••fio dr ordr111
!nc:·if:a ({Jit' ~·· dt•Ye Pxist.ir· a supcriO!'irlarle de mnÍot' m·eI'L'CIUH'JIIu mtellt•ciunl, pnl'a q curgo das vagas reali-
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zadns crii' datas di.fferenf.es, não lmrazã~ plausível para
qu11 bso se não rlll quan~u as vagas s:; abrem no mesmü
dia uma vez quo o motiVO da dotacuo dessa ordem de
elussificaQiiO é proporcionalmente melhor carreira aos
que se mo~lrum wais disliuctos por· seus talentos, sua
applicação ou sua maior ap.tidão para os misléres da
lll'Ofissão militar. A cornrn1ssão de tH·orno~'õcs Joi da
mesma opinião, aguardando ·ve1·edictum ·.do 'l'ribunal
sobl'c o assmnpto. Entrando na aprecia~'ão da prel'el'encia dos ex-aspirantes l'l promoção ao posl.o. de 1" telllmtc de accurdo com a sua classificação ÍJot· met'I.'Cimcnlo intellectual diz ainda a maioria do 'fribunal (si
~n udmittir que a ordem do mei·ecimento intellectual
~t'l !leve regular para promoção ao primeiro posto, se. guindo-se para a do segundo o criterio da antigu id::t\:IC
de praça, quando a primeira promoção. tiver sido coilectiva o resultado será, na actual situacão do Exercito
n desapparecimento do merecimento intellectual, porque·
as· turmas de aspirantes nos annos proximos · enconl.t·árão para sua promo~ão total; assim ficarão annullatlos os estimulos creados por aquellc crHcrio de Jll'O- 1
lllO(;ãO, pois a elevação ao segundo posto será i'e ila
exclusivamente pela antiguidade de pra<.:a e em muitof.
casos tet;cse-á de recorrer ú idade, pois geral os candidatos civis á Escola Militar se alisl.am corno praca .
no mesmo dia) . "
·
Realmente, os civis r]ue concorrem com as praças cliJ
Exercil.o, alistam-sé, e, no· mesmo dia verificam praco.. no ·
mesmo dia sobrcsahem em estudos, em applicação, mesmo r.m
aptidão profissional, de modo que aquelles que são pracas r!o
Exercito, vão ficar sempre em condicões inferiOl'CS áque!!cs
~ue são vadios ou destituídos de intelligencia.
· .
0 SR. lHINEU MACHADO - V. Ex, dá licença para um
,aparte?
O SR. PEREIRA Lo no- Pois não.
O Sn. IRrNrm MÜ:HADO - A argumentação de V. Ex. é
justa c verdadeira em principio, mas comtanto que essa pro-posieão não affect.e
o passado, não tenha cffe ito retroactivo.
. .
O Sn. PF.Imnu T..ono- Não, não tem; o que ha é apena.-;
um at.ropello simpleRnwnte ele occns'ião; ou sou alfcres-alumno
da monarehin, .ití gozei dessas vantagens de intellectual.
O aviso que o nobre Senador pelo Districto Federll ·
aponta do Sr. Ministro da Guerra, não esL(t publicado. o
{1\linisl.ro, tcnrlo necessidade de providenCiar, l'cz uma rJr.cla::
~·açiío no "jlmarnuk MilHar", segundo a q.unl os aspirantes
.dossr. l.lit'flll. \'irt•anl cln:<sificado,;· prla ordem intclleclnal.
O Ru. llu:-~w MAcH.IIH.> _:_!\Tas, então, applique-so rctroacli\'aJill'lllP a todas as classes do passado.
O S11. PllllElltA Louo- Is lo não vem prejudicm• a collocação .iuridiea de lodos cllr~B. Agora mesmo estamos .plritenndo t1111n causa J)ara estabelecer o principio de· ordem in·tellcctual.
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.Mas, consinta V. Ex. que conclua a leitura do parecer.
"Abundando na mesma ordem de considerações, o
Cong!•esso Nacional determinou que fosse adoptado o
cl'iterio do merecimento intellectual para .a tm•ma .dli
aspirantes cm 1920 (art. H, da lei n. 4.<242, de 5
de janeit•o.dc 1921). O decreto·n. 4.563, de 23 C!~
agosto corrente, estabelece definitivamente este cril.erio cm seus arts. 1• c. 3". derogando para o. caso o
dect•cto n. 772, do 31 de marco de 1851. Assim parece
:í Commissão de Promocões que: 1." De. accôrdo com a
Jurisprudencia firmada .pelo Supremo Tribunal MilittlT'
e sanccionada pelo Sr. Presidente da Republica, as.< is te ao 2" tenente Eduardo de Carvalho Chaves o dit•eito á promoção ao posto de 1" · tenente, c deve ser ~
mantida a classíficacão por merecimento intelleclnal
rJtw obteve na respectiva turma de aspirantes.· 2." Em
igualdade de condicões devem ser os aspirantes das
turmas de 1922, 1921 e anteriores. para ·os quaes oomo
_o peticionaria não houve ainda a prescrípção de .direito.
" Salvo melhor ,juizo, é este o parecer da Commis·siio.
Sala das sessões, em 29 de agosto de 1922. -General
de brigada Boni(ado Gomes da Costa, relator. - General Fernando Setemprino de Carvalho, presidente.General de divisão Na.noel. L.opr:.ç Carne-iro da Fontoura.
·- Gencra I ..Uj'rcdo llibrriro da Co.~ta. - General João.
Boptisla. SP.iva. dr: .Fiyneiredo. - Goneral de Brigada
Francisco Raul Eslillac L••al."
·. ·
·
Ora, St· .. Presidente; nestas condii/ÕCS, eu, absolutamente,

não crllat•ei dit'ficuldudes para. que a proposição vo!Le á Com-

mis:'ão de J"og·islação c .TusUca:.
0 SR. c;mr..os CAVALCANTI- Sem -duvida.
O Sn. PEHEIIlA Lono- Todos nós devemo::: submett.er a
osta ordem de considerar;ões. que visa cada vez mais· firmar
a nossa doutJ•inaçüo de direito ...
O Sn. l:>~n1o uo BMSJI. - Quanto ma.is escia'rccimentos,
melhor.
O Sn. PEIIEIRA Lono- Pelo desejo que t.emos sempre de
aprender na .iurisprudencia o no direito novo do paiz.
O nobre Senador pelo Dislricto Federal apr1ellou para o
aviso n. 69, de 31 rle Jane i I'O de ·1923.
0 Sn. PAULO llll FHON'l'IN.- Dois avisos.
O S!l. PEIIEII1A T..ono- Houw. rcalmenl.e, mti int.erprctar.•ão na informncãn dada pelo Ministro da Guerra na occa~ião
d!l enviai' ao CongT~sso ossr. aviso. Chegando o aviso ao Dcparl.amenl.o Geral ela Guerm o grmoral Alexunclre Leal om
visla das disposi()tieB lr.gabs, e clns I.C'rmos expressivos do rc- ·
gulnnwnlo, viu-st~ na eontingt~ncia de não o cumprir. Frz u
rcspoilo tJOndeJ·acõe~ no MinistJ·o da Gur.J•ra. ·mas, como não
era mal~ po,;sivel unnullnt· n aviso, visto ter este seguido os
Lrnmitr!,; · rt>g'lllamenlnrcs al.t; a publicar..iio. ficou c!lc como
<1ur:• sU~Jwnsu r•m :<~m exeeut;ãn, dr.• onde se originou a publi<:ar::'io ft>ila a pag·s. HO ou J.l2 elo il./manacl.: Miltlar. ondr: se
declara Cilll' uii as}Jiruules sur:io eollocados no novo almauu'ck
na smt ordem de ~l!ISsificn~•ão intellcclual ". Isto, pQré;n, como
S. - Vol, VIl
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uma ,drnpl,.;; ·n~•Út cunlida no nhmt'naek, não. •lal'ia as nccessal'iu:, ~-;·al·anlia~. ao:-; a~piPanl_f·~. e 1.·s~P:~ · nrw :-;;~ Julgando se-

AUr·us c•m :;Pu dii'L•i/o, J'üCOt'I'E!J'anl ao Cung.·J·t~~~~~.

'

.

a·;:piJ·anle~

Dr~~:;o nt~ln

Ji•:;ulluu JliitÍ>' 11111 aelo rln Cong-J"t~,;;;o, ado que,
•·ali;i:;, nã" J',\,.,, o
.pr·t•cr.it.ua a lei dr~ ag-oslo d1~ tH:!:!, an~:ullal.nria do,; Ui'ls. :l" I! ;;" r:lo dr•el'r!IO n. ii:!, dr.• 31 de nmr•;o
dr. !Rf>l . .
·
.
·
Em '1.• tJI.ll' liulm il'diz<.'J'·na qtmlidade.de.·Holalr.•r da' CnmmJs:;an, ,\nJ.,.s "" l:onduiJ·. pPdirr•i P<ll'a .<~!l'l'lll in"rJ•!o.- 110 meu

do;:

'li'''

d.i~t~!ll'i-'u O pill'f~l~t'l'

da

l'ltlrJJr1Ít"iSã,l

f.lp

pl'OJJIÓ(;-ÓOS.

'·

O:ilrus r•.sludo,.; PXi;;l•'lll. f!IIP pnrlr.'ill t'tW.Iar·pt·<~r· o ea;;o;
;nr!" •.li:;pr.•n:;;ll'-ll'l•!-lii'Í dt• 11'1-o,;, (J ri;;la da •'xplnna1.;ão .iú
fl'lla Jll'ln noill'" :-:,:nado!' pelrr I.JiAII'il'lo Fl'dPral. 'J'nrlarin. ;;i
111ai.' larí 1t•. !'lll'l'lll pt•,.ei;;a,; ouiJ·a,; •.•xplieu~õris, voltal'r•i ú .ll'iJ·rllllll. (.llllt/o (H."/1!,; muilu bem,)
·

f'·

. · O Sr. Presidente-- Coul. inúa ·a discussão.
O .Sr.· Paulo de Froutin -- Pl't;n a ]Jalnl'rn.
O Sr. Presidente-- Tem a palill't'a o lwmadtJ Senador.
\

O Sr. Paulo de Frontin r·) ••·· Sr. PL'I.iHírlllnle, Ug'l'n•:li.!l;<.t a1.•
hnnl'ut'.!u ,.,.Jalnr• a,; inl'rHnar;ü,.s. CJIH! aenba rle '"'t•slru· ~~ corn
qw' flllhiallll'lliüll n Jlai'P.~I!I' da ConHnissfto rlü ~lar·inha ('
Gut J'l'H.
nev11. J•nr(•lli. d!'elar•at· a S. Ex. CJ!it!, Pm Iiii'.'>•\ l',;inu dt'
ard•t•rln eo1n ..:-:. E~'· · .\ pi'l'liminat·, lfiÍI' 1.\slahelnei, foi qtw u
1

llH!I"r.•cinwnfr, intPiieduni iit'l'l'i;:~n t.Je lltmi paJ·a· a ela,:sifkatllllll IIH'didn ÍllCIITiln~lavnJ. mas, infeiÍZIIH'lill'.
lr·nnsflll'llllltl •'lll lr•i, no• ensos du>~.Jr1'9li101}ÜC'S collPL'iinls. t!ill
·
·
·
ago,;lo d<~ 1\1:!2.

,.,,·,,SI!

·,.:ii". E'

O Stt. Plllll~lll,\ L0110-Y. Ex. <li) lie••ll!;a pru·a mn ap<t'L'il' ·?
E;;lutlanrlu 111.'111 a silu:11;iiu 1.la liiJ'IIHt QIH' pll'ileia p;;:;n dil'eilll
V. Ex. l't•t·:í qw• .dia •.•:;!.<i in,:ulnrla '"llro lu:i<Js a;; nulra;;
lur·nms.
(J :::ll' P.\lJI.I) ]IE FiU):\'1'17\' ··- blu 1'111 llilllil arr.~da a fJI!i'Hiiio.
iliJI'IiilS IÍIUSll'll (Jl!l> a tliBpusif;ào llPPlicadn llii .ii'Í Hllllli:l dr.vi:t
Ir.~ I' ;;ir.ltr ,.,\yjg·!'q·:i'r.la. Etllquanl.n e~sa si! u;u;ii11 ni1n r,·,,, mnrli-

1'kndn

po!'l~~L

a que \'ig·ol"'u ,, n ·di.'

ag·o~/tl

dfl ·JB2:!. Consoqnen-

ll.'llll'llll!, nii(r •··• applieawl ;\. ltll'lllli, qur :;e J'I)J.'fi'IOIJ 1.'111 7 dt•
,ianri1·u t.lt•s;::.;e annrr.
·
·
O fHli'I!Uf'J' ria Cnillltlis.'ãn rir. Pl'lllllnciít•:<. rl1• IJll•~ n illusl r••
R••nudoi" prdn Esl ar.l11. rl1• :-\t'l'g·ipl! ,·. l'i'ialm'. ennl'lui11 t'l.llll o
l'n'//.q'r/r•i'lll/tlu/11, '!li<' niio pl'IJCI'(if.'. a[H'Z:ll' rir• ~1'1' n Jllll"•~rnt• in~
cuntr:•slni'Pil)ll'lllr pl'l)fif.'irniP, df't•lnJ·anrlo qtiC' HvnhaJ•ü '' i~~t·ru
li\'n .Joill'U '' p,;JlJ(]O,
E;;,;p int••.•.nli\'u nãn I••J·.rninnt•:í, pni'CJllP a:;:rll'a INntr,.;. rxur:lailll'l:l" n lo:•i de• :Jf.(IISlll cl•! Hl?~ •. IJill' nii•'I'OI'I u :úrl igu r·••:::ulan1Pnlo li•• l81il. <!iil.alrPI.Per.nrlo. Plll snh;;tilniçüo ria nnlignidat'il'.
n llll'i'''vÍinr•nln inl,.JIP<'IIlal.
mnrln qui' n nnssa aetual ,;illl:u.:~u ,.,.,,,·, [WI'I't•ilanwlll•• l'r;mh·ida flOI' mna·· lei, ·que jú.
exH.r1 e tJI.II: dala r.lf' agnsl11 rio anno ]lassado.

n,.

(') ~ill.t ·r~i

r·e\·isto pcl.O. orador.

~·

I

•' . :· .. ' . 'r~· ·:. ~- . ' '
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I

I

SESS,\0 E:\!

,, :,

.:;

•'

.•·.·

1~ Dll c;on:;-..nmo DE 1023

771

O pt·uhlt•nta l't!l'c•i·P~,;t' ••xellt~i\·amenlc a uma turma r.Jo
pel'iudu anterior a es/a' lt•i, t! au i'ael.o de nãn :lCl' l'cvigo!'aúa
n disposit;ão t.la lei unnwt.
O Sn .. p,~I\Eilu Louo - i\Ia~ é jus/o {{Uc c:;sa lurma seja ..
a unica cuja rn·umução não ohedet;a ao merccimcnl.o int.cllcclual ?

O ~n. l'Aur.o DI> J.'itO:>;'I'tX - Ha ntuila:; lei~ que não são
jus/as, e con/.ru as quae~ l.enlto \'o/ado, nms, sendo lei, l.cnllo

que Hll' sui.>Hwi.l.l!l' a elia:· Xão mc paJ•et:e nxactarnenl e que
n;;sa :;oh.ll;iio se,ja ,iust.a: não .itdgo rpw, e111 llw~e. a •Joulrinu
c:;te,ia pel'ft•il.u, nms o fado é que- o" tlii'l'i/o:; Jul'arll adquiJ•idos
1m1 vif·liHic da leg-islaeão em vi~o;·ul', ,, n lll'il!Janle pat't!CCI' ernit.~
lido a l'eiipci/11 tíeio ÍlfiLavel .iúrisconsullo D1·. Clovi~ Bevila~
.ltlla, que ,i:i live oceasiiio de !1\1', dnmonsli'u que o~ dil'eitos de
classiJ'iea•:iu.J fot'UIII J'ixadn~ pela lefdslw:fio '-'"' yigur c reco~
nhecidos pelo~ aviw~ do i\lini~ll'tJ, de ,ianr.i,·o e Jllaio.
Um· di!SSI'S avisos, o :;eg·mHio. ,1 bem clui'O, I'IJfrrc~so it.~
dm·irlas do PI'Íllll.'ir•o, 1• lt!rn o n. :.!!J:.l, O illusl t't! l'elat'nt• 'pôdo
•:onsnllal-o, pn,·qtw Pile ll•xlualnll.'rttu dit.:
"Considel'ando que o ttvisn n. ü\l de 31 de janeir·n ultimo nfto L'iichu·t•t•eu ainda sufl'icicnlcmr.nl.c a
'
ma lm·i a, .... "
·

•.'"•

E);acl am(•n(t! o caw das duvidas lcvanl adas sobl'e a
cnrno:
·
'·

'

appli~

I

sobre a qual vcl'sa a conBuli.a, que /.nvo solul;fio 110 aviso n. JO!l, de 27 do novemui'O elo auno findo.

lil•dai'O-YOS C}Ull a diSIJOSil,~fio dO 1/I!CI'I!i.O 1!, !, .flü:J t.ltJ
23 de ag·oRio de 1922 não deve ~er applieuda ~rnão ús
I m·mas posle1·iorcs l\ ~ua data:" ·

Es/.r. aeln du Jo:xm'o. Sl'. mini~lt·o da Guel'l.'a aelual 1:.,],\
maio do etWl'l'llle annn, manrlando qun a lei de 2~1 de agu:;lo rln
1!1!?::' sr ,ia appl ieada depois ele. sua promulgar;flo c pu!JI icaçfto
na :J'ôr·rna do Codigo Civil.
.
·
O Sn. P1mt-:llt.\ !-(IJin - .\. m:i intct'!ll'cl.a~iio da il)i deLt lo-' .
gar a t.•ssa dPclal'aeao du Almanach.
O S11. P.\t:l.ll 111; Pno:o~'t'l :o; - V. Ex. pnl'lll i 11 a qur eu ri ig·a
QUL' a dl'elat·açiin dn :\lrnanacil não pôcle eonl.l·at·itu· o aviHo
rln Minis/l'll, qtw t'• hPm rlat·u, pois dcchtl'a qui' a;; di:;pn;;i~ti•!~
da lei dt• :.>a dt: a~oslu niiu fiL•\'I'ffi sr.t· applieadas senão its lu!' ..
mas pMirrinr·r~ :\ sua data, por· isso que. Jll'la Cons/iluir•:io, ,;
vr.rladn aos .t•:~lndn~ ,, :í Unifio ]Jl'I'SCJ'OVL'I' leis J•cl.t·uacli\•as.
O S11. 1:,\fll.ll~. 1:.\v.\f.t::.IN'I'I \', Ex. nu• [lt'l'ltlill.t•
11111
apal'lt!'! u.- al'isu:; d11 .\linisli't.l /t't'lll J't.ll'l'il ptll'll illl.ei'Jll'l'lill' a
~

h!i"!

o Sn. I'.IL'J.n.llr-: J.'lltlX'I'IX \', 'J~x. me JH:I'IllÍil.a qut• di;;·a
qlll' ""·' t'i1""·' tlt.' t't.tll"llllu. tl·ll<'lll l'l!:ipulldt! i·· u ~linislru.
O 811. t:.\lu,tl,; t:.\\'.\l.t:.\:>'1'1 ~la;; os Sflll8 aviso' valr.•1n
('""'" "Jlilliiín imlil·it111aL
O ~~~. l\1t:1.11 111; Fuo:>:•r1;-; -E fllll'llt nflo' ~~· etJn/'ot'lllH emn
:1 tlt•liill'l'nt;ittJ nli11i'l"l'inl.
lo:,nll' tlt.' uppellar pul'a u c~_~n~
g!'eSSI.f,

dr. ~\'P l'azc!-u

"'11

nu

Podut· ,l:·g(l,icinl'io.

,,
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ANNAES DO SENADO

O .SH. CAitÍ.os ÜAVALCAN'I't - Perfeitamente, o Judiciaria,
1' " eumpel.nlll!e ne,.;,.;~·ca:;n,
· .
.
O .Sn. PAULO Dll PnoN't'JN - O que não devemos é 'esta·Jil'lc~ur uma medida i.ncli,nslil.u·ci"na•l, pura a·llielt'Ul' dil·eiLos
adquiridos, sohrecarJ·eg·amlu u Tltes-uuro e>C1m J'utlJJ'IJ:; pag·amenLos.
Isto 1° o que SI' ll'lll uadn SC'lllpre, illliUIIJel'US Vi'ZI!S, Todos
ill:'s sabcn1ns q11n 1•:;sas indemniza1,!ÕCS sobem a rnilhai'Cs e
milhm·es Lic ~onlus, q11e já Lecm sirln pag·os, Ainda L!Sle anno
votamos 11111 credito de WIJ[.o e tantos conLos, ·em vi1·Lude de
umn demissft" i ilegal. E. q1J.ern pag·a ,,:. u Thes-uut·-o.
Neslt~ ca:;o, tendo u !\liniHtro J'esolvid·o a que:;tão t! Lratamlo-se da apLll'ili,!ÚU de direitos adqui·ridos, antedor (L lei
de agosl o do anno passado. os inLeressndos dev.em di l'igiJ·-se á
jusliça. afim de que t1esulva o direito cjue teem, mas niio appcllar para o Congresso, querendo que \'amos estabelecer inconstitueiona-lmente uma nova medida. Depois, esta S•t)].'á a
causa de indemnizações e vultosas despezas . paQ'a o Thesou.ro.
, A audiencia da Commissfw de Constituição fornecerá á
qu•estão, - que não 1l de l.hcsc. porque cm tlles.e. na parte
technica, estou de ac:córdn cnm a hnm:1da Co'mmissii>o ele Legislação, mas de direito ad•qui·rido - l'ornccm·:i á questão, na
sua parte sobre a wnsUtucionalidad·e, os .csclarocimcntcis ll'ee-!lssarios, afim de que possamos ou não, ,;em l'eeeio. tomar
uma d.eliberaçã•J a repL•ito.
O SR. PEREII\A LoBo - msses aspil'anl.cs niiu tinha)n o
sn11 direito j;\ assig·nalnrlch '~ garantido nn rcg·ularncntn anterior?
·
0 •SR. PAULO Dll FRON~'IN - Não; e a· prova é que foram
1Jinssi ficados por anl.ig>uidade.
0 Sll. PEHEIIlA LOBO - Pnr um I~I'I'H dr mcimrnl.n ...
0 •SR. PAULO DE FRON'PIN - Erro OU não,. praticado pelo
]JOclCJ' COlll[letcnLe.
O Sn. PEREIHA . Lono - ... tanto assirn .C[LW o .\lini~Lro
tcvr de explicar .o seu aviso.
n Sn. PAULO Dlll FHONTIN - · l<"o8se como fosse, elle não rc~oh·r,u. ,; n prova 11 que. si l.ivc~se resolvido, a proposioão não
I inlm o!Jjl'eliv", Pa1·n rpw a ]li'"Posit•iío. ,;i " naso jú esLavn:
qUI!

l'Pinlvirln '?
() Sii.
aliiiUIIIII'i~.

'

i"EIIEII\.1 !.DilO- ,\pl!llH~ jiUI'H g;al'tllli it• LlriJa no ln
tjlif' \'.Ex. IIICSII10 diSSI' qllt~ llÍÍU lin!JU:valor.

do

o :-:11. l'At'J.O I>E 1"110:'\'I'IN- Eram essas, Sl'. Peesidcnte. as
'"''"idl'l'lll.:,-"'' t'Jllf' PU Linha n l'azm· pat·a jusl.iJ'ical' n rncu rcf!II•'J'iiiH'IIill. (.1/U.Íiu fll'/11; l/lili/o i>l'/11.)
O Sr. Irineu Machado- Peçu a palavra.
O Sr. Presidente·-·· 'rl'lll a pnlnvl'a o honrado Senudol',

·~ .. '
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O Sr. Irineu Machado ( ') - 81'. i'l'esidunl.e, a questão ,,
de gmnrlc simplicirlndc. Ouvi à,; IJI'illla1Jies OJ'ac;ues dos nossns
P.Jrdnr.nles ami!(ns. 11 inl."ll'I'O ~<'narlnl' JIIH' ~''I'A'ipe, i=k P<•rriJ•:t
Ln/·11.1, e o nwu· JwilhaniL• e <'lllill<'lll<' roll"!l'n rll' ·haneada,
~~·. S1•nador Paulo d<! 1<'1'0111 in.
·
O Krt. p,~,·,.ci llil l•'JHJN'I'J;>;- ~IIli! o Hgm'd<•cido a •V. gx.
O ~Ít. Irmmt• :\L1C:ir.1no-O :.pi<' dl'lle :;c e\·id<•llcia. ll'ndnsn. ainda, f!Jll vi~la 11 pai'I'C<'t' sel'<!lll.l <! lu11Jin"~" elo St·. Clovi,;
Bevilaqua. ,., o seg-uinl.<•: u nova lf'i <!Siahelf.'ee urna nova t'ct:t•n di' elus,;il'icaefio pa'm 11S alu111no;; CILW coneluiram o seu
CUt'SO...
'
o Sn. P.-IUI.Q DI•: .FJION1't!" ~No caso de promocão collecl ivu,
O· Sn. lluNEU III.·ICifADO- ... no ca.so dr promoção em·
massa ou collectiva.
Ora, si os inl.orcssado~ purl<~s,em ter a sua si luação modiJ'icnda ou alterada' por um· acto rio Por!cr Executivo - porqui' ~,,. Irai ava de ma teria de siLuaeão - ollles teriam rccnl'['i do uu [JJ'Opri o Poder Exccu li v o c este, si fosse possível,
:<i e.>tivcssc rlenlro ele sua compclencia ou da;; suas .rn:culdudes
rncnlacs, leJ·ia rrsolvirln a questão por si mesmo.
Pot• qur ,, que '" pcrlo uma nova lei ? Porque o Governo
nãu J.inlia compelencia nrn1 meio para corrigir a classificaç•ão qur elle lm\'ia l'cil.o. que era definitiva. e que tinha produ?.iclr. Iodos os cl'feilos c I in lur integrado rlircitos no patrinionio rios <JI'l'iciar~ pmnwviclo:i. " por· eunsc<]ucncia creado
ri iJ•ri Ios. arlq 11 il'idos.
.
Tmla-sc rio salH'I' si a lo i .é .iusta; si o pt•incipio. é justo. ·
Rim; '~nmlanlo qu<.> s<' applicns;H~ ao fuLuro. Rctroa'gir. isto é,
J'az,,r nn passado n applicação rle um principio, pot· mais rawavcl ~~ .lw;to q1w srjn, não ,1 posBiveJ. em virLudl' dos prineipios posil ivos n claros rio ar!.. 11, n. 3, ria' Con.qtituicão
.I"Prlornl.
··
. . Pnl' isso. volo pela audiencia da Commissão de Consti~
luiçãn, a qua.l clirli s1~ procedem Oll não tts considerações do
mnxirno dos nossos jm•iscon;;;ull.ns, R1·. Clovis Bevilaqua. que,
relu sua cornpetcncia', pc)o, seu sabee, pela sua momlida.dc ·e
seJ•enirlndc, ,.., inconteslnvrlmenle, o mnio1' dos nomes nas
lPI.Iras ,inrirlicas rlo Bl'asil. no lempo prr>scnle.
·
O Sit., .PEillllliA L<mo- :\poiadn.
n Su. li\1!\'W liiACII.\110- ÜJ'[I, I) nal'(ICCl' do St·. Clovis Bevilaqua pesou J11'111'!inrlanwnln 1111. meu ospit·iln r!e ,iurisla. Por
i,;so. convinlm' I'Jil" n ''·''"Jlriln rliss,•ssn a IJOllJ'ada Commissãn
"" Cnn,;lilui<;iin .
.Pn1' ouil'll lnd11, :iiiiH'IliiiS IJlil' "" nl'l'iciaes, cuja colloeaçãn
•' nwtli l'iearln. ,; clll'l'ig·iriH ]1111' 11111 acto do Bxeculivo ou Lcgislal.ivo, qtll' ''""·' Cilllidl/t>J'illll ''""1<'111'io noR seus dircilos, lesivD ·nus diJ't•ilns adnnil'idu,:. ,.,.,.,H'I'<'Ill ·nn Pnder Judicin'l'io o
pleill'alll ynlil!llll~a~ rlil'i'<'l'l'll~as dt• l'<•neimenlos, pu!'qne, dosd<•
n lllllilll'lllll. IJll<' il<'lii<'ll''·' <lll<' l'nl'illlt e111lnearlns :wi111tt delJ,•s
,. j)I'Uli<UI'idos, elll's "'' .illlgnl<l ''""' dil'<•ii<J :i I'<'IVJI'ai..'~U dn Jll'l'.iui:t.,) qw- ~o!'l't'PJ'illll 1'11/fl n pl'i\':fe:i·o da" van!ng·Pn."' qtlt lhe:-~
lli!vinn< s,;,, asseg·IIJ'llilll>'.
1

(')Não l'ui J'CYis/.o peln Ol'ur.ltll',

. ,.:
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O ''''·"'I lado. pu i~. do pi·oj,•c/n Plll qur;;/ ãn sr1•;í n in;;l iillivflu de 11111 nnrn q11adl'll "/•"', cn111 nma "''''iH~!ia vulumo~i~

~.in1n, C!lH\ níi.f!. :-;pi a qunnlo pos!'ia JnolÜUI'; por;p_u~ nii.r1 :-;ui o
nuJrH 1 J'n dP ini.Prr~~:;;::ülfl:-; qur• llfiS~ant :-;(~J· nt'l'ncladns en111 a Jlll~
dil/wquo ~~·,·ar in.'l illli!'. }ia;;, .~.011111 Oi'dinnl'iamenlr.' th' lill'llltl>'
(!111' :H: 1\n'liHllll ~fln llllltlf'l'll~a·. elnl'll ,; (Jllf', ''''!'(IJ'I'·illu nutiln
li!lll/)11, qnnl n 'illf.l rilll:tlln gt'l'ainH•nlt• us ae~iíP~ l't'n .iuün, a r!il'f,•l'(·n~a iln \'PneiniPIIin~. qunnrlo a qups/ã" 1'1'11' afinal dl't'idi(la
-,,''i ln n~n pr'>rlr r/1•ixar
dr>cirliiln "in;i" eollil'a a ./Pi dr
r:al':lt'if'l' ,.,.,,,:ntH:I il'n __:.o Tli'rslltll'n pagnt·;í uma dil'l''''''''"·:n l'ol'lllida,·;·l fit• Yi'll!:illll'll/0 ..;, t:III'I'I'~(JIIIHil'll/1':' a 11111:1. llll'iu duzia' di'

fi,,·""''

ilnno~ 1'111

l'f\ladln a alglllllU~ ePillflTHl~ dP ·inlnl'f.h.,f;:ü.Ju:-: . .
:-;ri llll'i'lllO f/111' .iü ~e fa~la 1111 l~x,•eulil·o l'lil.i''' applit:UI' a
llli~Fnnt J'P;:,t'J'it n Iodas a~ c·J.assifica(;í1es anl.et·iore:-;.
I
Si se appiieal' rn1 rrltH;ün t'1 /111'1.llil dr• I!J2:1. pu1' ·qtw nfio
:-r appliet\1.' 1'111 I'Piaefln ;í d1! :1020. Hll9, ,, as.-ill: J.H>l' duan/.e ·?
Sl'. Pl·r;;idf'n/''. ni'1;; n~n sa!Jnmns :d a nn\'a I'PgTn, npplieal!n ú~ IUJ'm:t·:., anl:•l'ioJ·r·~. 1\lol.lil'ietid'n., u" nãn o~ ··.]uarlt·os, si
niín /'all:u·iío init'l'"·'"ar/n, qu•• \'t'lilmm· d:zt'l' <JIIP si f'.'iia I'PgTa
r.-,,;:e vig·nnl.l' 1!11'1 lfJ20 ...

· O 811. C,\HI.Cii' f:.\\'.IU:.\:'>11'1 --:\ln di /'ieoda. :\las \'. Bx. de\'1'
lrr L'lll l'i:•ln f!llt• ar1ir;; ila h•i · pr·o1nulguda. n· qur V. Ex .. ~n
·l'f'fl'l'l', .iú llttvin unm .•ilna•.:iio di' fuelo e1:eada Jll!l'íi ,.,•gu/aIIH'IIio da Eseola Jlilit.ar. l'Pgnlnnwnlo ns,;r er11n tot·~a ilt• l<.'i,
l/UI' e1·eavn todn r:<;;r riiJ·cilo para as l.ill'mas qn'~ se Jormasscm
.tlnlli rm cit•ant.e.

O Sn. IiiiNEU l\LICHADO -Enlãn, V. Ex. cheg·a ú. conclusão'
que a compelencia pura dccicliJ· st'ria d:l Poder J~xe
eul.ivo. A lri. porlnnlo, ni.io srria nree,;sa1·ia.
O Su. C.1ru.ns C.l\'.ll.CANTr -1\ftils quando o Pocler Ext)C\ltivo

Sl'glliliJ.r:

JHio l'az ..po1· Psl;r nu aquelln razão ?

O Su. Imxr.u J/AGJL\DO -Mas n,);; r.l qur.• não tornos cornmanrlnt· p(tl' en1 vigor: a;; Ir. i~ .iü vi;;,•nl.eo.

pr/r•IH:in pa1·a

c:\

y.

ü Sn. C.\111.11~
V.\[.f:,\X'rl _;__ TlospnnficJ't!i a
E~. 1;'.111
rwcu,;iãu nppol'l,una. ,\gora. p;;f.Qil. tJjl('llilR ddt•nr/ell(/0. ?llns,
Plltfio .. Y. l~x. arhn ·finr qua.nrln o Exi'Cnl.h·n niio t:lllll[ll'~ lll'll
JWPCl'l,l n dn /Pi, n~n sr• pi'>dr J'N~fll'l'Pr ni1 Lr·,t!·i;;li:/ i\'o '! O .Lr.g·islal.ivo n;io lH'>rle faz1•r· Pnt.l•a·1· rm ·rxr.f'u\:n.-,··:'

..

O ·Sn.: .Jl,llJLh llE Fnox-rrN- Jlfrls J:Hll'tl n l'nlm·n.
O' Sn •. Im"'ElT 1\rArauno-Rcalmt'nl.•'. P Por!,.:· LPgi,;la1 iwi

.Ptírlo

rr111rrliae; mas si no casn jli· Pxif'l.fl uma li' i .•• ·

O Sn. C.1n1.oR r..w.lr.CAXTI-Eil liVP ot•ea,;i~n dt• l••mln·~u·.
a Y. Ex. f/110 .i:\ lrOII\'1' 1111111 ,;•ii.Jtltt;iin tJ,. l'nr·ln, ~l't!wla I'JII
HIO~. pn1· 11111 l'i.'~'llinnwnrl n ••nm .ftll'i::t dn li• i.
O ~11. IHIXIW ,1,\CH.Inn -'~Jus. 1lP /'ado 1111 d:• dil'l'iln "?
,\ sii11111.:ti11 rJp i':wln ,1 n t•ln;;:;ifie:ll;ii" qiiP·~,, Jllillldll allf't'nt'.
.

O~~~. r~.1111.o~ r:.11·.u.c.I:\'TI-'F: a f'in;.:,;il'ietu.:flll !'Pila l':'jH.'-

C'lltllrll.'lll•· lamilr•JJI nü•n 11 11rnn qnr.f"lil" dr• l'a!'in '!
O Sn, lntXJ·:u .\lAcruno- Si a siluat:üo li•~ l'nl.'lo i!t'a l',.;/a;
si collitir. r:nm lllll rt:gimt•n ieg·nl, <lUC n'ho foi t:llmpridn ·JJI'Io
( ofl\'f'I'TH>, ns ir]lr.n,~sndns porlrni [Wclil' no MiJii~lel'i:; da Guc•t'l'll

' ','·I '." ~ ~ '·

•' _.' '· ~ • ~.,I

".·:.··,,
''
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I

c;;;;;i

cnrr~cçüo,

<'Uli1 uum li' i

•

porque o

~ou

.direito nüo.

~,;l;i

pr.:M:J•ipln. O

qtw nfio podl!lllOS fazer G ililül'\'it• t'lll liHII.t•ria dr> p:'0111nt;f,•s,
;nle1']Jl't~l.aliva,

de eurucleJ' J'd1·oael iYu. ·

·
O 'Sil. i:.IJII..fli:\ C.i'v,ii.c,i:'\'1'1-:- Pt'l'lião; a 'Jpj. iu(t'I'P1.'ula!Jsa
J'atahncnl.t: lw dr. l1:t· um caracle1· rol1'o:w! iYo. pot'llllf: 1'el.1·oag'J
ui(• lllll't~ciat• a ti11Lra. h•i, tHil'll da1·-Jlu• o ~~·nlido vc1·dadcil•o du
l"'liôamenlu do lcgi:<lndor.
~·
··
O R11. 11li"'J\l.T )LICH.IPO- Conl'u1'lllf'. Si lia pnni.ns ront·1'o'ldiolol'io,; na lc•gi:<Jugão antr.r·iot·. >~irn; .ii nãu t'xi~lem. não.

O ::!11. C.\nLoH C,\VALI:A:>TJ -1\:(l'ia i•ntiio rlna;;

lii><Jll.l;;i~;tor!>

'E'Cnla, a ljllC ]Jll ]IOUI~O · lllC rr.f•!l'!,
1: o y,oJJw reguhunetll" dr.· 1R51,
() Su. Inr:-;Eu ~1.\r:iJ.IJIII - Su ea'o do duas rJigpÍl~i~G,;s
li'!:UC;;, da mesma da/a, e eontrar.Jiclol'ias. 11itn .:;L' Li'Ui.a de inf,t'1'j)1'1'ine~n, mas da .revoga~ão de IJIJia tl•:IIa,,
o Rn. Ç.utJ.os C.I\'.IIJ:A:>'l'l- :'i~n 111lll\'f' 1't'l'og·aeoin;. \JOlll'u·
dProga1;ã•.' da 11.•i d•• HHíl . E' o q 11r e.,1:í nit \1•i.
·
·
O Sn. THJ:>Et: ~1.\t:ll.lllo - Si . h a. dna~ di;;posieiíe:; da
mr.~ma clntl.a. f' cont!'arlicll.ll'ias. rt•piln: .o caso nün .: r.te· inlr.rl'Pt:l..atiio, llltl~ dL' d.el'OfUit1Tu dt! 1.1111a cll.'lJH:5.
O Sn. G.1nr.os CW.ILGA:"TI-Fni o que aconteceu.
O f:n. · lrt1:\tm :.11:\G!L\1)0 - I~nião. n~o ,1 lei rJ,~ intri'Jl1'•'l<:)!:lll':i; O 1'0-)!:ltlUllWJJ(O 1\ii

tatüo.
O :::u. C.1nr.os CAVAT.f:ANTI -

j

A lei dr ,:ntrrprelaGão ri•!.:.
rngou nqur.llit rlisposiç~o que· r.ra ant.inomica clf.' tlm reg·nJ:~
mrnto, l' 1'1'/roagiu.
O Sn. TnJ:>:BJ: )f·M:rr.lnn - Si lul\'ia duns dispn;dcõ,;s dn
mesma dal.n. con!J•ndil'tnria:', !orla a ~iiJ1UCil•l anlm·itl!' :mbQxisi.l', e ll~n a f111f!Pinos dl:claJ'IIJ' nu lia Jllll' uma ll'i inli'I'P1'" •
/aLil'ft; pP1·mane'~~ a ~ilu:u;ão t!P !'ado. pOl'QIJr n inlrrpJ't!/ar;r,,
1't'WIA'il!Hin wna r11~;;~n·;; rli~po~i1;ürs, clPixa r!" ~1'1' iniP1'PI'Of.ae~:l
JHll'U ~PI' di'J'n~,t·acfto rlr. Jlll1t1 dellas. Si :<fin dr• rlal.n dil'l'r.•J'Imlf'.
não pt'll.k hawr eulli:<:io. porq11r a r\1.' datot pn~I1'1'Íor nnnulln a
nul.rl'ior. Si ha "nJi;:;;ãn rle uma lei. tambrm nilo ~·· .p(,,-Jr• vntnr
ttUHI nu!J'a <I•• ra1·adl'1' inlr.rp1'ela/ivo para /1;1' cl't'Pi·ln J'r•I.J'o-.
ártiYn .. \ inl.t~I'!'Wt~l.aeiin ,·, THU'a o ·en~n f]p t~:-Ot~lal't\(~Pe o LH'n~a ..
nH'nill d1: lllllil !rd qur fienu obscuro.
~ra~. si lu1 JJma. tli:iJlnsi,;iío ••xprP~:<n crn "'~nlidtl ennlml'in.
niin lia. nJ·"I'IlJ"idnrlr•. Cnnt1·.adir;~" ruin 1i nh"~'I1'Ídar\,• .. \ int••t·Jll'f'i.:ll.:fin. ni"tn r·ahf' ''li I tal ett:;n,
:Cmno di~in 1'11, ~~ t'~~fl po~il.h·nnlPillt' 11 t'.il:"n dt• ;-;n nuv:r
a Cnrnrnii,:;fin J:QmtwlrntP f/111' i'• a til' C:nn;;l.ilni<:ii". ,

O Sn. ·1:'\JIIfl 110 .Bici~J1.·- Cn1n n qur•. idi:'t;;, Psl;í tl•• ace•lt'tlcl
a CuJJJIIIÍ:i>'fin r"11' .\l:u·inhn '' 'r:ui'J'l'a;
.
!l P.n. IHJ:\'IW }f.IC:ll.lnn- Mais nindn, .T'I'IIil' 1\n llJr•tlidn 1'1'sJJilaJ' llllgllll'll\0 fil' t\I'~(H'Sil - iJ)'jlldiJI':'I' fllll' l'f'Í•ll jlt>,;;p: IIII
nwu J!;;pit•iln. i\,•pni.' i.lns lwillJan!IJ., C'llll>'idl.'l'H(.'.-,P~ d11 llll'!.l
ii!IJSI.J''' ePlii'~,\'U. (\r' Jmneadn. Pnt• is:<11, n~" :H'J'in r\P dr•sYnnl.ng·pln, l"lll lllnft :.;j(uat•ão fll' ,PI'f1 /llPileia 11 r/p rH'I'igu pill':l ()
tmiz, onvir-"1.' /.JJJllill'm a opinilin rln i:lllllllli;:'n" d··· J.'in:Jrll;fi;:,

'
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Nesse sentido formulo t_!ll1 requerimento que võu manda~
ú Mesa. E' esta sua redacoao : ,
·
• · . . ·
V cm á Mesa, é lido e fica pre,iudicado por falta :I e
numero, o seguinte ·
REQUERIMENTO

Requeiro a· audiencia da Commissão de Pinanças sobre a
da Cnmara dos Deputados n. !li, de 1!l23.

proposi~•ão

Sala das sessões, 12 de novembro de 1923. -l1·ineu Ma-

c/wdo.

O Sr. Presidente - Cnnl.inúa a di8cnssãn do l'l!qnerimen~
fo elo Sr. Paulo fie Frontin. (Pausa.)
Si não hn qnmn quciru l!Sar da palavra vou encor·ral-a:.
(Pausa.)

Esttí encerrada.
A lista da porf.a accusa a presen~a de 37 Srs. Senadores;
.mas, visivelmente, não ha numeJ'Il no l'r>cinlo pnrn RI' procr.der
;í nlln1;ãn. Vnu mandar lll'ocerlr.t• á ellamada.
Procedendo-se ti chamada. verifica-se a ausencia dos
Srs.: Lopes Gonçalves, .Tosé Eusebio, Cosl.a Rodrigues, Anlonino Preirc, .Tosé Accioly, .Toão Lyra, J?erreira Chaves, Octaci~
li o de Albuquerque, Pedro Lago, Bm·nm·àino Monteiro, .r eronymo Monteiro, Nilo Peçanha, Modesto Leal, Bueno de Paiva,
Bcrna1'do Monteiro, Arlolpho Gordo, .Tosé Murtinilo, J.nnro
Muller e Vespucio de Abreu"(19).
O Sr. Presidente - Hesponde1'anr ú eh amada apenas 19
Srs .. Senadores. Não havendo numero, ficam pre,iudicados os
req:uerimenfos dos Srs. Paulo de Front.in e Irineu Machado.

Veem. a Mesa, são lidas, apoiadas
as seguintes

rl

poslas em discussão,·

EMENDAS

1'

· Arf.. 1." Accrescente-se: Extendido o disposto no presente artigo a todas as armas, quadros e clasRes do Exercito, sen-

do para esse fim revistas !orlas as classi ri0açõlls c corrigido o
Almanak.
.
2'
Ao m'i.. 2.• Supprima-se.
Sala das Sessões, 12 rle novemhJ•o

Machado.

O Sr. Irineu Machado -

O Sr. Presidente -

de 1923.

-

ftincn

Prr;n· n palav1·a pclll ordem.

'!'Pm a ·rnlavrn o llomarJ.o Se.nadm·.

;.

·'

.r

'

.

.,_

. ..

..

.,

·

··'

I
ll.

-

O Sr. Irineu Machado· !pela ol'rlem) ·- Sr. Presidenfr, n'n
artigo segundo da proposição, que peço -para ser supprirn ido,
se dispunha que a medida não trazia nenhuma vantagem pe- ·
cuniaria. Supprimi este ar Ligo exactamente para atLender aos
beneficias pecuniarios que decorrerão para esses officiaes si
realmente tiverem a sua classil'icação naquella data.
'
Nestas condições, o artigo segundo importa em augnwnto
de despeza c nccessaria a audiencia da Commissãa de Finanças .
. O Sr. Presidente _... Cont111ua a disclli<sãn da propusir;ão,
c·on./untamento com a emenda. (Pausa.)
Si não ha mais quem queir·a usar da palavra, declaro
su1spensa a discussão. (Pausa.) ·
Está suspensa. A proposj,;ão volta com a emenda á Commissão.·
O Sr. Irineu Machado - Peço· a palavra pela ordem.

O Sr. Presidente -

'l'rni a palavra o hom•ado Senador.

O Sr. Irineu Machado (pela ordem.) - Sr. Presidente,
cllarr.o a attllnção· de V. Ex. pàra a necessidade da audiencia
da Commissão de Finanças desde que proponho a supprcssão
do .artigo 2', o que dá direito a esses officiacs a vantagens
pecun ia rias at.rnzadas.
·

!

j

o SR. .PRESIDENTE - Mas o rcquchimrnto" dr.
cnn pre,iudicado por falta de numero.
O Sn. InlNEU MACHADo ao ar L 2'.

v.

Ex. fi- -

Mas a emenda é que se refet·e

• 0 SR. PRESIDENTE - A emen'da· dr V. Ex. foi apoiada e
vae ,juntamente com a propositjiio á Commissão respccUva.
O SR. ImNEU 1\IACHADn - Mas estou exactamente pndindo
a nudicncia da Commissão de Financas. .
•.
·

O SR. PRESIDENTE - Tst.o é o üb,iecto elo requerimento rle
V. Ex.
0 SR. IRINEU MACHADO - 0 art. 2• da proposição diz:
«Este projecto niín rlarú ent.rotunto direito a vantagens at.rn~
znrlas, etc .... »
Eu PI'Oponhn a supprcssão clrste nrtig·n pam que lln,in di~
l'Piln a vantag·pns nlrazaclas. Log·o, ha a'ugmcnto de dospcza e
·a audiencia da 1 Com missão de Financ.as é necessaria.

I

o Sr. Presidente - A mosn p:·-oviclene.ial'á -opportnnnmonl.e, isf.o é. depois qnr fnllnr a Cnmmissão de Mnl~inha n

.

fluer1'n .
o Sr. Pereira Lohn -

Pr•.:n n palavra.

O Sr. PresidentA - :\nt r~ c!" V. Tt:x. i:í havia ~olic.i/nrln
n palavra n Rr. Arlolpho Gordo.

Tem n pnlnvm o Sr. Adolpllc Gordo,

,...
..

·,,
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O Sr. Adtlipho· Gordo·-- l-'1·. Pt•P;;ideni.f', :n·l'rli ·a pnlan:>
pam, agrat!e~~ndu a .genl iiPZi~. (JI.', V. Ex . .indicando meu. nome
pam wbsiJllliJ' nu LilJJilllJ~~ao E~per.wl encUJTet;ada de flllllt~
.. 1i1· paJ'I!Cêú..~obrr a Jll'l,l/"'"i':ft" q~lf' nJo~driica a !Pi r•lriJ,~J·nl I'Í;!·ent1•, rl<•f:lnrar a \'. Ex., tJUC JHirJ !Jr.r,;:;u a:~Cl'tlil!' I.'~Su lllCl!Jll!H•tH' ÍU,

... ,

·

::;undo j;\ mr:mb)'O da C0111111Íi'Sfio dt• L1:gisla,,iirJ. o .111,;1 i~a.
quu lnmlwm lem de dizer ;;obre u u,;~umplo. pen~o ·estar rli~
]WII''ndo du ruzer ]JUJ'(e da E;;ppcinl.
O Sr. Presidente- O :-;,.. Sr'JTa•dnr .\dolplio Gordo JWo:lr.
a "na rxeJ.u..-iio do lllf!lllhi'O ria Cuimnj,;,;ãu E;;Jweial eneal'rcgw.ln
o/r.• f'"lullar a LH'opo;;itiio qur• t•rl'ol'rna a lei ·l'lt>ilrwnl.
o~ IJLH! concodcrn a dbprn:<a pr.dida queít·rlfn leYani.àl'-·SL'. ·

íl'mmt, )
J'oi cnncNiírla.
Xomein pat·a ~ubslitnit• n Si' . . \dulpltn Gordo .na
'llli~sfi" ESJH'tial refr•J•ida o Br. Bernanlino ~IuntPil'O,

Cnrn~

O Sr. Paulo de Frontin- Pt•r;o n Jiiila\Ta poJa or·drm .
. O Sr. Presidente- Tem a. paln.vra o l!onrrHIO. S.cnaclor.
O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - 81·. Pre~identr',
~nmo n l'l.'t]liL'l'Íilli!JJlo r(UP apJ•es,mtf'i ficou !ll'r•jitclicadn pi!l'
Jalt~i !ln _Jlll,Jili'I'O. P !'OlliU Jli'lfl: l'llli'JH/a fOl'Jl!lilada, 1·nlln ·a Jli'OI;•u.:n~an a t.nrrnlllssao de Marmita c Guerra, quando \'O !I ar· I! lia
a r/i:irw;;;fio, renoYare!i o meu J'CC!llt'J'inwnlo. ::-lcrtí enlfio u Jno-

menln opporl.uno ele wril'ieat· :<i a Commísi'fio de ComliluiPfio
dr•l'f' OU niio ~C' 'PI'OllllllCÍUJ'.
•
At:Xif.!ll :\(1

~10:"\U:\lll.'\'fO

A C!HllS'I'O O HEDEl\!P1'0Tt

•

:l' di,;rn~~iin dn ]li'Opusiçiio ·<ln Cninara dos Dcpulall;•s
fiG. rir\ Hl:!:J, autorizando o .Porl.:t· Executivo auxiliar com
a i[nanl ia dl• ~00 :000* a const.ruc1;5o do monunwnln a GIJJ·i•ln
n fll'Íiemptot·, qm• Ynr· ""!' ll'vado n pfl'tdl.n 110 pir:D do Clll·cnvndo.
·
O Sr. Irineu Machado·-- Pi'\!0 ·a· Jlala \TU,
11,

O Sl', Presidente- Tl'm n paln\'l'u o l!nnrno.lo S.entir.lor·.
O Sr. Irineu Machado !'.1 la I'J•:u; fi))P!Ja:;.

St·.

Pt•e:;irlr·nll', dun;; pa·

Ounndo nq11i ~,.. in,;i.ilnitl urn dia l'l'rinrln pai'H IJIH' :n
]lO(IUlnr·i•l~>' ill'HSi!I'ÍI':I:'.', nA'J'Ddr•r~irltH; an,; l.lf'lli'/'ÍI.'ir.r,; ria Pt'fii'Í-

denein ... pudf·~:-;1~111 da1' g·t·ata:.., a J)nn~. Pll ~ll::ih•Jd,Pi n l'tJll~l itueinnnlidadr' dn tn•o,irol'in. :\,;;;irn Yr.rlr•i na Conmli,;.<fur rl1• .lll.,!ic:l,
HS:'.'illl .'<lt,;i.r.•nll'i llf'Hi.l' I'I'CÍ!lirJ,
Jo:nlr•nolo qlll' Psl.a pl'fi(HISil;fin .-. iWI'I'r•ilnlllPllll' I'On.<l ituI'ÍIIIInl, () (II'ÍIWÍJliO r/[' 'flil'f'ilfl Cllll~fii.llf'Íflllill (jlll' 1'111~11 :"11,;ft•!l/.I'Í, l'ni l.'>'it': Xilo !tal· ia IIJJIIl. llf!tnl.l!l.~lt'ill}ln r'lll 1'111'01' dr•
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mnn cnnfí;;;;;io J'f•lir;iosn que lf•za;;;;r. qnalqurr dh·riln H(hplirido. n:io llnvia JWnlmmn viola~;iío l!n cnn:<eif~llr•in pri!'Jikú, lli'Jll

11f'lillllllla compl'C,;são ú c:om<cir.ncia J'f'Ii~iosn ti<' qnalqurl' c•i-rlnd~''· A llll'riida nfio I'L'il um fuclo rle vinlt>nein dP urna t·•~
lf~i:io 1111 rJ,, uma confi~sfio religio;;a a qtJ:JIIJJI•!r' t'idnrliío. qw•
rr:ru ••r·a J'ri!TUtln, nrm obrigado {r JH'nl.iea do ndn de ;n·w.:a,~·
a .l.lolr.<.
. p,, l!Jü:<lllfJ modo as;;im n entendo. ern nln•.:~o a ""''~ Jrl't'•.J<.>tln • .'\:ro sô pelos meu;; sentimentos rl•ligin;;o,.; l!rr lh1: dou,
ti<: lrurn t.n-arlu. o meu voto, ma;; rurnhrrn ~''·'""" qnnl ru:<Sf.' a
•·nrJI'h;::~o nee<'ila, o g·rpmio religtioso quf) •'m· pPL'I<mep~,.;p, l'illlo

da ci~·ilizaeiin oecir.lenlal, que vc\ nu acc)iio di\'inn l!o Chl'isto.
o nJU.r;; alto, o ma1;; noht·e, o mai;; !HJL'n e o m;ri,; ;;anl:o do'
at'llllil't'.ill!f'lliOs que :t vida !Jt!fnana l.oni!Jl cnnlwei•IO, t'IL clal'i:t
:i<'IIJI,'I'I', ru1 qnatq.um· lt~·pui!Jcsl~. o ml'u voto em l'a\'ur· dr. urn:t

nH•Ii rda dl':<sa naLLH'0Za;
·
.\. IIJIIJ'al do toda~ a~ rrlig-iõr,; occiclcntues,' nw;;mo daf(rJPlla.< qrw ,;iín di;;;;i(Jr.nl.r.;; da ·Eg-J•e.ia Calholicn. l.nrla ella S()
inspir·;r na,; mais plll'lli' Hc;i3r.s dei Ohristianismn, qurt· cmh;i•lr.•ra<.la 11<1 ~eu a;;ppclo .cJp moral ir~<liddual, qur..t· ll" de nJor~l
ndii'Cii\'a nn ;weial, quer no de mor:nl fnmiliat•.
.
Em qualqrH'I' do;; s<}us aspectos. a moral drl'i;di'i ,·, n n1ais
,.J,.yad;r, <'• a mais santa. ü dt• todas a que maiorrs lwrwl'i'cio;;

I

i
•!

i

traz :í civiliza<.:iin P :í conéor<lia humanas.
Por· outro larlo. Sl\ nôs considerarmos, no;; ;;cus l'undaJI101110s,o..!2;'lS suas linhas principnes, a granrle obra 'da dorJil'ina
do •Chri,;to, vcJ.•il'icaremo~ a. sua immen~a, a ;;ua fnr.•rnidavPI. n.
sua innxr.rrliwl inl'luencia cm lodos os ~ur~ces;;os da. vida ecnnnmir~it rlns indivíduos, dos vovo:<, das nacfles r> da humanida'IIP. i,.tpoindos.)
.\;;,<im, niío ;;<í pelos meus sentimento~ pc;;soaes. ni'in só
]wlns 'nw,us s••nl.imenl.os relig·in;.ns, como )lO!.' considct•nr-mc
l>erLenernlc•, inlegruclo na civilizacão. occidental, t.>u vnlo a
J'avor ela prnpnsiciín, quL~ é uma homenag·r.m clu Brasil ú maior

l'igma qrrr a illllllanidarll' lra conhr.cido, alr·avc\s de t<~dns os
l.rJnpo:<. :\. srru r·Pl·ig·ifio de paz, concordia, de l'r·alt'r·nidai.le, Lle
nmor. t•f.iu.cando os povos uns en~inarnrntns tle bondade c 1L~
altrJri><JilO. l'fllli\IJ'TllUllfln n ~~~~r·n•;itn hrmmnn nos mais ;;aui<JS
,. no11l'PS .nrnlrlos da 111'111 iea dn liPm o ria c•aJ•i·rla<lP. ••n;;innnr.lo
a11~ ln11nnns a Ji<·:io · cJo nli.l'IIÍSlllO, IPI!l ;;ido ef.•r·l.:unonl•• n
pndf>l' rrrai:< pfl'i<:i<;illn pat•a rnndil'ir>n.J' o L'>'!Jir•llil lirrmann, <.lil'i~.dllfln-n. J'lllll:tJHio-o JHll'a r•,.;,;:r t-r.·a de Jll'OS]l<'J'iclall<', pam e;;;;n.
,:,,a d•• l11z n de amOI', ·em üireccão ria qual, arwiln,;n~. :i~>i'l'l'l•g·";;
,. ,;ni'l'r'<'dflr·e;;, Piil••urlu a !JunHuiÍdadf'. seus Jn::H;n;; r.Jp r•,.;pi•r·nn<;a!

Er·a n qtlü nw eahia dizt>J',. (JI:uilo he111: mnilo lu:n1., O
Ol'alio•• ,: (!11111·/)l'illll'l/lndo. :•

:'l" oli,;r.·rrssfio da pr·opo;;icií" rlfl CnriHIJ'a IlM Jlppni:Jdc,;
n. s.J. di.' IU2:J, ]Wl'!llillindn l'l11har•go;; "" i<'l't'('Íl'O ,;enliol' fJ
]Jns;;uidm· rrn •fJtlllif]UCL' plinRu fio pt·o~rsAfl, ante,.; dn l'!'"l'•·r.·ida
n ;;cnlen~a d<\ liomologur;flo, 11n~ ae1;llf'" de <lc•mat·ea<;:ro e ;Ju

diYisiío •.

--~-:~'

''

781
O Sr. Adolpho ·Gordo- Peço a palavra.

o. sr. Presidente-Tom a palavra o nobre Senador.
O Sr~ ··Adolpho Gordo diz que eslava ausente desta Capital
quando foi submr.Uido ao cs!,udo. da Commissão de .Tustiça e
Legislação o projecto n. 277, de 1923, da Camara dos Deputados. permittindo embargos de terceiro senhor e possuidor
nas acções de demarcação e divisão cm. qualquer pl~asc do.
processo, anl.es rlc proferida .a sentença de homologaçao, calwndn desta a appella~.ão de Iorce iro prejurlicado.
Esi,:í · do pleno accôrdo com o parecer da Commissão c
rlrmí o seu voto ao projecto, porque vae offerecer um remedia
salut.urissimo a legi.t..imos proprietarios. quando victimas de
nsurpacões em processos divisarias c de demarcação.
O decreto do Governo Provisorio n. 720, de 1890, estabelecendo regras para taes processos. só dá recursos para os
que são pm•tes no feito; os confrontantes e antros interflssados rruando prejudicados só poderão usar de acção de r~i~ ·
vindicacão pnrn haverem a restituição das snas terras.
Todos quantos querem usurpar terras alheias em Sã.a
Paulo c outrQs Estados lanoam mão de taes processos, auxiliados por· a(!rimrnsorns sem escruplrlos, que fazem· compre-·
hrnrlrr· na :\rca elo promovrnt.e as treras qnr. este ambiciona
o não ll1n pertfmcem. Naturalmente o legitimo propr-ietario,
proposit.alment.e não é citado como parte no feito, e não tem,
por isAo mP.smo. rrmrrso da sentença qne homologar a divi~ão
· on clemarcneiío do immovel.
·
Rrst.a-lhe propôr acção de rcivindicacão para rehaver as
~uns IPrJ•as rrue foram usurpadas, mas nma acção <le reivin<licnçã.o é sempre longa c dispendiosa 11 durante todo o tempo
em que correr ficará privado do goso de sua prop1·iedade.
O projecto; permit.tindo~lho embargos de t.ercciro senhor
c possuidor, c ainda appellacão da srntença final, dá-lhe rcnwr.lios saln tnrissimos pa.rn defender os seus direitos.
O orador vciu á tribuna para pedir um esclarecimento
an rligno Relator. As Justiças dos Estados são obrigadas a ·
aprlicar as disposições do proJecto, on t.nes dispnsioões pal'a
a jusl.ica .federal ?
_
A Const.Huiç!io Politica, em seu art. 34, n. 23 dá comprlcnc·ia ao Congrrsso Nacional para legislar sohr~ o direi!.o
civil, rommercial e criminal. b~m como ~obrr n rlircit.o prorPs~ual da justiça federal.
O!'a, as disposiçõe·s do projecto sãn processuaes?
.
Em minha opiniíin, nlío; disposir,.õfls sohrr acções e r•ortJJ'sns ;;fio de d'ireito material, e estão comprrhrndidns na
r"pl1rrn da cnmpetencia do Congresso Nacional.
,\ aeciín ,1 n direito que t.rm o individuo dr pedir ao ,inir.
one ohrigur nntro :i dar 011 :l'nwr nqnilln f!llC sn ohrigou a
rlnr 011 a fazer. Tom como fnndamcnt.o a violnr.fio rlr- um di-·
reil.o: 6 nm T'cmnclio r nn dizer do Galli pnrf.ici'pa rlo prop1•io
rlil'rifo fJIH' sn destina a tnl.clar. J:>rrlrncc, pol'Lanto, no rliT'r>ito malrl•inl r. por isso mr1smo. n r.ongl'osso NMionnl no
C::orlig·o Civil rl:í ao errrlor· ltypnlhrcnrio a nr.ç1in f',Tf'Wii•.•n pnrn
a rxccur;.ão elo immovcl hypothecnrlo, como na Ir-i sobre lrt.rns
do eambio dá no credor• acriío executiva para haver n inl•
porl.nncia da letra.
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Eis abi o Congresso Nacional legislando sobre acções para
Lodo o paiz e Laes disposições foram sempre consideradas con- ·
s Lit.ucionaes.
·
A determinação de um recurso também é de dil·eito material.
·
· · O que é recurso, no ~entido mais amplo do direito judicia~io~ sinão Lambem um remedia ~onira qualquer violação
de d1re1to ?• E os embargos de terceiro senhor e possuidor
eomo a appellação constitue recurso.
· '
:Não se trata, pois, de disposições méran1ente processuaes..
Cumpre distingui!' ·a acção de seu exercício, como o recurBo
• do seu exercício.
·
O Congresso Naoional póde; poicl, uecretar as disposições
eu11s~aut~s do projecto que serão ~bripalorias que1: peraute á
,I ustJ(!U federal, como !Perante á JUStlca dos Estado,s.
. .
, O. o:actor desej.a. porém saber qual é o pensamento da
GOmllllSSUO jl reSpelto,
O Sr. Cunha Machado - Pe~to a palavra .
O Sr. Presidente -

'!'em a palavra o nobre Senado!'.

O Sr. Cunha Machado ( ·) - Sr. Presidente, venho accuclir ao appello feito pelo illustre Senador por S. Paulo ao
ltelator do parecer em debate.
.
'
- Quando da discussão e assignatura. desse P·arecer, não estava presenle à ·Comimssão o Sr. SenadO!' Adolpho Gordo;
mas folgo muito de ouvir de S. Ex., a declaração que tambem
V. Ex. e á •Casa acabam de ouvir, de que está de pleno accêtdo com a 'proposição e com o parecer por mim elaborado.
.
S. Ex., porém deseja. uma explicação por parte do Relator, explicacão que' abranja dous. fins: primeiro o pensamento
da Cominissão a respeito do modo por que se deve entender o
J·emedio crendo pela p·roposição, isto é; si como materia de di' eito substantivo, si como materia. de direito adjectivo; segundo como uma necessidade, que. sirva de elemento hdstorico
á intei-Jlre1aoão da lei por occasião de sua execucão.
No reg:imen !lassado nunca houve occasião de ser levantada uma .La! questão, uma vez que a lel geral determinava regras sobre o direito. sobre o processo c sobre a organização
Judiciaria.
Com o advento da Republica, poróm, foi crcada a justtç:~.
federal, separada da local elos Estados, e a Constituicão. no artigo 34, 11 • 23, deu eompcf.nneia prival.ivà ao Congresso Nacionàl para legislar sobre o direito civil, commercial e criminal
rb. Republica e n processual da ,iustiça. frdoral. determinnn~o
ainda no art. 63, qur os l~st.ados se dr.vmm regct' pela ConstiIuil'ão o lr>is rrur adoptassem, uma vez rp.1e niio ~ontrnriassem
oR ]wineipioR enrd,.aes da ConsLituiç.ão.
Ora, com o (•sl.aheleeiment.o dns duns jusl.icas. surgiu a.
qnosl.ão ~11' ~aber ntn on~e in o dirc!to ü onde comeeav~ o processo, quflslãn tanto ma1s nrccssarw. para Rc podm· fll'lnar .a.
compct.encia elos poderes rcdcrnes e !ornes, uma vez CJ1.1e o dt(•) Não foi revi~to pelo, orador.
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,:rilo rient•ia ealirnrln :í dPiihr.raf;.[io do podct· fcrJcrul r. o pro·e!'i'Sn ;i cln podrt· Inca!.
Dl!poi~··dn uclvnnfu da Hr!pnblka f(IJ'am suscit.adaB duvidas
.
gcr:ws; ag·ilaram-;;r. o;; .ini·ii!ta:; P os Consre~:;os. 1' lenho lJcm
.JH'PSI'Illl' di' qui' uu I:ungTes~u .Jul'idieo .• \mel'icanu, que se• ·
tl'tlllÍU lll.'~la (;;rpilal, 1'111 1\100, e,.;la lllUieria l'oi HIII[)IUil!i!l!ll!
disntl.ilht a pr·npusilo ol1• uma llil'~e de dit'l.'ilo Jillhlieo snht•e a
,,ual ~~; rnanil'i·~lnu hi·il'hanl.t•tnPnlr 11111 tlluslt·e ecntlet'l'filll'il do
nnhl'f' Sr•uarlo1·. '' :,:r·. lll' . .fnfin :\lunl.f'ii'IJ, >'tlUd~>l'n o enwril.u
fli'III'N:R~>I' rln. F:wuld:llll· d1, i'. Paulo, qtH' c~ct'r.\'l'U uma mono~rnph ia in Iitulada ~l!rtirladc rl1• Di l'rltn».
DelinP:III'rll.l a sifuaeiíu J,>g·al para '"·"'1'1' oli:;n.l.it· a lnalet'i:t
(]111' Pl'a as;;umpl.o dt• llii'IU da; lht'SI!:; . f':iCI't~I'CU 11 iJJU;;it'[) ' pt•o.
!'e$sor·:

•

«E' 'ul:.r:u•lnr•niP ;:abirli•. r n l'üpr.•timo:i sem lii.JLI'O
lrah:tll1o, iftll' tnda :t ll•g·isla\;iio ~eil•nl.ifiearrwnlu Plaborada sr• rle:lcl"lll':t '"·"' lt·f's '-:'l'andes quarl!'us pr·illi!ÍflUI!S ..
Nn pr·imJ.!irn. Jan1;a " Pnr!Pl' L1.•gislal.iro a rlerinit'ão nu
si!'llrlnm :ll>sil'ar·ln da,; l'f'i!l':t:; ~I•> dii·ciln rm lhr.sc: é ~~
suh~da11dn. (lU nwtr•J'ia HJ·tiani1·a. da:.; J•eg·r·:L:1' ou nOJ'UIIHJ
ll(lr'11rli. :'io Sf'gunrlu l1·:t~a a~ linltn;; jJP!as qunr''' se ll'll1 rto
rnnsll'llil' n IJ"dr•r r(ur. havr•f',i, rgmndn fli'O\'MIH.Io. de
rPaJiz:tl' fll'lli ii!HIIICIIIP a J'O!'Ç:J lin dÍI'eÍJ.O ah$li•acf.o, Oll :1
01'(1rrni:nrriu .irtdil:ioria.
Finnlmrtill', no IPI'f!t!il'"· fil'e,;fa!Jr.lc!c•: o systema
da~ t'nrmas, ,;rgnndn as qlllli!S. a nl·f}aniza,ãu judieiaria
rlr•wr·:i rnnePinna1· na appli1;:t~iio das rr.~'l':ti' ilu rlil•r.ilo
i'ls rrJn~~õt·~ rle riir·r·iln, 011 u }Ji',jc,,'SiHI, ]J~S/1'~ f.rPS quadr•ns
nu momr.ntos da h•gi;;l:H:~o porlr\ln SI'I' I'üi'UZidos .a dou~.
Um r•fmlf'l':í u dPII•I'tllinw;:in seiJ.•IÍiifil·a on abstracla ffn,:
rtM"II!Or· aurmrl- 1\" ili1•i•iln Pslalien: sua I'M~a r•HI.(L
aprnns lalenlr·. O ollil'"· as linhas ria o!·;::wizaçiio ,inrltélm•i-:t. 1 n~ f11J'lllH.S 1:ln JI!'IH:p:.;sn. 1! (J di1'1!i!n r•1n e~rarlo
rl,\'llnnlii·n. a pall'llii':U' u l'nrca prnf.'tclom du ll'l. O primr•iJ·n fi.II'IIH1 11 ilil'l'iln 1I11Ufi'ÍIIill'in; o Sl'gl1I'i'fifl, I) riit•rff()
,indieiat•io: aqHr•ll,• 111.,, d:í as wl1stautit:r: la11'.~, l!~li.', as
ar/,il'rlit.·r: lwll'.s, na pln·n;;t•olog·in d1.• Bcntltamt.
1

Fni. ~~·. f't'l'':idl'!lif', .itl~lanlr•nll' ril'fH>ÍS flll'' app-arPceu a
t'cnirnwroia a t•r•spr.iln d:t ''"r:r·ill!inaefin d1! limiln,;_rlns dou.,
in;;filuio,; di1·r•ilo P pr·ner,sc>, que• mais SI' fullnu na unli;:a
lhrnmt
BPntham.
fl[t]IÍ r•rn r!Pan!P, r•rn rnuiln cniTilmlln a d~.•noniilllH;itn nova
· --r!P l"i;; slliJ:;Ialll ir:"'. ]pj,: arl.iPI'i i,·as, rlil'l'iln sttbsl.uniil·o. dt.l
rl'ito arljl'l'iil'n, dii'PÍI.~> fnl'lli:JI. rlirC'ilu 111:\il'l'ial.
~in.,, :LJ1P1.nl' fip tnrl:1.' a;; dise11ssliPs 1• aprza1· di! [II(Ja a !Jna
vnnltHII' d11s .itn·i,:lus. 1'111 il'll\;:11' rli•l'inilil':tllll'nlr• a linha diviSt>l'Íl!, nullr·:t l'ui JH>~s1YI'i r•,;f.ai>elt•l'éJ', de modo pu~ilivn, UtJUiJio
qui' ettlH•J'in. :í r·nn1pc•l mlf:ia rio PudPJ' LQ~d~lal i\'o .PedeJ'nl, P n
.Ot!t' t!r•l'i:J fiem· a c·argn "" Por! c r· Lc•2:i~lal ivn K~l.wilual.
· 1:\a C:un:u·n rln~ .DPiHlf;lclo;;, Nn 18!Hi. " 1irsnmlmrgarln1'
l'at·unhus Molltcueo'l'<.•, d i,~cul íliCio a .tlU~~I fio que sll pt·r.nclia ú:
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d"!Ct'lllÍiln('iio de Jór.llJnS Jll'OCCSSU:ICS Clll lei J'euer·aJ, cli~iu, Utl.
l):·s~:ão do lf• de agosto:

. «iliiu l:io irrl.inra:; as ligu~ões enlt•o o dil·uito em ,;i u
:l.' ·J"rmaiJol:v:le,; !H'oer~~~uae~ tllll\ lhe.-< ;;ervr•m (ic• ;.:ar·arrlia. ((UI' ram ~ a lei que tr·:lla cill assnmplr• que, uo
mcsnro /PtilJl'-', nãu !'lllJ!t>nlra
n ou!!·a.»

dispo.•ir;üe~

eoirce!'llenlrJ:;

Orn. "·''" <• ..;prJciu di' eonl'tt.•ilu, tlr• !'alia dr• delimila~iiLI tem
dado ln.t.WL' a dllP, aiwJn hojP, 1iii(1 po~ ...:;nno~ l;tr,r·J'eilaHh~Jüe c~ ..;.
lal><.>it·r.·r•:· a !irrita rJ.ivi..;lll'ia r:rl/110 1'11 r./i:i:ll'. O l;r'rngr·r ..:srl :'\at.•l.o-

ltal lt•m dl•!'l'!'lndo ·lpj;..; que ''1\l't~r·r·am \'I.~L·dadt>il'nS ~l! 1 l'mas i.lt~
llt'IWI'>i.<r:: :r /r•i de ltrl/r.•rwia,;, 11 rr•gillll'll lr,VJllli.llf•r:rtr·io. a lr!i él:i:;
~ociPüadr~.~ nnoqymc1:-:-;; lndns n.:.:sa:-i ]Pi~ erw''l'l'!llll llm!.•rin r•oeonht~r·hlnnJt•rllt~ prurlr~~~rJal. En/.t'l'tunln i:·:fo nfio ::;('!'Vil'{! de r·azfío
!Jat'õl affir•rJ:H'Ilill>' qUr! 11 t:r~n:,:rr'.'·'" /r•nlr:t Jll'IJr·crlir/rr : 1!'!11 eo da

or·JJiln clr• sna; ai./J'iJHrir.:iir>,; enll.'Lillleionar•;;, e rprr, /JOI' ciil.e ·
mn/.!1'11, dr:vr•·111 ·'"1' L'.-.-<a.; Jr.oi,; oi:L~CI'\·ar:lns pelo,; .Eslarkr,:, eom·:r
meciir:las oh r· i:,:al.o r· i;r.>,. crlnMi l.ucionalmnnlu.
O Sll. M.IIH.:rLrn 01; L.lcEnD..\ - ·Muito bem.
O ~~~. Cr.;:.; H.\ ~IACIHJJu - Ha effcctivamr:ntr, in:;: i lulu,,
qnr sr eonl'urrdr•m dr! la! nraneirn, qLH' tl muito diJJieil rormm·
11n1a nrd:niü" pm;ilivn, r:omn r.lesr•,ia o meu illuslr·r! enli,ga n
amigo, :rl'i111 dr• l':wilital' a inlprpt·r•lar:iio tut .r;xccn~ií" -tia Ir• i.
'.l'r•or111:i, !J"'' L'XI'lllplo, a nm[pr·ia ela aeçãn eivil o r< da ue~ii11
pl'ivar:la er·illrinal. !'(>dr•

>'1'1' :1

,··

.

,,

urr;úo eivil, qomn a :tC(;ftn pl'i-

vnila Cl'irninal, lan!o rlr! rJir·ci[o substantivo, como de clil'cflo ·
arl,ioe!,lyn ..
A;;~im a :w::io civil r! a acçiío rmrnmcrcial pnrlr•rrr iir'r i.aulr1
do dir·r~ito maLet'ial· como do nor·mal; •podem .signil'icnf' o JIÍ.v
pel'ser,,taudi in ,indiciu qu.ud sib tlebiltl·1'- dit'l!ilo- Ui! o i'r:-

·mr.diu 111. juris -- ado de processo.

As:;irrt 11 Jii'ot•a. qunnrlu na mani/'r):;lu~iio srnsil'l'l da P''"pr·ia r·el:u:~n dt: dii'PiLo, exomplo- sr'm o;;cripl.ura Jllllllir•a ni\o
lia contracto drl clotr• - é do clircil(l snbslanlivn. ou ma/ct•ia!,
Qllltndo >'L' l'flll,;irlr•m · l'omo ·nwio rir' prorhwr:ãn •.la' pr•m'~'·''
insl.t·umr!lllu;; das r·ela~õr.>.-< de direito, é ele dil'ci!o adjr?CI.ivo ou

:formaL.
mn~

I

-,;

.;

'~.

Ci/.n aprnns par'a Jl1l' nãr1 alnngar mais, eslil\S dn11,; caso•;,
exhlr•m nruil.ci::;, lanlo nn clir·eilo cil'il, como Jlr.J rlil'Cilo

.::r·irninal.

A p!•npnsilo da .rlnvida lcvanlacla 1Qrlo noh1'e S·r!ll:Hlor .fl9l'
.::::. I'nnlr1 t•rrr r•,.ladiP :i appliea(;ãn {ia ilispnsiciin da prrlpu,;11;au
:í Jn;;Lir;a do,; E,;iad,;;, eu ainda mo vou socrmTm' rln !or·np1:m
pml'l'.~:;r.ll' ,João Mnnlrit•n, lrndn fr•eehos da ~na lllrlilill;l':tflllr~.
poi~ o en.<o riu dccl'l.'lo n. 72G, elo 1890, 6 um. elos cxernplo5 'i·OI'
cllc Ílll'r.oca'do.
Dit. r' I li':

«'rodo n decr'(!f.n i20. rlr 5 dn sctrmbr·o dr. ·IRflO. fni
prnmulgadn ,;oll n inl11iln t'Xt·lusivamcnlo arl,ict>r:ivo; J•egnlar P pr·n('I'SSo da divi,;iín r rlcnHil'enr,,fío dr l.cr·ra.s d"
_ rJr.llllilliO \l:lrÍÍl!lliill', IÍO mndo :1 simpJificnJ-n Rrm rrr,Jlllzn
·-;· dns :rormult\S 'ª~l!J~!unciap~ garnnfidorn· dos clire1!us tln~

·~·
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parLes e poupando a estas muitas despezas e delongas
ro~qltantes das .viciosas praLicas do fôro. Qualquer dos
Estádos federativos pódc. portanto, não ter .em mi:nima
ronLa aquelle regulamento, de ~1>~do que .p.oderá haveJ•
Iantas fórmas de processo· de d1v1são e demarcação de
f.erras do domínio privado quantos são os Estailos.~

Já ~h i ·o Dr. João Monteiro comprehendia muito bem qua
ma!ena. apez~r de processual do regulamento 720 não iJOdia
u·. al~m da ·urb!Lo. traçada ao Poder Legi'slaLNo Federal c attl'Jbu 1a a cada um dos 1!-:s.tados o direito de legislar .~r.b.re o a:sSUillJlio.
Não conheço os Estados que fizeram excepção a esta re"
· gra; mas de muitos sei, como por exemplo o meu. que adoptaram. JWl' uma disposição legislativa, como parte 'integrante da
sua legiolacão 1processual o decreto n. 720, dé 1890. e ~reio
que Plll l.odos os Estados da União o principio legis:ativo 1'01
.este .
. O en. MARCILIO DE LACERDA - No meu pelo menos assim
·
aconteceu.
O Sn. Cu:·m,, MAcHADo·- O saudoso Dr. João Monteiro,
quando lrnt.ou clcsse nssumpto, foi, póde-se dizer, inoidente..
mente porque o J'im capital do seu estudo foi comba:ter ~ dis·
posição constitucional quli separou. a attribuicão de legislar
sobre processo, daquella llOnferida o.o poder federa.! do. legisla-·
dor sobre itlreit.o, dizendo elle que era um caso incomprehen-.
sivel esta separa~ão, ·que levava ao absurdo, de::>de o, momento
que se quebrasse essa unidade, tão ueccssal'ia para o direito,
como para as leis complementares do procesoo.
J~. abumlando t!as mesmas consid'era1;ões, que rapidamente expuz, elle accrescenla •J seg·uinte:
~

I:

I
I

I

«Nem se pretenda, cnmo temos o'uvido ·e 'lido, que
no .i:Ji.roiLo hy:pothecario, como no das t'allencias, possível
não é separa;r a lei substancLiva da adjectiva; que os
J~sL:~Jd'os estão obrigados a observar .in totmn• t.aes leis,
ou outras de índole semelhante.
·
Mas por que '? E a logica ? O assumpt.o envolve
ma.teria de direito ou por. to pt'ocessual ?. Eis todo o pr<?hlema. Si o\. de processo, o mesmo que ras•gar a C~ns~t
tu ição vn.leria quanto se pretendesse contra _o .dll'e.tto
dos Estados na eonslruC\\ÜO inteira do SI)U d1re1·lo JUdiciaria.,
Poi por isso que, aparleando o meu hot!rado collega,
quancl'o se referin (t applico.çiw do decrd~ sobJ•e hYfJ~I,hccas
ás sneil)dacles anorwmas, nos :F,;sludos, cu drs~e que, lll!ltf.as ve~I'S, " Pode 1• Lrgi.slaj,ivn Federal não proerdta de ac.coJ•do JOffi
us l'l'SII·iclas nm•nu1s da Gons1iLni\1fu• Federal. E' a conciLrsao a
que ülwga o saudoso Dr. ~oão Monf,cir~·. ~tost:·anrlo, qr.1o mesmo no .direito hypothecarJO sr pórlr. .rhsl.mgun· pcrforlamonto
a pal'lr• subsl.antiva da par·l.e ad,iecl.iva.
. ~
..
,
i\la» eu devo chegar á consnlla ou t•.xpllcar;.un ped1da pelo
mon l!uln·c collega.
.
. . . . . .
O recurso é uma po.rtc do dtrctlo .rudtmàrio, uma parto
,imiPOl'tante, é vetxl~de, mas não ó parte inicial, cp;m!) outro.s

I
I

I

l

-.
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pilas eH do ,pr·occsso. A! ater· ia i rr;porl.an l.issima rpara o desenvolvimenl.o da inlunção du aulot• que ·pede o cumprimento daqtlillo que ll1c é devido.
Dou a S. Ex. a minha opinião individual, ·mesmo pcn·quc
a CommissfLO de .Tustir;a c Lcg·islaeão não cogitou do assumpl.o.
O Sn. MARCILIO DE LACERLJA - E' uma questão que não foi
levantada na Commissão.
O Sn. CUNHA MACHADo·- Não cogitou, mesmo porque nilo
havia motivo, c não era occasião de fazei-o. Estabelecemos
um recurso, que é de necessidade indiscuUvel, para as questões ele divislío ou clcmarcaçfto de terras, preoccupando~se apenas a Commissão com a parte primordial do assumpto. Mas, na
minha opinião .idividual, entendo que o recurso é parte integrante do processo judiciaria, é matcria adjectiva. O decreto
n. 720, que, aliás, tinha normas ele direito substantivo, para
ser applicado nos Estados, houve necessidade de que as legislatmas locacs o acceitasscm c o mandassem incluir nas respectivas legislações. Este projecto que se discute altera o decreto 720, crcanrlo um recurso, um elos remedias judiciarios.
Penso, pois, que, rla mesma fórma, desde que elle se refere a
mataria processual, nos termos do art. 34 da Constituiçüo só
poderá ser applicado atJS Estados da União si as respectivas
Assombléas ou poderes legislativos assim o entenderem, m:mdando adoptai-o como regm ele dü•cito e legislação.
0 Sn. AFFONSO DE CAMAl\GO- V. Ex. entende que é s6 para
a justiça ·federal ?
O Sn. CUN H.\ liiACHA!lfl - Não soi si a minha opinião individual serve ele csclarccimenl.o. Em lodo o caso, não posso dar
outra, porque, como disse, a Commissão não cuidou elo assumpto. (Mnüo bem.. Mn·ito bem.)

d

f

!
•

O Sr. Presidente - Conlinlia n discussão. ()lausa.) Não
havendo mais quem queira usar rla tmlavra, dou a discussão
por encerrada. Esl:í encerrada, c acliada a votação por JaHa
ele numero.
CllEDl'I'Ll PAliA A\'IAUOllES IJA Al\)I,\llA
/

3' discu:;são da pl'oposição da Camura elos Deputados
n. 02 ele 1023, autorizando a abcl'ima, pelo Ministerio da Marinha: ele um credito elo 309 :91t3$350 para pagamento de diarias a aviadores o a pessoal elos submet·siveis e outras clespozas.

Enccr•raclu c adiada a votaçi:io.
O Sr. Presülente - Nada nmi,; ltavomlo a l.ralat·, vou leYi\lllat• a S!.'S~fio, dosig·nanclo parn or·clem do dia dit sr>(uinte:

Vo taçii.o, em 3" discussão, ela proposicão da Cnmam Ll?s
Deputados n. 92, de 1923, auttrrizando a abertura, pelo 'Mt-

s. -
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nislerio da Marinha, dn l\111 crPrlilo ci<~ 300 :Oit:l$3150, para par;amcnl.o de diarias a :winrlor'~'" c a pessoal dos submersíveis
e ouLms despczas (corn }JII.r•·ecr {a.v.oravcl da Comm.issão de
Finanças n. 296, de 192.1);
Votacão, cm 3" discussão. ela proposic.ão rla Gamara dos
Depu lados n. üG, ele 102:J. attlnrizanrln o Poder Executivo a auscnhor c possuidor cm qn alqurr 11hauo do processo an'tcs do
proferida a sentença cl.IJ JJOmolog·ação, nas acr;üos ele dcmaroac.fio c de divi,sãn (C01/I. parecer {avoravcl da CornrtrissíJd de
Justiça c Lcaislaçliq n. 277, de 192.1);
Votação, cm 3" discussão, da proposieão da Gamara 'dos
Deputados n. GG, de 1923, aul.orizando o Podct· Exccul.lvo auxiliar com a quantia ele 200:000$ a consl.rucção do monumento a Christo, o Rcdemptor, qne vac ser· levado a cffcito·
nn pico do Corcovado (com parecer {avoravcl da Cormrnissão
de Finanças n. 2.12, de .J 92.1j ;
Votação, cm 2" discussão, da proposierw da Camara dos
Dnpulados n. GG, de 192:1 autorizando o Poclcr Executivo a,aurlu Agricultura, Industria n Commcrcio, o credito especial dfJ
279 :üOO$ para nttcnder a dcspcza:s com a rcprcsen Lação do
Brasil 11a Exposição de Borraehu. na c,irlacln d!J Bruxcllas, em
Hl~.í (eom ernenâa da Comrrâssão de' Finanças n. 289, ele
1923) ;

Discussão unica elo parecer da Commissão de Marinha c
Guerra n. 202, de 1023, opinnnrJo que seJa indeferido· o requerimento cm que o capitão reformado do Exercito, Miguel
Cal!llon du Pin c Almeida, pede melhoria de reforma;
3• 4iscussão da proposição da Cnmara dos Deputados
n. 1, de 1923, determinando que os pralicos df3 pharmacia da
Policia Militar, que se,iam diplomarlos, c ofi'iciaes do 2' classe
do Exercito, passarão a denominar-se segundos Lcncnlcs pharmaccut.icos auxiliares, da Policia Militar, com fnncções identicas aos pharmaceuLicos effect.ivos (com pa1'ccc1' {avomvcl
iln Com.m.isstio de Fúwuças n . .fli, de ·192:1) ;

\

13' -discussão do pro,ieclo cln Senado n. 9G, ele 1922, mandando pagar nn engenheiro José Antonio 1\IarLins Romeu a importune Í[l;· do 12: <\Gil$558, ele clifferenea dr. vencimentos por
serviços prestados na cx-commissão aC:minisLl'ai.iva das obras
rio porto do Rio de Janeiro (com. emenda da Com·rn'issão de Finan~as, JJm•ecc!' n. 2:)ii, de -1 92:]);

2' discussão da proposit;iio da Camara dos Deputados
n. !í3, rlc 1923, autorizando. o Governo a applicar o saldo da
verba ;,• do orçamento vigcnLc da Fazenda, no par;amenl.o dns
juros das apoliccs emil.l.idas t~m 1022 (cO'In ]Jw•eeer {av.o1'(t1Jel da Commissiio de Finanças n. 2.Jf, de .J 923) ;
2' discmsão âo projecto do Senado n. H, de 1923, rclevnndn da prr.scrip(;fi·o cm flUe ineol'l'cu n d ir r> iLo de D. no~n.
Araujo Domingur~~ CarlH'iro. pum 11 Jirn d1, podf'.l' se habili~ur ao rccchimenlo da peno,üo de. montepio deixada por seu

I
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fiJ~ado

irmão Joaquim t.lc Arau.io Domingues Carneiro, 4" eseJ'Jpl.urario ria All'anrloga tio Macahé (da Cornrnissão de Fiuauças n. 292, de <f!J23);

2" discussão ·da proposição da, Gamara dos Deputados
n. 01, ele 1022, autorizando o Governo a crear diversos cargos na Casa da 1\Iocda (corn parecei' contm1·io da Commi!são
dr: Fina1l·('as n. 254, de -1923),

Levanta-se a sessão ás 15 horas c 25 minutos .

I

12_G" SESS:\0,

E~!

13 DE NOVEi\IBRO DE 1923
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I
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Sll0111ETARIO

A's 13 c 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Mendonça
Martins, Oleg·ario Pinto, Laura Sorlré, Cunha Machado, Costa
Rodrigues,, Bcn.iamin Barroso, João Lyra, Antonio Massa,
Oclauilio do Alburntci•quc, Carneiro da Cunha, Manoel Borba,
Ho,;a e Silva, Pereira Lobo, Siqucira de Menezes, Nilo Pecanha, Paulo de Fronlin, Sampaio Corrêa, Bucno de Paiva,
Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Carlos Cavalcanti, AfJ'onso do
Camargo, Soares. dos Santos, Carlos Barbosa c Vespuoio do
Abreu (~3) .

O Sr. Presidente -

•
•"..

DO Sfi. MENDONÇA MAl\'l'INS,

Havendo mJmoro, eslú aberla a sessão.

Vac ser lida a acta da sessão anterior .
O Sr. Carlos Cavalcanti (se1•vindo de· 2' Sec1:etario) pro'ccdo :i leitura da acta da sessão anterior, que, posta cm discussfio, é upprovncla, sem reclamação.
O Sr. Affonso de Camargo (scn·imlo de I" Secretario) dú
conla d11 seguinlo
EXPElHEN'l'E

Ol'J'icios:
'.\~.

Do St·. L" Sr.c!'olario da Cama!'a dos •Deputaclos, remcttendo
seguintes
PllOPOSJ(;ÕES

\

N. HO- 1023

O CongJ•(•i'sn

~acional

resolvo:

,\1'1.. L." Fic:t r1 .Pt•esidrnl.n da Tirpnbli1~:L ~ulorizadn a
nlll'il', pr.•ln Mini.,l.l't'io da ,lti~l.ir;a c Ncg·o~.ios lnl.r.rtor:cs, o ore{liLo especial rio 2 :303$,G·IS, ou a fazer ns ncccssarllls opera-

\
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\'Õos ele ct·e·?i lo a l.r' e.,,a quan Lia. pam pagamento da pensão
que, no perJüdo d0 .?:J dr! .iul!Jn de 1022 a 31 de dcz.cmbro de
1~12.3, compel.c a D. ]J'c•nc Pa.z elos San [.os. vi uva do guarda~IvJI ele ·J." classe Avé~!Jno Cl1maco dos SanLos, fa·!leciclo por
ferimentos reccbidus, qJJa.udo no exorcicio ele suas 1'uncções,

Ar L 2.' ncvngam-sc as

rli.<posi~:õcs

cm contrario.

Camara dos Dcpuladoi', 10 ele 110V•Cmbro do 1023. - rlrde A~etwln, i'J·r~idenle. - Pedro da Costa
!li'(JO, l" Secrcl.al'io. -- /furto Carneiro. 2" Sect·cturio inb~J·ino.
·- A' Commis,;ão ele Fina1H;as.

1/ll/{o Rodr'iaJtcs

1!l23

N. 111 -

O Congt•r•sso :Naeiunal rosohc:
,\rl. J." Fica n Pnr!ut· Exr!eJtl.iru auL,t·izudo a al•t·ü·. pelo
Wnisl.cJ•io da fazenda o cJ·r•uil.u de '150 :000$, Sll]Jplementar
;'t verba 2~" do nrr;nnwnlo vig·pn[e o que 'o reJ'erc a ajuda dB
~JJsto aos 1'nnccionul'ios do mesmo. minbt.crio, podendo, caso
~oja ncc·essal'io, J'alet• opr:t·ar;õos elo credito.

Arl.. 2." nevog·am-se as disposições cm conLru.rio.
Gamara elos DepuLa·clos, '12 de novembro de :J!l23. - A1'1Jol{o Rorh·ianes de A;;;evcdo, .Presidente. - Pedro da Costa
lleao, 1" Secretario. - J:luao Ca1'ncü·o, Secretario interino; A.' Commissüo de Finanças.
N. 112- 1023
O Congre;;so Nacional rcsolye:
A1·L. :!." Pica o Presidente da llepubliea aulorizU;clo •ll
alH·iJ·, pelo MinisLerio ela Fazenda, um credito de cem contos
clr! rr'i~. supplcmcnlar :í ve·rl1a 31" - Substílui9õ~s - do ~r
t,\UJ\WnLo \"igenlc. podendo [JUJ'(l c.,:;c l'im Jazer as oporaçoes
I!CCCS·SariaS,
A!'i.. 2." 1\enrgam-sr.~ as r.li:>pu~i~üc,; r:n1 cout.nu·iu.

CaJ11l'H d11s DPpiJiarlll"· 1:2 d~~ nrrvi'IIJhJ·o c!<! 1023. -- Aruul(o Iiudrianus de :\=r!l!rJI!u, Prcsidr.•nl.1•. - Per/J''! t!a Cr:sta
1!1.'1/11, l" SI·J~J·r•lnJ'ill, - llu.rtu Cw·ut:il'o, :!" Seereta.!'JO mtcrmo.
- :\' C<~lllJnissiiu eh~ Finanr,,as.

""'

:1. ll:l ·-· 1!.1~~

Em~uda rla Cumam. sub;;liluLiva ao projr;,do n. 701. -do
W~l. do Senu<:lo, que releva cllt firescripçflo em que incorreu

..
"
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o direito do majot• rofoPmndo Justiniano Fausto de Aran.io :í
contagem do tempo cm dobro .
O Cong"l'cs,so Nacional rcsoJv,c:

. :'\rt. 1." F.ica r.clevada a prescripção em qu.e incorreu o
chrcJto do maJ·Or rBformarlo Justiniano Fauslo <le Arau,io á
con~,agem em dobro do tempo de serviço decorrido de 2 de
n!ml ele 1867 a 14 ele maio de 1869.
Art. .2. • O referido tempo de servic;o ser:á conf,ado em doht•o sómcnbs para cffcito de melhoria da reforma daq.uelle oJfícial, nos t.ermos do ai' L. 1G da lei n. 2. 290, de 13 ele dozr.m-

bro ele 1.910.

'I

Ar I:. 3." Ficam revogadas as disposições em contrario.
Cama.ra dos Depu Lados, 12 de novembro de 1023. - Al'nol(o Roclríaú.es de Azevedo, President.e. - Ped1•o da Costa
]ler., o, 1o Sccrctar.io. - Huao Carneil•o, 2° Secrebario iruLerino •.
- A's Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças.

N. 114- 1923

''

j

O Congresso Nacional resoJv.e:
ll.l't. 1.0 Os sargentos aos qnaes se refero o art. 1o do decreto n. 4.653, de 17 de janeir.O de 1923, ficam considerados
reformajos no posf,o de 2• tenente, com as vanLag'ens c·once-

di.das ·aos officiacs no citado d'ocretó.
Art. 2. • Fica o Pod.er Executivo autori,z·ado a abrir os
creditas necessarios á execução desta lei,

Art. 3.• Hovog·n.m-sc as disposições em contr:at•io.
Cumarti tios Dcpnlados, 12 elo novembro do 1923. - .4.rrwl.(o notl1''ii)Ut'.l i/1: .4ZC'I'!'r/O, Presillcnto, - l'Crli'O da Cpsta
Jlnao. 1" i3t'CI'Cfat•io. - flua o Camr:i1•o, ~· Sccret,nrio inf.eJ>mo ..
-

:\'~

Comrni,slír<s ilc

~Jnl'inllll

r. Gnr.rl'a o rio Fmunt;as.

N. HG- Hl23

O t:otlf!,'J'osso

Nn,~innal

resolve:

Al'l. L" Pica is0nlo iln pagnmonlo de cliroiloH acluanetro8
e quaosrpwt• luxas o 111lll.erial imporluclo pelo Eslndo rlrl'l\laranhão paJ•u consl.rucção elos csgoLos e ubastecimcnLo ele agua o
im;lnlln~ües Jlllblicns c clomiciliures elo s~m capital, rcsliluin~
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do-se a·o Estado o que porventura já foi pago durante o corrente exefccicio.
Art. 2.' Revogam-se as diSiposições em contrario.
Gamara dos Deputado.~. 12 de novembro de 1923.
A1'nolfo.Rotlriaues de Azevedo, Presidente. -Pedro da Coslú
Reao, 1" Secretario. - H.uau Camei1·o, 2' Secretario intermo •
......, .4..' Commissão de Finanças.
\

N. 116-1923
O Congresso Nacion(ll resolve:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado r.
abrir pelo Ministerio da Justiça e Negocias. Interi0res um
credito de 20:000$, papel. supplemcntar á construcção «Material -- Custeio e conservação de dous automovcis~ .. da verba
12' do art. 2' da lei n. 4.632, de 6 de janeiro do 1923; revogadas as disposições em contrario.
·
Camara dos Depu lados,

12 de novembro de 1923. -

A1"nolfo Rod1•iaues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa
Reao, 1' Secretario. - lluao Camciro, 2' Secretario int.ermo.
--; A' Uommissão dü Finnnoas.
PROPOSIÇÃO

N. :109 -

1923

O Congresso Nacional decreta:

'

Art. 1.' O Presidente da Republica é autorizado a despender, pelo Ministerio da Fazonrla, no exercício de 192-1, ns
quantias do 05.051:628$143, ouro, c 252.005:391$621, papel,
com os serviços designados nus seguintes verbas:

,---""-·

-, ~-

·-- · .L-'~m-~ram· mm

~~ i#Pf'« -- oa~.rridi)éfZj'§ª

·!?&rr<#.r.::n#

r:#KE&!I.1

ouno
Fixa

6. Pcnsiouistas. . . . . . . .
6. 1'/tesrnn·o 1\"actonal. Reduzida de
r! c 1 I :'.00~, ouro, feitas na tabela
as :::e~u intcs alterações:
subcon3ignaçõcs ns. 7 c 8. accrcscenfcrn-sc as palavras "e1n con1n1is--=ão"; sub-consignação n. 58,
snpprima-se. .

!!! 1!1!!!!11!!!!!!!!~!.

PAPEL

Fixa

1·a l'i a t'el

Varia•;el

rn
t-•

G3.!J08:9!J4$895

1. Sen:iço da clicida externa {lil!dada
2. Scrt·iço da divida inlenw fundada
3. Juros diversos . . . . . .

"". liulc/ i e os. Aug-mentnda de ré is
2:'.547 :111~716, ficando assim
r~Jig-ida: "I, importancia par&.
pagamento de inactivos réis
11.53!! :OOOS3; II, i•lem destinada ao pag-amento de novas apo~entadorias, 230:0008; III, idem
para as clas~es fnact ivas ~ da
Guerra.
17. 6't!J :2535'551:
IV,
idem da )farinha, ,L897 :858$165"
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!)81:900~000
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22.::?33$248

2-• .1.81: 439$560

-

OURQ

Fiz a

-;-. Tribunril de C"nlas. Reduzida de
li3 : 1•\0$, pape I, e ~8: 100$, ouro,
fci!as na l.ahella as scguin!cs alI erações: Pessoal : VII - Gratifkações regulamentares, subC0:1signação n. 23, supprima-se;
snb-cunsigna~ãu
2-il, redija-se
assim: ''Físcalizaçao, assistencia
ás I omadas de conl as das companhias que gozam ele garantias de
juros c scrviç{)s exlraordinarios,
inclusive 12:000$, auxilio para
conducção do presidente, réis
100 :OOOS"; Accrcscenle-se: "Para pagamento da · gratificação
addicional de 30 '7o sob'1•e os
vencimentos de 16:800$ annuaes, que lll'-rcebia o ex-chefe
da secção da Secretaria da Camara dos Deputados, Agenor Lafaye[! e de Houre, actual minis_;
!ru do Tribunal de Contas, 5:400$
"~[ateria!": sub-consignação n.
1, em vez de 63:000$, diga-se
lO: OOOS; sub-consignação n. 2,
cm vez d!' 60:000$, diga-se ré is
50:000$. Redija-se assim o n. ·II:
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'':\faterial de consumo":
J."1-j;~~-

'"Expediente:
no
n. 6, aceresccnl c-se:
depois de "Sala das
ses~õcs:
"Biblio!heca". ncdij;un-sc co..,
mo abaixo as dotações do a ri. 7 ~. paragrapho unico do reg·ulamento do Codidigo de Contabilidade:
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Pm·a os ser\"iços de
fornecimentos a serem feitos pela Imprensa Nacional (artig-o

7 1 1~
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;para.g•rapho
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unico do Regulamento do Codigo de Contabilidade:
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o

!l. ,\o Tl'ibunal 150:000~

IO .•í.s delegações
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t<>

60:000$

210:000$

transportes
e
passagens pela Eslrada de Ferro Central do
sil. . . . . . . • . .

10:000$
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11. Para
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\'m•iavel

12. P a r a
t.elegrammas
pelo Telcgrapho Nacional. . . . . . . .
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PAPEL

Fi :ca
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Yaria·oel

10:000$

13. Para expedições pelo

Correio. . . . . . .
2.:000$
e na sub-consignacão n. H, cm
vez de 95 :!SOS, diga-se 60:000$

8. Contadoria Central da Republica.
!J. Recebedoria do Districto Federal

10. Cai.l'a de Amol'li~açllo. Heduzida de
!l :6008, papel, e 100:000$, ouro,

feitas na tabella as seguintes
al!eraçõPs: "PP3soal", supprima-.
se a snb-consignacão n. 7, "un1
<'Seripturario da Caixa de Conversão, 6:000$; supprima-sc na
sub-eonsir;-twção n. 9 a quantia
rle 3:600$, para gratificação especial ao thesoureiro do papelmoeda. ":\Iaterial" - I I - 1\laf criai de consumo, supprima-so
a sub-consignação n.
2 "Büeornn~endas de nolas e papçl
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1 . 982: 960$000'

1. -1.86:-100$000
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'293 :5008000
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670:509$232
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ao cambio de 27 d., por 1$,
100:000$, ouro c· na .sub-consi-,
gnncão n. · 7, supprin1an1-se as
palavras "c do seu substituto
legal". . . ; ·. . . . . . , . .

500:560$000

. , , .. , ...... , •

170 :760~000

!L Casa da J!oeda. Augmcnlnda. do•
500:000$, no "~Iafcrial", com a

rn
rn
rn
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creação de urna nova sub-consi-

gnação assiJu redigida: "Para
compra de machinas destinadas
ao fabrico de fórmulas postaes,
de consumo, papel-moeda e
cunhagem de moeda divisionaria,
rle prala, nickel e bronze. . .
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851:354$560

9.012:412$000

~

z

1'.'. ·Directoria de Estatística Commer-

cial. .
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11:000$000
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2!l4:000$()00
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13. flllJil'ensa Nacional c Diario 0/ficial. Reduzida de· 157:790$, feitas as .seguintes allerações na ta.bella: "Pessoal"; na sub-eonsignação n. 224, em vez de r.éis
297: lO O$, diga-se 200 :000$; na.
suh-consignação n. 2·27. em ..vez
de 360 :3!JO$, diga-se 300·:000$
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H. Inspectoria Geral ele Banco.n• .
15. Inspcctoi'ia de Seyw·os.
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·3. 851 :340$000

963:000$000

93 :.000$00.0
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28:!J00$000
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I ii. LalJorr1l o rio de ,1nalyses. Augmentada de 500:000$, para installação c oult·as dcspezas dos laboralorios :<Pgninles:
Laboralúi'io de Ana~
lyses do Rio de Janei1~o:
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Snbsl.il.uição do mobiJiario
imprcslavcl,
acquisição de mesas
rlc trabalho chimico,
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reforma das aprovei! a veis,
modificacão

c-ompartimentos
interno~,
acquisição
de apparclhos, I ivros,
r c v is t a's, jornaes
scienlificos. collecçõcs
de leis e despezas exlr:wrdinarias. . . .
Laboralorio de Analy~
ses da Al{muleya de
Santos:
Despezas de installa-
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material c gmtificações' ao:; encarregados de-ssa inslallação
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100:000$

LaiJomtol'io de i\.ualyses tias .-!lfmuleyas de

Porto Aleyl'c, Balda,
RPci{e, Belém e Manáos:
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de insi_allação,
acquisiçãu de nlat.erial e gratificação
aos encarregados de
fázel-a; cada um
-iO

a

:000~.

'

U•

/

..

~

H

~-

c.-.:t:
r-;

200:000$

~

c

LaiJoratoria de Analy-

t=;

. ses das Alfandr:yas de
Cor11mbá, Fm·talcza,
Parahuba c Jlara-
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Dcspezas ele inslallação,
acquisição de material e gratificação aos
encarregados de fazcl-a; éada un1 a

25:000,. . . . . . .
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c.o

100:000$

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

410:750$000

588:300$0,00

.l7. Delegacias Piscaes. · Augmcntada
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seguinte·s a!Uc.ra.ções: Pessoal":
Estado do ·Pará, sob-consignação
n. 7, em vez de 12 quartos e-scripturarios, ord. 1 :950$ c grat.
1 :050~, 36:000$, diga-se: .12
quartos
escripturarios,
ord.
2:000$ e gral. 1:000$, 36:000$.
.'lfaterial: Estado de Pernambuco,
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Yariavel

Fixu
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l'ariavel
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sub-consignação n. 1, cn1 vez
de 2:000$, diga-se 5 :000$;

~

>

·"'"'

sub-{)onsigna~:ão n. 2, em vez
de 12 :Q.OO$, diga-se 6 :000$;
sob-consignação n. 3, em vez de
9 :QOO$, diga-se 12 :000~000. . •
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iS . .Ufmulegas. ·Reduzida de 10:000$,

feitas na f.abclla as seguintes alterações: Estado do 1\Iaranhão.
Material - sub-consignação
n. 2, em vez de 10:000$1 digase
7 :000$;
sub-_eonsigmJ.Ção
n. 3, em vez de 5 :-000$, diga-se
S :000$.
Estado do Ceará, Pessoal - sob-consignação n. 12,
cm vez de tres contínuos, diga-se dois (erro t.ypographico).
Estado da Bahia. - Peosoal -
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(Das Gapalazias), sub.,...con:;ignan. 26, em .vez de dois mandadores, <liga-se 12; snb-c."nsigna~ã0 n. 27, em vez de 13 vigias, diga-se Ires (eno typographico. "Despezas imprevistas c
urgentes" - Mal criai: - subconsignação n. I, cm vez do
60: COO$, diga-se 50:000$
!:ÜO

!J. HJO; 1 W$16:!

.;. 378:706$112
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aduaneiras ·e
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Rubrica
XIH. Pórlo
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crin1ine-sc
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sem alterm· a dotacão:
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I. 1\Ialci·iai·de consumo:

t;;

"',..,..

'"'"'w

L Combusfh·el e lubri-

ficantes . . . .

:! • Cmteio c concertos.

3. Expediente. , . . .

5:500$
1
1:!!00$

II. Divci''a,;

8:73!!$
l: 161$

dcspezas

:aan
10:100$000

I. 503 :!!87$39 ~

718:832$000
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7. o14 :640$000

2.t ., ;itlminist;·açã<J c cl1stcio dos pro-

Jli'Íos nacionaes. Heduzida de ré is
36:510$, fcila a seguinte allcrat_:-ão na fabclla:
''l 1 eSsoaln:
sub-cnnsignaçô-c!-E ns. 23 c 2-i
redijam-se assim:
"Diarías c
c gratificações Jlat·a lodo o
seniço de organização do cadastro dos proprios nacionaes.
.wo: 000$". . . . . . . . .
22. Fiscalizariío rios impostos de consumo, trm1sportcs c scllos. Faça-se a seguinte alteração na tabclla: Parahyba, sub-consignação n. 35, em vez de dous fiscaes
do sello adhcsivo no interior,
diga-se um fiscal do sello adhesivo na Capital e um. fiocal do
Rello adhesivo no interior. . . .
ria! e gratificação
.2.3. Inspecriío tias Repartições de Fazenda c out1·os serviços e;rtraordtna;·ios. . . . . . . . . • . . .
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31. Empreuatfos ' aclddios. Reduzida de
J.l.!l :::!60$- pelo api'O\'cilamento
·rios seguintes officiaes aduaneiros exUneos das alfandegas de:

Capilal Federal (25 "
3 :8888).. . . . • •
.J\Ianáos (i" a 4 :032$). ,
·~e ará. (1 a 2: 430$) • ._ .•:
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29. lkposiçücs c rcsliltl it;ões. . .

I' :

500;000$000<f
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Obras. Em yez de !lO :00-0$, para
a Alf:inolega. de S. Luiz, diga-se:
300:000$, pam a Alfandega de
S. Lu iz''; e accrescenf e-se depois
das palavras: "repart i!;ões federacs" as seguinlcs: una ·Capi ...
tal .Fcoleral e nos Estados, e
conclu~ão das obras do ellifieio
da 1 leiPgacia Fiscal de Goyaz,

100:000$R,
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Vm·iavel

Fiza·

Victoria

chéfe

(1

:! :-i30$j.

.

.

Maranhão (1 a
·Pará (i chefe a
Parahyba' (2 a
P:tranaguá (1 a
Porto
Alegre
2 :430$).

•

(1

1

Fixa

l

Vm·iauel

'-,.

a

. . .
2:430$)
6:048$)
1 :9-1.4$)
1 :944$)

.

.,
2:430$
2:430$

..

6:048$
3:888$.
1:944$

a
.

Li\'t·amento (1 a 2: 100$)
Pelotas (1 a 1 :944$) .
Santos (5 a 3 :888$) .
,\raca.iú (l a 1 :944$).

2 :430t
2:100$
1:944$
19:440$
1 :944$
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. . . . . • . . .. . . ..

. .......... , ..
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2. 452:480$398

32. Credilos s!lpplementar·es . . . • . • . . • • . . • • . • • . • • . . • •

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

. . . . . . . . •. . . ••

6. 000:000$000

Somma. . . . . . • . . .
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63.965 :394$895

1. 086:233$248

183.489:147$879

68.516 :243$7 42
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ESPEC(AL

1 . Fundo de resgate do papel-moeda.

(Suspensa neste exercicio, ficando a verba incorporada á despeza geral, nos termos da lef numero 3.070, de 31 de dezembro
de 1915) . . . . . . ; ... ; . . .

,.
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2. Idem de garantia de· papel-moeda.
·: (Suspensa neste exercício, ficando a verba incorporada á .
despeza geral; nos termos da·
lei n .. 3.070, de 31 de dezembro
de.1915) . . . • . . . . • . •
3. Idem para taxa de resgate das apolices
das estradas de ferro encampadas;
(Suspensa a , applicacão especial
neste exercício, ficando .a verba incorporada á despesa geral, nos termos da lei n. 3.070, de at de deZembro de 1915) .... ... ~ ......•.... ·.,
t. Idem de amortização dos emprestimos

internos (idem) ......... ·......... !
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A:-;NAES llO SBNAUO
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Art. 2." Aos .directores· das Secretarias do Senado e da
· Camara ·dos Deputados, mordomia do Pa!ucio da Prcsidencja
ela Hepublic~l ';l Secretaria do_SUJ?remo 'I'rJbunal Federal serno
entregues· em qmüro pres~aç~es 1guaes. adcantadas,. no come~CJ
dos rnr~cs de janeiro, abl'll, JUlho e outubro, m.~d1ant~ r,~qm~ .
s1cão competente,. as qu.ant ms de~tmadas _ao .Matcnal das.
mesmas repartiPões incltudas na presente lcJ, c, mtegru.lmente,
as concedidas ·eÍn creditas con{)crnenLes á mesma verba "·Ma·
terinl".
Art. 3.• São prohibidos os estoruos de verbas,' com o.
objectivo de supprirem-se deficiencias de umas com concur!lo
de outras consig·nações ou sub-consignações orçamentarias.
Art. 4." Durante o exercício de 1924, não serão admittic!o:;,
funccionartios extranumerarios ou extraordinarios; e como
diarigtas só serão admittidos operarias ou trabalhadores; ao3
preço;; correntes dos.·-seus· ser,•icos, não podendo exceder dil
10~ u diaJ•ia para nenhum dclles.
·
Arl.. 5." Durantr' o anno de·192.\, os trabalhos das repar!.il;õ!ls publicas ficarão adstrictos nos funccionarios· constant~s
dos l'L'opeclivos quadros, salvo· o aproveitamenlo rle addido~,
on de tcchnicos ele contabilidade por partidas <lo bradas. ·
. A!'l. r,,• Süo J)J'Ohibidas as diarias chamadas corridas ou.
cl e lo elo. n mrz, nfto podendo nenhum funccionat•io receber a
esse 'li tu lo 111ais do 120 dias· em um anno, salvo em funcção
de J'iscaliznc;iio de anccarla~ões no Ministcl'io da Fazenda, .e
por p!'nzo tll'éYiamcnl.t'l determinado pelo Moinis~ro.
,\rl. 7." Durante o atmo de 192!t ncnhun1 fnnccionario ·
civil 011 nJililaJ· pnclcr;í t'CCtlhet•, sob prel1.•xlu algunJ, mais rlo
mna· ajuda dt~ cnsln, salvo UBl!J'dtJ t!~pceial, ret'erend;ulo pnlo
PJ•e,;illr.nlP t.i>! JtrpiJhlica, r.m casos cm que algum texto le~;al
pel'lllil.l.n a concessão .
. \rl. 8." Os sct·,•iços das reparl.i!;ões ficarão litniiados aos
rccumog conilignados nos t.ahellas orcamentnrius cabenrlo aoo
rr~pect.iv0s direcl~r~s ou çhefes, sob· pena rl11 'rosp~r:stibi~ idadtl, lulllliiJ' a r.ctJvJdade dos trabalhos dessas reparLJCO!Js· :l()s
J'CClll'ôOS dn cada consignação, resü:ingindo ou supprimindo
lwln o q•uc possa occasionnr cx·igenciu de· snpplr.mnntncão,. incltJirlos nesta regra os stwvicos de colloctil'idat.lc civil ou
militar.
•
·
"\l'l. fl." Durante o exercicio dr. 19•2.\ níio serão concc• !.lidas a prelcxlo algum gratifica!;õcs que não l'esultcm rlc texto
exprrF.UJ dr. lr>i ·c regulamento, não senclo tierrnitt.idas ·as conrrclicln:; rm ViJ•I.urle de antros nela~ administrai ivos salvo as
gi'Uti i'ieill,;fies ,PI'f'VÍSJas r elos I'!'SpecJ.iVOS l'l)g·nlamenlos para O
pessoal dos Gabinetes dos Ministros ele ·Estado.
·
A1·l. 1O. Durante o anno dti 1924, nüo se farüo novos
conl.l·neto,;, nem se rcnoval'Üo o;; cxis l.cnl r;;, pa1·n admissão rle
J)essoa I, 'H l·:o Jll'O l'e$SOJ'I'S " t.ccllnicos especialistas.
:\1'1: 11. O Govel'Jln' rm·;'t. a I'I'Visão das qnot.as das rcaobednJ•Jas e collectorias ·(laJ•n J•er:h.JziL' L'CJIIÍlativamenle a d~s
pcr.a ll L'Slü LilLJlO.
.
-.. ··---'
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Art. 12. Todos os vencimentos, graLificacõos, ajudas 1!1?
e qnaesqner outras despesas com o pessoal no estra•1-·
,geiro Herão pagos no cambio nr 2i ri. pot• mil réi~,
·
Art: l:l. O Governo reduzirá· ao mini mo o emprego dos
·aut.omnvris nas divr.rsas
repartições,. e serviços
publicas.
..
.
Arl.. t·.'f. Os :íug.mrnlo~. rle wncim.enlos, e:r-·vi da lei
Tl. !1. 555, .(li~ 10 de agosto de. 1922, são favor especial. 'di:l
interpretação restrictiva, não podendo servir de hasc a outros
augmentos que. na ·mesma lei sejam expressos, denominados
soldos de engajados, reengajados. gra·tíficações de comporta.:.
menta, addicíonaes de 10 o/o, 15 o/o,, etc.
Art. 15. Não são permi!tidos, nas corporações armadas,
os pagamentos de rações cm d·inhciro por do~mnniciamento r.m
período 'de licença.
' Art. · 16. As rlesPezas dos estabelecimentos subvencionados
ou auxiliados pela União serão examinadas c julgadas pela
directoJ•ia de contabilidade rio minist.er.io respecl,ivo, median'o
exhihiçiio de lialancetes pelos referidos estabelecimentos •
•Haven{]o rluvirla sobre a teg-il.imirlade. de qualquer despr.za,
poderá a d1irectoria de contabilidade do ministerio. a que Pstiver al'fecto o auxilio ou subvenção, exigir o documento ori.ginario comprobntorio :da dcspaza, o qual será devolvido
d~pois rle examinado, e não põ~derá sei• pagn nenhum auxilio
ou subvenção srm que haja. sirlo approva.do prlo mini~terio
J•cspocLivo o hn.lancetç relativo ú applicaeão do pagamento
corresponrlcnte an exercício anterior.
.
-i\rt.. 17. 1\:os directores c chefes de-. repartições e servir.o8
do l\!linisterio da Fazenda podr.rão ·Ser feitos supprimentos de
fundos necessarios ·ú compra de combustíve-l, ma.terias primas
para nff'icinas e artigos de consumo e de expediente, bem
assim o ~uppriment.n necessa!•io ás dcspczas miúdas c de
prompto pag·a,menf.o, devend,o ser feita trimcst.mlmente 11 comprovação. das r(lspecUvas despesas.
Art.. 18. O art.. 150 c seus pnrngraphos da !ri n; 4. 5fi5,
de 10 de agosto. rle i922, serão interpretados ·e. executado~
drntro rln~ srguintes.l;egrns:
~usto·

I. Os augmentos proyisorios. fixados 11rlo arL. i!:iO rJa
lei n. 4. 555, de 1O de agosto do 1922, terão como maximo a
imporlnnc·ia dr. 300$ .mr.nsaos, ·e não nttingirão ao~ ftinccionarios, mr.nsnlistas, rlinristns r ,inrnaleiros. em1slantf'R do § ~·
rlo mrsmn al't.igo, snppl'imidns nrst.e paragrapho a~ palavi'a.~
"nrm DR qnn orcnpnrrm enJ•g·o ()li eommissiio rlr ngorn rrn
dcantr cJ•rarlos", nem no prssonl cnnt.mctarlo, nem no pessoal
pago pela Ynrhn "Matcl'inl". nem ao pessoal rxtraordinario
arlmiHirlo pa1•a cxecnciio dr. obras novas, repaJ•açües, cons!.rucçües de rslradas dr. ferro o mrlhornmenf.os rir nOt•f.os, nem
ao· pN<son 1 das obras rio nordéstc e do snnenmentii r prophyla~ia J'll!'al. doi; Estados, sendo sómentr applicavcis nos funccionurins, mensnlislas. dinl'istas e jornaleiros, pagos pela verba
"Pessoal", das l.uhellas Ol'çnmentaJ'ias e nno senrJo comprehendidas para snn npplicaciio quacsqtwr grntiTicaçõr.s addicionnes,
extraol'dinarias, J'Cgulamentnrrs ou espcciaes c commi~SÜI~S b
as dial'ias clarins a fnnceionnrios e mrnsalistns.
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Ü. Os augment6s concedidos nos termos do parasfaplv1 ·
antei·ior só cabem a f•tmccjonarios em effectiva actividade de
serviço publico, não podendo ser extensivos aos inactivos,
sejam estes de Jogares extinctos. addidos, cm disponibilidade,
se~ effectivo exercício por qualquer motivo, ou sejam apo.:.
sentados. jubilados, ou mesmo simplesmente licenciados, excepto quanto a estes unimos,. os licenciados para tratamento
rte saude.
III. Os nugmentos concedidos pelo n. I não são extensivos a funccionarios aos gnaes lei especial há}a porventura
permittido acoomulação de cargo, ou só federaes, ou federaca
·
com· municipaes ou estaduaes,
IV. As excepÇõ'es do.§ 5' do art.. i !50 da citada lei numero ". n!i!i ·ficam reduzidas 8Xclnsivamente aos cargos rl<1
chefe de serviço e dos dP, ·confian·ça immrdiata do GoverM.
V. O Governo abri rã os necessarins creditas parn cn•1o.
rcnnrtirfío nn serviços dos diversos ministerios at.é o maximo
dr 7!1 .ono :nno~. narn pa!l:amento. nm Hl2" de 7!1 o/o dos au-..
~tment.os nrovisoricis ele vencimento~. mcnsaliclndP.s. dial'i:B e
,iornnrs. a qne se refere o presr:mte nrti:;o: effect.uando nn
nrimeiro semestre o pagamento dos .referidos 7ri o/o . e sendo
no s~:;Unrlo semP.stre dr,terminada a nercr,nta:;em de reduccl'los.
nnnnrlo nrcP.ssnria, 'para nfio ser excedirlo· aquelle maximo de
75.000:000$000.
· · Art. 19: Revogam-s~ as disposi()ões em contrai'io ..
Cnmnrn dos Deputarlos. 1.2 de novembro dll 1923. - A.rRndriaues de .4.:;A1)edn. Presidente. - PP.dro da fJostri
Re~n, 1" SP;cret.ario. -Pnlm.~irfl. Ripper, servindo de, 2' Secret.arlO. ,...-A flommissão rle Finanças.
. •.
~>oUo

no· Sr. Minist.ro da Marinha nre~tando informa~ões sobrr. ·
o projecto n·. 15 de 1!123. autori1.nndo o estabelccimimto d~
rlnas Psln~i\P~ rlP nomo nnr~ hvrlJ·o-nviiíns MR ~irlnrlrs rlc Br1!\m o rln Mnn:íos. - A' Commissão de Finanoa:s .
. Do. Sr. Presirlrnfe rlo Trihunnl de Contas comm11nicando
que for.nm reg-istrados .wh protesto, OS proceSSOS dos RP.gninf.es
pn:;-ament.o;,:
·
·
Dr !'i :670$ da foll1n ·dr g-rn.t.ifi~ações exLrnordinarins r.lo
fln,ianniro n: 261 diaristas do ·Hospi(.al Nneionnl:
Dr ~(){):~ n Antonio PimPnla rla Silva Pi•nlo e outro~. ]Jl'O·
vnnirnf r rl•11 nlu!1'nris rlr casas neccssnrias ao servi~o dn Estrnrfn de Forro Rio do Ouro: .
.
De fi19.~1 00 a A. Gomrs Perni'ra & Comp .. por fornecimento frit.o ~. Secrntnrin do Ministcrio rln: Jn~f.ir.rt em fnv.,reiro
do rnrr·rn I o a'nno. --:- Tnt.cirado.
'
·
Hl1'7.

nNln

O Sr. CarloR Cavalcnnti (sC't'?•indn i/,· .?" Sicrctnl'lo) pro-

n lrilma dos RNrnint.rs

------~----.....,--
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N. 312- 1923

A Commissão 'd-e M'àrinha e Guerra cumpre o dever de vir
trazer ao. Senado, na foi·ma do regimento em vigor, o parecer
interposto sobre cada uma das emendas ·apr.e.Se!ltadas çm 3'~
discussão á proposição da Gamara dos Deputados n .. 21, do
_ corrente anno, que fixa as forças de terra par'a o exercicio
de 192ft.
,, ..
ms as emendas:

N. 1
. Ao art. 1", lcl.tra -i: .onde sê diz: 41.. 000 praças, diga-se:
25.000.
Sala elo;; sessões, em 3 de novembro

Lima.

de

J 923. -

Bm•IJnsa

PaN?ee1' da Com.missão

A Com missão não póde. aconselhar ao. Senado a "- .;·"-.
vação desta emenda. tal qual ella está redigida: 'Os ctwctlVOS
do Exercito nacional, em praças de pret, si realmente t.cv~m
ser variaveis conforme a indicaqão bem ponderada dai' CH'"
cnmstancias todas que podem influir na respectiva tlrterm)~
nação annual, todavia, essa determinação não·. é arLitrariiJ:
nem parece licito que desça abaixo de certo nivel, sob pena· dE>
resultar irriproficua á apparcnte ·economia que se pretende.
assim realizar, para diminuir a despeza :public!L• A desorga-.
nização de serviços laboriosamente installados, a falta de conservação de um mate~ial que não é de somenos vàlor. além
da manifesta irregularidade na 'formacão 'das reserva~ pela
insignificancia cada vez mais nccentnada do coefficicnte de.
incorporados, sem rlnvicla serão· eoflse.quenéias IorÇosn~ · ·dos.
cortes inconsidoradns no. pessoal do Exerci~o, como por· mais
ele urna vez .iú a Cornmissão tent t.ido ·opportunidndc ·de demonstrar á Casa cm. outros trabalhos.
·
Entretanto. de perfl)it.o accôrdo com ·o Governo nn~ sr.ns
pall'iol.icos proposi !.os. de restringir, qnànto possivcl. os gastos
pnblicos, .para ohlcr-se o eqnilihrio orr.amentario, vac a Commissão propor uma s1ib.:enienda á em'énda · llm · analysi'. a
qual representa o ·minimo absoluto a q1íe. 'Pórlem ser redll'l.i~
dos os effcclivns r! o Exercito no ncl.unT •inrlmcnln ,'
. · ,
Helevv notar· qnc .esses cffcctivos norinaes, em 'l.ePlpil do
.!lnz qiie são. confórme o decreto n. 15.235·, de 30 de de.:.
·zcmbro de Hl21, de ,7 4. 4_60 homens, no exernlcio corrente;
rsl.iio reduzidos a 51\.· 081, o na proposição da C::amàrn . apenas
flgnram com H. 000. Como se vê, então, os effectivos de 1923
jtl.rnpl·csentam sobre os do rlecroto m·ganico acima cil.ado
.uma real economia do 20.37.0, os da proposição d:i Gamara;
que são os mesmos da proposta do Governo, realizam ·sobre
aqttrllr~ a clf' IO.ORI o finalrncnl.e as ela snh-cmencla que li
Cornrnissão lt~rn a hnma r! c aru~csenl.ai' a. de t)lais 3. (if~7 ho~
nwns snllrn os ela proposir;ií.o orn cle!Jalc: portanto, a ele í3.G88

''!-··,;,
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homens sobre os ela ·lQi cm vigor e a ele 3/t, 067 homens so)Jrc
os effecLivos qu~ de facto precisamos nt.tingir. B' o Plinimo
absoluto que o plano já reduzido do decreto n. ·15.235 pódr·
admiUir, sem grave prr.jniw para a instrucção dos quadros e
da tropa co:sem rlissolYrr nnidadrs r formações que ·presPn:r-·
nwnl.r. estão organizadas. rmbora não 1•m est.aclo complel o.
Nesla~ condi~.õe~. n Cmntni8sfto. cumprindo o dever de coilaborar tambcm para a restricção das despeza.~. offcrcce a
.sub-rmf'nda abaixo :'i rmrnda Barbosa .Lima.

Sub-emendn. da Comm·issão
......

"Ao arL. 1' lett.ra 'i): ao envez de -1.1.000 homens,
sc : ·~o. 393·;"

di~n

N. 2
Ao nrt. 2' ,· Supprima-se.
·

Sala das sessões, em 3 de novembro de :! 923.

:j.'fm·a. ·

Pal'ccm• da Comrnissãr

A emenda acima visa supprimir uma •lisposição qtW
sempre figurou nas leis de fixação de forças elo terra, estahelecendo os casos em que os ot'fcctivos normacs fixados pam
o Exercitp podem. ser elevados c at1í que limite. Nada mais
,justo c convenienl.e,, principalmente com a resb·!cçiio ria
emenda apresentada pela Commissão cm 2" discussão c já
adoptada pelo Senado. Eis os J'undamcntos do parecer de lia
contrario r, esta emenda.

N. 3
Ao ar!.. 5'. Supprima-se. ·
Sala das sessões, cm 3 de noycmlll'o de Hl23. Limá. ·
Pm•cce1• da Commissüo

fl(/1'b•iW.

Si ]JOrventurn o Senado cm sua all.a sabedoria reqolvcssn approvar, sob prolrxtn de ·economia, a prr.scnl.c emcnilu,
que, como a prncerlent.r•, rst:'L aliás rc\·eslida da Tot·ma uul.oJ•izativa, dependendo por conseguinte a execução de seus
mandamentos da vontade do Sr. Presidente· da Republica,
maior juiz elos economias a serem el'J'cctuadus, -nos diversos
departamentos da adminisl.ra(;ão, feriamos realmente impedido,
na vigoncia da lei que se trata de votar c embora as conclioüos
j'inanceiras melhorassem, como ,; de prever, qualqunr· tenl.al.iva
de inslruc1;ão ministrada :\s reservas de 1" c de 2• linhas, burlando por est.a ft\rma as olll'ig;a(;ücs que. a propria lei impõe
aos reservistas de l.orJas as categorias no ar!.. 1G elo regulamento nppr·o,·nrlo prln rlPCI'Pi 11 11. Hí. 931,, dn 22 df' janeiro rio
eo!'l'rniP a111111 (11, S. M.).
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Não seria logico, a menos que se não tivesse' o proposil.o
· systematico de desarUcular as nossas incipientes rPscwvus.
A Commissiio !" contraria ;í enwndn.

Accrcsconte-sr onde convier:
Ar!.. Fica incot'JlOrarlo á legislação permanente o arf.. 57
da lei n. 4. 555, de 10 de agosto rJc 1922, revigorado pelo
art; 54 ela lei n. U332, ele li de janeiro ele 1923.
Justificação
O arL 57 acima referi rio é o seguinte:
"A reforma das praças rJe pret. do Exercito, da Armada,
da Policia e elo Corpo ile Bombeiros será concedida ·com o
soldo· por inteiro si contarem mais à e vinte (20) annos de
serviço; no posto de 2" tenente ·e o respectivo soldo os sargentos-ajudantes e intendentes e os primeiros sargentos que
tenham mais rle 25; c no posto immecti.ato, tambem com o respectivo soldo, os .segund•os e terceiros sargentos, cabos .de es·
quadra e soldados, que contarem mais rle 25 annos.
A illust.rarla Commissão r.le Mat·ínha c Guerra desta Casa
já se manifestou favoravr.lmcnf.c em jurlicioso parecer sob
n. 181, de 28, publicado no Díal'io elo Conuresso de 31, tudo
de agostó de 1922, sobrr idcntico assumpl.o, cnndlante da proposição da Gamara elos Deputados,- n. 54, desse anuo, onde se
acha e ainda .não teve solução, naturalmente pr-la .vigencia do
art. 57 acima transcripto C! que esclarece melhor a questão.
Embora de caracter permanente esse dispositivo da Jri orçamentaria do anno findo, foi revigorado no orçamento do
corrente anno lat't. 5·1), c por isso é de toda a conveniencia
que agora seja o mesmo incorporado ti lcgisla~ão perrhanentr,
:rl'im de rv.it.m• inl.et•pretar.;ões que possam ser prejudiciaeR acis
int.rressarlos.
·
·
Além rlis;;o, rica •uniforme a conccRsão dr reforma ás pra~;J.s,
rlc prel. rlc todas as cnrpnraçõr!s armadas 1'erlm·aes, a e:.:cmpln
da do Cor·po de Bombeiros, que .iá gosa desse ravor, conforme
,,e vê do art. 271 do regulamento approvado pelo dccref.n
n. 15.238 A, de 31 rlc dezembro de 192'1 (Diarin O{ficia.l, rio
2li rir fevcrriro de 1922, pag. 4.208).

Sala das Rcssõcs, 3 c! r novrmlll'o de 1923. -

Paulo de

Fronlhl.

l'm·ccN rln Cmnmisslio

A rerorma elas praças dr prrl. rio E'xcrcil.o, ela Armada, ria
Policia c rlo Cor·po de Bombeiros s~t·tl concedida, ele., etc .. 1di~
a emenda, no I t•ccho acima rcrl!'ocluzíclo, mostrando tí plena
evidencia qur clla não rlc\'r• ser appt·ovada pelo Senado, como
dispositivo que se ]Jossa ajustar com o pt•eciso rígol' ao rlocumcnlo lrgislal ivo cm rlehatc. Esl.n, é uma lei l.ransil.ot·ia,
dn duração nnnual c, ~cg-unclo n llon rlolltrína, niio 1l o meio prnpt·ío pat•a rllll' vig'oJ: jll'l'!llHllPiliC H fJl!ftlc]l!CI' p!'CCPiln ÍllRCJ'iplo
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no posto de 2" tenente. c o respect.ivo wldo os sargcnlos-aju- .
dantes c int<:mlcntes e .os fJJ'imciros sargentos que tenham
mais riP 25·; c JHJ. posto inm1ediato, lambem com o rc'spect.ivo
soldo, os segundos e lercciros. sargentos, cabos de esquadrn e
soldndos; que contarem mais de 25 annos. » (Diario Of{icirrl
(JC 12 de a!;oslo dn 1.922, pagina 15,677.)
.··
A illustrada Commissão de Marinha e Gncl'ra drsl.a Casa,
J:í se manifestou favoravelmente ern ,judicioso parecer· sob
numero 181., de 28, publicado no Dim·io do Con(J1'esso de 31,
tuqo ·de. agosto rle 1922, sobre idcntico .assumpto, constante
da proposição da Camara rios Deputados n. 54, desse anno,
onde :~c acha e ainda não i.eve solução, naturalmente pela
vig·encia do art. 5i, acima transcriplo, e que éselnrece melhor
a questão.
·
Embora de caracter permanente esse dispositivo da lei
·orçamentaria ·cto anno findo, foi. revigorado no orçamcnlo do
correnl.e anno (ar L 54), c pnr isso é de toda conveniencw
que agora seja o mesmo incorpàrado á legislaoão permanente, afim de evitar inf.erpretnr,ões, que possam ser pr·ejudiciar.s aos interessados. .
.
,
Al1lm ri isso, fica uniforme a concessão de reforma ás .praças de pret. de todas as corporações armadas federaes, a exemplo da elo Corpo de Bombeiros, que já gosa desse favor •. cou:.
forme
viJ do àrL 2i1 do regulamento a.pprovarlo pe!<l flecre!.o n. 15,238 A, de 31 de dezembro de J92L (Diario Official de 26 de fcvci·cil•o ri c 19.22, pagina L 208.)

se

Sala rla·s srssõrs, 3 de novembro rle 1923. Frontin.

Panlo (ld

ArL
Fica prorogarlo até 31 de dezembro de 1.921 ,,
ultimo cóJJcurso realizado pm·a admissão ao post.o r! c 2" tetente do Quadro Effrctivo dr Pharmaceuticos do. Corpo de
Saude do Exrrcilo r appl'Dvac!o pelo Govrmo em 10 de janriro dr 1922,

Em 9 rir novrmhro dr

103~,

-

llm·mrn~rn'ldn d~

Mornr,1· .

.Tnst i{ica~tio
.T:'i, por diversas v.ozrs, n f::\cnad.1 c a Camnra consagrascn~ volos n J1l'inC'ipio de ,in~ue·a que rncrrJ'[t esta
rmrnrln.
·
O que ;:;r prrlrnrlr cnm r~sn prnvidrncia, como mrdirb
:cte rquido.de, ~ cnmprnsaJ' -o;:; rsforeor. dr moços qnc, cnrn
enormes sacrificios, vieram dns Esl.aàos .para aqui submrl1.cr-se IÍS )Jrovas rigorosas rir nm conclll'so. rm que deram as
meH1nres. drmun~l.i'nr.•ÕP~ fi<• cf11nprl r•ncia intr.Jlcd 11al <' irlnl1eidarlr profissional, ·
Providencia ig'ual lngrarnrn os randiclalol~ e.lnssificnf]os
1110 r.<mciu·so rrnliwrlo rn: 1OHl r qne obl.ivrrnm duns prorr·gnrürs r.nnsreul.ivns, nIr'• ~I rln rlrzrmbro dr '1!122, nnno mn
qnr ·o Governo, srcundn.ndn 11111 ncln ri<• ,iusl i~n rio COJ1!;resso,
os nomron para. ns vap·ns VI' ri ficada;; e qur. de rlirr.i ln prr1rncrr iam :ws rlnss ificados no concurso mrüs rrcrn Ir, appl'O-

ram com
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vado' peio Governo cm 10 de janeiro daquel!e mesmo anno--<
que ora· fl_e vae prorogar ~· si não estivessem os outros am~
parados pelo remedia da prorogação de seus concursos atá
-'
aqu'ella data.
Criterinsanwnte ·se conclue que o ullimo concurso s6
teve validado pratica, durante o corrente anno; porque as vagas que se deram em 1922 não foram tantas para que pudesscrr.. ser aproveitado~ tambem os classijicados nesse concurso.
·· .
·
·
E', pois, o mesmo princiriio de jusli1;a que· amparou aos
, primeiros que jnstifica esta emenda· cm favor dOS Segundo~
- A imprimir.
'

1

N . 313 -

I

1!123

· . A pt•oposição da Camaru dos Deputados, sujeita ao. exame
da Commissíio de Marinha. e Guerra do Senado, autoriza o Go- ·
verno a incluir o cidadão brasileiro Candido Torres Guimarães,
com o posto riP. t.encnle~coronel, na 2' classe da reserva do
Exercito de 1" linha.
· ·
·
Acerca das mmdi\,'Õcs especiaes ern que se encontra esse
cumpal.rieio nosso, das suas aptidões, elos seüs actos e serviços,
que o .recommcndam para que mereça a distincção excepcional
constante· tles~a proposição, disse com clareza o parecer ::la
Commissão de lllarinlla e Guet·ra da Camara dos Deputados,
tcnrlo em vista documentos officiaes, que lhe foram presentes:
"O referi1lo projecto, da. autoria de clous illustres Depu.:.
tados, ~~sl:í cabahnenl.e. ·,justificado com um resumo da bri~
lhanl.e fé de. orficio do. nosso bravo compatriota Candido Tor~
rcs Guimarães, ,Que, residindo na Franéa. depois de haver so
bachãrelado ·cm LctlrnR c Pl!ilosophia pnla .Fnculdado de Pa~
ri~. obedece-ndo ao seu pendor pela ca1·reira das armas, matri~
culara~se na Escada Militar de Saint~Cyr, conservando todavia
a sua nacionalidade.
·
· Concluído o curso ·da Escola de Saint~Cyr, fez o Sr. Can~
dido Guimarães a sua carreira no Exercito i'l'ancez até o anuo
de 1903; quando pediu demissão do serviço do referido Exer~
cito; no posto·,de 1' tenente. depois de haver l.ambcm frequen~
t.ndo como alumno a Escola de Applica1;ão de Cavallarta de
·saumur. ·
.
· ·
A granrle guel'!'n européa, em que o Brusil wi:: a ltnnru•
parlll, levou o Sr. Candido Guimarães a incurporm·~sc nova~
menf e ao Exercito f'!'anccz, onde pela sua coulJ)rovada compe~
l.encia c bravura foi successivamenle promovido ató ô posto
ele ehel'e rle batalhão.
· · Os elog·ios auo constam da sua hrilhaniP. .fé do oJ'l'icio de
ol'ficial esl.rang·eiro no Exercito J'J·a·ncer. nws!J•am que o nosso
vnloJ•oso pal.ricio sou.IJI', no {ront, honrai' n nomr do Hrasil,
r'om a slla capacirlarle lacl.ieu c inqurht'P.nlavcl ll!·avura, reve~
lanclo~se um ol'J'ieial ile élite nas niais diJ'fiecis :wr:ücs mili~
lares.
T!·atando-s'.' rio um lwasileil'O ele t:'lo nolaveis qualidades
de commmHio, 1'11\'rlarlas na B'llCl'J'a, c rio uma bJ·ilhanl.e eclu~
cuçüo milifm•, não se ,jusl.ifica a rrcusa do snu in~·1·esso .nus filnirus da :·esm·vu du nosso Kxrt•cil.o, · qu1• :JIIlilo ler:\ a lucrar
I'Orn n int:tii'(Hll'ação dt• liio valoroso {Jnl:·icin.
.
Bi he111 <JIIC a classiJ'icae:io do cirladiio Candido Guimarães
na :2' classe ria resen'a da 1" linha nPces;;ilo ri1J resolução lcsüluliva, r.llu ><O ftll'Ú Sl'll1 infrucçlío elo~ principio,; basicos dtt Jd
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or·gnnica das. reservas· do E~ercito, a qual exige para o .offi~
· cialulo da citada classe apenas certificados officiaes de instru. cofio geral (porluguez, geographia, historia, arithme.tica e geo. metria), e o curso praL.ico de praças graduadas até o. de commando de peloliio.
·· · · ·
A sua inclusão 110 posto de tenente-coronel, tambem se .
. l'az denl.r·u· do· rtrl:. 13 clu regulamento que baixou com o de. creto n. 15.231. de 31 de dezembro de 1921, dado' o seu valioso concurso na ,guerra em que o Brasil tomou yarte." . .
Sobre taes ftl'ndamentos assenta a ·commissao de Marinha
e Guerra do· Senado o seu parecer, entendendo que essa proposição merece o voto favoravel do· Senado.
· ··
Sala das Commissões,. 9 de novembro de 1923. ~ A. lndio
.Lauro Sodré, Relator. - Pereira Lobo.·- Carlos Oavalcantt.
·

do Brásü, ].lresidente. -

.
.
· .PROPOSIÇÃO DA CAMARÁ DOS DEPUTADOS N. 83, DE 1923, A QUE
SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nàcional resolve:
A.rt. 1. • Fica o GoV.erno autorizado a classificar o cidadão brasileiro Candido Guimarães, com o posto de ténente-.
coronel,
na reserva de primeira linha do Exercito
Nacional..
.
.
-

-

'

Art. 2. •. Revogam-se as

disposicõe~

'

em contrario.

Gamara dos Deputados, 3 de setembro de 1923. - A1'110l[o

Rod'fiiJues de Azevedo, Presidente. - Ascendido Camei1•o. da
.Cunha; 'i' Secretario interino. -:-· Huyo Carneiro, ·2· Secretario

interino . .:..::.· A"iinprimir.
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,A.'. cori'lin'issão de !\!:mnha e Gnel'!'a ÍOI pres,mlc a p~;opo
sjção da :Gamara dus Deputados reg·ulando a · situação dos.
alumnos: :que terminam o curso da Escola Veterinaria do Exercito. .
A' lei n. '1.'555, de IO de agosto de 19t22, foi offerecidá a
·emenda seguinte: "Os alunmos que terminarem o cur~o da
Escola Veterinaria do Exercil.o serão 'Iiomeados segundos ·tenentes vetel'innrios do Exercito, independente de concurso,
,sendo classificados do accôl'do com o mcrccimenlo intellectual
:vel'il'icarlo 'u::i 'docol'l"Ol' dn llUI~So .:o
,,
])'oi desse preceito de lei que se orig·inou o projecto apre~ent~do ú Gamara dos Deputados .e convertido na proposição
sugerl.a ao nosso cxarne,
Os alumnos da referida escola diplomados em 1922 toram
nomeados ~i•gnndo,; Lnnontr•s cm vez ele aspirantes como ~e
rmm em virtude do regulamento do serviço veterinnrio em
tempo de paz. Appl icada a uma só turma a no:·ma estabelecidél na lei acima cilada, isl.-o occasiona uma chocante desigualdade, que se crearia para os alumnos que terminassem os
respectivos éursos. em annos anterior os. A proposição dá reque .in os alumnos das Escolas de Admimedir a isto.
. Acresce
,
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n.istràção c Contadores do Exerci to são nomeados segundos
tenentes o providos nas vaga~ abertas nos quadros a que per.toncem .
. .. AcceiL!l u l'OSTU estabelecida n~ proposição, nenhum qnu:;
dan1 resultará para os · coJros publwos, sendo os venc1mcntos
de seg-undos tenentes os mesmos dos aspirantes, dando-se
ainda a circumstancia de haver actualmente apenas 2ti officiaes vetcrinarios, cmquanto monta a 1GO o numero de v(l,gas
a preeqcher pelus diplumact·os, que seriam obrigados a um e:;tagio de seis mezes no posto de aspirante.
.
Por J.aes f'Lindamentos, é a Commissão de .Marinha e Gur.r ..
ra de parecer que seja approvada a proposição qual a adoptou
.
a Camara dos Deputados.
.

,•·

..

I

Sala das Commissões, 10 de novembro de 1923. - A. lndia do Bras·il, Presidente. - Laura Sod1·é, Relator. - Perei1·a
IJ'i/JI,o, .-- Carlos Cavancanti. =-:- Benjamin Ba1'1'osa. ·
PROPOSJ.O.i>o DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 94, DE
SE REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional decreta:

1923',

A QUE

.

.

Art. 1.ó ·Os alumnos da Escola Veterinaria do Exercito

'

~-·

que terminarem .o curso dessa escola, serão nomeados segundos tenentes veterinarios nas vagas existentes e nas· que
se derem .no quadro respectivo, independente de concurso,.
observada a ordem de classificação inLellectual desses. a! umnos durante o mencionado curso; revogadas as disposições em
o()~trariO. ·
. · Gamara dos Deputados,, 23 de outubro de 1923 . -'Arno!{"
Radririues de Azevédo, Presidente. - ·Pedro da Costa R11aa,
1• Secretario. - Ascendino Carneiro da Cltnha, 2• .Secretario.
- A' imprimir.
·
. Comparecem m.a1s. os l5r~;. P1ees Relwllo, Ind10 do Brasil,
João 'f:homé, F'crreira Chaves, Siqueira ele 'Mene.~es, Pedro
Lag·o, Bernardino MonLei,ro, Jeronymo lliont .ei:ro, Modesto
Leal, Irincn JVI·aehado, !lernardo t!\~ontciro, HeJ•moncgildu de
1\!oraes o Genm·oso Marq11es (13).
Deixam de· eomparcccr, con, causa· justificada, o~ Srs A.
Azeredo, Sil\'el'in Nrry. Bnr·bosa Lirna, Lopes Gonçal"cs, Justo Chcrmonl, .Jos6 l~mehio, AnLm~inu Freire.' Abdias Neve;;,
Jost': Aeuioly, .t<:.!ny. Cl!lt1'0S, Vt~TUmeio Neil·a, Carneiro da Cunha, Euscbin do Andrade, Araujo Geies. Gonçalo Roqcmberg·,
Antonio Moniz, Moniz Sodró, MaJ·cilin de Lacerda, M1guel de
Carvalho, Francisco Sallrs, ,\IJ'J•cdo Bll i,, All·ar·n de Carva-·
lho, José :YCurLinho, Hamos C: a iaclo, Lau r o Wlllel', Viela! Rt,mos c l~r.lippc Schmicll (27~.

,.J.'·.'

·,,

'
",i
. ,''

~

O Sr. Presidente ·- Cont.inúa a hora do cxpedienLe.
';,

O Sr. Irineu Maoharlo -

Peço a

pui~vra.

·''' '.'
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O Sr. Presiile.nte . ..:.:. :rrm a palnvra o nobre Sc)lador.

O Sr. Irineu' Machado ( •) -·Sr·. Prcsidcntr, f.raz-mo
ain9a :í tribuna ri caso dc1 ,inrnalisla Claudino Victor, rcpresl'nlanlc nesta Casa, d'O Jo1'na.l.
'Sabe o s~na.do que C~ôe jorpnlisla, tão conhecido c cor.sirlcrado. não sô prlns 81'3. Senador·es, comn ·pelos seus coileg-as, representantes dos demais orgãos cariocas, que trabalham junto a nôs, fo·i preso, em virl.ndc ·de diversos artigos publicados na in)prcnsa contra a adrrâni~Lração riolicial.:
Quatro i'oram esse.s all'tigos. O primeiro,' n.'O Jomal de
21 de ou Luhro; o segundo, de 1 d1) r:ov.embro; o Le·rcciro, no
dia 7, c u quarto, no dia 8 deste mesmo mcz.
Passo a lei-os para que const.e dos. nossos Annacs .. Ncllrs verificará o Senado c constatarf.. o paiz ·que esse ,iornaliél.a discutiu, nsando da gnl'antia e 1da promessa do Governo
da ficpubhca, que a iodos al'firmára o pleno exerci-cio do direito de critica a rr'spcilo de acto~ rio Governo, acU1s da ad,.
nlinistra•}ão policial e que esses artigos nenhuma violencia
de ling·uagem cnee·1,.ram. Cerlu, seus artig-M são de serena
unaly~c, de cr·il ita vchemcnle, dç, exame cunscicuc.ioso de
actos da administrar;ão policial, que clle poz a nú, expondo-a
· ú critica do publJCo
Mas. não foi exadanwnle esta a garantia do Sr. Ministro
da Justica, constante da sua famosa nota, em que su~pendeu
a censura?
·
Não aulol'izuu justamente o Govel'llo .a mais ampJ.a, a
mais livre cl'iticu cm torno dus aclu:; de quaesquer autori.da;des
.ou, ag-entes do poder publico?
·
O que é curioso, Sr. Pl·esidente,, e que p!'coisa ser igua'l-.
mente conheiCido do paiz, é ll que, rlm·ante o tempo em que
aquelle jot·nal is ta csl evc pr••su, lHlcot•t•eu eorn a sua })essõa.
Na entrevista ·publicada na A Rua, cdir;,;in rte ü do c01•rente,
ellc ret:crn o que se passou no enGontrn que teve com o Chefe
rle Policia, quando este o chamou a inlcrt•ogal-o. Diz a Rua.
desse dia:
·•o jornalista em que.stão, n Sr. Claudino Victor do
Espirilo Santo, ,foi .pos,lo em -liberdade, c, 'hoje, deu á.
/lua o prazer de su'l. ;visita, vindo ll!gradcccr a aLtitude
assumida por esta folha em facr. do seu caso:
-Eu não podia contar· de maneira alg-uma, com
a ordom de prisão, Eslava na Poli()ia Contrai, quando
fui preso e levado á /1' deleg•acia auxiliar. O Dr ..PJ)ql!enn, ·dclcgarln, nntenrleu-se pelo telephone com o
mare·chal c eu ·fui, com um officio, .mandado })ara o
Quartel General da Policia Militar.
.
Ahi ,iá haviam chrgarlo ot'rlens rlir·eclamenle I.ransmill idas p_elo Chefe 11nra .qur. eu fosse recolhido .Dreso,
rncom'rmrrncavel, e It·nl.adn com a maior severidade.
Sabbado. em autnmovel,. um agente de policia foi
bi!Rcar·-me. Fui levado ;i Chrfal.ura, ahi levado ú presrnca dn marechal Fnnlnurn.
Tr·avümos o se~uinle clialn;.:o:
. - Vou manda.l-o embora, csnerando que não JPro·~rg·a no~ sc•ns cscrrpl os.
('') i\flo foi

revi~ lo

pdu Lll'ad()r,

.
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-Continuarei, rnare·chal, logo que daqui sáia.
-Pois continue, que a minha. reacção se'rá á altura das suas aggressões.
'
' .
- Aggressões, não. Tenho cammentada actos do
Chefe de Policia,. sem· 'usar de Hnguagem vidlenta. Tenho 1•egistrado factoe. ·
-Pois é o que lhe disse. Dema~s, · o senhor esbá
com a entrada aqui prohib~da,
......:. Requererei um habeas-corpus.
O marechal levnntoü-se e eu me retirei."
\:

Senhores, é de estranhar que o Ghefe de Policia, Jncumhido da guarda e segurança da vida, da liberdade·, dos direitos
de todos os cidadãos, seja elle proprio quem, depois de desrespeitar a ordem do Governo,. que assegura aos· jornalistas ·
a mais ampla, o mais completa e integral direito" de critica ·
€\ln torno de todos os actos d'a aÇmini~tração, de todos· os a.u·xiliares, de todos os agenttJS do poder publico federal,. segunda
vez ainda transgrida as ordens do Ministro da Justiça e da
Presidente da Republica, quando, ao · communicar ao detido
que elle ia ser posto em liberdade, contra elle profira a.
ameaca de que sua reacção .será á altura das suas nggre~sões"l
·
·
Srs. Senadores, a poUilica não foi feita para ameacar os
. jornalistas, para intimidai-os e dizer-lhes claramente· que
elles estão sob o risco de outras violencias physkas, além'das
da propria privação de liberdade.
.
A affrol)tosa, a clamorosa ameaca contida na .intimativa
atrabiliaria do Chefe de P•oli'cia precisa ser registrada ·neste
:ne.u discurso, para que, devidamente. divul!l'ada, conhoca o
paiz inteiro a injuria, a affronta praticada contra o O Jornal,
~rquc · si os directores e proprictarios dos jornaes teem a
nítida comprehensiío de suas responsabilidades e da sua. autoridade, devem todos <ln tender que a aggressão .feita aqs .
jornalistas que no 'direito à e informações ou de cri.Cica. a respeita das factos occorridos ou sobre os actos de administracão, escrevem nas columnas; dos jornaes diarios, são· affrontas, ameaças vialencias praticadas cantra. a pr~pria dire- ·
cção, contra o proprio jornal que não é outra cousa sinão o
<pr()lprio visado, o verdadeiro attingi'Clo pela violencia, P!lla
injuria e p'el'a ameaça do agente da auto11idade publica,· seja
elle quem for.
,
.
..
·
Venho, .pois, desta tribuna, lavrar o meu pro!esto ·.contra
a nmfilaca de um repres~nt ante de um jornal que trabal-ha
aqui nesta Casa, o qual, escreyendo âoerca de assumptos: policiaes,. no jornal de que é redactor. fazia para os fins,''•para
a utili~ade, para o preenchimento da .missão do P.rQP!Iio jornal.
.
Mns, não ó de .estranhar esse descaso á ameaca contra
um jomalisla, quanrlo toros sabem qual foi o vergonhoso
desenláce dtl inquerito folio a respeit.o da tentativa do as·
sassina:to do Dr. Diniz Junior, o director da Patria. Entre·
tanto, a policia so interessava em encami)Jar o crime, em
occullnr os delinquentes, em apagar os vest.igios e os tracos
o r•m afastar todas os provas c todos os elementos que pudessem constituir n responsabilidade criminal dos agentes
mandndos polns nutoridudes policiucs na aggressão contra o
Dl'. Diniz Junior,
S. - Vo!, Vil
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Outro facto, Srs. Senadores, c o qual não .posso· deixar
do.pór. em.evidenoia,, de salientar, porque constiLue mais um
elemontà de informações ;para a o:pinHío publica, é o occorrido ein um dos 'ullimo8 domingos, em uma das festas da
Ponha, com o Sr. Ephraim de Oliveira, redactor do Jornal
do Bmsil, espancado, espal<leirado por um official da Policia
1\liiitar, em presenoa do proprio delegado de policia.
Narrando ·as occurrencias em que tão saliente attitu(ie
teve o capitão l'l!lranhos, t'. Vanyuarda; depois dé passar em
revista tudo quanto occo!'l'eu, as repetidas cargas de cavàllaria contra populares, contra o <prQIPrio coonmiss.ario Dr. Aldarico de Souza, aggredido ahi, acintosamente;· depois de narrar o que occorreu em rela cão a outros ·commissarios ag<gredidos, registra o caso da aggressão ao jornalista Ephraim de Oli.:veira, ·nos termos seguintes : . ·
·
·
·. Um jornaliáta ferido_:
Entre os. jornalistas feridos encontra-se o Sr.
Ephl'aim de 01iveira, redactor do Jornal do Brasil, que
recebeu .uma espaldeirada em um dos dedos. .
..
E assim foi o que so verificou, hontém, na Penha,
Constantemente os jornalistas vivem envoltos em aggressões policiaes.
.
.
Hontem era o Dr. Diniz Junior, cujo inquerlto·
ainda está por ci:mcluir. Agora são muitos jorna. -listas, Que .irão fazer os Srs. ministro da Justica e genenal Pessoa?
·
V·amos esperar."
.··aual o resultado, por sua vez, desse inquerito, Sr. Pre-'
sidP.nt e'I
Nada se tentou .apurar, afim de que, de n~C~nhum modo,
fosse ,responsabilisado o delinquente. .
·
Longe, envoltos na saudade de muitos, na admiração de
i.Im grande numero de nossos compatriotas, na consideracão e
no · respeito de . todos, vão os tempos em que, no Imperio, a
.aggressão a um ,iornalista, o golpe desferido contra a integridade physica de um jornalista, era tido e havido como um
golpe de morte nas proprias .garantias constitucionaes, no instituto da liberdade da imprensa, na hora do regímen na sua
"
·
!Propria estabilidade I
· Longo vão os tem;poa em que a opinião publica; livre c
consciente, não se limitava a desferir o· grito de protesto contra o assalto á vida dos jornali$Las, contra o ataque ao exercício de sou nobre mistér, contra o absoluto respeito devido :'1
liberdade de imprensa, que, podemos· dizer, é a constatação
do pudor do regímen, como o rubor é a constatacão da vergonha o dos sentimentos de úm pondonor ,dos homens!
Longo vão ·os tell11PO~ que se esbofeteava a imprensa
inteirai Quando o gol,pe ilo facínora policial, do beleguim,
do esbirr·o, era vibrado contra um jornalista, a opinião inteira
se confrangia, todas as conscicncias se revoltavam, o espirita
liberal se· cobria de lu lo tl os protestos iam além, entravam
cm uecão, para vingarem, na perda do 'l'hrono, a inconsciencia
ou a tolerancia por parLo dos imperados, contra as aggressões
aos Jornalistas, effectuadas em Süo Paulo ou na Capital dQ
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Longe vão os tempos em que as cathedraes mineiras erám
.as .primeiras a de~ferir o pranto em torno da liberdade 86SI'e.:.
dida, em que a conscicncia dos velhos mineiros de outr'ora fazia pulsar o coração de ouro dos homens bons, dos homens.
honestos da velha Minas, do aureo Interland do nosso Paiz I
Longe vão os tem:Pos cm que se c.obria· de l~lo, em que a alma
chorava nos bronzes de Minas, na .revolta e na indignação pela
houra pet•dida, pela liberdade publica ferida 1 Longe vão os
tempos em que:a gloriosa Minas .vivia no templo das liberdade!}
publicas, era o asylo de toclus as esperancas, o refugio de todas•
as conscicncias honestas do P,ai.z I (Muito· bem; muito bem.) ·

I

t\rligo a que se referiu o Sr. lrineu Machado:

•

·'
.i\

ADl\11N lfl'I'RAOÃO POLICIAL

o

crite1•io do. marechal Oar.neiro da Fontoura

Sou dos que COllliPl'ehendem a· sHuacão embaraçosa em
que se encontrou o Presidente da Republica, quando, vencida
a campanha em que os processos mais reprovaveís toram
adoptados, .teve do de11n.onstrar g·ratidão a quantos o apoiaram,
uns enfrentando Lodos os odios e perigos, outros intelligenternente dei::mndo-,se .Ieva1: pnl a cort·enleza mais forte. • •
·
Não fosse essa anormalidade que os bons patriotas lasLimam, .a Capital da Republica não teria retrocedido ao ponto·
do ser preciso r.eforrnar· a lei existente para a investidura na
ehe)'ia de policia de· um mitilar sem curso algum que, no pro-.
prio Exercito, está privado do exercício de varias ~um
missões.
Aliás, facilmenre se percebe que, sendo o Dr. Arthur.
Bernardes bacharel-. em direito e julgando micessaria a exigencia desse titulo para o bom desempenho da c!Jefia de po-.
licia :de Minas Geraes, não viria a desprezai-o para quem ti-:
:vesse de occupar o mesmo cargo na Capital da Republica.
,
E' evidente que .o cheio da· Naoão. não sabia como con-·:
·
tentar a todos e no seu protlosil.o de dar prova de reconhecimento ao marechal Carneiro da Fontoura ,que, secm favor, foi
um dos elementos decisivo> contra a revolta, entregou-lhe ·a ·
Policia, impossibilita:do como se achava de conservai-o no
Exercif.o unto as duas co!'l'enl es formadas em torno delle e do
general Se tembrino de CarYa lho .
· ,
·
Collocando-o na Policia. teve certamente o Dr. Arthur
Bernardes o objectivo de evitar · incidentes . que fatalmente
provocariam a sua manifes~.acão de preferenliia entre aquelles ·
dous .generaes, dividindo ainda mais o Exercito já tão diminuído aos olhos do publico.
·
nestava, portanto, ao marechal Fontoura coTil[)rehender
bem os intuitos de quem ascendera ú suprema magistratura
do paiz, depois de tantas c• tão pre.iudiciàes lutas, e agir com
discernimentó, orientado pclil ,justjca o abrigado. pela razão,
afim ele reduzil' os ·seus erros e ca-qsar poucos desagrados ao.
Pre~idcnte para não lho augmentar o numero de desaflfcctos.
•rai, •poré'm, não fez o marechal Fontoura. EmPossado
no alto posto, mais adequado para mngistrndos, o ex-commandante da 1' região militar sentiu logo que a occasião era
pppor~una
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rioridades,, ao mesmo tempo que poderil1, del)a se aproveit~r
aí'im de collocar os seus actuaes c futuros parentes e bem a~
sim quantos descendentes de officiaes do Exerllito que pa~a
nada tivessem dado, a.pezar dos· esforços paternos.
. .
E'oi um verdadeiro cyclone que i!lassou pela PohCI!l·
Func:cionarios .sem nota alguma de desabono, chefes de família . exem1plares fal-am diSIPensados de Jogares de COJ1Curso
para nelles se installarem os rebentos ~a familia. :fqntoura
toda descollocàda e dos seus companheiros de mihcia em
idcnticas condições.
.
.
A menor indagação deixou de ser feita para a lavratura ·
das exonerações sem declaração de motivo; qualquer pretexto .servia para a degolla tão do agrado do marechal Fontoura,
que, ancioso por vagas, ia levando aos lares de innumeras
famílias 0 phantasma da rr,iseria em um momento em ,que a·
;vidà ·aia a dia mais di!lficil se torna para quem .tem caracter.
Os annos de servico não offcreciam o menor embaraço
e, desse mOldo, uns wponl ados como nilistas, outros como
amigos pessoaes do Sr. Salles Filho, outros como parentes
do sr: Faria Souto e ninç!l outros como amigos dos ,delegados
que se iam, eram atirados à rua como indesejaveis, ,quando a
Policia não tivera um só ctos seus humildes servidores envolvidos na revolução conhecida tão antecipadamente.
·.
Politicas do Districto Federal sem escrupulos a;proveitaram-se do momento para· exercer vinganças e, com pleno assentimento do marechal Fontoura, pas·saram a ser attingiclos
:pelas 'demis.sões funccionarios dos mais dignos, conscientes
dos s-eus deveres, que lh.~s deixavam de attender aos pCldidos
de toda a especie, quando no exercício de cargo de fiscaes
da observancia ás leis.
.
Era o estimulo para· a patifaria, era o alimento para a
vennlidade, era o reforço da covardia, infelizmente, já tão
desenvolvidas na Policia!.
E ninguem podia discordar do chefe de Policia e muito
menos prele!ldér chamar a sua atlenoão, embora .attenciosamente, para os seus erros, para o predomínio que vinha estabell')cendo dos pessimos elementos; A demi·ssão era immedia!a, como -succedeu-me quando estranhei que na inscripcão
para o concurso de ·CQmmissario não fossem exig'idos os documentos ,preceituados no regulamento vigente. ·
·
-A prova do fundamento de minha asseroão foi positivada· em inquerito procedido por detenminacão do marechal
Fontoura. Nada menos .de BO ins·cripções foram annulladas e,
r.mbora não• poucos Senadores, dos n:iais íntimos do Governo,
dessem o seu testemunho em abono da minha có'nducta pessoal e jor.nalistica pelo convívio de alguns annos na Camara.
Alta, o . meu afastamento foi mantido, porque o marechal
Fontoura não comprehende que um funccionario assuma a
a·t!.itude que achei dever manter em defesa da classe a que
iPertencia a.meacada de vir a possuir em seu seio até um individuo que fora C:\'PUiso do Correio Geral, por ter violado
um ,registrado, pois até esse !izera a !Primeira prova escri,ptal
Emquanto essa rigor era demonstrado para punir quem
nrestára um scrvi'co á administrac.ão, {)Omo unico . cas.tigo,
l.ransferiram-sc funccionarios contra os 1quaes se !IIPUravam
closlises, c forr;avam a ap·provacão de quantos .cretinos e incultos su,icilaram a concurso, como méra sat.isfaoão ao disIPDsil.ivo do rcgulamcnf.o que irniJledia a offcctivacão sem o
·
·
preenchimento daquolla formalidade,, ·
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E, como si esses factos não ba<slasse'm, para accentuar a
falta de criterio do marechal F'ontoura, um facto •curioso patenteou de modo incontestavel a sua .tolerancia para com os
deshonestos, para com os que transformam a funcção ·policial
em um verdadeiro balcão onde tudo é negocio, com flagrante
n!enosprezo pelas leis e pela sociedade.
Em inquerito . administrativo, o Dr. Vieira Braga, um.
c!os poucos homens de bem da nossa Policia·, apurou que um
negociante f1}ra preso ao adulterar. o leite que servia a freguezia. Conduzido esse homem á delegacia do 12• . districto,
mediante · a quantia de 500$ foi desprezado o flagrante e, ·
mandado em paz o. criminoso·, dividido aquelle dinheiro entre
a .autoridade e testemunhas do f.l,elicto. As acareações con-'
firmaram as confissõ-es elucidativas. Do caso nem uma só
linha foi registrada no livro res·pect.ivo, allegan:do o commissario de dia que dormia no quarto em que fôra tramada .a
prevaric:tção, nada tendo visto do que accentuavarn. Era a
unic adefesa de que podia lançar mão, porque até··parte àa
quantia· extorquída appareceu .devolvida por algims prevaricadores. Nenhuma duvida teve a autoridade sobre. a procedencia de toda a denuncia. Poucos casos dessa natureza ficam
tão robustamente provados.
Pois. bem; o mesmo chefe de policia, que demittiu apontados nilistas, amigos dos .srs. Salles Filho e Faria Souto,
affeiçoados do Ministerio da JustiÇa .e o humilde rabiscador
destas linhas, que .tivera ·a "audacia" de apontar irreguláridades em uma inscripção de concurso, achou que agiria precipitadamente, demittindo um commissario que deixára .de
fazer autuar em flagrante um criminoso e o mandára em
paz, depois de receber 500$, que dividira entre os conhecedores da indigna acção. l•
•
E, o funccionario · foi, simplesmente., afastado do cargo,
transformado o inquerito administrativo em .policial, afjm
de que a autoridade judiciaria apure primeiro a responsabilidade criminal do accusado .
.Ficou, com essa decisão, o negociante. colloca:dõ em um
terrível dilemma: Ou se desdiz em juizo, defendendo o commissaria e seus comparsas, ou o accusa., para o que· terá de
confessar-se duplamente criminoso, como adulterador âo leite
e como subornador da Policia.
Fatalmente não será o negociante tão ingenuo ao ponto
. de sacrificar-se em beneficio da moralidade da Policia, e em
ê.!!!LPropria defesa negará o que disse, favorecendo os venaes
que voltarão ao exercício do cargo .que não póde ser deslustrado· pelos que a perseguição policial attingiu.
Infeliz terrn essa em que nasci, desgraçado paiz_.A ...E
' ...........
.'" ._,,,,·"··
BraSl'I .:
' ·······I I '~(~· '
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Claudino ,Victor.
t<.A: peoidos fio .0.

~orn."Al

pe

31 -

x.-.. 9~3.)

•1

.

•. OS

..

,.,

'

'·'

"L.,'

•

'

·\· •

\·

D~EGADOS DO 'MAnECIMT~ FONTOW ·1. : ~·

A habilidade do futnro aenro de S. E:JJ . . , '

Nos autos de um processo presidido pelo· Sr. ·Paulo Cam'"ipo' da Paz.· futuro genro do marechal Carneiro da Fontoura, ·
• o juiz da 6• Pretoria Criminal cxnrou· a seguinte sentença:
"As. autoridades do 1!J• districlo processaram o accusado
Mario Costa, como incurso no' arL 31, §§ 1•·e 4•, n. II, Iettra b,
; da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910, por estar vendendo o jogo dos bichos na porta do Café Canalejas, á rua: Ba. rão do Bom Retiro n. 3.
.
.
·o processo contém irregularidades que o .!ornam improcedente.
·
Comquanto o auto d.e apprehcnsão das listas, dinheiro e
· demais ob,iectos do jogo, está datado de 27 de agosto deste
anno (fi. 2), já o de flagrante contém a data de 23 d'o mesmo
·mez (fi. 5). .
·
Os peritos examinaram as listas cm 27 de agosto (fi. 15),
O, no em tanto, fQram notificados a 28 (fi. 12) . p·ara procedo. rem ao mesmo exame.
.
·
No auto de apprehensão consta que o investigador Oswaldo
:foi quem apresentou no delegado as listas. dinheiro e ob,iectos ·
dr> jogo: no auto de flagrante consta que foi o commissario
. Menna Barreto que fez essa apnrehensão.
No auto de apprehe'!lsão se vê que o accusado foi preso no
áia 27 e no de flagrante constata-se que foi a 23.
As f.Eistemunhas elo flagranle referem que o accusado foi
·preso quando recebia uma lisln do um individuo que conseguiu
fugir c que foram apprchcndidas mai~ 18 lista~, quatro map·pns e a qunnt.ia de 464$, que estavam dentro de uma caixinha
·de charutos va~in. ·em cima de uma mesa existente na porta
·do referido café. ·Seriam do accnsmto e~f.as 18 listas, os mappas c ·o dinheiro ? Não atrirmnm ns tesl emunhns.
, . ·O nccusn.do era gerente· ou ompr~gnrlo fln agencia ? Tam. bem as .testemunhas não posit.ivnm. A nnicn list.n, que o accusndo recebia do indivirluo que fugiu, não const.it.ne imposiçfio
. de pena. no accusa.io comn vendedor rle jogo. Ao espírito . do
julgador occorrc a duvida si não se trntn, no caso. do nm méro
comprador ou nposl.arlor. rerluzindo-~o tudo a 11mn ~implc~
:tentativa.' não punível pelo art.. 1G elo Coeligo Penal, e resta
csla duvido. pa1·a se aclmilt.il· a hypot.hoso mais frivornvel ar'
accusado.
- .Tulgo. porl.anl.o, improccclonl o a accnsnr.fío c ahsnlvr'
Mario da Costa. P. I. R. Rio rle Janeiro, 8 de onfuhro rlc 1!12~.
- F1'edc1'ico Su.sselcind.".
Fica bem evidoncinrln, mais nma vez, n r.rilrrin cln aclun1
chefe ele Policia na escolha dos rlelcgados rla Cnpif.nl ela Repu
blica.
·
.
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CONTRA TODAS AS PRAXES
!

!' O marcchlll Fontou1·a acima do Pre.lidente da Republica
'

•

1

· Quanlos le.ra.m o ln.eu artigo de 31 cio mez proximo ffndo
subordinado aos títulos: ~dministração pófici•al, e «<. criteri~
do macr:oechal :F'ontoul'o,, devem ter. fioado · sul'prezos com a
minha prisão effccluada na· noite. daqueHe mesmo dia, 'quand·o
colhia, despreoccupadnmcnte, as noticias da Centl'al de ·Policia para insel'il-as n'O Jornal, desempenhanêlo assim a· Júneção que V·enho de cxerc•!:\J' ha nada menos d·e 12 annos.·
, O espanto é cl~ todo jusUficado, nã:o s6 pooque niió se
contém naquella·; .lmhas ponderad!lis e mesmo ·governistas a
menor aggressão á p-es~oa do marechal Ca!'ooiro da Fontoura. ·
como bamhem ··porque os ,iornaes mais extremados· teem ·pupi ir-ado notas· e ar!ig·os clesrespeitl)sos á pessoa do Chefe da
Nação, que não lanoou mão desse recurso extremo, excepção
feita com o D1·. L~o!Jiclas Rezende, cujos pol'menoo·es desconheço.
·
· ·
· Mesmo não se comprellenc'c que o Dr. Arthur Bernard os
tendo, 8pnnle sua, levantad•o a censura dando ampln liberdade a;os jc.im:tlist.as para criticar o seu go'l'erno. viesse .a
prendei-os por terem f.eito !liquillo que ello proprio solicitára.
comn satisfação publica á Naç~o,. a.ntc as succ-essivas reclamações ·de alguns congressistRB'. . . ·
.
1Se assim procedeu o Chefe de Estado, bem o V!eem se·cun<lando os ministros, não tendo qualquer delles f.eito prender
funccion.al'itl a.lp'l!m de jornal pela divul:;aç~o de notas avidentemente dcsa.g-radavds pnva e!les..
· · ·
·
O pr.oprio Ministro da JustiQa que, nesse particular, nnfcnha cm snas· mã:os maiores -poderes, tom assistido· ás ruprecia(lões mais severas á sua pessoa, até em charues relativamente li sua .eleição para o seio elos immdrtM~s. não alludindo
ao caso do Estado do Rio, provocador de commentarios c in"formos que. fatalmente, dev.om desagrad!lir ao Governo.
A ·proposito da lei do imprensa, o que tem Aido' dito?
Sobre o caso dos milhões e da valori:oação do ·cafe, então
nem se fal'la.
·
'!
Mas nenhuma .prisil'o próvocaram ussas criticas. e, no omtanto, cu que apenas procurei, no .meu ·modo do aprecia.r oA
ca~·.as, .ins•f.i fic·ur a· causa da curiosa asc.onsão do
marechal
Fcnf,onra :\ ch·ofiá ele policia o ostra111har a sna· f!agr01ntc fnltn
de simplrs cr·it.et·io em fn.cf.o cm que nã.a póde haver t1. menor·
divr.l'g-rncia. fni fnzor uma visita f'orçnda aos rlominios do meu
nmign

fWnQ~al .Po~soa.
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· Um investigador convidou-me a comparecer á presença
do 4" clrlcg·ad.o auxiliar. Prompt.amente o altencli, -acampa··
r.hanrl·o-o ai• 2• anelar elo nalncio ela r11n da Re.ln~ão.
Dnfronf.::mdo o D1•. p,llqncno de Azovc,rl'O, que· ficou ;.um
tant.o prJrl,l!rha.rJ() rrim a minha desp.rooccnpnção,. travamo~ o
srguinfo df:tlogo: .
·
1~qui estou: o qne clostl,ia .do mim?
- () srmlior mm·nponns. rnmo nssign.nfurn nnR s.nns· art\f\'M, os rl11U.'t. prinwil'OR nomr.R?
.
. .; .
·- Sim ri .a abreviatura qn~ ndopto. pcirqne tonhó nm
nome um tanto extenso.
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- Então, tenha a bondade de me esperar, po!'quc já con. . com o senhor.
.
Acto continuo a1CC~cou-se do 4' delegado um sargento do
Exercito e tim outro rapaz, ain'da novo, qu·e · com el!e foram
para dtmt;:o 'doo quarto contigua 'á sa·la, faHa-r ad telephone.
A ·porta foi fechada, mas, ' mesmo as-sim, ouvi que o
Dr. Pe((ueno se entendia com o. marcehal F'ontoura, que.
áquella hora, devia estar em casa, commodamente palestrando
com a sua família. . . ·
· .
.
A confct·cncie foi um pouco demorada, e o sargento rleixando ·o ·quarto veiu ter cá fóra para perguntar-me:
-- Aqu-elle artigo de hoje, divulgadu n'O Jornal, é dd ~en~r?
·
!
·
.
- }larec·e que n!lo póde llaver a mll!lor duvida a resppit·o,
respondi, esf.á tudo tão claro. •
. . ·
O .bómcm que deve ser da celebre legião de sargento~ do
marechal, . ·parece não -ter· cdmprehendido a minha resposta e
animou;.se · a a-sBeverar: ·
:
·
·
- Menos na parte em que! o senhor diz não ter o marechal curso. ahi não tem razão. Elle tem cnrso. ·
Achei átravagant·e o dispa~ate e, pa.ra pi·lhe·riar, atalhei:
-Acredito qlle ·eU.e possua,. . . o. curso da· perversidade ..
O inferior nãci gostou da troça c ·voltou ao · quarto · do
Dr, P-lllqueno, onde, ao abrir a por~a. eu percebi que ·es·creviam
á macl1inâ': ·
. · .
·
Dahi a· minutos o 4• delegado mandou ·chamar· um. investigador e fazia-lhe entrega -de um o'fficio fechado, dizendo que
me conduzi~Be ao qu·al'tel-general da Policia, .i'á. devendo estar
á porta do ~alacio o seu automovol para a no~sn conducção.
Agradec.J a gentileza do Dr. Pequeno; e, mf.brmado por
elle. de que iria permanecer' irtcdmmunicavel, ·no quarte-l, solicitei-lhe o obsequio de encaminha-r ao secretario d'O Jornal
o noticiaria d·o Senado o da P.olillia, que tinha em mãos, e, bem
assim, as chaves da secretaria· da redacção, ao .que promptamwte a!lquiesceu, despedindo-me grato, afim de seguir rumo
. ao ca-sarão da avenida Salvador· de Sá.
Ap1•csentado ao 'oofficial dei dia pelo investigll!dor, foi
aberto •o of:l'icio em ·que o 4• delegoado decl•a-ra.va que, de ordem
do marechal Fontourn, eu deveria .ficar preso, incommunicavel, até sua ulterior de.liberação.
· V.olt.ando-se para mim c diZendo já ter recebido instruccões especiaes, pelo t.elephone, a meu respeito, o tenente
conduziu;.me ao esLa·do-maior dp qunrtl:\1 de cnvnlkwia, onde
fiquei occupando todo o salão, cQmpletamr.ntc vnsio, com uma
cama. na par·to suporior.
,
· Uma·'sentinclln f·oi posta, á porta, com o-rdom do absoluta-mente não trocar palavra commigo, sob pena de ir tor á ceilula.. .
r
Al!i fi-quei, tendo por unico lyisit.ante um an~peçll!da, post.o
á minha. disposiç11o, como faxina. pelo coronel Pa.ixã!o, aue
nmnvelment.o ·veiu mil dizer que lastimava haver ordens tíio
soveras cont~n .mim, razão por (rtw nem pedaço de ,jornal ou
livro algum podrria receber. .
.
E assim p.n.ssci, clcsrlo ns 1Q horas de 31 rlo outubro nltirno ntr\J\.~ 15 horns r!c 3 do cm•r.nnt.r.. -rr~r.hc.n.clo n.pcnn.~ ronpa
.para mudar. examinada .pelo oTflcinl de dia, o as rcfeicões que
ernm pagas á minha custO:, afim do não morrer ele fome, como,
ver~arel.
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c~rta~onte, o desejava o. marechal Fontoura, que déra ordens
.tao r1goro~a-s. para a mmha incommunic'llbiHdade mas deixára qe .determinar o fornecimento de qualquer boia para a
. sua Vlchma, por conta da Polillia...
· .
Felizmente, habituado a lu~ar,. desde a id0;dc de 14 annos
nã·o e~tra~hci !J1llito o sacrifício daquelle isolamento que vmir.i
no pr1m:e.I·rp dia c~m certa _indignação, por não pod.~r ter siquer notJcJa da mmha famllia, mas a que me adaptei depois
pas::>ando ·a .iulgal:o Ul)l abrigo ~empo:ario de !Imito con!JagiÓ
n.ausean~e a qun, mfehzmente, nwo se póde fugir nesta Sebns- ·
tJanopohs.
·.
· A P:ena imposta pelo marechal Fontoura, que nie não.
pudera responder, foi cumprida e, não satis~eito antes de ·
ma!ldar-me em p;z, fez-me segUir um investig-llldor' até o seu
ealao qr honra para me dl1!' sciencia das suas resoluções traduúdas n'o seguinte dialogo:
·

· . -Vou madal-o einbpra, espero que não .prosiga nos seus
ataques, do contrario darei novas ordens a seu respeito.
. - Então, será mais prati·co. devolve·r-me á Poli·cia :\fililar, ponquanto não deixarei de escreve·r contra os seus actos
no exercício do 'cargo de chefe de Policia.. ·
- Não, o seri:h•or pó.de ir, na certeza de que a reacção
sr.ná a altura da aggressão,
. .
- Da minha plilrte não ha aggr.essãó e sim critica em f.N'mo'> respnitos.os, ·mas a ameaça não me demove da directriz
que me tracei.
·
.
·
.
-Pois bem; para começar, a sua entr11dia fic.a prohibida
nn Policia CentraJ o a.s demais' medidas se seguirão de accôrdo com a attitude que assumir. .
- P•aciencia; quanto á pro'hibição que annuncia, só sr.rviiJá para su,ieital-o a um ridioculo, porque· impetrarei uma
ordem de habea.~-corpus convencido, desde já de que a Cõr·te
de Appellncão m'o concederá, visto rião, poder ficqr cerc~ado
o exercício de minha profi.ssã:o, com o· qual sustento a mmha
família. .
·
·
. '
. .
.
- ·Ver•emos, asseyerou o marecha·l, dando pnr finda. a sua
sede de ameaças que bem comprovam a impreVl'de·ncia do
Ohefe da Nação ao investil-o em um cargo de tanta :responsabilidade.
·
·.
·
· · _
E assim, em companhia do investigador, deixei o salao de
'honra. do palacio, onde as leis são completamente dcsconh e.cida·s ... - Clatrdino V'ictor.
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E. T. - Sómente hoje inicio as publi·cações das minhas
d-o que vem sendo. a administração Fontour~ porque, unte. a.s ameaças feita,s pelo pi•oprio ehefe de Po]Icin, o
não sabendo em que ionsistirtí a sua nova ving•anç~, nao .queria ficar em falta com Senwdorcs, Depui,D!dos. amigos e co!legas que se interessaram pela mj~ha Iiberd!lid'e, nos quacs JIÍ
~.prc.sentei pessoalmente, os meus sinceros agradecimentos. - ,

nar~ativas

·C. V.

A pedidos do O Jornal, de 7-XI-923.
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. OS DBL~O~ DO MARECHAL ·FON'l'OtJllA

Mai's· uma. prova .dos grandes conhecimento• do ,Sr. CanipoB
. ·
da Pa:...
.
:·
··
Em mais um .processo feito sob a direccllo do Sr.· Paulo
Campos da Paz, ,futuro genro do chefe de pohciB, o juiz da
..6• ·Pr~toria Criminal exarou a seguinte sentença: .
'

e

I

'

..

I

•

"Vistos
devidamente examinados estes autos,. delles
consta que o ·accusado Tony Santos foi preso na agencia de
"cartões, de propriedade de João Pallut, á. rua Lins do VaRconcellos n. 431, ás H horas de 23 de agosto do oo;.orente
· anno, quando vendia o denominado "Jogo dos bichos~,. a um
· individuo, que ·estava junto do g-erente, téndo este e o indi-,
viduo fugido quando em caminho para a delegacia e, apesar
de escoltados por tres funccionarios policiaes, bem como ap~
prehendida·s na mesma agencia 22 listas, tres tallles e 32U em
dinheiro, listas e talões que foram reconhecidos como 'destinados ao .mesmo jogo pelo laudo de exame de fls. 21 a 22.,
O accusado, em sua defesa, allega que nllo vendia o Jogo,
pois não era ,empregado ou gerente da .agencia; que as listas
não foram apprehendidas em seu poder e que exerce a profissão de "boxeur", tendo arrolado duas testemunhas, que fo'
ram ouvidas (fls. 48 e 49 v.).
Os obJectos de Jogo, apprehendidos na agencia, . foram
apresentados ao delegado pelo commissario Menna Barreto,
mas este funccionario não assiunou o respectivo auto .de ap..;
prehensão e apresentaç·ão apesar do escrivão ter escripto que
era "assignado pela apresentante, ·testemunhas e accusa<lo"
(!Is. 3 :v.). As testemunhas. ouvidas, no flagrante, affirmam
que o accusado foi preso "quando vendia o jogo~ a um indi.;
viduo, que estava ,iunt.o do gerente. os quaes tambem foram
presos, m!ls conseguiram fugir. embora · conduzidos oara a
.delegacia pelo commissario, pelo agente Oliveira e pelo sol'
·
. .
dado Alberto!!
.
Ora. a simples affirmacão, feita pelas testemunhas de
.accusaçli.o, de que o accusado "vendia o· Jogo"; sem outro rle.talhe sobre a maneira da operação prohiblda, mórmlinte
. quando nenhuma. referencia é feita á pessOa que comprava ·
o Jogo e de que fórma 13 comprava, não merece forca probaf.oria, capaz de auf.orizar. ll. condemnação do accusado. De que
' maneira o accusado "vendia o .iogo~ ao individuo. que P-stava
Junto rlo gerente? Não o explicam as testemunhas de ac-.
cusaçã.o, que . se resumem em dizer que o ,jogo era vendido,
sem, no emt.anf.o. narrar com clareza de que f6rma este jogo
era praticarlo. Ac11rosce que estas mesmas testemunhas aífirmam que as 22 listas, os t.res talões e a imporf.ancia do
.32i$, não (ornm enaontrado.ç P.m poder do ncctisado, mas ap.prebendirlos em uma gaveta da agencia. Si o accns·ado vonr! ia o jogo e si o tal individuo o comnritva, onde a lista c o
dinheiro ouc est.e inrlividuo rlcvia for rindo no nocusnrlo, si cm
poder deste n,ada foi apprchcnrlirlo? Os objectos apprehrmdidos na· gav11f.a da· ag11ncia seriam do gerente alli presente e
· que a policia rleix'ou fugir cm caminho para a delegacia, ou
do a~r1usado? Esf.c ·nra emprega rio da agencia?
·Tacs depoimentos. porf.anto. não offereccm elementos seguros para que se constate a contravencllo, mór-
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. mente ·quando as testemunhas de fJs.. 48 e 49 v.,· arroladas
. ·pelo aocusado; affirmam que o accusado ntfo era empregado da

agencia e sim boxeur, e que .só penetrou na ll(Jencia depois
que tres policiaes estavam em seu interior, tendo fugido. duas

pe~soas e apparecido preso o accusado. Esta verslío I! a accelf.avel, mórmente quando o documento de :fls. 27, · forn~
cido pela propria accusação, demonstra que o accusado nunca foi preso ou processado por qualquer contravenção ou
delicto.
·
~estas condições, .iulgo não provada a accusação,- e absolvo Tony Santos. P. I. R.
·
Verificando do processo que a agencia, onde os objectos
foram apprehendidos e costuma ser feito o denominado "jogo
dos bichos", é de propriedade de João Pallut; mando que o Sr.
,escrivão envie cópia do auto de fls. 2, dos depoimentos de fls.
5 a 13, e desta sentença, afim de que o delegado do 19• di~
tricto1 por portaria, instaure o competente processo contra· o
· mesmo proprietario da agencia, sita á rua Lins de Vascon- .
cellos n. 431, ex-vi do arL 32, combinado com o art. 31, § 4•,
n. 1, Iettra a da lei n. 2 .231, de 30 de dezembro de 1910. Rio
de Janeiro, 22 de outubro de 1923 .. .._,. Frederico Sussekinrl."
. . Mais esta prova patenteia t.er tido ío marechal Carneiro da
· Fontoura· o maximo escrupulo na escolha dos seus delegados, afim de bem defender a sociedade carioca ... 7 .....,; :l :....923•

.- Claudino Victor." ·.

O Sr. Presidente -

:CPa~tsa.)

.'dó

'

·.

·

Continúa a hora do expediente.

·

1

'

' quem queira usar da palavra na hora
Nlío. havendo mais.
expediente, passa-se á ordem do dia. (Pausa.)
. ORnEM DO !DIA

Votação, em 3' .discussão, da proposição ·da Onmara dos
Deputados n. 92, de 192:'!.' autorizando a abertura pelo Ministerio da M~ril)ha, de 1,1m. credito de 399 :943$351}: para pagamento de d1arms a avwdores e a pessoal dos submersíveis
·
e ,outras despezas.
Approvada, vac 'á sancçlío.
· Vot.acão, em 3' ·discussão. da nro.posicão d.a Camraa dos
Deputados n. 84. de 1923. permittindo. embargos de terceiro
senhor c possuirlor cm qunlqur,r phasc do processo antes de
proferida a sentença de homologação nas acções de demar·
cação e de .divisão.
Approvn.d.a, vae á sancção.
Votação, em 2' discussão, da nroposicão da Gamara dos
Deputados n. 66, do 1923, autorizando o Poder Executivo a auxiliar com a quanl.in do 200 :000~ a const.rucção do monu.mento a Christo. o Redempf.or, · que vae ser levada ·a effeito
no pico do Corcovado.
J\pprova.d.a. vne n sancclío.
Votação, cm 2• discussão, ,d.a proposição da Cnmara. dos
Deputados n. 87, de 1923·, que autoriza a abrir; pelo Ministerio
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'
da Agricullura, Industria
e Commercio, o credito especial o.e
279:000$ para attender a despezas com a representação do
f~ii~l na Exposição de Bo1•racha, na cidade .de J;l,r).IX(1llas, em

.•

Approvadn.
E' approvaíla a. seguinte
EMENDA
•'

Supprima-se o art. 2' da proposição da Gamara.
Sala ·das Commissões, 31 de outubro de .1923. - Bueno
de Paiva, Presidente. - Justo Chermont, Relator. - Lauro
Müller. Lvrn.

J'elippe Schmidt. -

.Vespucio de Abreu. -

João

MELHORIA DE REFORMA

Discu~são · unica do parecer da Commissão de Marinha: e
Gue1•ra n. 202, de 1923; opinando que seja indeferido o re- ·
querimento em que o capitão reformado do Exercito Miguel
Calmon du Pin Lisbôa .pede melhoria de reforma.
Approvada.
PMTICOS DE PHARMACIA DA POUCIA MILITAR
I

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 1; de 1923, determinando que os praticas de pharmacia da·
Polícia Militar, que sejam diplomados, e officiaes de 2• classe
do Exercito, passarão a denominar-se segunoos tenentes pharmaceuticos auxiliares, da Policia Militar, com funcções identicas aos pharmaceuticos effcctivps.
·
Approvada, vae á sancciio.
CREDITO PARA PAO/t.MENTO A. JOSE' MARTIN.S ROMEU

''

3• discussão do projecto do Senado n. 96, de 1922, mándando .pagar ao engenheiro José Antonio Martins Romeu a importancia de 12:464$558 de differenca . de vencimentos· por
serviços prestados na ex-commissão administrativa das obras
do porto do Rio de .Janeiro.
Approvndn, vne ú Commissão de Redacciio.
RELEVAMENTO DE PRESCRIPÇÃO

2' discussão do projecto do Senn.cl.o n. 44~ de 19·23, relevando a prescripcão em que incorreu o direito de D. Rosa
Araujo Domingues Carneiro, pura o fim de poder se habilitar ao recebimento da pensüo de montepio deixada por seu
finado irmão .Tm. de Araujo \Domingues Carneiro, 4' escriptururio rd.a Alfandega de •Macuhé.
Approvada.

..
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2• discussão da proposição da Camnra dos Deputados

· n. 53, de 1923, autárizando o Governo a applicar o saldo da
verba 4• do areamento vigente da Fazenda no pagamento
·juros .cl.as apolices. emittidas em 1922.
·.
Approvnda.

~os

·.~

'.

CREAÇÃO DOS CARGOS NA CASA DA MOEDA

.

2• discussão da proposiciio da Ca:rilara dos Deputados
n. 91 de 1922, autorizando O· G'werno a crea.I: diversos cargos na Casa da Moeda.
O Sr. Paulo de Frontin- Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador.
. O Sr. Paulo de Frontin ( *).- Sr. Presidente, o parecer
cont.rario da Commi•ssão de Finanças não se ref-ere ao objectivo

',.,

··.i;
''

da proposição; a Commissãr> manifesta-se contra ella, mas de .

um modo geral, pela circumstancia de estar o Governo investido de liutorizacão para reorganizar todas as repartições do
Ministerio da Fazenda,, suppr'imindo ou creando os cargos
que considerar desnecesario .ou im;prescindiveis.
· A proposição julga necessario alguns caTgos. Nestas condicões, parece-me. que não ha. propriamente uma incompatibilida.de, tanto mais quanto, até agora, o Governo não usou
da autoriza~ão. Talvez houvesse conveniencia em deimorar .a
passagem do projecto. Mas com a sua rejeição podia ser considerada uma necessidade os cargos que exa·ctam<inte foram
julgados indis.pensaveis pelo Governo quando a proposic;ão
foi formulada, votada e rupprovada na Camara dos Deputados,
envio á Mesa uma emendo. ao a.rt. 2•. Julgo ,que .não ha conveniencia em ser restabelecido o cargo, que a lei supprimiu;
mas quanto aos . outros, parece-me '[leias info!1mações prestadas á Gamara, que o serviço o exige.
.
Era o que tinha a submetter â consideração do Senado,
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Vem á 11-fesa, é lida, apoiada e posta em dis·cussão a se· .
.
..
·

~i~e

EMl!lN-DA .(: ! ~-

Ao artigo 2 -

Suipprima-se.

SaiO: dó.s sessões, i 3 de novembt·o·
F1'01ltin.

·

'i

do

1923. -

Paulo de

"i'I

, ·I

' . ·•·ll

O Sr. .João Lyra - Peco a Plllavra.

\ 11)

O Sr, Presidente ·- Tem

......-·---

a palavra o nob'ro Senador. :,l

:(•) Nlio foi revisto pelO. oradot• ,.
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. -.0 Sr. João Lyra ( •) ·""- Sr. Presidente, sou o relator do
parecer da Commissão de Finanças sobre a proposição a que
acai.Ja. de se referir o eminente representante do Districto Federal. Realmente a propoHição da Camara pretende a creacão de cargos na Casa da l\l oeda, cargos que poderiam ter sido
creados pelo Poder Executivo si este os considerasse neces·
sarios no momento:
A Commissão de Finanças - pi:·eliminarmenLe accentuarei - é contraria a qualquer creaç5.o de cargos neste instante, porque a situação financeira do Thesouro nos aconselha a
reduzir c jámais a collaborar na creacão de novas despesas .
. A preoccupação de todos que a compõem, actualmente, é .
equilibrio orçamentaria,,
O Sr. Paulo de · Frontin - Mas o parecer não se baseou·
nes~a doutrina nem se manifestou contrario. a ella. ·
O Sr. João Lyra - Explicarei :í. V. Ex. A ,questão . é . tão
debatida, tão conhecida é de Lodos os membros do Congresso
a precariedade das condi~ões do Thesouro, que não. parece
necessario a Commissão de Finanças esteja a recorrer sempre a esse ·argumento, re.petindo-o em, todos os pareceres que
tiver de dar.
'
·
0 Sn. PAULO DE FHONTIN - Si se Livesse chamado a attcnção, evitar-se-ü1, pelo menog; a creação desses cargos, por.,.
que partiu do Governo a solicitação feita :í. Cwmara.
O Sn ..ToÃo LYM. - Perdôe-~mc V. Ex.; chegarei lá. Si
se tratasse de cargos de necessidade urgente, já accentuei, o.
Governo estaria habilitado a fazer a creação.
· O SR. IRINEU MACHADO - Agora mesmo o Governo creou .
o cargo de secretario· no serviço de regulamentação da pesca.
O Sn. NILO P(ECANHA -.E ausmentou a dotação de sua
casa civil e militar. Não é o Governo que queria fazer economias.
O Sn. JoÃo LYM - Não estou discutindo a. attitude do
Governo em relação a ,serviços de outros ministrerios, e não
quero alludir a factos, cujos detalhes. desconheço, mas me
occupando da proposição em debate.
Dizia que, si s.e tratasse de cargos imprescindíveis, o
Poder Executivo eslava c está autorizado a ·creal-os. A Coomissão, entretanto, é de parecer que elles não sejam creados,
~anlo assim que u r·elalor ào oroamenlo da Falzenda não esb:í.
resolvido a votar ROla vrorogaoão da vigencia dessa atitori:
wçfio no orçamento q1w vamos dis'cutir.
Até o fim clest.o anno, o Governo estará., entretanto, autorizado a reorganizar lodos os' servioos do Ministerio · da
Fazen.da e a abrir os creditas neccssarios para as refo.rmas
que forem executadas si dellas decorresse augmento de
·
cargos.
O relator da Fazenda, repito, não votará., entretanto, pela
continua1;ão clessa autorização no exercício de 1924.
O Sn. NILo PEQANHA - Muito bem.
1...

;(*).Não 'foi revisto palQ (lrador.u
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O Sa. JoÃo. LYM :..:.., •• rpo~q.ue, ao cont.r~io,_ está :con~.
vencido de que .si autorisações tiverem de ser ·votadas, .deverão ser no sentido de SUroJJ;:imir despesas. ·
'
Tendo sido apresentaõa uma emenda pelo meu amigo,
·cminont() scn~dor pelo Districlo Federal, em virtude dos dispositivos regrmenLaes, :1 pr01posição terá de voltar com a.
·emenda á Commissão de l!~inanças, afim de que esta opine a.,
respeito. Terei então occasião de manifestar-me de ;novo .
. sobre o assumplo. Pretendi, !POis, apenas deixar dMde logo
accentuado o criterio que o Relator do orçamento da Fazenda,
pretende manter na elaboração das !eis de meio para :1.924.
'0. Sn. PAULO DE FnONTIN - Seria muito conveniente' que
o Governo aeompanhasse Y. Ex.
· 10 Sa. JoÃo LYRA - Era ~ que eu tinha. a dizer. :<Muito
bem; muito bem.)
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O Sr. Presidente - •rem. a palavra o nobre Senador.
.·
.
.
.
O Sr; Olegario Pinto (pela ordem) - Si'. Presidente, requeiro que V. Ex. consulte o Senado sobre se concede dispensa de interstício para que o projecto .do Senado n. 14, de
1923; que acaba· de ser approvado; em segunda discussão;· figure na ordem do di~ da sessão de amanhã.
'

•'·

.

O Sr. Presidente - Continúa. a -discussão. (Pauaa.) Si
não houver mais quem queira usar da palavra, declaro suspensa. a discussão. (Pausa.) · ·
·
. ·
Fica 'suspensa afim de ser ouvida.· a Commissão de Fi-·
nanca~ sobre a· emenda.
.
.0 Sr. · Olega.rio Pinto - Peco a palavra pela ordem.
.

.

'

.

:·:.

-'·

:··,_ ..

o Sr. Presidente - O Sr; Senador Olegario. Pinto requer
. dispensa de interstício para que o projecto do Senado n. U
de 1923, figura na. ordem do dia da sessão de amanhã.
·
Os Srs. ,que a ~oncE.Idem, queiram levantar-sE.\, (_z;»a~&~a.)
Foi .concedida.
Nada mais- havendo a tratar, vou levantar a sesã.o, de~i ·
gnando para o do amanhã a seguinte or:dam do dia;
3' discussão do projecto .do Senado n. 44, de 1923, rele-

.•

vando da prescripção em. que incorreu o direito de D. Rosa
Araujo Domingues. Carneiro, para o fim de poder se habilitar ao percebimento da J>Onsão ·de montepio deixada' por seu'
finado irmão Jm .. de AraujCI Domingues Carneiro, 4• escripturario da Alfandega de Mac.aM (da Commissão de ~i.nanças,
n. 292, de 1923);
'

·

·

· s• discussão da prOiiJosicão da Camara dos Deputados numero 10, de 110123, considerando do utilidade publicá o Auto·
de ensino, do accôooo ·com as necessidades do Exercito (com
paraccr [rt'I!01'rt't!el da. Com missüo de Justiça c Legislação, nu-. ·
m~1·o 143, de 1!123);
·

Continuação da 2' discussão do projecto do Senado n. 8(),
ii~ :1919, autorizando o Governo. ~ rever. Ol:! regulamel!~ da§

..;,
,

...
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repartições militares, ·fabr'icas, hos.pitaes · e estab~lecimentos ·
de ·ensino, -de acoôrdo com as necessi-dades do Exercito ·(com
purecer cont1•ario da Comm.issão de Finanças ao projecto e á
emenda do Sr. Soa1•es dos Santos, n. 298, de 1923');
2' discussão do projecto do Senado n. 9, de 1923, ·determinando que o Collegi 0 Militar do Rio de Janeiro tenha para
os gabinetes de sciencias 11hysicas e naturaes, dous ,preparador-es.oi:onservadores com as honras de Qapit.ão e vencinl{entos
fixados na respectiva tabella (com pareceres contrarias das
Commissões de Marinha e Guerra e de Finanças, n. ·259'1
de 1923);

·

2' discussão da proposição da Ca:mara dÓs Deputados
n. 71, de 1923, que autori-za a abertura, .pelo Ministerio da
Justiça e Negacios interiores, do credito eo9pecial de 2:160$,
parà pagamento de vencimentos que competem a 'Hermenegildo Mel·hado Bustos, em virtude do decreto n. 3. 995, de
1920 (com emenda da Co·m.missãó de Finanças, parecer
n. 233, de 1923);
·
2' discussão da .proposição da Camara dos DeQlutados
n. 62, de 1923, a:pprovando a •prestação de contas da Estrada
de Ferro Therezopolis, acerea do supprimento de 20 :000$,
determinado pelo aviso n. 38•5, do Ministerio da Viação e
Obras rPublicas (com parecer {avoravel' da Oommissão de Fi·
. nanças, n. 303, de 1923;
2' discussão da. proposição da Camara dos Deputados
n. 63 de i0•23, approvando a pr.estação de contas feita: pel-a
Estrada de Ferro Therezopolis, da quantia de 12 :000$, á mesma ·supprida pelo Thesouro Nacional, -em virtude do aviso do
lllinisterio da Viação e Obras Publicas, n. 3. 910, de i de dezembro de 1921 ,(co1n pm·ecer ((Lvoravel da Ccnwmissão de Finanças, n. 304, de 1923);
·
Continuação da 2• discussão do projecto do Senado n. 42,
o'e i 923, que decreta o Codigo •Commorcial Brasiileiro (com
parecer {ctvo1•avel da Com.rnissão Especial, n. 291, de 1923;
Levanta-se a sessão ás H horas e 20 minutos.

127' SESSÃO, EM 14 D;E NOVEMBRO DE .1!!23
i>RESIDENCIA DO SR. IlS'I'AC!O CO!MBnA, PRIJSIDE~;'l'~

A's 13 e mAia hoJ•as acham-se presentes os ::lrs. :
Olegario 'Pinto, Justo Chnrmnnt, Cunho. MachailiJ, Costa
' '"'' irntril, Brnjamin Barroso, Jnsr:\ Ar.cioly, 'João J.yra,
li'errcira Chaves, Antonio Mvssa, Onf.ar.ilio ele· Albuqul.lT'que, Pereira Lobo, Bcrnm•dino Monteiro. Nilo Peçanh_a,
Pauio de Frontin, Sampaio Corrêu, Bueno de Paiva, B~rnnroo
Monteiro Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Carlos Cavalcant1,
Affonso do Camargo, Lnuro Mü1ier o Vespucio do Abreu _(23),
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BlcSSÃO El'v!

Pre~entcs

O Sr. Presidente -

nb rr ta a sessão •

23 Srs.

~

'

833

Scníi-dores, está

Vae ser lida a acta da sessão anterior,

O Sr. Octacilio da Albuquerque (servindo de 2•

Secreta~

rio) procede á leitura da acta da sessão anterior, que, post~

em dlscueslío, é approvads, sem reclamação.

O Sr

~

·

a• Seoret.a~lo (servindo de t•). dá .c.o.nta .do ees:ulnte
EXPEDXEN.TE

Offic!os:
Do·. i• Seer.eta~i<! da Camara ~os .tleputa~ps, ~em~t,te~d~
·.... 1·
'

as segumtes

·' .. :____ ...

. .: , -· . .• .

.

PROPOSIÇÕES .....:
'

N. 117 -

... ,

.i923

O Congresso Nacional decreta:

· Art. L" E' o Poder Executivo autorizado a despender,
pelo Ministerio da Justiça c Negocias Interiores, no excrcio\o
de 1924, as quantias de reis 3.373:212$255, ouro, e rets
91.654:365$911 papel, com os serviços designados nas seguintes verbas:
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2. Subsidio do V ice-Presidente da Republica •.

· • • •:• •·• •:•:•• •. ,.

5. Subsidio dos Senadores .................. ,...._..... .

• • ••• •xo::o:•x•:OI

120:000$000
72:000$ÓOO

f61:496tóoo·
96 :ooo1ooo·
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7. Subsidio dos Deputados ........................... .

....... ··=·=·-· ••.

~.

Secretm·ia ela Gamara dos Dep"tados. Redu_zida de réis
62 :2i6$900, feitas as seguintes alterações na tabella:
· Pessoal: sub~consignação n. i O, cm vez de 9 primeiros officiaes, i08 :ooos, diga'-se 8 primeiros offioiaes,
96 :000$; sub-c(\nsignação n. 14, em vez de 4 segundos officiaes, 38:400$, diga-se 5 segundos officiaes,
48 :000$; sub-consignação n. 20 (um ajudante de porteiro, 6 :900$), supprima-se; sub-consignação n. 28,
em vez de 20 serventes, 72:000$, diga-se :?O guardas·
72_:0008; accrescente-se, em- seguida, uma nova· stibconsignação, assim redigida: "20 serventes, ordenado 2 :OOOS c gretificação i :000$, (art. 57, do Regulamento e Resolução n. i, de :1.923, da Gamara). cor<
rendo a despesa pelas dotações dos cargos_ que, du-
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ranle o exercício, forem supprimidos"; sub-consigna.!
cão n. 29, em vez de 6 auxiliares, 18:000$, diga-se.
5 auxiliares, 15 :000$; sub-consignacão n. 35 (gra'tificaçõe;s por serviços extraordinarios), transfira-se
para o j)Iaterial, III (despesas diversas), assim redigida: "Para os serviços extraordinarios da Secretaria"; sub-consignacões ns. 37 a 76, em vez. de
176:222$, diga-se 181:147$500, de accôrdo· com a seguinte discriminação: De 15 % : Ao chefe de secção
Eugenio Padilha de Oliveira, 2:520$; ao 1• oficial
Agricio los Santos Azevedo, 1 :800$; ao 2" official
José Cavalcanti Regis, 1 :440$; ao 2" official Raul de
Paula Lopes, 1 :440$; ao 2• official Adolpho Giog!iolti,
.·i :4-10$; ao 2" official José Armando Baptista Junior,
1 :HO$; ;w 3" officiaJ· Arislophanes l\I. de B. Barbosa Lima, até 31 de agosto, 720$; ao 3" official l\Ianoel Isidoró Vieira, 1 :080$; ao 3" official Silvio Correia de Brito, desde 1 de abril, 8108; ao redactor de
delJate.s José de Araujo Vieira, 1 :800$; ao red~_clor
debates Raphael Pinheiro, 1 :800$; ao redactor de
debates, supplente, Ernesto Corrêa de Sá e Behevides, 1 :080$; ao redactor de debates, supplente; Joaquim Ribeiro de Paiva, 1080; ao tachygrapho de
a• classe Armando de Oliveira Carvalho, 1 :3868; ao
fachygrapho de a• classe Americo Leitão, 1 :386; ao
lachygrapho, supplente, João Ribeiro ]\[endes: 1: 188$;
ao chefe dos· revisores Idibaldo Colombo· l\lartins de
Souza, 900$; ao zelador Jacob Pinto Peixoto, 900$;
ao continuo Armando Gonçalves dos Santos, 810$; ao
continuo Erico Ferreira Pacheco~ desde 1 de agosto,
337$500; ao continuo José Francisco Guarino, 810$;
ao continuo Jayme José Pires, 8108; ao servente Er-
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nesto Alves Peixoto; 540$; ao ser:vcnte l\lanoel Honorio Fm·reira, 540$; ao servente Amadeu Corrêa de
Azevedo, 540$; ao jardineiro João l\lanoel Pinto, 360$;
ao jardineiro 1\lanoel Alves de lllagalhães, 360$. De
de o/o : Ao director Rodolpho Custodio Ferreira, réis
4 :200$; ao vi ce-director Ernesto da Costa Alecrim,
3 :960$; ao~ chefe de secção Joaquim Ferreira di"
Salles, 3 :480$; ao chefe de secção Nestor 1\lassena,
3 :360$; ao chefe de secção José 1\Faria de Albuquerque Bello, 3 :360$; ao 1·• official Antonio Ferreira de
Salles, 2 :400$; ao 3° official Aristophanes 111. de B.
Lima. desde i de setembro, 480$; ao re'dactor de debates Heitor 1\Iodesto de Almeida, 2 :400$; ao redactor
de debates José lllaria Goulrat de Andrade, até 3Ó de
abril 800$; ao redactor de debates Sertorio 1\Iaximiliano de Castro, até 31 de janeiro. 200$; ao tachygrapho de t• classe Ismar Grey Tavares, 2 :904; ao
tachygraplw de 2• classe Cesar Luiz Leitão, 2:376$;
ao revisor Annibal de~ 1\loraes 1\lello, 720$; ao continuo Anacleto Frederico Aurnheiiner, f :080$; ao continuo Antonio José de Carvalho, 1 :080$; ao continuo Hermbeto Duarte, a.té 30 de abril, 360$; ao continuo Ladislau de Almeida, f :080$; ao continuo Heitor Carlos da Silva, 1 :080$; ao servente Alvaro Evangelista Nogueira, até 31 de janeiro, 60$; ao servente
Anselmo Rosa, 720$; ao servente Francisco Fernandes Braga, 720$; ao servenfe Pedro Cordeiro de Souza, 720$; ao servente Hilario Francisco de Jesus.
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720$; ao jardineiro Leonardo do Amaral Teste, até
30 de abril, 160$. De 25 %: Ao secretario da presidencia Otto Prazeres, até 31 de julho, 2 :887$500; ao
chefe de secção Honorio Quinlanilha Netto Machado,
4 :200$; ao 1" official Amilcar Marchesini, 3 :00$; ao
conservador da Bibliotheca Aécio Guerra, 1 :800$;
ao conservador do archivo Cicero Gabriel da Trindade até 31 de julho, 1 :050$; ao redactor de debá-:.
tes .José J\laria Goulart de Andrade, desde 1 de maio,
2 :000$; ao red~clor de debates Nestor Ascoly, 3 :000$;
ao redactm· de debates Serlorio Maximiliano de Cas-.
lro, desde 1 de fevereiro,2 :750$; ao tachygrapho de 1•
classe Alcydes Marques Pinto, até 30 de maio, réis
. 1 :512$; ao tachygrapho de t• classe Lincoln Godinho,
3 :630$; ao chefe da sub-ISccção de Policia Lucas Ferreira de Salles, 2 :400$; ao continuo Alexandre Cidade, até 30 de abril, 450$, ao continuo Hermeto Duarll', desde 1 de maio, 900$; ao continuo .João 1\lüller
Inturn, 1 :350$; ao· continuo Luiz Bernardes Chaumcet, até 31 de outubro, 1.125$; ao continuo 1\fanoel
Pereira de Sant'Anna, 1 :350$; ao servente Alvaro
Evangelista Nogueira, desde 1 de fevereiro, 825; ao
.Jardineiro Leonardo do Amaral Teste, dMde 1 de
maio, 400$. De 30 % : Ao secretario da presidencia,
Otlo Prezeres,. desde 1 de agQsto, 2:475; ao chefe
de secção Americo · Vllil, 5:400$ ao chefe de secção
Mario Cockrane de Alencar, 5 :040$; ao sub-chefe de
sec-ção Francisco Diogo Capper, 4 :860$; ao subchefe de secção Primitivo 1\loacyr, 4·:860$; ao 1" official Francisco Modesto; 3 :600$; ao t• offical lllanoel
Gonçalves Vieira, 3 :600$;. ao conservador do archivo
Cícero Gabriel da Trindade, desde 1 de agosto, 90_0$;
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ao redactor de- debates Aut<Jnio Gervasio Alves, Saraiva, 3 :600$; ao tachygrapho de 1• classe Alcydes 1\Iarques Pinto, desde 1 de junho,· 2 :541$; -ao tachygrapho de 1' classe Eurico ·Jacy l\fonteiro de Oliveira,
4 :356$; ao lachygrapho de 1" classe Aureliano de
Souza e Olh•eira Coutinho, 4 :3568; ao tachygrapho de
·1•--classe Amaro de Albuquerque, 4 :356$; ao taêhy..:
grapho de f• classe Olyntho lllodesto, 4 :356$; ao tachygrapho de 1" classe Salomão de Vasconcellos;
4 : :i50li5; ao tachygi.>apho de 2• ·classe ·José l\lariano ·
Carneiro Leitão, 3 :564; ao chefe da sub-secção .da
-Portaria, Augusto Teixeira lllocho,_ 2':880$; ao portl'iro José Pinto :Machado, 2 :700$; ao ajudante do
c-hefe da sub-secção da Parlaria ,José Gonçalves dos
Santos, 2 :0708; ao conLinuo João III aranhão, 1 :620$;
ao continuo Luiz Antonio de· Oliveira, 1 :620$; ao
continuo Paulo· ?.Iarlins de Lima,.~ :620S; ao conti.:.
nuo Serapião de Oliveira, 1 :620$; ao continuo Alexandre Cidade, desde l ile maio, 1 :080$; ao conti..:
nuo Luiz 'Bernardes Chaumel, desde 1
novembro,
270$; ao servente Paulo Pereira da Silva, 1 :080$000.
Total, 181 :U7$500. Rubrica V (~ispensados do ~er
vi(;o) : Suh-e1,msignação 11 . .79 (um superintendenl3 ·
da 1'edacção dos debates, 18:000$, supprima-se; su!J..:
consignacão n. 8'•, um contfnuo, 5 :7028)00~. suppri·ma-se: snb-consignação n. 87 (um servente, -~:i 80S);
supp1·ima-se. · )!ateria!: Sub-cqnsignação n. 97, lettra a, ·em ·vez de 6:500$, diga-se 1 :>300$; stib-cünsi-
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gnação n. 97, lettra b, em vez de 23:499$400, diga-se
1 :499$409; sub-consig:nação n. 97, lettra e, supprimam-S!! as palavras fma!!s <ma Imprensa X'acional» ..
.

i..!06 :343$200

.•:•: ·- •.• :•-::t:-•..:t::D:-.:E,

.·

J). Ajudas de custo aos nwmb1·os do Congresso Nacional . ...
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10. Secretm·ia de -Estado. 'Reduzida de 1:500$, feitas as S!!-.

guintes
gnanão
1 :000$,
1 :OOO$,
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H.: Gabinete do consultor geral da Republica. Reduzida de
2 :500$, feHa a seguinte alteração na tabella: :\Iateria!: sub-consignação n. 11, leLtra b, em vez de réis
3 :000$, diga-se 500$000 ..... , ................ ·... .
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alterações na tabella: •Material: sub-consin. 36, letlra b, em vez de · 2:000$, diga-~a
sob-consignação n. 36, lettra d, em vez de
diga-se 500$000 ............•............

~ §_4.9 :320$000
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_1a7 :483$118'
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5:600$000

12. Justiça Federal. Augmentada de 16:192$600, feitas na ta-
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ã""

be!la as seguintes alterações: Pessoal - sub-con- ·
!ignação n. 24 (dons officiaes.de justiça, etc.), onde.
se diz: 960$, diga-se: 1 :200$; sub-consignação n. 25
(onze officiaes de justiça), onde se diz: ·720$, diga-se~ 900$; suh-consignação n .. 31 (dons serventes),
onde se d_iz: 1 :SOO$, diga-se: 2:160$; sub-consignação n. 43 (um official de justiça), onde se !fiz:
720$. diga-se: 900$;. sub-consignação n. 4.9 (um: official de justiça), onde se diz: .720$,. diga-se: 900$;
sub-consignação n. 61 (dons officiaes de justiça).
onde se diz: 720$, diga-se: 900$; sub-consignação
n. 67 (dons officiaes de justiça), onde se diz: 720$,
diga-se: 900$; sub-consignação n. 73 (tres officiaes
de justiça), onde se diz: 720$, diga-se: 900$; sub-
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Va1·iatiel
consignação n. 79 .(dous officiaes de justiça), onde se
diz: 720$, diga-se: 900$; sub-consignação n. 85 .A,
(Para a incorporação do augmento de que trata o
ar!.. i50, § i• do decreto legislativo n. 4.655, de 10
de agosto de 1922), 7:667$400, suppriina-se. Material: sub-consignação n. 101, leltra a, onde se di01:
2:500$, diga-se: 500$; sub-consignação n. 101, lettra c, onde se- diz: 5:000$, diga-se: 1 :000$; subconsignação n. 111, leltra a, onde se diz: '1 :200$, '
diga-se: 200$; sub-consignaÇão n. 111, Jettra b, onde
se diz: i :000$, diga-se: 200$; sub-consignação numero 123, lettra a, onde se diz: f: 100$, diga-se 300$;
sub-consignação n. 123, leltra b, onde se diz: 1 :100$,
diga-se: 200$; sub.:.consignação n. 127, Iettra a, onde
se diz: 1 :100$, diga-se: 200$; sub.-consignação numero 127, lettra b, onde se diz: 1 :000$, diga-se:
200$; sub-consignação n. 132, leHra a, onde se diz:
1:100$, diga-se: 200$; sub-consignação n. 132 B,
onde se diz: 800$, diga-se: iOO$;, sub-consignação
n. i37, Iettra a, o'nde se diz: 500$, diga-se: -100$;
sub-consignação n. 137, lettra b, onde se diz: 500$,
diga-se: 100$; sub-consignação n. :1.42, lettra a, onde
se diz: i :100$, diga-se: 200$; sub-éonsignação numero 142, lettra b, onde se diz: 1 :000$, diga-se 200$;
sub-consignação n. 1.47, Iettra a, onde se diz:_f :000$,
diga-se: 100$; sull-consignação n. 147, Iettra b,' onde
se diz: 1 :000$, diga-se: 100$; sub-consignação numero 152, leU.ra a, onde se- diz: 1:100$, diga-se:
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200$; sub-consignacão n. 152, lettra b, onde se diz:
1 :000$, diga-se: 200$; sub-consignação n. 153, onde
se diz: 8:400$, diga-se: 10 :400$, accrescentando-se
o seguinte: "sendo 2:000$ destinados á acquisição
de moveis para o Juizo Federal de. Pernambuco";
sub-consignação n. 156, onde se diz: 55:000$,. digase: -92:400$, ficando esta sub-coOBignação assim redigida: - Aluguel de salas ou êasas destinadas ás
audiencias dos juizes seccionaes, assim distribuído:
Amazonas, 7 :200$; Pará, 6 :000$; Maranhão, 2 :400$;
Piauhy, 1 :800$; Ceará, 3 :600$; Parahyha, 3 :000$;
Pernambuco, 4 :200$; Alagoas, 3 :600$; Sergipe, ré is
3 :600$; Espírito Santo, 8 :400$; Rio de Janeiro, réis
6:000$; S. Paulo,, inclusive 3:600$, para o juizo
supplentc da cidade de Santos, 25 :200$; Paraná, réis
6 :6008; Santa Catharina, 4 :800$; Rio Grande do
Sul, 4 :800$; llfatto ·Grosso, 1 :200$; sub-consignação
n. 162, onde se diz: 6:336$, diga-se: 4 :336$000 ..••
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1.041:830$118
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131" Justiça do Districto Fecleml - Reduzida de 19 :580$, fei- las na tabella as seguintes alterações: Pessoal-sub,..
consignação n. 15 (dous serventes), onde se diz
f :800$, diga-se 2: 160$; sub-consignação n. f 6, onde
se diz f :200$, diga-se 6008; sub-consignação n. 17,
onde se diz -i :000$, diga-se 9 :000$; sub-consignação
n. 24 (cinco officiaes de justiça), onde se diz 1 :500$,
diga-se 1 :800$; sub-consignação n. 25 (45 officiaes
de justiça cíveis, comprehendidos os ·das Varas de
Orphãos e da P1·ovedoria e Resíduos), onde se diz
1 :200$, diga-se 1 :500$;
·sub-consignação n. 27,
(cinco sreventes),. onde se diz 1 :500$, diga-se réis
1:800$ sub-coTIBignação n. · 38 (quatro serventes),
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onde se diz 1 :500$, diga-se 1 :800$; sub-consignação
n. 43 ( -i3 officiaes de justiça cíveis), onde se diz
1:200$, diga-se 1 :500$; sub-consignação n. 47 a
(Para incorporação do augment 0 de que trata o arligo 150, § ·1 •, do decreto n. 4. 555, de 10 de agosto
de 1922, 49:800), supprima-se. Material - na rubrica I, onde se diz SecretaJ,"ia da Côrte de AppelIacão e Procuradoria Geral, diga-se: Secretaria da
Côrte de Appellação: sub-consignação n. 49, onde
se diz 5:500$, diga-se 3 :000$; · sub-consignação nu-;mero 56, leLira b, onde se diz 500$, diga-se 100$;
sub-consignação n. 56, JeUra e, onde -se diz 500$,
diga-se 1005; sub-consignacão n ..64, letlra b, onde
se diz 1 :000$, diga-se 100$; sub-consignacão n. 71,
let!ra a, onde se diz 600$, diga:..se 100$; sub-consignação n. 71, Jettra b, onde se diz 1:000$, diga-se
200$000 .• ........... • ............... ó • • • • • • • • • • • • •
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Policia do Disti'icto Federal -

Reduzida de 120 :524$560,
feitas as seguintes alterações na tabella: Pessoal.
Sub-consignação n. 1, onde se diz 32:400$, diga-se
24 :ooo:;;; sub-consignação n. 4, onde se diz 79:0001.
diga-se 79 :200$; sub-consignação n. ··5. onde se diz
6-i :000$, diga-se 54 :0005; sub-consignação n. 7, onde se diz 489 :000$, diga-se 489 :600$, em consequencia de erro da tabella; aub-consignações ns. 25, on-

f

I
-!

de se diz 1:200$, diga-se i :500$; n. 37, onde se diz
i :800$, diga-se 2:160$; n. 43, onde se diz 1:825$,.
diga-se 2 :160$; n. 44, onde se diz i :460$996, diga-:
se 1 :753€5195; ·n. 49, onde se diz 2:007$500, diga-se
2: i 60$; n. 52, onde se diz J·: 642$500, diga-se ré is
i:971$; n. 53, onde se diz 1:825$, diga-se 2:i60$;
n. 56, onde ee diz i :825$, diga:.se 2 :i 60S; n .. 57,
onde se diz i :971$, diga-se 2: 160$; n. 60, onde se
i::Iü i :620$, diga-se i :944; n. 80, onde se diz 1 :620$,
diga-se 1 :94-\$; 11. 107, onde se diz i :800$, diga-se
2:160$; 11. 109, onde se diz 1:200$, diga-se 1 :500$;
n. 110, onde se diz 1 :500$, diga-se i :800$; n. iii,
onde se diz 1:200$, diga-se 1:500$000. Snpprima-se
a sub-eonsignação n. 111 A. (Para ·a .. incorporaç-ão
de qve trata o art. 150, § ·J• do decreto n. 4. 555, de
iO de agosto de i92-2), 111 :9i9$460. l\Iaterial: subconsignação n. i27, accrescente-se-·: "inelusiYe réis
3:000$, para o' expedi ente da Inspectoria Geral de
Vigilantes Nocturnos: sub-consignação n: 139; redija-se assim: "Conducção . de enfermos, alienados é
_ cadaveres, que pdoerá ser feita por contracto"; sub-'consignação n. 1"45, lettra a, onde se diz: ·i O:000$,
diga-se i :000$; sub-consignação n. 145, letlra b,
onde se .diz 117:940$, diga-se iO:'OOO$; sub-consignilção n, 145, Iettra c, onde se diz 500$, diga-s!!
300$; sub-consignação n. 145, Iettra d, onde s-e di..:
560$, diga-se 300$; S4b7consigna-ção n. i66, lettra a,
onde se diz 500$, diga-se 100$; sub-consignação nu.;.
_
.
mero i66, le((ra b, onde se diz 500$, diga-se i00$000 :•.•:o::..::co:o::o,•.I.•:. 1.7~:U8UOQ
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f.G •.Policia JJi/ila;· - Reduzida de 23:564:719, ·feitas nas ta--- bellas a.s seguintes alterações: Pessoal, rubrica VIII,
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Variavel
(reformados) sub-consignações: n. 54, tenente-coronel Antonio do Rego Duarte 1:152$, supprima-se;
n. 84, major graduado Fernando Alves de Souza
Alão 6:720$, supprima-se; n. 122, tenen~e Antonio
da Costa Yalgueredo 1 :020$319, supprima-sé; n. 143,
1" tenente Adolpho Rodrigues Soares Pereira 480$;
supprima-se; n. 16-i, 2° tenente Argeu Teixeira Peixoto de Araujo, 5:200$, supprima-se; n. 190, 2" sargento Antonio· Ferreira· da Fonseca· 8-H$800, supprima.o..se; n. 234, cabo de esquadra Fernando Cosme
Marques 768$600, süpprima-se; n. 365, anspeçada:
Avelino FrFeire da Costa 732$, supprima-se;_ numero 368, anspeçada João Domingos da Silva, 732$,
. supprima-se;
n. ·i36, soldado Ant{)nio Anacleto
Martins 732, supprima-se; n. 459, soldado Roldão
Ribeirão 732$5, supprima-se; n. 465, soldado Fidelino
J{)sé do Nascimento .j32S, supprima-se; n. 474, soldado Oswaldo Fraga 732$, supprima-se; n. 484, soldado Aristides Albuquerque. de Hollanda Cavalcanti,
972$, supprima-se; n. 495, soldado Luiz Sodré, 486$,
supprima-se. Material Sub-consignação n. · 539,
onde se diz 1 :000$, diga-se 200$000 ............... .
ij.
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8.096:193$144- 5.333:877$4'!0

Cosa de Detenção- Reduzida de 15:500$, feitas nas fabellas as seguintes alterações: Pessoal - Sub-consignaçõcs: n. 12, em vez de 2 :000$, ·diga-se 2: 160$;
n. 14, cm vez de 1:800$, ·diga-se 2:160$; n. 15, em
vez de 1:800$, diga-se 2: 160$; n. 17, em :vez de

t

í
/

•
,;

:
.-!~

2:000$, diga-se 2:160$; n. 18, em vez' de i :500$, diga-se 1 :800$; n. 19, em vez de 1 :200$, diga-se·
1 :500$; n. 20, em vez de 1:200$, diga-se 1 :500$;
supprimam-se as sub-consignações ns. 22, 23 e 24,
respectivamente, um daetylographo, um electricista
e um servente, no total de 5 :400$; sub-consignação
n. 28 (Para a incorpora<;;ão do augmenlo d!> que trata o art. 150, § 1", do decreto n. 4.555, de 10 de
agosto de 1922, 14 :400$), supprima~se. 1\laierial:
sub-consignações: n. 29, em vez de 4:400$, diga-se
600$, substituindo-se a palavra "impressos" pela palavra "publicações"; n. 34, em vez de 6:000$, diga-se 2 :000$; n. 38, em vez de 30:000$, diga-se
34 :000$; n. 40, em vez de "1\ledicamcntos, drogas e
•vasilhame para jlharmacia", diga-se "Vasilhame e·
ulensilios de pharmacia"; n. 41, em vez de 3:600$,
diga-se 7 :400$; n. 47, em vez de "Utensilios dp asseio", diga-se "Asseio e desinfecção do estabelecimento"; sub-consignacão n. 53, lettra a, em vez de2:520$, diga-se 1 :620$000 •.••.....•........•...•
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Reduzida de 1 :100$009, .feitas na
tabellas as seguintes alterações: Pessoal -. Sub-consignações: n. 13, em vez de 2:115$, diga-se 2: 160$;
n. 16, em voz de 1 :439$200, diga.:sé-1 :727$040; n. 18,
em vez de 1:858$800, diga-se 2 :160$; n. 19, em vez.
de 1 :239$192, diga-se 1 :487$030; n. 20, em vez de·
1 :000$, diga-se 1 :250$; n. 21, em vez de 1 :4003;
diga-se 1·:680$; n. 22, em voz .de 600$, diga-se réis
750$; sub-eonsignação n; · 26 (Para a incorporação
do augmento de que trata o art. 150, § 1" do decre.to
n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, 13:884$961), sup-

.18. Casa ele Col'recção -
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prima-se. Material: sub-consignacão n. 50, lellra a,
em vez de 1 :000$, diga-se 100$000 · ............ .
1~-·-

'Arcl!ivo iYacional - Augmenlada de i :300$, feitas as seguintes alterações na tabe!la: Jllaterial: accrescente-se· a seguinte. sub-consignação: "Para fardamento
dos serventes e do zelador de machinas, á razão do
150$, a cada um, 1 :500$; sub-consignacão n. 36, lettra b, em vez de 300$, diga-se 100:000$000 ......•

-

VCIHa_t~~l

•••

•.:•:-•~·-.-:--=:-.:

inspectores a 2:400$960 ....· ......... .
inspectoras a 2:400$960 ............. .
enfermeiros-chefes a 1 : 875$38-í ...... .
enfermeiras-chefes a _i :875$384 ...... .
primeiros enfermeiros a 1 :440$576 ... .
primeiras enfern1eiras a 1:440$576 ... .
11 segundas enfermeiras a 1 :052$250 .... .
6 segundos enfermeiros a 1 :052$250 ... .
i :Ji guardas de 1' classe a 923$437 ....... .

4:801$920
7:202$880
7:501$536 .
7:50i$536
2:881$152
4:321$728
11 :574$750
6:313$500
28: 627$5-í7

!:'.

~

Reduzida de .132:840$794, feitas as seguintes alterações na tabella: Pessoal: subconsignaçã0 n . 13 (um dentista em disponibilidade
3:600$), supprima-se; sub-consignação n. 22, em
vez de 1 :SOO$, diga-se 2 :160$; sub-consignação n. 24,
em vez de 3:600$, diga-se 4 :5008; substitua-se a rubrica V · (Hospital Nacional) . (de nomeação do director e do administrador), pela seguinte:

~
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20. Assistencia a Alienados -
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45 guardas de 2' classe a 828$075 .......• 37:263$375
; 20 guardas de 3' classe a 750$300 ....' .. :. 15:006$000
'- • f enfermeiro-c1Iefe ..... :: .'. :. ·... . ·: . . :.
2:020$320
f massagista .... : . . .·: . . :.-: . .... :. ::. :.
2:313$120
f photographo ... :.:::.:::::: .. ' .. ·.·.-.·.·.
1':875$384
f conservador do laboratorio anatorno.:paUwlogico ....... -. ·...... ·•.. .·: ·. : . .' ..
2:400$,000
i auxiliar· do laboràtorio ·anatomo-patbothologico ............... ; .. ; ... -. . i :449:360
i auxiliar do 'Jaboratoricr · anatomo-pathologico ........ : ......... ~-.-.-.·.. :.
1 :H!l$360
1 serYente do laboratorio · anatomo·-pathologico ..... ; ; ; .. ; . ; ..... ·. ·... ·. ·. ·· ·.
1:130$025
2:i96$000
i conservador do necroterfó· ;."'-.:r.-.-.-•• .-.,.,
4:801$920
2 ajudantes de pharmacia a 2:400$960 .. .
2:379$0ÓO i ampolleiro ......................... :.
1:354$200
• 1 auxiliar de pharmàcia ....... :. : . .. .-:.
901$275
1 auxiliar de·pbarrnacia ... :: .........-.-.
828$075
i auxiliar de pbarmacia :. ::; :. :::.:: ..·.
i ajudante de porteiro :. : .... :. :; .• :. :.
1:203$225
1 servente ......... : . . :: ..... .·. : . ... :.
979$050
1 guarda-portão ... : .. : .• : .... ;;: .... .-:.
- 750$300
3 serventes a 730$300 . .-:::.- ..·......·:.:.
2:250$900
i conserYador ·do gabinete dentaria·..-.- .. ·.
i:440$576
1 bibliothecario ·: ......... : . . ::: ...... .
1.:730$448
i mestre-escola · ·.: ; : : .... : . : : ...... : . . :.
900$275
I correio ... ::::::.:: .. : .... -.'; ...... ·.. ·• . . 2:160$000
i rondante ......... :. :: ...• . ·....... ·.. ·.
915$000
2 barbe\ros a 1 :052$200 . : . :: ; ........... .
2:10~$400
1 roupeiro ........................... .
1:H0$576
i ajudante de roupeiro ................ .
1:354$200
._ .i me~tre de costura .................... .
2:163$000
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1:585$512
:1 conlrá-meslre de costura ..•..•......•
3:001$200
4 costureiras a' 750$300 ••.•. ·••......•.•
2:160$000
_:1 iypographo .... : . ................... .
2:160$000·
.:l encadernador ..............•.....•...
:1:730$448
:1 carpi_nteiro ...•............ ·.•. ·......•
2:•160$000
1 ferreiro .....••...1••••••••••••••••••••
2:181$360
i pedreiro._ .............. : ............. -... .
1:203$225
i aJudante de ·pedreiro ........._•......•
:1:440$576
i pintor .......•............. ; ....... .
1:730$448
1 sapateiro ........................... .
i:875$384
1 bombeiro ·...........................-.
1:203$22~
.i colchoeiro ................. ; ........•
i:440$576
1 guarda d'agua ............•..........
2:160$000- .
:1 chefe de cosinha .......................·
2:881$152
2 ajudantes de cosinha, a' 1 :440$576 .....•
5:261$000
5 cnsinheiros a 1 :052$200 .• ; ....•......
1 cosinheiro .... ·.. -•.. ·.............•..• - i:262$7001 faxineiro ...... ·.......... ; ...._.... _... · . 846$387
3:751$500
5 faxineiros a 750$300 •• • ••••..••.••••_.
2:400$960
1 chefe de copa .........••............•
1:440$5761 ajudante- da copa .................... .
1:203$?25
1 copeira .......................... _... .
1: 125$45()
·1 copeira ........... -............._-.,, .. .
2:700$825
3 copeiros a 900$275 . ; .....•.........•
3:751$500.
5 copeiros a 750$300 ................-••. •:
. 602$700
1 serven~e de copa ............... , .... ,
3:660$000 '
1 despenseiro .........• ....... -. ....... .
1:203$221')
1 ajudante de despenseiro .•. ~ , .•••.••• _.,

· _variavel
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·i servent.e . ; ................•.........
.I servente .......••...• ·•••...••••••••••.
1 electricista •...............••..•.•••.
.1 foguista •.................••••••.••••
1 foguista .............•.....•.••...•••
1 encarregada da lavanderia .•.•..•.....
I ajudante da lavanderia ..••••..••.•...
~ Iavarleiras a 730$300 ••••.••••.•.••••
1 jardineiro ......... ; .........•.......
2 horlclãos a· l :05'28200 ........•......•.
1 clw.carciro ......................... .
1 carroceiro .......................... .
1 ajudante do administrador ... ·..••.•...
i auxiliar ......................•......
2 auxiliares a 2: 1ü0$ ......••••••......
1 auxiliar ................... ; .•..•....
2 auxiliares a 1 :-HO!i-576 •.......••.•.•..

i ..... . .

1:125$450
900$275
1 :730$448
1:730$448
"1 :440$576
2:400$960
1:440$57!i
J I :25Wii00
1:354$200.
2:104$400
750$300
750$300
3:660$000
1:739$232
4:320$000
1:125$400

CD

"'
"'

lll

~·
o
l'l

~

.......
t;l

z"'

-.

2~881$152

o

----

.,.<tcJ
"'
6

276:071$259
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Sul!sti!ua·-sc a rulwlea VI (Instituto Ncm·opalllologico)
pela seguinte:

~

1 conservador técllnico. gratifica~o ..•••
1 conservador do gabinete de psyclwlo-,
g ia experimcnl ai, g1'atificação .....•.
1 conser\·ador rio inst i tu lo, gl'aLificação .•
1, inspector, gratificação ................... .
f inspcclora, gratificação ...• , ..•.....•
4 vrimeil'O enfermeiro, gratificação .••..•
1 f'l'imeira enfermcil·a, gratificação •.••..

t;l

9

.,.,cl<>.::

3:600$000
2:160$000
2:160$000
2 : -\00$960
2:-W0$960
1:116$300
f; 116$300

...

'!:j.
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segundos enfermeiros. a 1':052$250 •.•• ~ . z;: t04$500
segundas enfe'rmeiras a' 1:052$250 .... . ·. 2:10-i$500
guardas de primeira a· 900$275 ....... . . : 2 :700$825
2:250$000
auxiliares a 750$ ...................... .

Var.iavel
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Variavel

24:114$345

Substitua-se a rubrica VII (Pavilhão de Molestias Ner-.
vobas) ·pela seguinte:
1 enfermeiro . . . ................. .
2 segundos enfermeiros a 1 :052$250.
1 guarda de 3' .................. .

2:068$632
2: i04>S500
. 750$300

'

..~:.-'·

4 :923$·i32

g:
g

a rubrica VIII (Escola· de reta.rdados) pela

"",..z

[J.

f:'ub~lilua-se

8

seguinte:
1 mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

'J

2·; 160$000

Substitua-se a rubrica IX (i\lanicomio Judiciario)
seguinte:
·
·
2 internos a 1 :200$000 ............ .

pela

2':400$000

2:920$000
1 auxiliar- <l_e escripla ............. .
1 inspector . . ........ ; .........· .. . . 2 :555$00Õ
2· rondanles a· 1 : 16'4$000 .......... . ·.· 2:928$000
1 · pi·ilneiro enfermeiro : .......... . . 1 :756$800 .

. llI

--~·

--\

2 segundos enfermeiros a 1 :372e500..
8 guardas a- 915$000 .•.••••••... o o o

2:745,000
7 :320$000
22:624$s:oo
•

._

Substitua-se a:·rubrioa XIV (Colonia de Alienados)· 'de
nomeação· do' ·director- pela seguinte:
1 clfe~e: de· laboratorio de. pe!iquizas
eh moas o oo • o o o o o , o o o o o o o o o o o o o. o o
5:400$000
i· ·ajudante· de ·conservador do labora. torio o oo • o o o . o o o o o o o o o o o o o o o • o o o
1':728$000
1- auxiliar da administração o o o o o o o o o o
3:000$0\)0
1· auxiliar' da·.administr:açãoo o o o o o o o o
2:400$000
1· auxiliar. da· ádminislração, o o o_o o o o o
2:400$000
1 auxiliar de pharmacía o o o o o o o o o o o o . 2:400$000
1· correio o oo o o o o o o o o. o o o o o o o o.
o
2:160$000
1- ·-iiiJlpeclor-chefe dos serviços de
· doentes o oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o '2:4()0$000
1 ·enfermeiro o oo o·o o o o o o o o o o .': o o ; o ••
2:160$000
· 1 enfermeiro o o .o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o
1:800$000
1 ·enfermeiro o oo o o o o o o o o o o o o o o o o ; o o
1:656$000
: 7 gua1·das a 1 :200$000 o o o o o o o o o o o o o
8:400$000
· 90 ·guardas a 1 :050$000 o o o o • o ••••• ·••
9:450$000
fO:oguardas a 1:125$000 _ •• o o ••• o o•• _. 11:250$000
· . .J
·20-. serventes, sendo 10 a 750$000 e. 10
a'-•600$000 o o." o o. o o •..•. o .•••.•• ; 13:500$000
' 5- 'àlfaíates; sendo um com 2 :;160$, um
com 1 :728$ e lres a 1:500$0000 o. o
8:388$000
2 rondantes a 1:350$000;oo•o•oooooo
2:700$000
2 guardas portões a 900$000 o o o o o o o o
1:800$000
0
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1 guarda zelador dos scrvi~,:.os de aguas
1 porteiro ...............••.•••....
1 despensoiro . . .......•.•.•.•....
i roupeiro ......................... .
i ferreiro-serralheiro ......••......
1 pedreiro ...............•...•....
1 colchoeiro ................••......
1 carpinteiro ...............•.......
1 carroceiro . . ................. ·.... .
1 cocheii•o ........................ .
2 cozinheiros, sendo um com. 2:160$ ·c
outro com 1 :728$000 ............. .
2 ajudantes riP eozinheir<:r, sendo um
com 1 :350$ p outro com I :200~ ....
2 copeiros, sPndo
1
1

·1
1
1
1
1
1
1

10

Uin _ com

f : 125'

e

outro com 975$000 ........•.......
encarregado da lavanderia ...•....
ajudante da lavanderia ...•......
encarregado dos aviarios •.........
encarregado dos estabulo.s c cocheiras . .. ..................... .
encarregado ria possilga .......... .
chefe de' cullum .......•.•••....
ajudant c do chefe de cultura •.....
hortelão ·. . . ...........•.•......
ja•·dineil·o ....................... .
trabalhadores d·c lavoura, sendo
dous a 1 : 1-1'0~. dous a I :050$, dous

1:125$000
1:500$000
2:460$000
1 :500$000.
2:i60$000
2:160$000
J :125$000
2:160$000
I :200$000
1 :125$000

:--

..

!>:

~

/

3:888$000

:--

"""'
e
c

2:550$000

""""

~

2:100$000
j :560$000

;..

"'
o

1 :O()O$QOO

1:350$000
1 :350$000
I :350$000
1:500$000
'1:500$000
1 :350$000
1:350$000

"

'

.

•

,

a 975$ c quatro a 750$000 ...... .
2 motoristas a 2.:160$000 ........... .
1 "ajudante de motorista ........... .
1 foguisla .......... - ... -~ ....... .

9:330$000
-i :320$0'00.
1:728$000
2:160$000
138:243$000
:III

tr.

"',_,
o

Subst ilua-8c a. rubrica XVII ( Colonia de Alienadas), de nomeação do director:
<•ncarrcgadn do scrvi~,;o technfco de
gynccologia . . .................. .
J encarregado de sc1TÍ!.'O !ccbnico de
odontologia . · .. ; ................. .
2 auxiliares de administrapão a 1•éis
2 :H5$600 ......•..............
1 auxiliar de pharmacia ...... : . .. .
1 conse1•vador do Iaboralorio .....•
1 inspector . . .................... .

1 porteira . . ..................... .
. --..:,;

[

-~

1 encarregado de pomicul!ura ...... .
l mestre de rendas e bordados ... .
1 encarregada de avicultura ... ; ... .
1 encarregada de apicultura ......· .. .
1 primeira enfermeira ............ .
2 segundas enfermeiras a 1 :235$250

"'

,,.

;1'

COl'l'CÍO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ••••

i guarda. . . ; ........ ·.•.....•......

2 guardas, a 9f 5$000 ••••..••••..•••
5 guardas, a 869$250 ••.•...• · .••• ,.
1 mestra de oíficina de

costu~a. •••••

...

/

5:400$000

-"'

~

.:~-

3:600$000

"'

~

J:83i$200
2:415$600
915$000
"2:415$600
1:625$040
2:160$000
l:493$2Íl0
2:160$000
915$000
915$00()
1:537$200
2:470$500
1:098$00()
1:830$000
·i :346$250
~ :l60$00Q
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Variavel

VIP'ia"L

Füca

1
2
1
1
1
1
3
1
1

1:235$250
costureira ...................... .
2:196$000•
costm·eiras, ·a 1 :098$000 .......••.
roupeira ·. . ... •................ ~ ..
1:7548400
1:098$000
ajudante de roupeira· ........... .
1 :756$800' .
despenseira ·. . ...•..........•......
encarregada da lavanderia ·....... .
1 :493$280'
1:921$500,
lavadeiras, a 640$500 ...•.••••••
1:493$280
cozinheiro chefe ..-.............. .
778750
a.iudante de cozinha ............. .
1:2818000 1
2 copeiros, a 6408500 ........... .
915$000 1 .
1 rondante . . .................... .
2:196$000
1 motorista . . . ................... .
1:756$800
1 ajudante· . . ..... , .. ' ......... ;.. .
915~000·
1 lavrador· ....................... .
1:7098320
1 jardineiro ............•.........
1 ajudante de jardineiro .......... .
6408500
9158000
1 hortelão . . .......... , ........ ' ..
640$500 '
1 ajudante de hortelão ........•••.
9158000 i
i cocheiro . . . ... : . ... ' .......... .
1 pedreiro .........-........ ,· ...... '.
1:493$280
1 carpinteiro e bombeiro ......... .
2:196$000
1 foguista . . _.................... . '1:756$800
2 serventes, a 640$500 .......•....•
1 :281$000'
22 serventes, a 915$000 .......•••..• 20: 130$000'
94 :755$120 .
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Substitua-se a rubrica . XVIIr' (Ambulalorio Rivadavia Corrêa)-, pela seguirile:
1 ·chefe de serviço de clihica.medica, ..

gratificação . . ___ ......... :. ___ .
chefe _d~ se::viço de cirurgill- geral,~
_graflfJCaçao . . ............... 1 chefe de serviço de . moleslias da ·
pelle e sypllilis,. gratificação .. ,
1 chefe de· serviço de pediatria,. gratificação ·- . ·. _........... - ~ .. i chefe de serviço de olo-rino-Jaryilgriloghi, gratificação ......... ·.

1 chefe de serviço de.ophlalmolcigia,
1

1

.1
5
1
1
3
i
i

8

gratificação-- -------·--------··
chefe de serviço de clinica•·microsco)Jia. gratificação .......... .
chefe de serviço de radiologia e i·a~
diothé1·apia, gratificação ..... .
chefe de ser\·iço de prophylaxia das.
doenças
n1cnta·es e, nervosas,·
gratificaçãó ; ............... .
assistentes, sendo 1 de clínica medica, 3 de cirm·gia e 1 de pediatria. gral ificação, a 3 :600$.
medico .visitador, gratificação ..... ·
conservador technico; .gratificação;.
auxiliares de pharmacia; gratificação a 2:100$000 .... ."...... .
au:xilhr de pharmacia, grafificação
servPnle, gratificação ... , ....... .
enfermeiros, gJ'alificação a. 1 :125$.

5:400$000·
. 5:400$0,00.

~

00

5:400$000.

00

:,;..,

o

5:400$000

~-

5:400$000

--

~

5:400$000

""'
'2!

5:400$000'

.-.o

~

5 :400~000 -

"'g
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o

5:400$000

:::

,.

"
I<>
"'
~

18 :000$000 .
4 :80_0$000
_4:800$000'

""

7:200$000
1:500$000
1:500$000
·9:000$000
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1 enfermeira chefe, gratificaçã() .....
G enfermeiras, gratificação a 1:125$.

Ql

l'•wil!cd

Fi.t><i

l'áríavel

...

ffi

P.~PI>f,

2:160$000
6:750$000
104:310$000
\

Sub-consignação n. 268, · accrcsccnle-se depois
das palavras "30 alumnas irJernas", o seg·uinte: "sendo 18 a 300$, e 12 a 375$, elevando-se a dotação de
7:900$, para 9 :880$; sub-consignação n. 269 ('Para
a incorponção do augmento de que trata o art. 150,
§ 1", do decreto n. ·.i .555, de -O de agosto de 1922,
:l22 :OOG$810), supprima..,se. 1\laterial: sub-eonsignação n. 298, letra b, em· vez de 200$, dga-sc 100$;
Bub-consignação n. 334, letra a, cm Ycz de · 200$,
diga-se 100$000 ... , ....•. : .. ....... ; .... , ...... .
21. DeiJal'lamento Nacional de Saude Publica. Reduza-se de
1. HG: 100$734, feitas na tabella as seguintes alterações: PeSBoal: - Sub-consignação n. 180, 1 secretario da Escola, -i :800$, supprima-se; :;uh-consignação n. 259, em vez de 50 academicos vaccinadores,
120:000$, ·diga-se 30 ·academicos vaccinadores (em
commissão) a 200$, 76 :800$; sub-eonsignação n. 402,
em vez de 8 mestres, dig·a-se 9 mestres sem augmento da respectiva dotação; logo após a· sub-consignação 111. 415 (rubrica n. XIX), accrescente-se
"Diarias de alimentação a 9 mestres, 7 machinis!as,
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2 segundos machinisla5, 2 conlra-mesll'es, · 3 motoris! as, 19 fogui~las, 40 marinheii'oa, 8 moços e 1 machinisla sanilario, ;í razão de 2$546 diarios, durante
366 dias, 84 :797$076; rubrica XXI, accrescenle-se nas
sub-inspectm·ias de Saude dos Portos, as seguintes:
Sub-inspectm·ia de Sande dos Porlos de Ilajahy, Camocim e Penedo; sub-consignação n. 448, .rectifiquese a gratificação dos escripturarios dizendo-se :1 :200$
em vez de 1 :SOO$; substituam-se as rubricas numeros XXIV e XXV (sub-consignações n.s. -i89 a 527),
pplas s!'guinles: com a reducção de :178:790$000:
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~

Dil·eclo1'ia de Saneamento e Prophyla:cia Rw·al

•

1 director:

Ordenado ....... .
Orali~icação

13:200$000
6:600$000

"'"'

'='

z"'

o

<

"'~

19:800$000

§l
o

J sect·etario:

Ordenado ....... .
Gratificação.

o

-

"'

6:400$000
3:200$000

9:600$000

'"'w""

4:800$000
2:400$000

7":200$00Q

·g:

1 2o official:

Ordenado ....... .
Gratificação • • •••

....

.L

~---:-~;'-~2~k.~iiiik!l~-~~~.., . . ~ -~' ~~~-:.·~~?.~.:._-~-ifc_:~--.::..~ '1' •• ;"_:. -.. ~:.,f.i;.·~~ :;.o,.:-,_i;~:.;.~~--~~(tioi~~~' ~:~";:."";'i,.'~- .... i"-·--:;i_,.':.:~ -~·,.:_.,;-.:·~ ;
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"l

i cóntinuo:

Ordenado . . .... , .
Grátlfiéaçãó' . . .. .
3 :serventes salai'io·-an-"
' nua I ; '.. . . . . . . . . . .

1 :60ó'$000
800$000 -

2 :_400$000)

i :800$000-

. 5 :400$000J.

xx:vServiço

110

"'"'r:n
"'

8Ei20$000''

o>•

"'li::

Districto Féderal

1 chefe de· serviço, gratificação .
1 chefe -de 'Iaboratorio gratificação:

12 inspectores- ' sanita:rios
rura-es;
- gratificação;~ 12 :000$000 -. . ..
15 sub-..üispecto'res•.-· sanitarios rura·es:' gratificação; ;.9 :600*000 '·
1 secretario,• gratificaoão n. -•.•. ' ••
14 medicos-auxiliares;: gratificação ·
5:400$000 . . ... " .................... ..
10 ·microscopistBB!• -gratificação réis.
2:400$000 •, • • • • n·•'•"•'•'•········ ••••
1 escripturario-amhí,vista,.... grati- ·

ficação . . .. ... :..... .......,......... ..
5 e·scripturarios, _gratificação. réis
3 :600.$000 i. • . . . . . . . . . . . . . . . .
1 desenhista, gratificação
...... .
12 escreventes, gratificação 2:400$
15 auxiliares de escripta, gratificação, 1 :800$000 . . ......•.....

18 :000$000•\
12:000$000

"'-•

o

144 :000$000 '•

"'
z-

144:000$000
5:400$000\

i!:
"'
.,.

o
<

5

75-:600$000 •

...."'
""c:.>"'

l'l

24:000$000'
5:400$000
18:000$000
4:200$000
28:800$000

~:

27:000$000

\,

..:r. .
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Fixa

l'a1·Uivel
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Vm·ia>wl

ajurlanlc de ahnoxat·ifc, gt·atifi·-

caeão .

. ...

o

•••••••••••

• ••••••

auxiliat· do Almoxat·ifado, gt·atificação . . ................. · ·
I ]lholographo,. gratificação . • ....
'? ajudanlc.a <lc photographo, gratificação 3 :600$000 .......... .
1 pltât·macenl ico, gratificação ... .
.1 ajudanl es de pharmacia, gral ificação 1 :800$000 . .. ....... .
1 porteiro, gratificação . .. ....... .
1 continuo, gratHicação . . ...... .
2 fiscaes de I urmas, gratificação
5:400$000 ................ :.
20 guardas de 1• classe, gratificação 2 :400!i)000 ............. .
80 gumxlas de 2' classe, gt·alificação, 1 :800$000 . .. .......... ..
W capatazes, gratificação 1·:80,0$000
4 clwu.f{ew·s, gratificação 2:880$ •.
1 carpinteiro, gratificação ........ .
1 ferreiro, gratificação ..... ~ .••...
320 trabalhadores, diarià de 3$500
(360 diarias) .•............••.
5 serventes, gratificação 1 : UO$ •••

··-

..

6 : UOIJ'l'•lOO

3:000$000
6:000$000

/

7:200$000
6:000$000

>

z

~

7:200$0ÓO
·. 3:000$000
2:400$000

""

(/l

"'m·o

..z

10:800$000

é

o""

o

48:000$000
144:000$000
18:000$000
H :520$000
2:880$000
2:880$000

_-,-.

409:920$000
7:200$000
1.202:4.00$006

r

ii.

.·

Diarias:
Para pagamento de diarias ao director, quando · em inspecção ·nos
Estados e aos empregados com .
exercício em postos distantes .

,.
\

10:000$000

...

Ql

"'o>•

Sob-consignação n. 5l7,'em·vez d~ 382:178$650,
diga-se: 212 :253$450. · l\laterial: sub-consignacão
n. 548, cm vez de 15:000$, diga-se 6:000$; sob-consignação n. 549, em vez de t5 :000$ diga-se 6 :000$;
suh-consignação n. 556, cm vez de 800$, diga-se 200$;
~ub-con~ignação n. 569, em vez de 2 :000$, diga-se ·
500$; suh-consignação n. 573, em vez de 12:000$,
diga-se 3:000$; sub-consignac,;-ão n. 5n, cm vez de
12:000$, diga-Ee li :000;;\; sub-consignacão· n. 577, em
vez rlc · 200$,. diga-;~e 100$; sob-consignação n. 588,
em \'CZ rlc 2:500$, diga-se 500$; sob-consignação non:el·o 591, em vez de 20:000$, diga..:.se i2 :000$; subconsignarão n. 592, em vez de · 30:000$, diga-se
21 O:OOOS; sub~consignação n. 593, em vez de 60: 000$;
diga-se 10 :000$; sub-consignação n. 5%, (por engano
cslá 586. na lahr:lla), em vez de 30:.QOO$, diga-se
15 :000$; silb-com<ignação ii. 600, f2 :00011', supprimase; sub-consignação n. 601, 6:000$, supprima-se: subcnnsignaçã" n. '602, em vez de' 5:000$. diga-se .500f;
l'Uh-consignação n. 620, em vez de 20:000$, · tl i;;a-se
1 O: UOO$; accrescenl e-se logo após á sob-consignação
n. 638, na. ru!Jrjca VII, as seguintes: "Para a cons!rue~ão de um necroterio, 10 :000$" c "Para acquisicão e
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Variavel

\

installacão de uma lavandaria awapor,\150:000$; sub.,
consignação n ..' 647, ·em. vez.• dei :114:97{)$; i:liga-se
60:000$; accrescente-se logo"após á· ·sub-consignação
ção das clínicas de gynecologiar vias ur.inarías e:cirurn; 6447, na i·ubrica: VII, a seguinte: !'.Para a· amplia". gia geral do Hospital· Geral de• Assistertcia, á razão de
30:000$, para. cada clinica, 90·:000$; sub-consignacão
n; 650, em vez de 134•:885$, diga-se Hi•:085$; subconsignação n. 662, em vez: de 1 :820$,• diga-se 100$;
. súb-consignação n. 6770 em vez . de' 1 :·200$, · diga-se
100$; sub-consignacão n. 690, eni vez· de 196:800$,
diga-se 120:000$; sub-consignação· n.'•700, em vez·'de
3:600$, diga-se 100$; sub-consignacão n. ·707; em·vez
de 20:0008, diga-se 15 :000$; sub-consignação n ;-.708,
· em vez de 20 :000$; diga-se 6 :000$;-. sub~consigna:ção
n. ·708 bis (lubrificantes). -em vez de.12 :000$; diga-se
3: OQO$; .sub-consignacão, n .: :.709r·em .•vez "o::! e • 60 :000$,
· diga-se 10 :000$; :sub.,consignação; n;; '710, .. em vez: de
· 24:000$, diga-se 20's000$}:sub-con~igna'Ção n. 7~2; em
vez de 30 :000$,' diga~se :t5·:000$}·sub~consignacão numero 713, em vez de 30:000$, diga-se 10$000; subconsignac;ão n. 715, ein vez de 12:000$, diga'-Sê·500$;
sub-consignacão n. 725, em vez de· 810$, diga-.3e
210$; redijam-se: da, seguinte·•fórma as sub~consigna
cões ns.•·726 a: '730;- sem. alteração da despesa: 726 "1\loveis, apparelhos e"iristrumentos para Jaboratorio,
.12:100$"; '727 - · "Substancias··chimicas. utensílios e
derriais elementos necessarios ao funccíonahlento e
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conservação dos laboratorios, i4 :000$; 728 -. "Conservação do edificio, gaz, electricidade e. ·expediente,
10 :0008; 729 - · "Despesas de prompto pagamento.
livros e revistas, transpor! e (inclusive material de automovel) e evei:ttuaes, 12 :000$";· 730 - "Assignaturas
de apparelhos telephonicos. 1 :100$"; sub-consignação
n. 739, em vez de 1 :000$; diga-se '100$; sub-consi:..
gnação 749, em vez de 8:900$, diga-se 6:000$; redijam-se da Eeguinte fórma; as sub'-consignações ns. 752
·a 760, com o augmenlo de 56 :900$; iN. 752 - "Apparelhos, instrumentos e utensilios. diversos, 18 :000$";
N. 753 "Livros e revistas. scientificas, 3 :000$";
N. 7M - "Objectos de expediente, i :2008"; N ·755 ·
- "Substancias .chimicas, 6 :000$"; N. 756 - "Bioterio, material para funccioftamento, conservação e
asseio de laboratorio, 5 :600$"; N. 757 - "Combustível, 4 :0.008"; ~. 758 -· "!Iluminação e energia electrica, 40 :000$"; N. 759 -·-· "Despesas de prompto pagamento e eventuaes, 1 :000.$"; N, 760- "Assignatura
de apparelho telephonico, 1 :100$";.N. 760 A - "Para
obras do laboratorio e acquisição de moveis, 15 :0008";
sub.:.consignação n. 762, em vez de 150 :000$,· diga,..se
90: ooo.~; sub-consignação n. 768, em vez de 20:000$.
prima-se; snb-consignação n.-·774, redija-se assim:
diga-se 500$; sub-consignação n. 769, 14:400$, sup"1\laterial de custeio, conservação e reparos nos transportes marHimos, desinfect_antes e material de desin. -diga-se 6 :000$; sub-consignacão n. 787, em vez de
'·feécão";· sub-consignação n. 786, cm vez· de 1 :500$,
1:500$, diga-se· 3 :000$; sub-consignação n. 797, em
fez de 15:000$, diga-se 500$; sub-consignação n. 817,
em vez de J :050$, diga-se !50$; substituta-se a ru-
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brica XXIV (sub-consignações ns. 824 c 8.\.0), pela
segninlt>, com a redncção de 14 :000$000;
DOIRECTORIA OE PROPllYLA..'UA RURAL

Material permanente

-

.Movei~.

. . . . . ...•......................
Ulensilio':' diwrsos ........ , ............ .

2:000$000
2:000$000

~

;.....-

r,.

illnfe1'Ínl de consumo
Objectos de expediente c impressos ....... .

>
:;.
\

"'t:;
5:000$000

c.
<J).

"'>

Despesns diversas

!Z
t:;

Assignalnras de apparelhos lclephonicos ....
Despesa;; de prompto pagamento o even- ·
t uaes. . . . . . .... , .............••.•..
Serviço~ indush·iaes !lo Estado ••.........

1:200$000
6:000$000
1:800$000
18:000$000

SERVIÇO XO DISTRICTO FEDERAL

Jfaterial permanente

-3:000$000
12:000$000

Insf t·n nwnfos cirurgicos
l\falerial de eonstrucção

'

c

,·;·
. - ~·~

,.

-~

-

··.!"
·;:-::

Utensílios diversos ..................... .
Arreios e correame ....•....•..........
Moveis.
·

?'

•

o

o ••• o •

o ••• o ••• o ••••••••••••

12:000$000
5:000$000
3:000$000

;o>-l
-

~.0

I - .. -.

35 :,000$000

<

e.
:§

Malaia[

•'

Drogas. . . . . . ........................... .
llledicamen tos. . . . . . ..•.........•..•...
.·1\lalerial de laboralorio ....•............• ·
Jlluminação....................... ·.....•
Material de expediente e impressos: .....•
Material photographico e cinematographico.
Beneros alimentícios e forragens ........•
Combustivel. . . . . . . .................... .
Lubrificantes. . . . . . .........•.•........

Despesas diversas
Assignaluras ·de apparelhos telephonicos .•. ,
Despesas de promplo pagamento e eventuaes. . . . . . . ...................... ·,
Aluguel de casa ......·, .............•.. , •
Serviço industrial do Estado ...• ; ~ .••. , ~ .•

·,

w

de consumo

"'

65:000$000
20:000$000
8:000$000
. 4:000$000
30:000$000
2:500$000
40;000$000
30:000$000.
12:000$000
2H :500$000
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3:000$000

"'

24:000$000 .
54:000$000
2:500$000
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83:500$000
8:

Sub-consignação n. 841, em vez de 560:000$, diga-se
450:000$; sub-qonsignação . n. . 842, em vez de

ao
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400 :OOOS, diga-se 360 :000$; sub-consignacão n. 843,
cm vez de 500:000$, qiga-se 450:000$; sub-consignação n. 8U, em vez de 400:000$, diga-se 350 :000$;
sub-consignação n. 845, em vez de 290:000$, diga-se
261 :000$; sub-consignação n. 846, em vez dé
500:0008. diga-se 450 :000$; sub-consignacão n. 847,
.__ em vez de 400:000$, diga-se 360 :000; sub-consigna. ~ão n. 848, em vez de 300:000$, diga-se 270:000$;
sub-consignacão n. 849, em vez de 500:000$, diga-se
450:000$; sub-consignação n. 85o; em vez de
500:0008. diga-se 450 :000$; sub-consignação n. 851
em vez de 400:000$, diga-se 360 :000$; sub-consignação n. 852, em fez de 400:000$, diga-se 360 :000$;
sub-consignação n. 853, em vez de 500:000$, diga-se
450 :0008; sub-consignacão n. 854, · em vez de
560 :0008. diga-se 504 :000$; sub.•consignacão · n. 855,
em \•ez de 400:000$, diga-se 360:000$; sub-consignação 11. 856, 200 :000$, supprima-se; sub-co11signacão
11. 857. 362:0008, supprima-se; sub-consignacão numero_ -863, em vez de 13:470$, diga-se 7 :000$;
sub-consignacão n. 864, em vez de 1 :200$, diga-se
1008: sub-consignação n. 871, em vez de 2001il, diga-sé
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; 22. Secretm•ia do Conselho S-up-erior do Ensino. Reduzida de

3008. feitas na tabella as seguintes alteraçõe-s: Mate-

rial: sub-consignacão n. 9 (serviço telegraphico), em.
vez de 200$, diga~~e 100$; sub-eonsignação n._ 9 (pu-

.g
l :

-

blicações no Dim·io O{ficial), em vez de 300$, diga-se
1008000 .........•.•..•.....•...•••.•.......•...
23. Subvenções a Institutos de Ensino . • ~ ..•...••.•. : •...•
--,

24. Escola Naciónal de Bellas Artes. Reduzida de 200$, feita
na tabella a seguinte alteração: Material -· sub-consignação n. 52, lettra b, em vez de 300$, diga-se
100~000 . . . . . ; . ; ......... ·.......•...•...........

.•.• .:.• ;..::--=-•:·=·..:· ~~:·.:.•.:

BS,;,sooe®O

3:606f()OO

... -·

69:760$000

~.601~370~250

:

~.

:•:.·~··:·

:.:-•:.•.:•:

·•••ti

t2:sDtet()()

266:590$752 '

I

1

120:982$236
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25. Instituto Nacio.nal de Musica. Reduzida de 3:000$. feitas
ua tabella as seguintes alterações: ·Pessoal - subconsignação n. H, em vez de i :800$; diga-se 2 :160$;
sob-consignação· n. 16, em v.z de sele servente~, salarioc i :800$, diga-se sete serventes, salario
2: 160$; sob-consignação n. 42 (Para a incorporação
·do aug-menlo definitivo de que trata o art. 150, § 1•,
do dílci·eto n. 4.555, de i O de agosto de 1922, 4 :980$),
supprima-sif. Material: sub-consignação n. 53, lettra
b, em vez de 1-:000$, diga-se 100$000 ...•••...•....•
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1:200$000

376:980$000

97:365$256
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26. Instituto Benjamin Constant. Reduzida de 'tOO$, feita na
tabella ·a seguinte alteração: Material -· sub-con!iignaçãb n. 67, lettra b, em vez de- 200$ diga-se
100$000..•......................... ; .•.. ; ..•.••

..

"'
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.
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. .....:.. -.. ·-·

·~

. 382 :2{88i00

w

207 :8U$H8

"

27 .Instituto Nacional de Surdas-Mudos.. Reduzida de iOOS,.
feita na tabella a seguinte alteração: Material - subconsignação n. H, lettra b, em vez de 200$, diga-se
100$000 .......................... ' •.•.•..••••••.•
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28. Bibliothcca Nacio11al. Augmentada de 7S5$400, feitas'

(.

,.

•

na·

tabella as seguintes alterações: - Pessoal -· sub-c·on-·
signação n. 21, em vez de quatro ascensoristas a
2:1008, diga-se quatro ascensoristas a 2: 160$; snbconsignação n. 22, em vez de 28 serventes a 1 :800$,
diga-se 28 serventes a 2:160$; sub-consignação n. 23, ·
em vez de um jardineiro a 1 :800$, diga-se um jardineiro a 2 :1608; sub-consignacão n. 25, em vez de
um ajudante de impressor a 1:642$500, diga-se um
ajudante de impressor a 1 :971$; sub-rtonsignacão
n. 37, em vez de dous officiaes a 2 :007$500, diga-se
dons officiaes encadernadores a 2 :160$; sub-consignação n. 38, em vez -de dous officiaes encadernadores a
1 :825$, diga-Se d()US OfficiaCS encadernadores a
2: 1608.; snb-consignação n. 39, cm vez de dous officiaes encadernadores a 1 :642$500, diga-se dous officiaes encadernadores a 1 :971$; sub-consignação numero 40, em vez de tres aprendizes a 1:095$, diga-se
tre~ aprendizes a 1 :368$750; sub-consignação n. 41,
em vez de um aprendiz a 91=?$500, diga-se um aprendiz a .i :140$625; sub-consignação n. 42, em vez_ de
dous aprendizes a 730$, diga-se dous aprendizés a
912$500; sub-,consignação n. 43, me vez de um aprendiz a 547$500, diga.:se um aprendiz .a •684$375; subconsignação ii .. 4-i, em. vez rle .um .aprendiz a 365$,
diga-se um· aprendiz a. 45_6$250; sub-consignação numero 4]) (Para a incorporação do augmento de que
trata o art. 15_0 !i 1", do decreto n. 4,555, de 10 de
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agosló de 1922, 21 :706$600r, suppri_nfá-se. Material sob-consignação n .. 47, em vez de 35:776$1 diga-se
35 :000$; sob-consignação n. 49, redija-se assim
"Recebimento, expedição e compra de publicações·
déstin.adas aos serviços de permutas"; sub-cohsigna- ·
ção n. 54, redija-se assim: "!Iluminação, energia electrica, consumo de gaz e respectivos accessorios"; sobconsignação n. 58, redija-se assim: "Taxa de esgoto":
sob-consignação n. 60, leltra b, em vez de 5ü0$, digase tOO$; actJrescentem-se as seguintes sub-consignações: "SeBos para o se!·viço de permutas, 8: 000$" e
"Assignatura de telephone. 985$000" • . . . • . . . . . . . • •
• . • . • •• • • •• ••
29. Obras. Augmentada de 184:900$, feitas na tabella as seguintes alterações: Material·- accrescente-se á sobconsignação n. 1 O, ín-(i11e, o seguinte: "inclusive a
quantia necessaria para reparos de que carece o mausoléo do Marechal Floriano Peixoto, no Cemiterio de
S. João Baptista. no Rio de Janeiro"; accrescente-se
logo após á sob-consignação n. 10, a· seguinte: "Para
occorrer ás despesas com os reparos de que carece a
Faculdade de Direito do Recife, conforme orçamento
jã. organizado e existente na Secretaria do ministerio,
185 :000$"; sob-consignação n. H. lettrá a, em· vez de.
200$, diga-se 100$000 ............... ·............•
30. Serv~o eleitth-al. ......... ·:· ...... : . .•• , ... : ...•.. :.:. ·
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"58:200$000

685 : 100$000

............... .:

~~-8 :650$$00

:300:000$000

31.Corpo de Bofl_zbeiros. Reduzida de 1:132$, feitas na tabella as seguintes alterações: •Pessoal: Sob-consignação n. 239 (soldado refprmado Pedro Luiz do
Nascimento, 732$). supprima-se. Material: sub-con-
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Varict!el
signação n. 285, redija-se assim: "Acquisicão do
material de incendio e seus accessorios, inclusive
despachos alfandegarias"; sub.:consignação •n. 307,
lctlra a, em vez de 500$, diga-se 100$000 ....•....•.

8.2. Adnzinisfmção, Justiça e outl·as despesiu no Territ01·io
dfl Acre. Reduzida de 81 :193$832, feitas na tabella as
.oeguinles alterações:· Pessoal: Sub-consignação n. 5,
cm vez de 660:000$,. diga-se 669 :288~ accrescenlando-se in-{ine o seguinte: "inclusive 10 porteirosEerventes, das diversas repartições da Capital e dos
municípios, a 2: 160$; quatro guardas dás cadeias, a
2: 160$; seis escrivães de policia dos segundos _termos das comarcas, a 2: HiO::;; tres escrivãés de policia das villas, ·a 1 :500$; uma adjunta de professora 2 :160$; uma professora de escola de a• classe,
. i :728$, e ires estagiarias das escolas a 900$; subconsignação n. 7, em vez de 690 :000$, diga-se
720:918$168, accrescentando-se in-{ine o seguinte:
"inclusive um sargento ajudante, 1 :684$800; um sargento inlendenle, 1 :6846300; tres ·primeiros sargen'tos, a. 1 :555$200;. oito segundos sargentos, a r€is
· 1 :350S; ·quatro· terceiros sargentos, a ~ :029$972; 21
cabQs de esquadra, a 675$; e 220 anspeçadas, musicas, soldados,. corneteiros e tambores, a 4.40$"; subconsignação n. 2·1,. em vez de 2 officiaes de justiça,
a 1 :5008, diga-se 2 officiaes de justiça a 1 :800$;
sub-consignaçãon. 29, em vez de 3 officiaes de-jus-

~
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ti ca a 1 :2008, diga-se: 3 officiaes de Justiça a
1 :500$; sub-consignacão n. 34, em vez .de 3 offi~
ciaes de justiça a 1 :200$, diga-se 3 officiaes de justiça a 1 :500$; sub-consignacão n. 30, em vez de (
officiaes de justiça a 1 :200$, diga-se 4 officiaes de
·justiça a 1 :500$; sub-consignação n •. ''· em vez de
3 officiaes de justiça ~ · 1 :200$, diga-se 3 officiaes
de justiça a 1 1 :500$; sub-consignação n. (9, em vez
de 3 officiaes de justiça a 1 :200$, diga-se 3 officiaes
de justiç-a a 1.:500$; sub-consignação n. 50. (Para
a incorporação do augmento de que trata o artigo 150, § 1°, do decret{) n. 4.555, de 10 de agosto
qe 1922, 169 :800$), suprima-se. Material: Substituída a rubrica I {Administração), pela seguinte:
I - Permanente:

,·

<-· • ·.-:::::,.•. :':.:-.L..-'lf::

30:000$000
75:000$000

II - De consumo:
Expediente. . . . . . . ............... .
Medicamentos ... : .............•..
Asseio............. .' ............••.
Ferramentas e accessorios ....•••.•.
Comedoria· para presos ..........•..
Combustível. . . . . . .........•..
Concertos ....................... .
Material para lanchas ........ , .... .
Cobertura e conservação de vasadourQ

. 34 :000$000
10:000$000
f:000$000
7:000$000
90:000$000
25:000$000
12:000$000
2:0000000
11 :000$000.
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1\foyeis. . . . . . . .................. .
Utensílios, material agrícola e con- ·
strucção de pontes ..........••.
Obras e serviços publicos .........•
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.Variavel

De transferencia:
i :.000$000

Sementes. . . .
I V - Despesas diversas:

!;~~

Transportes . ·.................... .
Alugueis das reparLiçõ:es e escolas ..
Di! igencias pol iciaes .............. .
Eventuacs ............ ,·........ ·.... .
Auxilio aos cinco municípios, á razão
de 50:000$000 ............... .

,j

o: 000$000

>1

35:000$000
2:000$000
12:000$000

Zi

s;·

"'t>:

;;{Jl

250:000$000

o.

"''
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z,

•
Serviço industrial do Estado:
a) Servieo lclegraphico ........... .

E; I
o.

5008000
64.0:500$000

Sub-consignação 11. . 78, )etfra a, em vez de 500$,
diga-se 100$; sub-consignação n. · 85, lettra a, em
vez de 500$ diga-se 100$; sub-consignação n. 92,
lettra a, em vez de· 500$, diga-se 100$; sub-consi_gnação 11. 99,'leLtra a, em vez de -500$ diga...,se 100$;
·. sub-consignação n. 1 OG', leltra a, em vez de 500$,
diga-se 1 00$; sub-consignação n. 113, lettra a eiil
·vez de 500$, diga-se 100$000 ................ ·.' ...•

............... -.._-

L688;288$000

i.-i75 :0'18$165.

:J3. Instituto Oswaldo Cruz.. Reduzida de 202 :440$, feitas
na tabella as seguintes alterações: Pessoal: Subconsignação n. 32, em vez de 6 serventes a 1:800$,
diga-se () serventes a 2: 160$; sub-consignação n. 51,
em vez de 4 fechadores de tubos a 960$, diga-se
4 fechadores de tubos a 1 :200$; suh-consignação
n. 52, em vez de 2 enfermeiras a 1 :800$, diga-se
2 enfermeiras a 2:160$; sub-consignação n. 53, em
vez de 2 serventes para nnilhet·es a 1 :200$, diga-se
2 serventes para mulheres a 1 :500$; sub-consignação n. 54, em vez de 2 S(lrvenles .para homens . a
i :2(){)$, rliga-se 2 serventes pm·a 'homens a 1 :'300$;
sub-consignação n. 56, em vez de 1 ajudante de
"'lcctricisla a 1 :800$, diga-se 1 ajudante de clcclricisla a 2 :160$; sub-consignação n. 61, en1 vez de 3
serventes a 1:800$, rliga-se 3 serventes a 2:160$;
sub-consignaç.ão n. 65, em vez de 4 serventes a
. 1 :800$, ri iga-se -4 sel'\•enl€s a 2: 160$; sub-consignação n. 66 (Para a incorporação do augmento. de que
trata o art.. 150, § to, do decreto n. 4.555, de 10
de agosto de 1922, 30: 160$), supprima-se. -l\laterial:
Sub-consignação n. 68, em vez de 50:000$, diga-se
30 :000$'; sub-consignacão n. 69, supprima-se; sub-consignação n. 70, em vez de 40:000$, diga-se ré is
20:000$; sub-consignação n. 71, em vez de 120:000$,
diga-se 20 :000$; sub-consignação n. 83, leltra a,
em vez de 200$, diga-se tOO$; suh-consignação n: 83,
leU-ra b, em vez de :.!00$, diga-se 100$000 ........ .
34. Sc1·ventuarios do Culto Catlwlico .................•... :

m·

""
"'>•
lD

0 ..

1:'1

;;::

.....
.,..

.-

d

z"'
o
<
,-

'!<::

"'o·
;:o,

~· :~

t:l

:'1

....
-:<>

{<I

_c.>

;~

..........

--~·~

fi71:880$000

. 8_87 :640$000
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15. Magistmdos em disponibilidade ................•••.• , •
JG. Substituições. Accrescente-se depois dl;l cquadro legab o
seguint-e: «desde que não sejam pessoas estranhas
ao funccionalismo (art. 133 da lei n. 4.632, de 6
de janeiro de 1923) » •....•......•••.••........••

f{1. Subvenções. Augmentada de 2. 961:.595$, substituindo-se

a tabella pela seguinte:

~..

:Lei n. 3. 45~, de 6 de janeiro de 1918, decretos
ns. 1.154. de 7 de janeiro de 1904; 4.384, de 8 de
dezembro de 1921; 4.492, de 18 de janeiro de 1922,oe
4.235, de 4 de janeiro de 1921; 4.555, de 10 de
agosto de 1922, e 4. 632, de 6 de janeiro de 1923.
Dislrie.lo FerleJ·al:

Patrona tos de ;\Ienores, para manutenção
e custeio da Casa ·de Preservação,
inclusive 60: 000~, para manutenção
e custeio do Asylo Agrícola. Santa
Isabel, de Juparanã, mediante accôrdo com a respectiva direcção ...
Instihito de Protecção e Assis!cmcia ã
Infancia, como auxilio para aluguel
de casa .•....... , . . . . . . . . . . . . . • . _.r
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310:0008000

6:000$000

._;._

Instit~fo.

Historico c Geographico Bra- -,
Silmro • .· ............ ·........... .
Orphanato Osorio ................... .
Dispensario S. Vicente de Paulo, dirigido pela irmã Paula ...........•
Hospital de :'\. S~ das Dores, Sanatório
de Cascadura, inclusive 10·:000$
para occorrer á metade da despesa
com o cust-eio annual, con:io forem
apuradas as contas bimestralmenle
Para eust!'io dos serviços crcados pelo
decreto n. 13.01" riP. ·~ de maio de
1918 .(nacionalização do ensino), assim distribuído: Paraná, 216 :000$;
Santa Catharina, 342 :0008; · Rio
Grande do. Sul, 252:000$ - Serviço·
da- fiscalização da subvenção e inspecção das escolas nos tres Estados, 47:025$000 .. ; ....... : • •••
Lycée França is do Rio de Janeiro .....
Cruzada Naéional contra a Tuberculose
!Legião da !l\Iulher Brasileira ........ ~
Para serviço de gynecologia do Hospital
S. _Francisco de Assis, inclusive
10:000$, para o servico de' cirurgia
de homens do Hospital S. João Baptista, em Bolafogo ............ .
Lyceu de Ar.l!'s e Officios do Rio de
Janeiro :· ............. ; .' ........ .
Associação de 'Chronislas Desporliyos
na Capital Federal . -: . .......... .
Liga de Hygiene Mentnl ............. .

40:000$000
. 60:000$000
120:000$000
m·
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210:000$000
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857:025$000
24:000$000
20':000$000
5:000$000
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30:000$000
50:000$000
. 1:500$000
30:000$000
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Brasilia Ligo ~Esperantista do Rio de
Janeiro- , ........................Faculdade Hahnemanniana .. - ....... .
Hospital IMaritimo Muller dos Reis .. .
Associacão Protectora dos . Cegos Sele
Setembro, mantenedora da Escola
Profissional e Asylo para Cegos
Adultos ; ....................... .
Instituto de Protec!)ão e Assislencia á
Infancia, na 'Capital Federal ... _...
Asociacão do Hospital Evangelico ...•
Dispcnsario S. ·José ................. .
Dispensario S. l}osé .................. .
-AmbulatoriÕ do Hospício S. João Ba- ·
"ptisla, cm Bolafogo ............. .
Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro ......... · · .. · · · · · · · · · · · · · •
Hospital Hahnemanniano, mantido pelo
Instituto Hahnemanniano do Brasil.
·Academia Nacional · dé Medicina , ..•...
Associação Pr,(J..:Malre ..........•.....
Asylo S. ILuiz da Vel'hice Desamparada.
Orphanalo de Sant<:~ Antonio ....... ·. ·..
Sociedade Brasileira de Bellas Artes ..
Sócicdade Propagadm:a das Bellas Artes .
Bibliotheca ·.Popular ................ .
Associa!)ão de Imprensa ............. .
Instituto dos Advogados Brasileiros ..•

ao
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'

Fixa

õl
Variavel

1:500$000
24:000$000
75:00::1$000

20:000$000
51:000$000
20:000$000
20:000$000
7:000$000
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18:000$000
10:000$000
36:000$000
20:000$000
. 15 :000$000
. -15 : 000$000
.7:000$000
20:000$000
20:000$00!t
"10:000$000
"20: 000$000
4:000$000

l:'l:

z,
>.

"'q .

:-o":

-;-

..

_.:;.
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Pruz .Vermelha Brasileira .•........•.
:Asylo Isabel •.•......................
Orphimato Agrícola Profissional Sete de
·
Setembro .................... .
Instituto Alvaro Alvim .............. .
Casa Santa· Ignez ,· .... , . : ............ .
· Liga contra a Tuberculose do !Rio de
Janeiro ........................ .
Créche da Casa dos Expostos, com a
obrigação constante do n. 6 do artigo 3•, da lei n. 4 .555, de 10 de
agosto de 1922 ................ .

-.

Total ........ · . · · · · · · · · · · · · ·

22:000$000
10:000$000

"

10:000$000
40:000$000
36:000$000
·m

10:000$000

"'

Ul
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;....t
o

"'

20:000$000

~

..,..

2.305:025$000
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Nos Estados

'

Amazonas:

z

o
.<:

"'
.:<:

I'

' Instituto Pasteur .................... .
. Instituto Benjamin 'Conslant ........ : .
Santa Casa de Misericordia de )Ianáos ..
IHospit ai da Candelaria, em Porto fV'eHw

I,·

•

'

"'o

;%1

10:000$000
5:000$000
82:00()$000
3:600$000

"'"'

100:600$000

""c.:>
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Pará:
1
t

l

CFacnldade de· l)il·eito ............... .
Maternidade mantida pela Santa Casa
de ;\Iisericordia ................ .

~0:000$000

...,
_,

00

15:000$000
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Vcirllitlel
InstitulD _de ProLeccão e Assislencia á
Infancia Desvalida .............. .
Santa Casa de ~lisericordia .......... .
Instituto Historico c Geographico do
Pará ........... · ...... · · · · · · · · · ·
Sociedade .1\[ecanica Beneficente Paraense

L

,Úia

VaHovel

~

..'.

7:000$000
30:000$000
6:000$000
15:000$001}
-

93:000$000
.

')!aranhão:
Santa Casa do 1\Iaranhão ...... ·- ....••
Asylo de ')lendicidade no lllaranhão ...•
Faculdade de Direito do ~!aranhão ....
•Maternidade Benediclo Leite ......•...
Instituto de Assistencia á Infancia .... .
Escola de Enfermagem ....... ; ...... .
Para continuação dos serviços de postos
anti-ophidicos contractados com o
Instituto Vital Brasil .......•....
!Hospital de Tuberculose no Maranhão,
custeio e consl-rucção ........... .-

,-

/

!

p~

OURo

'
15:000$000
15:000$000
20:000$000
4:500$000
7:500$000
3:600$000
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,-

~~:·

&
8

I

12 :Ó00$000
8:000$000
85:600$000

Piauhy:
J

Santa Casa de Therezina

7:500$000

.

~......

.·.

Santa Casa de Parnahyba ............ .

I ÂÍ!ylo de_ Alienados Therezina ••.•••.••

3:750$000
7:500$000

-.

18:750$000
(

Ceará:
1\Iat.ernidade do Ceará ....... ~ ......•
Instituiu de c\ssistencia á Infancia •..•
!Faculdade de Pharmacia e :Odontologia.
Santa Casa de lllisericordia de Fortaleza
Santa Casa de 1\Iisericordia de Sobral. ..
Asylo de l\Iendicidade de íFortaleza ... .
Asylo de Alienados cie Porangaba .... ·.•
Dispensaria dos Pobres de Fortaleza .. .
Instituto Pasteur .................•.•

a>

5:000$000
5:000$000
10:000$000
30:000$000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
6:000$000
5:000$000

"'"'

m

o>•

~

....

~

t::!

to

z
o

81:000$000

;ii

I

Rio Grande do Norte:
Inslitulo Hislorico e '&ographico, Natal
Escola União Caixeiral. 1\Iossoró ... ; ..
Es·cola Domestica, Natal ..•.........•.
Hospital Joyino Barreto, Natal ....... .
Associação das Damas de Caridade, Natal
Collegio San! o Antonio, Natal ....... .
Escola Feminina de Commercio, Natal. .
Escola dos Pobres do Collegio Iinmaculada Concei~;.ão, Natat ......... .
Associa~ão de N01·malistas, 1\Iossoró .•.
>Colll'gio Coração de )faria, ~lossoró ....

5:ooosooo'

..

t::!

2:000$000
5:000$000
7:000$000
3:000$000
5:000$000
5:000$000

t'l

....
10
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15·:000$000
5:000$000
4:000$000
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OURO·

vm·iavel
Educadora Caicoense, Ca.icó .......... .
Escola dos Pobres, a cargo do yigario,
·)lacahyba ..•.....................
Associação dos Professores do Rio Grau- .
de do Norte, Natal .............. .
Escola Padre João 1\lal"ia, Natal ....... .

Centro Operaria Natalense, Natal ..... .

Liga Artistico-Opcraria, ·~·atai .......•
Instituto de J>rotecção e . Assistencia á
Infancia, X atai .. ;, ..•............

FiM

/

gg.
o

PAPEL

:.;

1/m•iave~

3:000$000

/._

'

2:000$000
5:000$000
2:500$000
5;000$000
!2:750~000

>z
z

7:000$000

!>j

73:250$000
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. ..

m

,_

Parahyba do :\ol"le:
:Auxilio para construcção do predio da
. Sociedade S. Vicente de Paulo ... .
Orphanalo D. Ulrico ...... _-. ........ .:
Casa de 'Caridade de Campina Grande ..
Instituto de Assistencia e Protecção á
Infancia .................. , .- ..... .
Escola de Sociedade de Artistas l\l'ecanicos e 'Libcraes ......•....... ·..
Asylo de )!endicidade da· Para·hyba ... .
·santa Casa da Capital da Parahyba .. .
Instituto· Historico e Gcographico ... .
E-;;cola Normal de Cajazeiras .........•

,

•

"'>z

-·

t:t

o

3 000$000
10 000$000
1 000$000
i0:000$000'
10:000$000
6:000$000
10:000$000
6:000$000
6:000$000
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Para continuação dos servic.Os de põs!os
· anti-ophidicos, conlractados com Q
In_sj:itut~ Yital ]3_r~.sil ~oo:o.:o::01

12:000$000
74:000$000

·Pernambuco:

Ul'

l"l

"'
>•

Ul

50:000$000
11:250$000
10:000$000
5:000$000
6:000$000

Escola. de Engenharia -...........•... ··

Instituto de Protecção á Infancia .• , , • ,,
Lyceu de Arles e Officios , ..•••.•••• :
:Collegio de Orphãos de Bom Conselho.,.
Instituto Pasteur .......•.•..• , •••..•
Liga contra a Tuberculose de Pernambuco ................•...... · · . · •

o

l"l

;;::
.....

""

t:!

10:000$000

"'oz
....
l"l

01:250$000
::

Alagôas:

SI

Para auxiliar a consll'Ucção dá Santa·
Casa de l\Iiguel dos Campos , , •••. ,.
Hospital de Caridade de Yiçosa.· •••••.•
Hospital de Caridade de Maceió .••.•.••. ·
Asylo de Orphãos Desvalidos .•••.....
Escolas mantidas pela Sociedade Montepio dos Artistas ................ ..
Sociedade l\ossa Senhora do Bom Conscllto ..... ·...................· .. .
Orphanat.o S. Domingos •........••..•

.....

·~

"'
E

!

!j"r

~

""'

-

3:750$000
1:500$000.
·7 :500$000
5:000$000
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2:000$000

...~

3:750$000
20:000$000
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l'm·iavcl
Succursal do Insli!u{o Commcrcial do
ffiio de Janeiro, em lltaceió ....... .

00

P.4.Pll__

Fixa

~

l'ar.iatJcl

'_,-,<.

.
10:000$000

--

53:500$000

..

Sergipe: ·
'Hospilal de L>\nnapolis .............•
Hospital de Japaral.uha ............. .
Escola Salesiana S. José. . ........... .
Hospital de Santa• >Isabel ..•..........
Asylo de ;:llendicidade de !Rio Branco ..
Asylo de .Santo Anl onio da E'stancia ....
'Orphanato de S. Chrislovão .....•.....

5:000$000
3:000$000
4:000$000
4:500$000
. 3:750$000
2:500$000
2:000$000
24:750$000

BaiiÍa:
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'
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1:1

o
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z

>
o
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.. _,

éapital do Eslado:

..

Escola /Polyl c c hnica ...... : . ....... : •
Faculdade de Dii'cilo ....... : ......... .
Coll!'gio Xossa. Senhora da Piedade de
Ilhéos. equiparado :í Escola Normal
Santa ·casa de :\Iisericorclia ::::: .·:::::
Instituto Geogra'phico e. Historico ...•
Instituto de Protecção ú !ufanei a .•••• •'

~

50:00(}$000
40:000$000
10:000$000
7:500$000
5:000$000
3:750$000

.•

-~

.
·}

Associação das Senhoras de Caridade .• ; ·
Collegio dos Orphãos de S. Joaquim .. •:
Lyceu Salesiano , ............ ~ ...... .
E~cola S. Vicente de Paulo ......... .
Centro Opera rio ........... ·.........•
As~· lo Bom Pastor ................... .
Sociedade Beneficente de Sant'Anna ... .
União CaixeraJ da· Bahia ............. ·
Academia ?\Ianoel Viclorino ...... ·.... .
Abrigo dos Filhos do Povo ... _, ........•.

3 :750$000'
5:000$000
5:000$000
2:000$000·
2: ooosooo:·
1 :•500$000 .
1:500$000
2:000$000
2:000$000
1:500$000

/
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1Jl

"'

ü.:

1Jl

>•
.O

Interior do Estado:

"'a:

Hospital de ::\I{set·icordia de Alagoinha
(lei n. 3. 551, de 6 de janeiro de
1918) ' ................... •.• •••• •:
Santa Casa de Ilhéos ................ .
Santa Casa· de Santo Amaro .......... .
Santa Casa de Valent:a ..............•
Santa Casa· de Ilabuna ..... : ........ ·..
Santa Ca~a de Xazareth ... ·........... ..
Santa Casa de. Cachoeira · ... .- ..... : . .. :..
Santa Casa de Olivcit·a dos Campinhos ..
Sociedade Beneficente Luz Protectora
de Santo Amaro .... ; ; ....... : . . .
Sociedade Protectora dos Artistas.: ... :
SocicuarJe Beneficente Valença Industrial
,<:;an,!a Casa· de Conquista ....... , . : . . .
Sociedade S. Yícente de Paulo, de Ilahnna .................... : . ..... .
Associa~ão dos Empregados do Commercio de Ilhéos ................... .

~'·
:_)-

.,.....

·~

.

"'

f0:000$000
6:000$000
1 :500$000·
3:750$000'
3:700$000
.1:500$000
. 1:500$000. '
1 :500$000.
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"'"'......

1:500$0[)0.
1:500$000- .
1 :500$000. ;
l :500$000.· .
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3:750$000
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5:000$000
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Vari'lvel
Santa: Ca5a da Feira de San L' Anna: ••. ,
Hospital de Santo Antonio de Jesus ... .,
InsLituto de S. José, da Capital ...... ..
As~· lo Conde de Pereira Marinho ..• , •. ·.
Asylo Nossa Senhora de Lourdes da
Feira de Sant'Anna .... , ....•...
Santa Casa da 'Cidade de Bom fim •...•
il\lontepio dos Artistas !Fcit•enses ..••...
Santa Casa de ,)fiset•icordia de Joazeiro
Sociedade S. Vicente de Paulo de Ta-

Fixa}

1:500$000
'1 :500$000
1 :500$00~1
1:500$000
1:500$00()

Total ..................... , .

202:950$00;)

>

§

.,>

Ol

~

g

..

,/m.

~

Espírito Santo:
22:500$000
3:000$000
5:000$000
5:000$000
35:500$000

Rio de Janeiro:
Casa de Caridade de Nova ]Tiburgo •• ."-.,

variavai

3:750$000
1:500$0011
2:000$000
1:500$000

peroá ... ~ ... - .................... .

Santa Casa de Victoria ...•.•...••••. ,
Santa Casa de. Cachoeira de Uapemerin1
()rphanalo do Collegio do Carmo, em :Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.•
Orphanato da Santa Casa de )lisericordia, em Bíctoría •...........•• , • ,,

.I

PAPEL

OURO

1:875$000

/'

"

•.

~-

•__:..._<!

.-·

Santa Casa de Angra dos Reis ....••.•."'
Faculdade de Direito do Estado do Rio
de Janeiro ..•...................Hospital de Santa Thereza de Pelropolis
E'scola Domestica Cecilia ~lonteiro de
Barros, de Barra Mansa .•.. , .•. ,.
Santa Casa de .Misericordia de Piraby,
Santa Casa de ~Iisericordia de S. João
da Barra .•......•.............. ;_
.Casa de ~lisericordia da Barra do Pi- raby _.....-......................... .
Hospital de Caridade da Parahyba do
Sul .... , ...•............... -.....
Casa de ::\lísericOJ'dia de Rezende ....•.•
Casa de Caridade de ::\lacahé ........•..
Instituto de Pr-otecção á Infancia de Nitheroy ..••...................•• _.,
:casa de ;\físericordia da Cidade de Vassouras .........................•;
Asylo Furquim , .....•....... : ...... ,;casa de Caridade de Vaiença ......-.. ,,
.casa de :!\Üsericordia de Itagual1y ..... ,.
:Casa de Misericordia de Cabo !Frio.·... .
Associação Prolectom Recolhimento dos
Desvalidos de Pelropolis ........ ..
!Escola Domestica e Asylo Nossa. Senhora ·
do Amparo ....................... ..
Instituição de Assislencia á Jnfanllia de
.lletropo_lis
~·=-· ....•.........
-•...... ~ .~
-

3:750$00~

20:000$000
13:500$00()
3:000$000
3:000$000

..,"'w

1:.0

3:750$000
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..,

.Q •

3 :'750$000

l(

....
.....

3:750$000
1:500$000
3:750$000

1:1
.1!1

,.

3 :7·5(1$000
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3:750$000
3:750$000
3:750$000
3:·750$000
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~:750$000

. ~ :500$00()
2:000$000
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!:500$00(J
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Escolas Profissionacs Salcsianas de Nilheroy ......................•••.• ,

~
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Variavel ·

Fixa
/'

' :000800(}
15'
107: 125$000

-S. Paulo:·
Gabinete Leitm·a Taubaté ........•.•
Gottas de Leite de c\.raraquara .... ; • "
Santa Ca5a de lllisericordia de S. Car. los do Pinlml. ..... ; ~ ........... .
Sanla Cam de l\Iisericordia de Piracicaba
l\Ialemidade de S Paulo ............. ,Créche Bar~neza ·de Limeira ......... .
Escola da Loja Sele de Setembro ......•
Santa Ca:>a de Baurú .............•••.
San la Casa de S. l\Ianoel ............. .
Casa de l\Iisericordia de Sorocaba ..... .
Asylo. de Jnyalidos da Cidade de C~mpmas . , ...................... ..
Maternidade de Campinas .............. ,
Hospital do Circulo Ilaliano União de
Can1pinas . . .................. -.:
Hospici~ de Dementes de Çampinas .•. .,
Hospilal de ::IIorpheticos de Campinas.
Créche de Jundiahy ....•......••.... ,,
_Orphanato Sanla Yeronica de Taubaté.,

6:000$000
10:000$000

-

--

7:500$000
7:500$000
7:500$000
15:000$000
ití:OÕ0$000
- 7:500$000
7:500$000
-~ :750$000
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3;750$000
3:750$000
3:750$000
3:750$000
3:750$000
1:870$000
~1~: 000$000
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.-:~

'

'

Hospital Ji~earehy •..•....•..••.•••••, ; -) . 2:000$000
Hospital de S. Luiz de Parahytinga ...•
2:000$000
Santa Casa de lllisericordia de Pindamonhangaba • · ·• · •...•...... -.• -••••• ;
10:000$000
5:000$000
Asylo de Mendicidade de Limeira ... ·'·-.
Asylo Amalia Franco, Rio Preto ......•
5:000$000
Santa Casa de l\lisericordia de Xirh·iea.
5:000$000
Iustituto Assistencia á Infancin de Ribeirão Pt·eto ................... .
10:000$000
Hospital Santa Isabel de Taubalé ....••
10:000$000
Santa Casa de lllism·icordia de Limeira .•
5:000$000
Hospital S. José dos Campos •••.....•
2:000$000
Asylo S. José de Taubaté .......•.•••
5:'000$006
I,iga Paulista contra a Tuberculose .•.•
8:000$000
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181:370$000

't'l
~

o

.

i:l
_;,::

~ _-·~

Faculdade de Engenharia .......••• •T>
Faculdade de Direito .............•• , ··
Fa(mldade de lllcdicina de Curilyba. . .
Santa Casa de :Misericordia de Curilyoa

"

·

"'o"'

50 :000$00G
20 :000$000
· _100 :000$000
7:500$000
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1>:1
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17.7 :500$000
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Santa Calharina:
Asylo de Orphãos S. Vicente de Paulo.Asylo de 1\lendicidad.., do Irmão Joaquim
Ill:t3pilal de Caridade cm Florianopolis .•.
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--'----·-Paraná:
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10:000$000
10:000$000
20:000$000
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va,.iavcl
Pavilhão de Alienados no Hospital (je
Azambuja, Brusque •...••••..••• ,
Hospital de Caridade de S. Francisco •. .,
. Hospital de Caridade Itajahy ••• ~· .....
Hospital de Caridade de Laguna: .,. ••• "
Hospital de Caridade Tijucas ••-•• ~ •• "
Hospital de Caridade de Lages ..••.•.• .,
fl.sylo de Orllhãos c Desvalidos de Join- .

L

~rjJ]e

••

.• •

1:875$000

..•'

58:750~000
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. jOO :000$000
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22:500$000

.•

50:000$000
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Val'iavcl

...

Faculdade de :Medicina de Porto Alegre
Santa Casa de Misericordia de Porto·
Alegre .................. ; . · · ... ;,
Instilulo de Engenharia de Porto Alegre,
lei n. 4. 348, de 8 de dezembro de
f92-f, art.. 2° _.................. • -.,:;!J
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'15 :000$000
Santa Casa de l\Iisericordia de duyabá •.
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anti-ophidicos contractados com l:!
Instituto Vila! Brasil , • - ..•••• ,;
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Goyaz:··
pr
· · Collegio Secundario de Bõa Vista .., ..••,
Asylo ·de S. Vicente de Paulo •.•••••••,
Hospital de Caridade ........••..•.•.••
Escola de Direito ..............•••••••.
Co!legio de Instrucção Secundaria para
·
meninos mantido pela ordem de São
Domingos, em Porto Nacional ..•••
Para continuação dos serviços de postos
anti-ophidicos contractados com o
Instituto Vila! ~rasil .........••.
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Casa de Caridade de Leopoldina .....•.
.7 :500~000
Asylo de S. Salvador de S. José de Al6m
·
Parahyba . . ..•. . .........•.••••,
i :500$000
. .1:500$000
Hospital de Caridade de Cataguazes.,,.
1:500$000
Hospital de Caridade de Ubá .•.•.••••. .,
):500$000
Hospital de Caridade de Viçosa .••....•
Hospital de Caridade de Santa Luzia de
·
Carangala . . . . · :. ............. ~ .• :
3.; .750$000
llospital de Caridade de Mar de Hes:1::500$000
- panba . . .. •...........•...-.. • ..• •; .
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Santa Casa de :lliscricordia de Ouro
Prelo . . . . . ................... .
Orphanalo de Santo Antonio de Ouro
Prelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... .
Lyceu de Arles e Officios de Ouro
Prelo . . . . · ........ ·.•....... • · .•.
Casa de Caridade de l\luzahlbinho ....•
Hospital de Caridade de Rio Pt•elo ....
Santa Casa de :IIisericOt·!lia de Juiz do
Fóra . . . . . ................... .
Asylo Santo Antonio de UIJcraba ...... .
Collegin Ag-rícola de Caehoeira do Campo
Hospilal de Barbacena ............. :
Hospital de Palm~-ra ............... .
HospHal de Queluz ................. .
Hospital de :\Iarianna ..•........... : ..
Hospital de Oliveira .....•... , .•....•
Orplwnato de Santo .Antonio de Bello
Horizonte . . . . . ............... .
Santa Casa de· Itajnbá ......... : . .... .
Hospital. de P:unte Nova .......... -... Hospital de Piranga ...... _. .. .' ...... .
Santa Casa de Passa-Quatro .......... .
Orphanalo de· Sanl'Anna cm PassaQuaft•o . . . . ' ............... · · · .:
Santa Casa de Santo .Antonio de Jacuting·a ... - . . . ...................... : . ..
Escola de Engenharia de Juiz de Fóra .•
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]"acuidade de l\ledicina de Bello Horizonte . . . . . . , ........•...... · ·'
Santa Casa de Ilajubá ....•.......•.•
Hospital de Ponte Nova ......_...•...••
H ospilal de Piranga .............• : .,
San! a· Casa de Pas5a-Quatro. ·....... , ..
Orpl!anato de Sant'Anna em PassaQuatro . . . . . ............. ~ ...• ,,
San!a Ca5a de Santo Antonio de Jaeutinga . . . . . ................_.. .
Escola de Engenharia ue Juiz de Fóra
Faculuade de Medicina de Bello Horizc•nlc

..
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Instituto Commercial 1Iineiro; de Juiz
Fóra . . ................... · ..•
Asylo de Orphãos de Barlmcena .•-~. -.- ··•
Santa Casa rl<> Ahacté ............... .
Banta Casa de Passos ......... ; ...•. ·~
Santa Casa de Guaralicsia ....... ; .. .

,'lanla ~Casa de Guaxupé ..... ~ .. .".; ...•
Santa Casa de :Monte Santo ......... :.
Santa Casa de Uherahinha ...•......•
Santa Casa de S. SelJaslião do Pai·aiso
Pão de Santo Antonio de Bello Horizonte . . ...................... .:..
l:'anta Casa de Santa Rita de Jacutinga
Asylo de Invalidas de S. Vicente ~de
Paula de Cãrangola ..........•..
Santa Casa "\ntonio i\Ioreira de Santa
Rita do Sapucahy •.•.....• ···-·-"·''
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Orphanato D. SiiYcrio, cm Cafaguazcs
:Asylo João Emilio de Juiz de Fóra., ,,
Casa de Caridade de Turvo ........•. ,
Asylo de lllendigos de Juiz de Fóra .• ,,
Casa de Caridade da Cidade do Pat•á. ,
Sociedade de S. Vicente de Paulo de·
Ayuruoca ~ -. . .............. ." .••
Casa de Caridade de Sylvestre Ferraz ••
Casa de Caridade de Santa Quiteria ...•.
Casa de Caridade Baependy .....•••.•
.Casa de Caridade de Ouro Fino ..... , •
~<\sylo de Invalidos do Pão de Santo Antonio; em Diamantina ...•..• , ..
~sylo de S. Joaquim da Conceição do
Serro . . ...................... •:
Collegio Providencia de l\Iarianna .•••
Instituto de Radium de Bello Horizonte
Hospital Cassiano Campoline de Entre
Rio . . . . ............. -....... -..
Santa Casa de Perdões -: .........•••.
Jnslifuto de Protecção á Infancia !}e
Juiz de Fóra . . ............... .
Escola Profissional Feminina de Bello
Horizonte • . • .•............... ·• •:
Externato do Patronato Campos Salles;
annexo :í Escola de Agricul!ura e
Pccuaria de Passa-Quatro ....••••
,!}asa da :Misericordia de :Viii a Braz. ,.,,.,
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Sociedade Amante de Instrucção c Tra·.:.
balho de Bello Horizonte •..•••• ,
Asylo de Caddade Bom Successo .••••
Hospital da Santa Casa de Prados._-uoc
Santa Casa da Cidade do Campanha ••• ;,
Orphanalo Nossa Senhora de Lourde;; de
Çasa de C;lridade S. Vicente de Paulo
de Pouso Alegre .....•..•.••.•.•
Casa de Caridade da Villa de Paraopeba
Casa de Caridade de S. João 'Baptista
Instituto de Assisleneia á Infaneia do
Bello Horizonte .- • . -.- ...•. -~~-=•::. ~~
Santa Casa de Sete LagOas .•..••....
Pavilhão de Tuberculose da Santa Casa
de La,~ras . . . . . . . ._....... .r.-.- •• •;
Santa Casa de Bom Despacho •••• -.- •• ; ...
Casa de Caridade de Sabará ......•. ;,
Hospital de M:isericordia da Cidade do
Pará . . . . ............. _...... .
Associação Beneficente Irmãos Artistas
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' 2:000$000
de Juiz de Fóra ...........• -.-.- .. .
Hospital da '':illa An~onio Dias ..... .
3:000$000
Casa de Carid_ade de Conquista •••••..
1:875$000
Casa de Caridade de Alfenas •.•••••••
1:500$000
Fanuldade de Dh·eito .........••••••
20:000$000
Instituto Profissional Feminino de Santa Rita de· Sapucahy ....•.•.••.•.
5:000$000
5:000$000
Lyceu de 1\luzan1binho •...•.... -.-. ·~· .~ -·:::
Hospital de l\liset·icordia de Caldas.... · · 3:750$000
Casa de Caridade de Pat;aisopolis .••.••
10:000$000
Asylo Santa Isabel de Itajubá. .••••••• .,
3:750$000
~sylo Ana lia Franco de Uberaba., ....__,
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Santa Casa de i\liscricordia dos Rio i:las
Velhas , . ,·, .................. .
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Santa Casa de :i\1iscricordia de Bello Horizonte para manutenção dos lJOspilal gerâl da J.laternidade· Hilda
Brandão e do Asylo Affonso Penna
Assistencia Dentaria; annc:xa aos grupos
escolares de Juiz de Fóra ........ ·
llospilal da Casa de Caridade da Villa
. dQ S. .João Evangelista ....... , ,
Hospital 1\llo Rio Doce .............. .
Orphana!o S José; annexo á Escola Art hm· Bernardes em Carangola .....
Pavilhão de Tuberculosos da Santa Casa
de Miscricordia de Beilo llorizonte
Hospital de Ilabira. do 1\Iatto Dentro;
inclusiYe 3:000$000 para reconstrucção . . .................. .
San la Casa de S .João Evangelista .. ... _
Asylo S. Y:icentc
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2:000$000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. ·.. .

Hospital Santa Rosalia de Theopliilõ
OHoni ........................... .
Hospital de Tuberculosos do Januaria.
Santa Casa de S. J\Iiguel de Guanhãe:i

2:000$000
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2:000$00P.
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Hospital de S. Vicente de Paulo de
Bello Hoi·izonte .. -: ................ .
'Associação das Damas de Caridade ... .
Lyceu de Artes e Officios de Guaxupé
Santa Casa do Monte Santo .....•.....
Santa Casa de l\Iisericordia da c-idade do
Serro .. ·................ .' ........ :
•Santa Casa de l\Iisericordia de Diamantina ...............................•
Para pagamento de gratificações a tres
funccionarios encarregados da fiscalização dos estabelecimentos subvencionados ...........•.... ·..... .
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39. Limites inte1·estaduaes. De accõrdo com a rubrica n. I,
·
da verba 38', da proposta .......................... .
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4:000$000
3:000$000
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5:000$000

7:200$000
_38. l::ventuacs. Supprima-sc
rubrica n. I, que passará a
ser a verba 39• c a rubrica II, que passa a ser a
de n. I, Jicará assim recTigida: "Para occorrer a
despesas oxtraordinarias c improvistàs, passàgcns · c
ajudas de custo não comprehcndidas cm outras
·verbas,

----

Museu Hislorieo. Heduzida de 2:400$, feitas na tabc!la
as seguintes ::i Iterações: 1\Iatet'ial: Sub-consignação
ii. 23, on1 vez de 2:600$, diga-se f :800$; sub-consignação n. 2G, lcttra b, çm vez de 900$, diga-se 100$;
sub-consignação n., 2G, letti:a c, em vez de 900$,
p iga-se i QQeooo. -·-·.:.~·-=·-·~·..:.L·-·~·

.• _•..•_.•_.• _.._.•••.•••_._._ ._. .

"

""""
A

~

:•:•_ •-•-•::•.:::•:·:-~·=•:•=·~ ~=·.:•:::•-:-•:•.::c•-:-•=•:.~·:oe•:

?i. ·654: 620$000

"'"

"'

t:4.

~

o

.,_,
""""'

,_

~

o

6

r•::•:._•..:•::•:•:•.:•:-.:·~:·:•1 ::•=·x·-=·-=·-=·-=·=•:•.:.•=•=-·~~

80:000$000

:•-. ·--=·~ •:•:•:·:-·:. :!i:~•l

304:600$00Q

55:000$000

r• :•:• =• ::-•:•::-• : - •:-• :•:•-=·=·1

l23_:QpO~OOQ

6_!;J5_0SOQO.

o

"'o....

'"'""

&·

'--=-

-·-··--_ .• ..,...-'"'= ____ ..,-~--"~ :---__ _,__._,_~.::r'--~-"'-----=~·'-'-=~~.--~--:--·:~----~-==-~=~~:=~-..,.,..~o--·-~~~--~-==--;-:--;-:.._
'

.~=~-.~~~r-=-~---~----

~

p.w:m; ,-:; i

or'Jal

----

Varia!lel

I

Instituto Jledieo Leual. Reduzida de 22:930~ feitas na tabella as seguintes alterações: Pessoal: sub-consignagão n., 11, .cm vez de 6 serventes a 2:000$, diga-se
6 serventes a 2: 160$; sub-consignação n. 13 (Para
a incorporação do augmento de que trata o-ar(., 150,
§ 1", do decreto n. 4.555, de fO de agosto do 1922,
23:790$, supprima-se •. :l\faterial: Sub-oonsignacão
n. 27, lcLtra a, em vez do 500$, diga~sc 100$; subconsigna~iío n, 27, I.ettr& J!, .em :ye~ !le j'jOO$, !,ligq-;;r,
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2!6:240$000

SI :2208000,

:42. Ga.bine-te ele Jdenli(ieaçiio e Esta.tistiea, Reduzida do réis

20 :300$, feitas na tabolla as seguintes altcrac.ões:
~Ia leria!: Sub-consignação n. 12 (acquisição do um
vchiculo, 15 :000$), supprima-se; sub-oonsigna~;ão
n. 22, !cUra a, em vez de 4:700$, diga-se 200$;
sub-consignação n. 22, loUra b, cm voz de 1 :000$,
diga-se 200$000 ... ........•.:-::._ •.......................
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207::420$000

405:900$000
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202:924$1-iO

507:770$000

3.373:212$255

52.574:780~üü5

39.079:585$240
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tabella a seguinte alteração:. !\Ia ferial: Sub-consignacão n. _6§1, Iettra a, em vez de 200$, diga-se 1 00§000
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:43. Escola Quinze de Novemb1·ii. Reduzida de 100$, feita na
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SESSÃO EM

:14

DE NOVEMBRO DE

:1923.

897

Art •. 2.• As consignações votadas no orçamento do M·inis~
terio do Interior; e. destinadas á execu~ão dos accôrdos cele~
brados entre à União o os Estados para o serviço do sanea~
menta e prophylaxia r:ural, se1·ão di~trllmidas, integralmente,
ás delegacias fiscaes, no comeco de · cada exer.cicio, e entre~
gues mediante requisições dos chefes das respecbivas commis~
sões federaes, Quer SQ trate de pessoal, quer de mat~rial, cow:;.
adeantamentos, aos funccionarios por: estes designados. Os
documentos comproba.torios da applícaciio desses adeanta~
mantos serão presentes ao julgamento d(J ~l'.ribunal de Contas,
por intermedío ·das delegações deste cm !Jada um dos Estados,
observado o dis.Posto nos a.rts. 70 e 71, do Codigo de Contabi~
!idade e .287. e seguintes, de seu respecuivo regulamento.,

Paragrapho unico. A parLe das contribuiç.ões com que
concorrem os Estados será escl'iptUl'adD. corno deposito nas
delegacias i'iscaes e .terá a applicacão que. os chefes das
mesmas commissões julguem conveniente de accôrdo com a.s
insLruc~ões .expedidas pelo l'IIinisterio do Inter,ior. DD. appli~
cacão dada a esses depositas os referidos chefes das commis~
sões prestarão contas directamente ao Ministro do Interior,
por intermedio do Departamento NacionD.l de SD.ude Publica
e independente de appro~ação do T1:1ibunal de Contas .
.Gamara dos Deputados, i2 de novembro de :1923. -A~~

nolfo Rodrigues de A.ze_vedo, .Presidente. - Pedro da Costa
Rego, :t• Secretario .. - Ascendino Carneiro der. Cunha, 2• Se~
cretario interino. ,...., A' Commissão de Finanças.
N. :US-1923

O Congresso Nacional decreta:
.Art. :1." E' o Presidente da Republica autorizado a despender, pelo Minister1io da Viação e Obras Publicas, nõ
exercício de 1924, com os serviços designados nas soguintes ·
verbas, as quantias de H. 708:14:1$268, ouro, e de réis
281,759:803$806, papel: ··
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_L Secretãí'ia-de Estado. Augnicnlada- de 24 :800$,
sendo 4 :8008 na suh-consignação n. 21 -

do "Pessoal"'- que ficará assim redigida-.''Gratificação a B dactylographos, á razão
ele 4508 mensaes, admittidos de accôrdo com
~ ar L 1 Hl do Heg·ulamenlo da Secrctm·ia$4:8008"; c 20:0008 na su!J-consignação
.n. 2. do ··~talerial"'. :\. suh-consig·noção 11. !
do "~latei·ial", f;;ca- assim rcdig·ida: "Acquisição c conservação de moYcis, li\Tos c
"cvislas, machinas de calculm·, obras du
consen-ação do edifício, inclusiYc aef]uisição de peças, reparação c subsliluiçãü do
e I ova dor" ................. ·..............•

2. Cor1·eios. Hcduz.ida de 20:0008, fazendo-se 1~a
tabella as seguintes allerações: no "ressoar', sub-consignncão n. 7G, rcdija-so ·
a~si1n:

'".Agentes, ajudanle3,- auxiliares

n

I hes<nH·eii·os, ccmprchendidos os vcncin:en,fos annuaes dos age-ntes, enfrc o n1inirnc dJ
qS08 e o máximo de 6:0008, EeiHio o3 dos

ajudantes c thesourciros 3/!, dos Yenr.imenlos daquelles, de accôrdo com as ta-.
hellas · anúe:xas ao Hegulamenlo (rleerelo
n. 14.772, dfl 16 de março de 1!121): auxi I iares das ngeneins urbanas fixados 03
vencimentos annuacs entre o mínimo de
1
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1 :800$ e o maximo de 2:400$, ·na conformidade do art. 563, do 1\egulamenlo; gratifica.;ões pa1·a quebras acis thesoureiro~ e
fieis, nos lermos do art. 477, do me:;mo
Hegulamenlo, 4. 850 :000$~; sub-consignação
n. 77 (conducção de malas, etc.), accres·::"ntando-se ás palaYras - "em linhas de
aulornoveis", - ·as seguintes: - "e de
transporte aereo" - elevada a 4. 500:000$,
devendo ser revista, no senLido da elevação,
a tnbella das diarias dos conductores de
malas, que não gosam de "augmenlos. provisorios"; supprimida a silb-consignação
n. 78 (diaria de 2$500, nos dias em que
trabalharem, ele.) que passará a figurar
no "~Iaterial"; sub-consignação n. 81 (gratificação addicional, etc.), reduzida a réi."
3!10 :000$; sub-consignação n. 82, redija-se
assim: "Auxilio pa1·a aluguel de casa aos
ehefeg de succursaes e agencias, nos !.ermos
dos arts. 309 e 400 do Regulamento"; No
":\Iaterial", subst.iluida a tabella pela seguinte:

1-.llateria( permanente
f. Acquisição

de cofres, maehinas de escrever, caixas e
bolsas para collecta de correspondencia, moveis, velliculos, inclusive material
fluctuanlc, reparos c cori.-

l.

"'

~

rn

"'

o"-•
11

~

........

I

.."',.,
v~-

..._:

t·'J

~
__
o,

c.

"'

-""'
M

•:;;;

- ·,-....

•<-

00

::g

:>.

....
'.

_,

. ··~~-~·~~

---

·- ·-

--- 1-

~
'

I?_úa

certos do mesmo malental,
fóra das officinas da repartição ... ·- ... : . . . . . . . . . . .
·1

~~

Acquisição e installação !te
rnachinas, elevadores e accessorios ................ .

.;,!._ J.ivros, revistas e outras pu .
blicações que interessem ao
serviço .................. .
I I - Material de consumo

ii_.;

~tigos

<le expediente e escrlptorio, fórmulas diversas,
materias primas e rnaleriaes diversos para producção e serviços de reparação e conservação nas
varias secções das officinas

fi. ;Acquisição de saccos para con..:
ducç.ão de correspondencia
e material para seu fechamento, . podendo ser celebrados contractos, até. tre!l

i. 030:000$

-~

~AI!.~

~VRQ

_l'aljaJ1el

F~

c

YãriaveZ

-,

annos, para os . fornecimentos das malas e deste
ultimo matenial. . . . . . . . ... ..

1. OCO: 000$

6. Combustível para au!.omoveis,
lanchas e officinas .. ·.....•

190:000$

~

:~

7. Lubrificant{)s e material para
limpeza e conservação de
automoveis e ouL!·o;; vehiculos, lanchas, elevadores e
machinas de qualqnei• natureza . . . . . . ... . . . . . . • . . . • .

60:000$

8, Despesas miudas e de prompto pagamento... . . . . . . .. . .

80:000$

lil

9. Acquisição· de lampadas e ac.
cessorios e alcool. . . . . . . . .

65 :000$

-~

III- Diversas despesas

m·

m
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2. 425:000$
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"fO. Aluguel e conservação de casas
·
para as repartições postaes, inclusive 1 :800$ para
~usteio da agencia de Bôa
Vista de Erechim (Estado
do Rio G~ande do Sul)....

1.129:000$

H. Illuminação, consumo de g'az
e energ1ia electrica .....•..

320:000$
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c.o
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goto e sanilaria .. ....... ; .

C>

N

Vm·iavcl

l 1'ixa

12. Consumo de 1agua, taxas de es-

o

PAPEL

Fixa

Variavcl

10:000$

13. Diaria de 2$500, nos dias em

que frabalharem, aos' cat-=_ ·
teiros dos distric[os ruraes,
para manutenção de suas
montadas ............... .
1-1.

80:000$

>
::.-:
z
>

"-....

Insfallação e uso de apparelhos lelephonicos ......... .

.,.,

40:000$

rD

"'o

15. Transporte de funccionarios e
respect-iva bagagem,- quando

00

z"'

100:000$

cn1 ser\riço . .............. .

5

o

16. Transpor! e ou carreto d'e ma-

80:000$

terial .................... .
17. Impressões

e

20:000$

publicações ....•

11as estradas de·
ferro da União •••••••• ,-,,,,
Hl. Serviços c -forneCJimentos _pelá
Imprensa Nacional .••....•,
20. Serviços da Repartição Geral
dos Telegraphos .. ; ._...... ,, ·

i

18. Transpm·te

23.Q:OOO$.

20:000$
:~·

20 :OOOS

>

~--

21 o Consumo de agua na Capital
Federal o o o o o oo, oooooo oooo o
..-:)

2Z o Despesas eventuaeso o ooo o, o o o o

3:0008
~--~··

70:000$

2ol22: 000$

286:000$000 220470:295$

16 o912 :0_00$000
Ul

3 o Teley;oaplwso Augmcntada de 1.138:068$, papel, c 20 :000$, ouro, fazendo-se na tabella
as seguintes alterações: no "Pessoal": suheonsignação 11. 2, redija-se assii'í1: "Ajuda
de custo e diarias ao dirccJor geral, nos
termos dos artso 419 e 420, do Regulamento, 13 :200$"; sub-consignação no 74,
redija-se assim: "Gratificação pro labore,
.por dia, aos chefes de districto e aos inspec!orcs (arL. ~21 do Regulamento), para
as percorridas de inspecção aos districlos,
66 :000$"; sub-co11signação 11 o 90 (diaristas
diyersos), en1 Jogar de "diaria n1axin1a de
58, 400 :ooos~, diga-se "diaria 1naxin1a do
1 OS, SOO :0008", não podendo ser inferior,
nas ca11itaes, a 58, a diaria dos taxadores,
ou laxadOJ"as, podendo baixar. a 3$ a dos
manipuladores, sÚhindo · ao limite de 10$
a dos diaristas em geral; de accõrdo com as
circumsta11cias dos serviços, que lhes forem
atfribuidos"; suh-co11sig11ação 110 105 (trabalhadores), elevada a 40 :000$; sub-consigl1ação no "1 16 (gratificação por serviços,
etc o), elevada a 108 :poos; sub-cQnsignação
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n. 119 · (ajuda de custo), elevada .a réis
100 :000$; accrescente-se uma nova subconsignação, assim redigida: "Gratificações
e ajudas de custo aos funccionarios da Directoria, incumbidos da fiscalização de
serviços fóra da Capital Federal (arL 162,
n. 4, do Regulamento), 20:000$"; süb-consignação n. 112, redija-se assim: "Trabalhadores, diarias até 10$, 300 :000$", e
suú-consignação n. 113, elevada a 60:000$,
aecrcscentando-se á respectiva rubrica
(XII - Conclusão e construcção de novas
linhas) : "inclusive o proseguimento da
construccão das seguintes linhas tclegraphieas, já cm inicio: de Carolina (Maranhão) a S. José do Tocantins (Goyai), conforme está autonizado na lei; de Barreiras
(Est.ado da Baiiia) a Palma (Goyaz), passando por Santa l\Iaria de 'l'aguaratinga e
Arrayas; de Boqueii•ão (Bahia) ·a Porto
Nacional (Goyaz), passando por Santa Rita
do Rio Preto, Formosa e Natividade; de
Tubarão a J. Joaquim da Costa da Serra,
cm Santa Catharina; de Lençócs a Villa
Bella das Palmeiras e dahi a Brotas, de
Minas do Rio de Contas a Bom Jesus do
Thio de Contas, de nuassú a Bom Jesus dos
'-
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Variável·
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.
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;Meiras, e dahi a Capul!t Condeúba e Con.quista, de Inhambupe a Geremoabo, Bom
Conselho, etc., conforme o plano da Repartição; de Alagôa do l\Ionteiro a S. João do
Cariry, passando por S. Thomé c Serra
Branca, no Estado da ParahylJa; conclusão
do ch·cuito de Goyaz, c mais: "sendo concluída a linha de Axixá a l\Iiritiba no Estado do :\!aranhão". No "l\Ialerial": subconsignação n. 1 (acquisição c conservação
de machinas, etc.), elevada a 100:000$;
sub-consignação n. 7 (acquisição de apparelhos, etc.), elevada a 500 :0008; subconsignação n. 8, redija-se assim: "Acquisição de apparelhos, transmissores e receptores, machinas electricas e outras, antennas, accumuladores e accessorios para o
Districto Radio-telegraphico da Amazonia,
ahi incluídas as· estações radio-telegi'aphicas de Porto Nacional e Conceição do Araguayana, 600 :0008; sub-consignação n. 12
(postes, fios, etc.), elevada a 1.300 :000$;
sub-consignacão n. 13 (postes, fios, etc.),
elevada a 700 :000$; sub-consignação n. 22
(consumo de força, luz e agua), elevada ·a
110:0008; sub-consignação n. 26 (comuustivel), elevada a 30 :OOÓ8; accrrscente-se
uma nova sub-cohsignação, assim redigida:
"Conservação das

torres das
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antennas",

10 :0008"; sub-consignação n. 29 (combustível), elevada a 200 :0008; sub-consignar:ão
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n. 30 (lulmificantcs e material, el<~~). reduzida a GO :000$; sub-consignação n. 35 (mal eri:H•s para a execução dos serviços), cleYada a 15 :000$; suh-consignnção n. 3G (n•aferincs :para, os rcspcctiyos serviços), elcYada a 40 :OOOB; sub-consignação n. 37 (assigna tu r a de Ires apparelhos I elephonicos),
efeyada a 2:588$; sob-consignação n. "5
(transporte, Sf'guro, ele.), elevada a réis
300 :OOOB; suh-consignação n. 56 (tran;;:.
porte de pessoal), elevada a 300:000$; subconsignação n. 57 (transporte do material).
supprim:ida; accrescenle-se onde convier a
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seguinte sub-consignação: "Conurcssos in-

"':;...:z

ternacionaes" - "Pm·a representação do
Brasil em congressos telegraphicos inlernacionaes (ouro), 20:0005000 .......•• <•.
~.

1
iI
'

-i

Subvenções. Augmenlada de 5.318:0008, s~ndo_'
2.888:0008 para o "Serviço de navegação
cosleira entre Hio Grande e Pará {decreto
n. 15.755. de 20 de oulubro de 19'22 c te~·mo
rle accônlo de 9 rle novembro do mesmo
annn) e 2.'100:000$ para o "Serviço de navegação do rio Amazonas c seus afflucntes
(!pi n. -1.079, de 2.1 de janeiro de 1928)_. •:

320:000$000 12.985:0408

:152:222~222

. • • • • •;. .. . • ..

t:1

o
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7. 503:0008

5. Gm·mllia de jw·os ........ ...•.•.•..... ; .•••.• · :·····:·:·:·:·:···-·-·-·· _6_.86.~:80-1$046_ •••••• _.: •••,

..

19~100:0788000

17;3:4028256

..................................................................................-4~.......................................................................................
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G. Estrada de Ferro Central dá B1·asil. Atigmentada de 1G.231 :3008, fazendo-se na

tabella as ~cguintes alterações: no "Pessoal": suh-consignação n. 22, em vez d~
oito fieis, diga-se sele; suh-consignação
n. 43, em vez de 38 escreventes, diga-se
48 escrevenlt's a 2: 1GO$, 10a :G80$; subconsignação n. 70, em vez de .U escre,·enles, diga-se Gl escreventes a 2:160$,
1a1 : 7liOS; suh-consignação n. 77, em vez
de 130 agentes de 4' classe, diga-se _1a5
agentes de 4• classe a 4 :500$, 607 :500$;
sub-consignação n. 78, em vez de quatl·o
fieis recebedores, diga-se cinco f·ieis recebedores a 6:000$, ao: 000$; sub-consignação
n. 7!.1, em vez de 48 conferentes de t• classe,
diga-se 50 conferentes de 1• classe a 4:200$,
21 O: 0"00$; sub-consignação n. 80, em vez de
170 conferentes de 2• classe, diga-se 175
conferentes de z· classe a a :600$;" 6ao :000$;
suh-consignaçüo n. 81, em vez de 200 conferentes de a• classe, diga-se 215 conferentes de a• classe a a :000$, 645 :000$;
snb-consignação n. 113, em vez de 115·
conduct01·es de 4• classe, diga-se 117. conduclores de 4• classe a a:aOO$, 386:100$;
sub-consig11ação n. 159, cm vez de 150 escrcYentes, diga-se 230 escreventes a réis
2:160$, 4!JG :SOOS; sub-consignação n. 182,
em vez de 171 escreventes, diga-se 250 escre,·enfes a 2:160$, 5-iO :000$; suh-consignação n. 2-H, em :vez de 80. escreventes,
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diga-se HO escreventes a 2:160~, 237:600$;
sub-consignação n. 181, em vez de 29 auxiliares de escripta, diga-se ao auxiliares
de escripta a a :000$, 90 :000$; sub-consignação n. 202, em vez de quatro chefes de
deposito de 1' classe a 9 :600~, 48 :000$;
sub-consignação n. 203, em vez de quatro
cheies de deposito de 2• classe, diga-se
cinco chefes de deposito de 2• classe a
8:400$, 58 :000$; sub-consignacão n. 206,
em vez de cinco armazenist.as de 2• classe,
diga-se sete armazenistas de 2• classe a
4 :800$, aa :600$; sub-consignacão n. 208,
em vez de 10 ajudantes de mestre de officinas, diga-se 12 ajudantes de mestre de
officinas a 6:000$, 72 :000$; sub-consignação n. 210, em vez de 60 macllinistas de 2•
classe, diga-se 70 machin:istas de 2• cla'Sse
a 6:000$, 420 :000$; sub-consignação n. 211,
em yez de 60 niachinistas de a• classe,
diga-se 70 machinistas de a• classe a réi.J
4:800$, aa6:000$;. sub-consignacão n. 212,
em vez de 70 machinistas de 4• classe,
diga-se 80 macllinistas de 4• classe a réis
a :600$, 288 :0008; sub-consignação n. 216,
cm Yez de 25:000$, diga-se 40 :000$; suhconsignação n. 223, em vez de 22 engenheii:os residentes, diga-se 2a. engenheiros
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residentes a 12:000$, 276:000$; sub-consignação n. 228, em vez. de 40 mestres ..:il!l
linhas de a• classe, diga-se 46 mestres- áe
linhas de a· classe a 4 :200$, 19a :200$;
sub-consignação n. 246, em vez de nov&
armazenistas de 2• classe, diga-se 12 armazenistas de 2" classe, a 4 :800$, 57 :600$;
sub-consignacão n. 2a7, em vez de cinco
terceiros cscnipturarios, diga-se seis terceiros cscripturarios a 4 :800$, 28 :800$;
sub-consignação n. 249, cm vez de diaria
até 5$, diga-se di ar ia até 6$; sub-co-nsi gnação n. 250, em vez de 24 :00.0$, diga-s«·
38 :400$; sub-consignação n; 254, em vez
de 33.732:·150$, diga-se 34.732:150$;- accrescenfem-se as seguintes sub-consignações: na 4• dh'Jisão - IX (locomoção) : "15
praticantes technicos, a a :600$, 54 :000$; e
na 5• divisão~ X (via permanente e edifícios) : "20 praticantes technicos, a 3:600$,
172:000$; accrescente-se ainda o seguinte
quadro do pessoal da 6• divisão provisoria,
na fórma por que o Governo estabeleceu e
·adoptou: "Sexta divisão provisoria" (pes•soal em commissão) :
._

l sub-director .............. -.
-

m

l'il
m
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""

is:

.....
I:!
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I
""
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ic.>&

24 :000$

1 auxiliar de gabinete (gratifi- -~~-~
·
cação) ..............••.. :.
i :800$

_ 2 ajudantes de divisão, a 18:000$

a6:000$
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l'ill' ia i;ef.
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GraUfica\:ão ao ajudante de
diYisão, exercendo as funcçõcs de 1• engenheiro..... .

r

'll engenheiros
•!

residentes,
a
12:000$ . . ............•
2 ajudantes de residentes a
9 :000$ • . ............. .
2 auxilim·es teclmicos a 7:200,3.
1 desenhista !I e 2' classe ..... .
1 desenhi3t a de' 3' classe ..... .
1 L'ncarregado de deposito geral
i escriYãO da (ja divisão .... .
1 ajudante de escriYão . . .... .
1 1" escripturario
........ .
i 2" escript urario . . ....... .
f 3" escripturario . . ......... .
1 4o cscripturario . ~ ...... .
2 auxiliares de e~cripla a 3 :0008
i continuo . . ..... ; ........ .

3:600ti
36:000$
:>2!
2!

18:000$
H :400$
6:000$
,, :800$
7:2008
6:600$
6:0008
7:2008

...

:-CE
':::)

o

m
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:-;:::

G:OOOS

~

4:8008
4:0008
6:0008
3:0008
195:400$

(Xota-Aos funccionarios da 6• divisão
serão abonadas diarias, nos casos e pela fórma estabelecida __ no regulamento da Estrada de Ferro Central da Bt·aprovisoi~ia

l
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si!.) No "llfatei'ial": sub-consignação n. 1,
elcYada a 3. 500 :OOOS e accrcsccnte-se no
"material permanente" a seguinte sub-consignação "Acquisição e reforma de. superstmc!ums me!allicas, GOO :000$; sub-consi-.
gnação n. 2, elcYada a 7. 000 :OOOS; subconsignação n. 5, reduzida a 1. 000 :ooos;
su!J-consigna<,:ão 11. G: elevada a HLOOO :OOOS,
sendo até 350 :OOOS para insta Ilação de um
forno c Icei rico nas

offi~inns

de Engenho

de Dentro . •. . ; ..........•..•.•... ,·,.
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16.951 :480$
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1: Estrada de Ferro Oeste de Jlinas. Augmcntada
de 300:0008, na sub-consignação Cmnbus- ·
livcl, substituida a tabclla do "lllalm·ial"

""

~

p'eJa seguinte:

I -

Jiaterial

~

....,_"',

permanente

1. TI·ilhos, dm·mentes c seus
accessorios . . . . . . . . . .
CJ
Postes. fios c accüs:;orios
para ·linhas telegraphicas c !elephonicas . . . .
3. lllatei·ial rodante e seus
accessorios . ; . . . . . . . . . .
4. :'llachinas, apimrel!Ios, in. strumentos,
i.nobilim·io,
livros, revistas c outros
materiaes . . . . . . . . . .

~

"'"'
e
"'._,

900:000$

o

40:000$

I .:i

c-o

150:000$

200:000$

<O

1.290:000$
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Material de consumo

5. Combustivcl para machinas e officinas • . . . . . .
6. Lubrificantes e material
para lubrificação,
limpeza e conservação
de
machinas e apparel~1os
7. Outros materiaes necessarios á execução de todos os serviços da estrada e quaesquer obras
de conservação . . . . . . .

2. 500:000$

350:000$

950.000$
3:800:000$

III -

Variavel

8
Ul

"'~0.

Diversas despesas

8. Aluguel de casa para escriptorios e outras dependencias . . ........ .
9. Taxas de
illuminação,
força electrica e serviço
telephonico . . ....... .
:1.0. Publicações, alJ]guel de•
machinas tabuladoras,
taxas de · consumo de

I
..

f8:000$
45:000$

,.

'!11

I

~

-

"s

agua, esgoto e sanitaria; lavagem de toalhas,
roupa de cama e capas
de poltronas; despesas
miudas e de prompto
pagamenfo ': . . . .
11. Passagem~ e transportes
cm geral, comprehenclirla a remo~ão de terras e n,afel'Íae>< e faxns
luat·ias . . . . . . . . . . .
12-. Passagen·s

e lran:;portes

na Estrada· de Ferro
.Cenlml do Brasil . . . .
13. In<lemnizações por extravios e avarias; indemnizações e soccorros por
accidenles no 'fL•abalho
e outras rlf.'spesas eveítfuaes . . . . . . . . . . . . .
H. :'õr·n·iços PI'esfndos e fot·necimenfos pPia Imm·ensa 1\'acional . . -. . .
15" Set·viços da Repat•i ir:ãn
Geral dos Telegraphos
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32:000f
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20:000!3

t'l

<:::

70:000$

--"'

';

..

~

o
~

;;::

25 :000~

E

lO :000$

L=::i

c
c

,<-:··

-

2:500$

·_:-]

f_.:;;
~

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

o

o

o

.f

I

I

o o O o

f.7011.:-ª88S

o o O

i

O>

<'

<:::

352:500~

..,

.....

S. Estrada de' Fel'l'o Noroeste do Brasil. Angmenfn<ln <I e 4 c010:800$, fazendo-se ·na tabella
as Rl'guintes a11Prações :_ no "PcsSoâJ", snb-

12.f98:638~00f.

·'o

-

<::
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c.-.:
. ~i :_~1

>~~·
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>
'-:O:

__;_·

,.-:. ·"-~~~~~.

.:~~"'~~'~,f~~.~~:i~cf...;._~,~;,;,;,J•.\/,~~~1-k"%'~i~4.~%:i.!i/;.V•.:';,\,;;;:~·;,,,~,,,:; _,,;, ::.

·:.-.>

'
.,):.(,.;o

-_.

·-

'

Variavel·

Fixa
consignação n. 68, em vez de dous_ terceiros
escrip!urarios, diga-se tres terceiros escripturarios a 3:600$, 10 :SOO$; na sub-consignação n. 69, em vez de dous quartos
escriphirarios, diga-se cinco quartos escriplurarios a 2:400$, 12:000$000. No "JIIaterial", accrescentem-se no (material permanente) as seguintes sub-consignações:
"Acquisição e reparação de material rodante e de tracção, 4 .,000: 000$000 ..·..........•
~
_- .:.: -· ~-. __, ·- ""l
9. R~de Viação Ceatense ................... .

Fixa

Va1·iavel

>
;:

1.857:084tl

16.672:000~000

1. 635:492$

6.357:440$000

~

"'ro

t::

o

"'z

o>

o

o •

o •••• o •••••

12. Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Nm·te . . ............... ~ .......... .
r,

.:?

CJ)

10. Esti-ada de Ferro S. Lu{z a Thm·ezillU. Augmentada de 400 :000$ para "modificação
do trecho enlre Caxias e Flores, obras· na
estação e dependencias e n;~s officinas de
S. Luiz. Supprimida no sub-título a expressão "todo o pessoal sen'e em commissão".
. ........................ .
11. Estrada de FeNo Centl·al de Piauhy ...... .

-...
<O

PAPEL

OURO

466:152$

3.822:000$000

113:400$

554:000$000

256:320$

743:680$000

.~-

13. Esfl·ada de Ferro Pet1·oli11a a Therezina

•

o •••

,i• • • • • • • •

'-

U. BBtrada de Ferro Therezopolis •• -.·.·. •. ':· :-:·::--.. • •••• • •••••••

.

L

- f

f5. B1trada de Ferro de Gouas .......-..... •-• •..•_ •.• • .-•••••••••

......... .......
..........
~.-·.

533:710•

t ~ 151:!90,000

235:210$

2.081:760,000

18. E•trada de Ferro Norte do Brasil. Consignacão
"Pessoal" :
·
CD

Para . o pessoal technico e
diarista necessario á conservação e trafego eventual
de trecho construido desta
Estrada de Ferro, adquirida
pelo Governo Federal, em
arrematação publica, em
virtude de executivo fiscal 200:000$
Consignação -

""w
rn

;,..,

o

;;;:
""

-"""
c

z"'

]\[aferia!

Para acquisição do material necessario, comhu<;l ivel,
lubrificanl es, sobresalent es,
etc., para a conservarão e
trafego eventual desta Estrad_a de Feri'O, adquiridP.
pelo Governo Federal ~--.
arrematação publica, em
virtude dP. executivo fiscal

c

··-""'

3:

"'"'oo
"'....
c
N>

"'-'

300 :úOOf

500:000$

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

f7. Inspectoria Federal das Estradas. Augmentada
on "Material" de 40:000$ 11a sub-consigna-

500:GPOIOOO
co

s

•

·_ :-L~-~;::-·a~~"~~A.'*~ ·-....;,.,.:...·~:; <""':. -:.-~~ ;,~ t-·· ·

• • • • • • • • • • • •a

·•. L:::...

'

•
•

ouno

~.AP~

cão 11. ~ (publicações da· cs!alislica ferrõ'riaria, etc . j . .. ............... • ... • • ~ • •

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

Fixa

l'al'idvel

Fixa
10

I

I

O

O

I

I • I :•.• I

0

10

2.013:240~

~

O>

Yariav.§.l
426:0º0$000

18. Inspectoria Fede,·ul ele Portos; Rios e Canaes.
Augmenlada de 76 :080~, fazendo-se, na

labella, as seguintes allet·arões: no "Pessoal", sub-consig11ar:ão n. 46, acct·esccnfe~e·: Ulll ell!<l'lliii'ÍI'O-eltefe
de 2• classe,
15 :000~; na suh-rnnsignação- n. 47, accresCellfe-sr•: um engenheiro ajudante de 2" '
classe. !l :GOO$; na ·sub-cunsignação n. 48,
accrese<•nle-se: um conrluctor de 2.• classe,
6:000$: na snh-cnnsignação 11 .. 49, accrescenll'-~1': 11!11 ?" I'SCJ'itllut•at•io, 6 :000$; na
.sub-con~ignarão n. 50, accJ•escenle-se: · útn

/

·'

t'l

""1:1

o

00.

""
~

3o e~cl'iplurnt•io, ,j :ROO$; na sub-consignacão JL 51, aCCl'C'5Cenfe-se: Ulll continUO,

2 :·iOO$: sub-con:;igilaçãn n. 53, accreséen-

le-S(': um servente, 2: J60$; .sub-consignação 11. 55, augmenle-se 6:120$000.
No
"lllalet·iar·: suh-co11signaeãu 11. 9, augmenle:-se 12-:000$000. . . . . ................... _._.; ; ...........••.

"'o

···.
I

I

O I

I

I

I

10" 10

.·O

•

O

:800~

8:487:20()$ooo

297:360~

f31:55J,OOO

i . 7'83

1!1. Inspectoria Fedem/. de XaVC(JUção .. Augmencle J!i :-100$, sendo JHI -"Pessoal",. 2:0001 na

suh-consignar_:ão n 25 (rlifferença de vencimentos por·subsl iluiçõl's J•egulamenlarcs);
c no ")lalerial", de 14:400$ na sub-consignar;:ão n. 5 (aluguel de casa) :•~::rr·.....,..r.'

~
z~

2:400~000

• • • • • • 1\1 • • • • •

..,

20. lnspecfoi·ia Federal de Obi'as Contra

tlS

Seeeas , ,,.., , ,.._,.-,,.. .-.-

;•:•·u·-,,..-~.-..-•.

-4)_18 :§OOL

:a~::OOO~OOil,

~-

:? I. R•• partição de Aouas e Obras Publicas, Substi-

luida a fabella pela seguinle:

JiPcrel os ns. 1J . 515, de -1 de mat·ço de
l 915, 12. 170, 12-. 1!!6 e -1.5 5-\, i•espect iYamenle rle 23 I' 30 ilo• agosto de 19Hi e
16-1-22).
Consiynfu~·tio

-

Pessoal

:'\umcro rias suh-eonsignatões ria rlespeza Pap!'l _

?-latur!':l.a
Fixa

.\rlministração f:et·al (*)

.,L
.,

·-··

".
5.

G.

7.
8.

rlit·ector geral . . ....
" engrmheit·os elto•f!'s olr>
dist t•iefos a lll :000$
ent~enho•it'o cltefo•
ela
Secção Tcchnica
chefe rla Scceão de
Conlahilidade -. .
1 chefe da Secção de
Expedienf e . . ....
8 engenheiros c1 el' classe a 13:200$ ..... .
2 engenheiros de 2' classe a 10:800$ ...... .
4 conductores technicos
a 7:200$ . . . . . . . ..

27:000~

36:000il
18:000~

'

tn

?l

"'
-~'
~

....

~

"'
zo"'
--"'~

i'

E!

õ
c

t=l

f8:000lS

< .

.-

..,<=>

l'O,;

10:800$
105:600$
21:600~

28:800,

:a

""'
_,\I'
-~

'

:~;;_~Q.---Tis~~~~~""'_;.~·~:;.~-~....~:+:i.\',;;.ci;.L;.;\-(,OZ'i··< ,·,,.•-.':--~-•

/

Variu.vel

li' 1xa

9.

2 desenllistas de 1• Iasse .a 7:200$
2 desenhistas de 2• elasse a 4 :800$ •..•. :.
1 archivista . . .....••
i ajudante de archivista
i contador . . . . . . . . . .
f sub-contador
i ·almoxarife geral . . .
i thesoureiro .
f guarda-livros :
1 ajudante- de guardalivros .
9 administradores de fio
zrestas a. 4 :800$ .. : ...
5 f•• escript urarios
a
6:000B . .
o

10.

11.

12.
i3.
H.

i5.
i6.
i7.

18.

o

20.

o

o

•

o

o

••

o

•

.....

•

o

i9.

•

•

o

•

•••••••••

•

o

o

•

o

o

o

•••

!l

PAPJIL

OURO

Fi26

DI?

Varlcnlel

U:400$
9:600$
4:800$
3:600$
9:600$
6:600$
9:600$
7:200$
7:200$

>

-

..

zz

>
~

"'

3:600$

"'o

43:200$

z

30:000$

(•) Todo o pessoal da Administração Geral
presta serviços á E"trada de Ferro Rio d'Ouro,
quando necessario.
21. 8 2"" escripturarios a
43:200$
5 :400' . . .......••
f08 :000$.
22. 30 arnan~enses ~- 3 :600$
4:8001
23. f porte1ro . . ....... .
24. 8 guardas geraes · a réis
28:800$
3:600$ . . ........

.

m

i;
o

:-:

,.

-.

25.
26.

2 fieis a 3:600$ ..... .
6 cont i nu os- e 1O estafe~ ·
las a 2 :400$ ...... .

.

7:200$

-·-:'

.

38:400$

E. F. Rio d'Ouro:
:r.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36:.

3i.

38.
39 ..
40.
41.
42.

engenheiro de 1• classe
almoxarife ·. . .....•
contador . ; ....... .
fiel . . ......... : . .
1 agenl e- especial.
3 agentes de 1• classe a
3:3008 . . . . . . . .
5 agentes de 2• classe a
2:7008 . . ·........ .
14 agentes de 3• classe a
2:160$ . . . ' ......
2 telegraphislas a réis
2:1608 . . . . . . . . . .
4 chefes de trem de. 1•
classe a 3:000$ ......
2 chf'ff'~ "" trens de 2.
classe a 2:40008 ....
2 auxiliares
de trem
2:1608 . . . . . . . . . .
1 encarregado da Tracção . . ......... .
1 encarregado geral das
officinas . . ..... .
1 apontador . . ..... .
1 encarregado das linhas1
1
1
1

~

13.:200$
9:600$
8:400$
3:600$
3:600$

~

9:900$

'"'

~I:

,.,.:>
:t:l

~

~

13:500$

"'o~

30:240$

-~
~

4:300$

•

12:000$
4:800$

""
""
">

4:320$

'

4:320$,
4:8008
2:800$

...:::~·~:.::âAi"~~:t~~_;~~.:~út~:~~l~i:~;,~::.~*~·;;~~-4-\~~~ . ~~~-;./-;;~~~~'::L:;~_(~-~-~!.,~;-~_,.-.,.

~

<O

- •

I

.

:-.---

·-'

i

I

O(JRO

-13.

1

.i4.

1

45.

2.

!clcgt•aphicas e telephonicas . . ......
encarregado da Via
Pei·manen!c
.
encarregado de dcposilo .
...........
auxiliares de cscripta
de 1• classe a 3:240$
auxiliar de cscripta
de z· classe . . ..
auxiliares· de escripta
de J• classe a 2: J 60$
mestre de linha de 1'
classe . . .........
mestres de linha de 2•
classe a 2 : 16. 0$.
feif o r de linhas telegraphicas c telepl,lonicas . . .........
machinislas de J • elasse a 2:880$
.....
machinistas de z· elasse a 2:520$
machinistas de 3• elasse a 2:160$
mestre de officina de
f• classe
o

.iG.

n.
480

J

o

6

1

.}9.

2

50.

1

o

••

••

.

51.

3

59

-1

o

53.

7

54._ · 1

'

(

o

·r.aríorel

3:600$
_5 :400$

••

o

Fixa

\'•ú·im:r.f.

}"'i.l"#(

<O
N

: P"\l'lcL

I

4:320~

.

6.:480!3
2:520~

~

z
z

>

-

.-

'fi

g

.

12:960$

"'

'h

3:210~

"'>z

4:320!3

o

"

·/

2:160$
8:640,

.......

10:080$

.......

_15 :120$

. .......

Q:QOO$

'
\.

-

I

-~

Q5~._ _2--•l!""~lll:SSê_a-

3 :2-iO* •..

~-------

.

6:480~

H Pessoal jornaleiro
dolados
par·a
lodos
os sen·iços as seguintes classes e maximos _
ele diarias; mestre de
officina, i5$; encarregádos de esm·iillorio
ou deposito, motorisla de i• classe, i2$;
auxiliar· de i • clnsse, ·
contra-mestre de ófcinã, motorista de z•
classe, motoristas de linha, mestre de lancha,
fiscal de i • classe, encarregados dos apparélhos Venturi c encarregado de reserTalm•io
de i• classe, 10$; ufficial de J• classe, 9$;
·auxiliar· de 2• classe,
official de 2.• classe,
apontador, fiscal de 2•
classe, encarregado de
reservatorio de 2• classe, motorista de 3• classe e ajudante de guar-

!

-----------
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--·••u--uc:-

'

.
Cf;

r=:.

üJ
"';,.-.

•

c

"'~

j\

~

""
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!'l

z

o

<
t'l

if

·-

~

"'"'

o

"'"'

""

"'
C<l
'"'

·:

--

~
-_,

..
i

·cc=~;~~--~~~*~•'i\o~~~~~,4;~,i~~:~~tf~'~'[.§}~JlciJ.oi,;~;,::-.;.;c.•-.•-'''''~'·"''-··

.--::-~·c;.

--·

-·

._.-:

o"-

I

"

,_

'

,L1·

OURC

Fi:J:a

_i§

PAPEL

l'm·iavel

Variavel

Fixa

d'l gera·,. 8$; official de
ela:'l.se~ guardas de 1a
eias..;e, ielephonisla, ek•ctricista, cocheiro e
:-la

ft~ítor

de t• classe, 1$;

auxiliar d•• z~ c'asse,
orficia_I de .í• · clãsse,
;>en•enle · de I'· classe,·

>-

z

guarda de 2• cl!lsSe; foguh'l-a , de. J• e lasse;

~

""
"'o
"""'z
>

guarda fio de telegrallho.· ·jardineiro, feitot•
de :!:: classe, encarrega- .
do de reservalorio de.
:;-• classe, 6$; servente·\
fL' :?• classe; ajudante dé·
·:;olorista, vigia, fo;..
!!..rista de 2• classe, 5$;'
ir·abalhador de 1•. claS~e,

guarda-ehayes de J•
cla;;sc, guarda-freio de
f" classe, 1>:5fl0; fl'abaiflaflor de 2' classe,
guarrfa-cha,·Ps de
2•
clasfe, guai·da-fl·cio de
2· classe, accendedor,
linípa'dol' de cal'I'OS, H;
trabalhador dr_• 3a cla.o:;~e,

:>-~

71

"'o

<

o

·'

"
guarda-:-freio e guarde 3'. classe,
33500; traballüHior de
4~ classe c aprendiz de
!' classe, 3$; ap·i·endiz
dr~ :!-ll-·elasse. 2S;, aprendiz de a· classe, 1$000.
Sec~ão rle expedient.e .. .
Scc1;ão IPchnica ....... .

.. t

da-chan~.s

56.
57.

40:íl00$
7 ::JOO$

Se~<;fw

· ti e Conlabi lirlildc
(ar!. . s· do
regnla1nento. :

"'·c

t=:i

.;.,.-r

""

~
~

"'-'

58.
5!!.

Secção Cenlral. ....... .
Almoxai·ifarlo Geral e

60.

T~'pogi·aphia

61.

62.

Depo:<ito ria Penha .. .
........ ·.. .
Serviço ele transportes.
Officina dp reparação rle
v eh icnlo.o ... ; . , .....

33:500$.

57:000$
36:f.OO$

55:000$
75:000$

Primeira Divisão (arL.
lli · rio :regulamrm-

61.

z

~

.,

;:::j·

~

5"'

-~

g

.-.
~

<O

'"'

1{). :

63.

l

.::;..

<»

Jnsp<'c~ão

doíúiciliaria de
canaliza<;ão ........ .
E.-:.crip!cl'ac_:fio o fiscalizarão do seniçode ltyrli·nmPirus ......... .

49:!!00$

: :'
I

80:000$

<C

"'

w.

"·~

~~
'·lI

..

-~-:;~:~~-::~~-;~~i;~~;:-;;;'."':~~"~~~;:_:i'~~- ·_ ~--;:;_2:f~:~~:~-~,' ·-._; :•"!;~--~::.:_·~ .- .. -:.:..

.-··· .. •.

--~_:'·:<.

_,

'':' ~ !

,;~-

..
OURO

Fi.lXl

~

1P'APEL

l'ai'iin;el

l'ariavel

'.Fixa

Offieina de afi'J'i!.'ão e
COllCCi'IU de liYÚI'OlllCIl'O.S

•.••••••••••. · .•.

r:nnsPJTação de galerias
de -aguas p1nviae:; ....
Disll'ictos

(a1·L

l'l'gulalllcnlo) ;

118:000$
117:000$

J I do

CUIISPITa~ão C Cll~fcitl

>
z

z

da

;...

"'

' riidl' de dis!r·ilmi!.'ão,
repr·P3as, reservaforios

U1

o

o

c outros proprios nà·- tiS.

cionacs . . . . . . . . . . . . . 1.2130:000$
ConscJ'a vção fie· flol"esf.as .. .. . . .. . .. . .. ..
!30 :000
Seg·unda Dh~i~ãu (artigo J 8 do rCg'u!a-

m

1:'1

z
í:io

lllenfo) :

<W.

70.

Yigilancia de mananciacs e conservação das
obras de captação da
serra do Commercio e
adjacencias, sendo:
12 Guardas a 230$ mensaes • . •...•..... , •

33_~120$
. l

•,

71.
72.

Para o restante pessoal.
Conservação dos encanamentos adductores .••..
Fabricação de registras
de penQa ...•.•....••

.73.

Estrada lle Ferro Rio
do ÜUI'O;

74.

Via permanente e edifícios, linhas lelegt·aphicas e~ telephoniças.
Locomoção, t t•acção ,c
officinas. . ........ .
'l't•afego e IIJO\·irncnlo ..
Almoxarifarlo. . ..... .

75.
76.

77.

lj.S :200$

163:800$
3i: 100$

___ {

N

l

rn
m
m

227:6-iO$

fJ

"'

~

'

,._

H8:920$
76:3-iO$
9:680&

Consh·ucção e t·econstrucção de predios, r<Y~rc
sas, regcr,·atorios c
cncananwntos.

.

~--

o::;

;~

"'z
o

Obras éxtraordinarias:

78.

·:_;

.-::

>•
o

•

<

"'

-~

"':o
o
t:::

200:000$

"'.....

3.005:600$

c:.o

""

1.:>

III
DiYcr.sas despesas:
79.

'

Augmcnto difinitivo de
que Irai a o § .l" do al'l.

~

'

..;::,_

-·-<

.·.

-

---~..:..-~=--:-:...::?c~?.-.::;::,--,-.'!.-:-::-:-~_-,::;-• b.~~~-~~-~:

·__:. '~'•

:·--.:-- ' :r~/:~~>~ '~

;.:f.-.._:,

'

\-

-

l.

-i:.

'

.'

'.

,,:

-

~

PAPEL

OURO

Fiza

·-~- _:._-

Variavel

Fiza

150 .:la lei n. 4.555, de
10 de agosto de 1922,
a to do o pessoal jornaJtlÍI"O da repartição que -a _elle- tem direito .. 253 :925~650
80. AUxilio --para-. trans}Jortc
·_em serviço aos guardas
_
geraes e estafetas...
20:000$
81. Para subsf.iluicão de
funrcionarios nos liwmos ·do decreto nu- mero 1-1.663, de 1
de fevereiro de 1921,
e
gratificações,
de
accõrrlo com o arl.
55
do regulamento
da repartição. . . . . . .
40:000$
82. Abono de dial'ias para
despesas de viagem
em serviço da 2• DiYisão, ·de accõrdo com
o arf-. 83, da lei ·nuwero 3. -'t54, · de 6 de
janeiro · de
1918,

Variavel

zz>
>

l"J

"'o:c

!J_

l"J
2

>
o:c

sendo: ao enegenhei-

ro _chefe da _divisão,
15~;
aos chefes do
trafego e das linhas,

I .-

i

83.

Jl)f;';
r:onducitor !ecllllJCO, almo:l'arife e
contador, 8$; · e aos
de1nais
eníprcgados,
58000. . """' ........ .
Abono de 20 o/o ·dos venciincnto~

18:000$

aos operarias

~,._

da Estrado de Ferro
Rio _-d'Ouro, servindo
em zona insalubre,
diarias aos empregados dos· tnms quando
em ser·viço no interior e abouo mensal
pm·a aluguel de casa ·
!decreto n. 4.5U, de
H de fevereiro de 1!122
e artigos 148, U!J e
189 do decreto numero 13. 9!,0, de dezembro de I!HO) ...

/

84.

Pe~soal

!ornn1Piro
tr·aoJ·diua l'io.

ex-

2(:
CL
:~I

;:

,..-.
-_,
~

"'o<
-~
!2

õ

-!2 :000$

o

·'"'-~

-·42 :üOO$

"=

408:925$650

Crnsiu'nação
lel'ial

--

.11 a-

"'

r -

.)latm·ial pennauente

- CC'

'

1\.'
_,

..
__ - :?:i~~~s;:'>"•~Sii0í~~~~:ilt.-.c1J.;;~4·;~i~;~"~~~~.ü;i1~!j~:, """ ~,-, ;: ·-• . - '-' ;

_,_,

... -

-\

'

QVRO

Adminis tràção
1.
2.

3.

1

-

Vcu•iavel

Fixa
geral:

::lfobiliario c ulcÍ!silios.
Apparclhos c instrumentos de cngenharia. . ............ .
~!achinas, appat·elhos c
ferramentas de officinas.

- 5 :(100$

Va;·iavcl

Fira

'

·,

2:500$

-

:\Iobiliario c ulensíli_os
de csct·iplorio ....... .
5. ::llaCJhinas,
appat·clhos,
instrumentos c fet•ramentas. . ......... .
6. c\equisiçãu de ''chic.ulos
- de mão. . .. : ..... : ..

--··

>
z·

z

20:000$ -'

..

~

cn

l't·imcira divisão:
~-.

~

PAP~

"'o
m

!}:UtJO!S

z"'

g

~~

45:000$
"3:000$

.

-:,
'

Dislriclos:

7.

-:Mobiliat·io e -u!ensilio
-/ de cscriplorios ......•
S. 1\lachinas,
apparélhos,
instrumentos e ferramentas. . .. ·.; .. -..

H:OOO$

\

:.

•,.

...;~

--

/

i.

17:500$

\

ci

_--.{.

---;

·--

';

'""

-. --?.
:_~-i

._,

-

·-

~--

"'

.•.

.
9.
!11
I
~

?-

~

lO.

.'

1.

2.

13.

H.
15.
16.
17.
18.

"'"'

Canos, accessorios e peças especiaes para canal ízações. . .•.. ·••..
Acquisição de animaes ..
-Segunda t.liviSão:
:l!obiliario e ulensilios.
:l!achinas, appm·ethos c
i ns !l•umcn los. . .....
ACf1UÍ$il;ão de animaes.

E8lrada de Feno Rio
d'Ouro:
:l!obiliario, ulcnsilios e
roi1pa de dormitoi·io
para ltu·mas de plantão. . . . .... . . . . . . . . .
:llalerial de ft•acção o
rodante, sous accessorios e sobJ·csalenlcs..
i\Iachinas, apparelhos c
insl rumenlos para as
officinas c o serviço
da Yia permanente...
Trilho8, seus accessorios
e dormentes; .. , . . . . .
Fios e accessorios para
linhas tclegJ•aph ic as c
lclc-plionicas. . . . . . .

200:000$
J=üOÓ$

"'

3:200$

~

"'::,...,.

H :500$
2:000$

c

to

::-:

I"

~

.,;........

"'""

~

..,

c

lO:O.OOS

....

.

,.'
·..

__

~

8

"'

550 :UOO$

0'--

c

to

'<=>
"'""

23:000$

""'

~

,.
.;:\

HO: 000$

-

-_J

10:000$

..,

tO"

1.367 :700'$.

<O

.·

'!p;;;~~,.;,~ 4>.iili ·•"'"' iâ'i'}.&.J:1Ü""""'"""·"··'·i.i· ·,i •,; ..,.,: ·''' ",,..,,ç~. ·U"''"" ·i.,., .~..,.·,.:; >:;;.,.Q,ú;c:"'"'·'iJ

OURO

Variavel

Fiza

~-

PAPIEL

FiZo

Variavet

II - Material de consumo
Administração - -geral : _
f9.

Artigos de expediente
e de escriptorio .. _...
20. Artigos de illuminacão.
21 . Artigos para a conserva-cão, limpeza e hygiene
dos edifícios. . ..... .
22. Combustível. . ...... .
23. Lubrificantes e material
para limpeza e conservação de machinas,
apparelhos e vehiculos ·
24. Accessorios e sobresalentes para automoveis e
auto-caminhões. . ...
25. Materias primas e matcriaes semi-manufacturados para os serviços das officinas ...
26. Papel, papelão e artigos
para impressão e encadernação. . ..... .

10:000$
3:000$

:>

z
~
loJ

.;..:.._

00

3:000$
UO:OOO$

8

17.:000$

~
e
o

00

...

' ·.

100:000$ .

'

t!J:OOO$
,,

27:000$

! '·.

-

----

-----

Primeira divisão:
27.
28.
29.

30·.

31.
32.
93.
34.

Artigos· de expediente e
de escriptorio .... : . ..
Artigos de illuminacão ..
Combustível. -. · ...... .
Lubrificantes e mat(lrial
para limpeza e conservação de machinas e
apparelhos e vehiculos
Sobresalentes e accesso-. rios para auto-caminhões. . ....•.....•
Sobresalenles e accessorios para hydrometros
Artigos pa1·a sondagem
e outros trabalhos de
conseravcão. . ..... .
Materiaes de construcção

.';

6:500$
500$
25:000$ .
<L

r.;

m

m
>•
o

4:500$

~

ao:oeoe

....
....

90:0008

r.;

t;

!il

I

7:oooe
6:onoe

I)istrictos :

35.

Artigos de expediénte e
de escriptorio ....... .
36. Artigos de illuminacão.
37. Combustível. . ....... .
38. Artigos para soldagem e
outros trabalhos de
conservação. · • . ....•
39. Materiaes de construcção
40. Artigos de limpeza e
conservação de caixas,

g
....
co.

tO:ÓOOS
to:OOOS

~

ao:oooa

·.
.

~,_

-·.(:

tO:OOOS

,.~

ao:oooe

!
•
-.,

;~~~~J~~~"-f:c~~;_.~~cfÍf~'4ii1;tt;~:;ii~~ShJ~:;);,;1,JJ)<f:i;f:.i;<~-:;~;j;_;· ;_,j,j,.J~:~J;ç<' .,•:.\;i~:~:i;;r';.~,:~.:~:..:_..;'ó:~;,. Ü:r::c::".c'''

,_\ ·--,.

;: .:

te

---

·:.-')

_.· ·-:·

-

.,:l·

.·

.:.

puno

~-,

\
Variavel

Fi.rfl

·U.
lt2.

reservatot·ios c . PI'I!~
dios . . , .......... ,.
Custeio de animavs ..•.
Solw~saleniPs para caixas
de agua, reservatorios
c

43.

.\..1.
4;J.

4<i.

4 7.
-iS~

4!1.

canaliza~:ões.

Lnbt'ificanles e material
pat'a limpeza e conset'vação de nfachinas c
appa["()lhos e vehiculos
Segunda di1·isão:
,\rligos pat·a soldagem
e ouh·os trabalhos de
conservação. . ..... .
,\rtigos de limpeza e
conset'vacão de manan" ciaes e· encanamentos ..
Jfateriaes de constniCção,
melaes e outras materias primas ......... .
. \1'1 igos ri c illuminação.
Combuslivel. . . ..... .
Lubrificantes C' mal criai
para limpeza c cou!lCt'vação rle ma'cltina~.
appat·ellws c vehiculos.
. .... ., ....

~

i>A!>~G

l'm·iavel

Fi;w

<i:OOOS

J!LOOOS
1 ~ :000$

.
.

Y.
Y.

_to :ooo.$

""

rn

"'rno

"'!.;..

]\) :000$

6o

:?:llOOS
-~

:?5:000$
.3:0008

u

.

:000$.

•

/

5:500$

'
'
/

-~~--------------------------------------------------~~------------------------

_-I

-:

:;o.

Custeio de animaes ....
E~traúa .de
~I"Ülli"O:

;)! .

::i:!.
::;;3.

51.

55.
:.;;;_

.;; i .

5>1.

~'

8:0\lOS

Fel'l"o Rio'

c\i·tigos de expediente
escriptorio. . ..... ; ,
,\1"1 igos de limpeza c conservação . . . . . . . . . . .
,\rligos de illuminação ..
LuiJJ'ificantes e· material
Jlal'a lilllJleza c conSCl'\'3Ção de machinas,
appa1·elhos e vehiculos.
Cmnbustivcl. . ....... .
c\ cccssorios c sohresa1entes para !Ócomoti- ·
va~,
lrolys, automoYcis c auto-caminhões. . . ..
. \I'! igos para reparações
rlc locomotivas c carI'OS.

5S.

·-

)Jatcrial de consumo
ou transformação. nas
offieinas. . . • .....•
)fatCI·iacs de construcção
de cd,ificios ..•....•.

28:000$.

00

1:000$

m
(/1
:>-•

"'

o

10:000$

"'""
!7

~

.ot:

z"'

23:000$

226:000$

g

t<l

~

"'o
;:o

(i:

r;;

\(lO$

'

)

·:·

""<.:>
{<>

«>

50:000$
32:000~

'

12:000$

~

---"'"~

\

.·
---o

.
"-$

~:;~;+~~f~~c 'i-~_;~~ l íoi~~~'~..;~~ii.;;~~-C,c:;;j;;; ?:.' ·,::.c::;·:~;!;';:~:-..:. ·.r,.;•.;.;,.~.,~,;(.~,. ~:~;;:,,;.,,.. .,,., •. ;-• •.

·.._ ~

~

' .:. .-::- ,. '·-- -' ._.

::;

:

.·.'

-

)

----I

OURO
:X~

úhr as
rias:

60.

Fixa

Variavel

Fiza

-<

Varúwel

extraordina-

Materiaes para construccão e reconstruccão
de predios, repre~as,
reservatorios e encanamentos.
.......

'i

600 :000$
t.68t:600$

&

--,II Diversas despezas:

61.

!

PAPaL

Alugueis de predios para
e&lripforios.. . ..•••
62. III um i nação de escriptorios e reservatorios.
63. Energia electrica · para
officinas e bombas elevatorias. . ....... .
64. Serviço· telephonico em
dependencias da repartição e residencias dos
chefes de serviço. que
leem traba'hos perma-=nenl es fóra das horas
de expediente; .. : ...

8

I

50:000$
25:000$

'

30:000$
::-

\

24:000$
'

,

.,'

-

~-

;

65.

66.

67.

Serviços prestados por
companJiias que teem ~
privilegio para a sua
execução. . ..... , .•
Acquisicão de :medicamentos de urgencia ..
Serviç"os
industriaes
prestados p·or estabeleCimentos do Estado:

Es.lrada de Ferro
Central do BrasiL . ·..
68. p) Repartição Geral dos
Telegraphos. . .....
69. c) Impi·ensa Nacional..
70. Despesas eventuaes, reconstruccão qe calcamentos, inclusive indemnização de avarias e
soccorros por accidentes no trabalho ..... .
7i. Indemnizaçãó pela· Estrada de· Ferro· Rio
d'Quro de avarias e
extravios. . ........ .
72. Lavagem de toalj:las, capas de cadeiras e roupas de dormitorio das
turmas de plantã_o ...
a)

22:500$
3:000$

-

m

"'m
m

:>-•
o

;::
"'

-....

30:000$
4:000$
f:OOO$

o

"'
..,z
"'9"'

o

-.

"'o

200:000$

o

...."'

~

""

5:000$

-~~
·<

....
2:000$
396:500•......• -...... .

864:000$

~

6;860:325$650

~

:-~·./7
..

..
,.,...
__ z.::-:~i -~:l.':·\~::_;-rÇ_,;;~i;i/i~;)4J;i-;~,._,;_\_,:_~-~~}/;::;:.~1f:'~.:' .!;,.·;~~~::•,-.},~o\.,i;:i~,};.,;;:_;;~;,::;:~c;~C,.;::,L,::,;:Cd:~:,_~;':\~;(,{·,,c::::·.,~-:,~;_/

':"·

,···

/.

~.'

~\.~~~j~;.·_

•

~! . .

.

.

'•

-~>.-.:.~ -:-":2~~

'\

-

1,

]·.., i~ra
22.
/ 2·3.
•J ,

-1.

l'arioecl

Inspectoria Geral de llluminação. . . . . . . . . . :! . :!50: 3!!58000
E~·entuacs.

•

o

••••••••••••••••••••

o

•

o

o

•

o

o

•••••••••••••

50:000$000
o

•••••

o

••••

o

o

o

Emp!·cym/o.Y otldidos. Augmcntada de-~ :200í\
para incluit· na le!íra ( do n. IX o 2• es.
cripturario da Fiscalização do Porto da
'
Bahia, )fanocl Salustiano de Bomfihl .. ·.............. .
K.-ercicios {i11tlos

{l·cdu~ida

l''i;t:a

l'w'iaccl

:!.~13:0078

135: :!oo~,;oo

••.•••

o

••••

>"
~

200:000$000

de 250 :OOOl;;OOO)

I

'

I 00 :000$000

862:3358

,•

:!;:).

~

PAPEL

o uno

!2:

,..>

Ul

26.

Obras conlm as Seccas {applicação da rc-

!'eita c~pecial) ..•....•••.•••••••......

f 3. 668: 800$;)00

J. i!ll :3:!0$000
-~-----

Somi11a geral. ........ , . . . . . . • . • . . . . . . . 2. -~05: 0-17$:!2? O. 303 : 12 ~80-W 7ü. ?07: 703$ 205.522: f 908800

•

/

\O

o

,..
~
o

(/}

\

. ,,·

.,,·~

..... ,..
\ '

'

...

I

~'

' ••. :.1

' \.)I

'';:

.-·•.
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937

. c\rL 2." li'i'ca o Poder Executivo autorizado a abril·· crcOU l'CUJ ÍZUl' O[JCl;açó·cs de CJ.•edito, pura CUStear, com OS
rcc.u rsos que~ pucl"cl' obter por es I. e modJ, as despezas abaixo
ostJpulados, no seu limite maximo:
cl Í /.os,

r~sl.rarla r! e li'el'ro Central do

Brasil (conti-.
Lmbalhos- duplicauão da Linha Auxiliar nos suburhios, 1.500:0,00$; ·
consLruc(lão da nova cstac.ão do Norte,
I . 000 :000$; dnplica~.ão do ramal de .São
Paulo, 1.500:000$, scrvi~o de. terraplanag:pm e construcção das novas oHicinas
I
·•li! J3ello Horizonte, '1. IJOO :000.~.; melhoramentos das ül'ficinas rle l~ngcnllo de
11Pn Iro, r• oul.ros depositos, 1 . 500:0.00$:
nng-menlo fias actuaes e cunsi.J·ncuüo dr.
, 110\'l\S f)Si.UU!ii)S, lll'lllazens, U)lrig·os ]Jlll'll
cat•rus, casas ele turmas, ele., ré is
~.400 :000$; prolongamento e ramacs,
Monte.s Claros, Ponte Nova, I...ima Duarte,
Serro, Santa Bm·bara, 8. 500 :000$000 ... · 17. 400': 000$000
Eslr·arlq cio Ferro Oéste de Minas (proseguimcnto das obras) ................... . ". 500 :000$000 .
Hêde rle Viação Cearense (idem) .......... ·..
I,. 6G9 :ü0.0$000
J~stt:adas de ];'erro Central do Rio Grande do
· . Norte c Massnl'ô ·(idem) ............. . ':l. 000 :000.$000
Esl.racla de Pcrro Ccntml do Piauhy (idem) .
1. 000 :000.$000
r~si.rnda de J<'N'l'O Coroai.{( a •rocanlins (irlcm)
500:000$000 •
E~tmcla rlc Fet'l'Ó · .Jlc·trolina a · Thorczina
(idem) ...................... : . .... .
3.000;:Ó00$000
J~slrada ele li'erro rle Alag•oas a Pulos, no Estudo da .Parahyba (idem) ............ .
1.500:000$000
Estrada de Fert'o Central rle Alaf;'oas (no
prolongamento do Vicosa a Palmeira
dos ·Inrlios, r.nL!'e Qucb!'angnlo c esl.a ul2. 000: OOU~lOOb. ·.
l.ima dclarlc) . . .................. .
.Eslrada de Ferl'n rle C!'uz All.a a Porto .Lucena (sendo 300:000$ para a constrn·cçiin rios nnve primeiros J•ilomcl.ros rlo
1. 500 :000$.0;00
'ramal de .PD!'to Alegre a Viamão) ..... .
Eslrada cJ(~ Fcrt'o de Goyaz (prolongamento).
2.000:000$000
100::000$000 .
·esludos ela varianin ele Aracatuba a .Tcquiit..
Mnlhn1·amnnlns elos portos rle Fortaleza.
G.000:000$000
Amarrat'ãn, Natal, Parahyba c Arnea,iíl
nnaç~ão

·ac

§ 1." Os pagamentos, cm dinheiro, á Companhia Fenovim•ia .E slp BJ•asilcirn cnnf.ral.ant.c na eons~ruccftn das Rêdc
Jlaltiano. (drct•PI.o n. H.IJG8, de 10 rJ,• l'evcroit·o rlo 1920, inr~lusivu ns rlPt:nl'l'cntos rla construcçãn dos t•amucs rle .Tacú n ·
l!t'at'<\. mt rl1• :;ot·vit;os ouLI'os .aulorizacl·OS pelo ·Govemo, se realízat·ão cnnt o pt•oducl.o elas operações de r.rerlíl.o, cfJ'ccLuadns
sf)gunclo a f.ormu pt'OI'isla no rospccl.ivo con~mcl.o,
§ 2." Pam cvHat• a ~SLJS!lenRão dos ·Lt•nlJalhos, considerados
nn Jll'Psrml.r) arl.ig-o ou a il'l'eg-ultuirlarlo ria dcspeza, ú Gnvorno
nhJ•ir:i 0 no p1'i!1lf.'il'n mrz 1]n r>XPI'f'ir•in, inrlr>lwnclrnlemrnt.c dns

.

..

'!'~

. ,.......

.'

' ..

•r,.
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I' o rmulidadcs do ar L. 93 dÍ) Codigo de Contabilidade da UJJ.ião

laudi<'ncia pr<lvia do Minislcrio da l<'azencla o do 'J'ribuna[. de
.OonLas), um crcdilo geral de JO. DOO :000$, com o ,qual os
cus I enrá, atú angal'iar nuvus rcem·sos, na fór·ma e,;lahelr;c ida.
,\l'L, 3." ·As . consignações de material, 'fixwdas. no ·pre- .
~ente orçamento, para a Estrada de· Feno Central do Brasil,
ser:io disLrihuirJas inll'gTalmenl.e á !.besouraria da mesma esl.rada. cm presta~'ões Lr·imestraes. Por conta dessas consigna'·'õ"s, poderá o i\linisterio da Viação c Obras Publi"cas autorizar
q~~:te,oquer arlcantamentos, que, a seu juir.o, _se tornarem necc,sar·ios pai'U maior regularidade dos serviços da r·efcrirla ostradu, observanrlo-sc, qunnto ú sua C()mprovação, o disposto no
Corlrgn de Contabilidade e no seu Regulamento. As dospezas
ttue n~o l'orem rcali7.adas em vil'tude de arleantam!!ntos conLinu~rão subordinadas ao regímen da concurrcncia publica ou
nrlministrativa.
Art .. 4.• Fica revigorado o art. 04, da lei da dospeza
par<' J 923, nn parte cm que au Loriza a elevação dr tO o/o nas·
tarifas das es11·ndas de ferro federaes, pará nuxili:ll' as despczas com as nbras nas mesmas estradas.
Ar·t. 5.• As despczas com as obras conlra as seccas, no
<)X<'l'ckio rJe I024, ficarão lilllitadas ao maximo de 50. oon :ooa~,
pude rlcllas cusleadas pela vet·ba orçamentaria respectiva (2 o/o
da rc~:ril.n geral) c o restante por cl'cdito, ou credilos, ou opcra(:úes do crcdilo, que o Governo poderá abrir, ou realizar.
Art. 6. • E' o Poder Executivo ril}lorizado:
'
I - A abrir credit.o ou creditas, ai é n limite maximo de
2.n. nno :000$. para a :wquisiçfio ele combustível ás es-.
tràdas de ferr.o fedcraes.
II.- A despender a·fé o maximo ele 2.000:000$ com
:wquisiçfio ele material rodante e de trarçfio pnrn a Bstr·ada de
Fm·rn rlc Gn~·az; pnrlimrlo para esse fim nln·ir ns nrccssario~
Í'mdil:lS.
nr - A al1rir· crrdiln, ou ·crcdil.lls, nr1 rcali?.ar as opera-.
r:<i!'~ nect•ssnrias, al.é n maximn dr 2. 0.00:000$, rara o !'i m esJÍPI'ial rh• ennsl.r11h· 1111 arlqiJir•iJ', por· compl'a, Úlil'icin, rrne
sir·vnrn :í in::la.lln<.:iin rins S<'I'Vir;.n~ rlc t:(l]'i·r.in 011 til' l.r~lc:::r·aphos,
na rJapilaldn Rrpnhl.ira. 11ns e.aril:1rs rlri.' Esl.nrlos 011 nas S11as
cirlnrlr' mui...; pnpi!IO:<ns, nndt• rssr•s snn·içns l'nnccinnnrt~m !!111
casas illll!,'nrl:i>•. r brm n.,sim a nrlaplar :)i'Oill'ins naeionna.-; un
1'11neeinnanwnln rins llli'Smas l'rpnrl ir,tirs.
1\"---·.\ d<'.'lWTTIIr>J· ai,; a ri,ia'nlin ri<' 1.2nn:ono~. l'iii'H mn'nlfil· 011 nrlnpl:/1' app:ii'Pli11Js rlrstiJr:Hins an lwnel'ieinllli'HI o r :'L
CpWÍHJa' di' enrnlJIISI jynJ Jl/1l'Í0!1:\f; flril':l \'I'J'irÍCUl' 11 IJORSÍJ.!ÍJicJado
ria sllh.-d.il.uir;iitl rln u:ll'\'iio ,,,,lr·ang,•ir·o, lotai nn par·ei:llmcnlc,
ria l':dJrienr;fin rln g·:iz :ln ili11111Ín:ll;fin, dr ncentlr·rlo rnm n cla/1sula XIff rln wnlracln l'ir·m:ulo eom a Socil'd,<l ,\nonyme du
IGaz; n ainrln n r·r•aliznr·. ri<' t•nllalmJ•ar:fin emn os rlerm·larnrnl.os
l.ne,hnicos rln Minislrr·iu ria .\gTÍCIIliTi!':l, cxprJ·i·~nci:L' rlc ca!'ade!' indll.,lrial, lr•ndo f'ill Yi:;ln o melhor· ap!'ovcil.nmr·nl.n do
r.nrviin hr·nsi!PiJ·o.
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A ~onceder á Emprcza Lloyd Maranh.cnsc c t't ComFluvJUl Ma;·anhcns•a, nJf)rliantc as condíçúcs qun estipular, a.sulJVcn(!ao até too :000$ annuacs a cada urna, podendo abr1r os nccessa!'ios crcdítos, incluindo-os na tabella. ·
.
VI- Ap~·ovciLar a snhstituiç:lo, nas linhas J'-cderaes qnc
o r.eclamem,. mc'lusJvc as arrendadas, dos trilhos vnll1os dJ
~a1s de 25 unnos, de uso c de peso actual dr~ menos de ~5
· lo!ogr.ammus, por melro, por trilhos novos, dn coni'ormidarJc
com as caracLcrisl.icas do material rodan~~ c do LJ·acçíio, limftando a dcspcr.a, no exercício, a 4. 000•:000$, porlenrlo abl'Ír o;;
~ecr•ssarios crecli~.os, ou rnalizar as operações de credito qiic
se to mar cm p·!'~c 1:;as.
·
VIH- A abrir i:>s crcclitos, 011 J•.calizar operaeões de credíi.O,
até o. :limite do 3. 000:000$, para aaquisição rio malcl'ial df'
dr.agagem, de que necessitam os :~erviços da Inspcol.ol'ia de
Portos.
·
·
.
VIII -A abrir o oreclito, ou 'realizar as operaçÕes de credil.ci necessnrias para as obras de que necessita o rio Jequ itillhO.J:Ipa, na conformidad•e do respectivo OJ'Çamcnl.o, al.rí ·
.L200 :OOQ$,do.s quaes poderá destacar a quO:nLia de 120:000$,
para auxiliar a desobstrucçüo dos rios Tocantins c Araguaya,
de accôrdo com a lei n. I; ./;43, de 3 de janeiro de 10~2.
·
llX. - A ceder, a t.itulo .gratuito, á Municipalidade de
Taubaté, dos trilhos usados que possua, a.. quantidade precisa
par'> a construcção de uma linha ·que ligue a Eslrncla de Ferro
Central do Brasil ao Porto do M13io, do rio Parahyba, de ac.córao com os estudos já pea!izados pela Estrada de Ferro
·central.
•
X A despender por opcraoões de credito (api:Jliccs),
podendo abrir os respectivos credit.os, al.é o limite das sorrimas abaixo especificadas, com os serviços qno a ellas correspondam:
.
p~nhm

..

1.. <Ramal de Massiambú c prolongam·ento ao

Estreito ........................ .

2.500:000$MO

· 2. !Ramal de Tubarão n Ararangüá ........ .
3. Ramal· de Urussanga ................... .
-1. Ramal ele Parann:pancma c linha elo Rin elo

200:00.0$000

·

1. so,o: noo.~ooo

Peixe ................ · ........ ·.·. · G. 27G: 000$000

_____

\fi. ll~amal rir B:lJ'ra 'l\lansn n Angra dos Re1s. . ;i. fJOüo: OOO:i\000

' G. ROO: 000$000
G. RMc de Vincfio da Ballin ............... . ,__..;

10.576:ü0ü$000
XT - · ,\ cone lu ir o IJ'rrho ria osl.rarla riP J•orlag·~m rlc
r.ori<'Z a Hnnilo. no Eslnrln r!1• Pr1·nnrnl11!~o. pnrlrn.:Io dcspPn-

al 1• n quanl iú'rln IJ'f'srnlns cnnlns rio J'e.1s.
XII - :\ mandar effocl.nnr a dmgagem. ~ realizar as
obra:; dr earaetr1· JJJ•grnt.r, rio f1írma a permii.I.JI' o rcsl.allolerimcnlo da navcg:H;fio pP!a llana. rk Tcnpnra e canal· elo Mt~l',
Pequeno, ligando Tguape a Canan1>a, no Esta~lo d~ S. Paulo.
Para 1 ·calizn~iio dr Iaos. nhl'lls, fliiO srrao ·~I fe_etuadas do
nccórdo enm os rsl.nrlos fmlos f' )lJ'O,iOCtn:; or:;an1;-ados pela
Inspectoria .Frrlrrnl ele Pnl'i.D~. Rios ~ Cannes, scl'll abcrt.o o
m•edil.o nr.CCf'SUI'iO. ati\ O JllllXImO rJn ~.081'\:000$000.
rl. I'
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Xllf- ,\ ccinl illlWJ' a nttxilii!J' n l~gtnf/o dr Minas nas ob1•ás
o;., drsnbsl.ruc:ão do. t•in Paml!ybc!nn, na cidade de .Tuiz do
il.•ut·a, Ct.lltl a CJttanfm rir 20n:nnü~, pnrlt>nrlo abrir os necessn~
· l'ios CJ'nllii.os.
XIV - A dcspendr!', com n prnsrgnimenf.n ela Eslrncla rlo
•l"rc•t·n rio J'af.rocinio a ·Cnlalão ai<\ 1 .noo :000$000•.
·
XV ~ A .at·rcndaJ• ao Esl ar! o dn Parú 'n Estrada do Fm•ro
Xorl.l' do Brasil.
· ·

Ar/. 7." ··J.'ica rrvigcwadn n snlrlo ilo credito aberto pelo
clocretcJ n. J 5. üü.l, de 5 r/e sef.cmbro r! e J 0·22, para n acquisi!:ão r!:~ ~UJJet•structm•a mefallica desUnada á ponte' ria Estrada
rl1• Pc•r·ro :.\'ot•ncstc~ do 13rasil, sollre o rio Paraná.
,\1'1.. 8." DeniJ'o clas/\•t!t'bus .para constr·ucc:ão, ria Estrada
.rJc• PPt:J·o iOt!,;/p tlt! 'Miuu~. pOf/PJ'it o Gnvcwúo c•ffect.um· 'o pro:St!~1!imenlo tlu,; A'('I'Vic;os tln rama/ til' Ba!'iJncol!n, nos rlistri1'/.os rln San I u BarbaJ'U do TÍigu rin - Ve/:/w •!Desterro, conJ'OJ·me r.sl.udus J'l'ilns, !imi/anrJo H 20'0:0.0.0~ a l't!spect.iva desoe.sa ..
Arl. !l." Fica rr.vigorarlo n ll. 52 rln arL 97 do decreto
n. 4. 555, de 10 .d.c ag·osl.o de 1922, que autorizou· a execução
das nhras urg-entes para melhorar o abastecimento de agua da
cidarll' ,rio Hin de .faneiro; limil.uda, porém, a 5.000:000$ n.
impor/ ancia elos crcclilos que poderão ser abertos no exercício
de 192L

Al'l. 10. O serviço ele navegação. a vapor ,'!.o 1•io São
Francisco, dr. que trata ·a consigml~!ão n. 4, riu verba 4•, conJinutll'lÍ a cJ'J'r.c/.uaJO-se nos lermo~ do contracto celebrado com
n Gover.no rio Estado ria Bahia. at.r' f/I!C o mesmo contracto
seja inpovar/o, oú .revisto, pal'a o que se concede ao Executivo
a aulorizução nccessariu.
Ca mm·n dos IDe\ pi! f.urlos. 12 de novembro de 19.23. - Ar- ·
nolfo Rodrim~es de A:evedo, Presirlenlc. - Pedr.o da Costa
Reao. ·/" Secrel.arin. - A.wendinn Caruei.ro da. Cu.nha, 1.?• Secretario interino. - A' Commissão de Pinanças.
O Congresso Nacional· decreta:
N • 1 Hl ' - 192:3

1." O Presidente ela Republica ti. auf.oriznclo a desprnder, pr!ln ·Minjgtrwin 1/a Agricl!li.ura, Industria c Commercio, no exercício de 192<1, us quantias de 370 :28<\$221, ouro,
n 45.082:2G<\.~·32.2, papel, com os sm•vi1:os dcsigna(los nus seAl'J,,

gnintrs \Wlms;
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L Secrctw·ia de Estado. Augmentada de I :-Wi$, feitas 1in
tabella as seguintes alterações: Pessoal. Sub-consignação n. i5, em vez de 5:-\90$, diga-se 6:588$, elevada a diaria respectiva a· 6$; sub-consigmu;ftu liU··
mero 46, em n•z de 1 :830$, d.iga-se 2:196$, elevada
a diat·ia respectiva a 6$000 ..................••••
2. Pcs-~oal cnntractadu. Transfira-se da columna fixa par:.í
a_ columna variavel a quantia de 20:000$, referente
á_ sub:consignação n. 9 .................... , . ; .,•.•,
3. Se,-viço de Povoamento. Augn_Jentada de 86 :900$, feitas
na ta!Jella as seguintes alferações: Pessoal. Subconsignaeão n. 38, redija-se assitn:

u

Auxilio

par~l

faJ•rlamenlo de Ires patrões de lancha e quah·o machinisras, á razão de 300$- mcnsacs para cada um,
pagos em pt·esl açõcs scmcstracs, 2: 100$000". i\fatcrial, sub-consignação n. 20, em logar f!.c 20 :000&,
diga-se: 50 :000$; _sub-consignaçã(l 1i. 2-1, cm Jogar
de 30:000$, diga;-se: 40 :üOO$; sub-consignação IJU~
illf'I'O 26, em· Jogar de 30:000$, diga-se:- 60:000$;
slih-consignação n. 'fi"E.J,. en1 logar de 70:000$, diga-3C
100 :000$; sub-consignação n. 61, cm Jogar de réi,
30 :000$, diga-se: 50 :000$; sub-consignação n. 63,
cm logat• de 1O: 000$, diga-se: 20:000$; sub-consignação n. 79, em Jogar de 30:000$, diga-se: 1•éis
50:000$ c sub-consignação n. 82, cm Jogar de "Despl'zas <!.c illuminação 3 :000$"', diga-se: "Aluguel de
ea~as c_ despezas de illumina~;ão, 39 :000$000"_.
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Na "Applicacão de renda especial" (consignação c
pessoal); em vez de 200:000$, diga.::se: 150:000$, aeerescentando-se o seguinte: "não podendo exceder
de 300;;; o valor de cada snlario mensal; e na (}{)nsignaçiio material, em vez de 100 :QOO$, diga-se:
50:000$000 , , , o , . , , . , . , , ; ••• , , •• , ••• o o • • , : , •• •

- 'o.~ ;---

....o.-_-:-

•;

•

o;

Fiza

1.303:674-000

t\3

Var1avel

4.962:14~$000

'
Jardim Botanico. Augmentada

de 28 :800$, feitas na Labella as seguintes .alterações: Pessoal. Rubrica II,
depois do titulo "Pessoal variavel", accrescente-se
como ·sub-!Hulo o seguinte: "Trabalhadores, operarios, serventes, aprendizes, guardas, feitores, . motoristas, carrocciros c cocheiros"; sub-consignacão numero 33, cm Jogai' de 54 trabalhadores de t•. classe,
diga-se 70, clcyando-sc a i!lq_tacão a 126 :000$; subconsignnção n. 36, em logar de "á razão de 200$. annuacs", diga-se "á razão de 300$ annuaesu; transfi. ra-se rla sub-consignação n. 39 para· a de n. 38 a
importancia dP 5 :000~000. "llfatcrial" façam-se as
seguintes fransfcrencias de credilos:

I
8

i
g
~

Da
Da
Da
Da
Da
h Da
Da

sub-consignacão n. 3 para
sub-consignação n. 5 para
sub-eonsignação n. 9 para
~ul•-conoigna~;iío n.
7 para
sub~con~ign:u:ão n.
7 para
sub-consignação n. 10 para
sub-consignação n. 14 pa1·a

a de
a de
a de
a·de
a de
a de
a de

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

4; .. :
6_.....
11 ....
L ...
23 ....
21 ....
16
o

•

:

•

1:000$
1:000$
1:000$
2:000$
4:000$
3:000$
1 :000$

:--;

'

f

'

'

..

..

• J
-"'\l 1

Da sub-consignação
Da -sub-consignação
Dã. snb-consignilf..'ilo
Da sub-consignação

n. 22 para a de n. 24 ... .
·n. 15 para a de n. 24 ... .
n. 25 para a de n. 2.4: ••••
n. 29 para a de n. 24 ....

4:000$
1:000$
1:300$
400$

5. Serviço de Inspecção e Fqmento Anricolas. Reduzida d•~
191 :000!3, feitas na labe!la as ,seguintes alterações:
Pessoal, .sub-consignação n. 32, em vez de "e do
arL. 41 ", diga~se: "e · d.os arts. 41 e 42". l\Iaterial, suh-consigua~ão n. 18, accrescente-se o seguinte: "e telephones"; sub-consignação n. 19, em
vez de 30:000$, diga-se 84 : 000$>; sub-consignação
n. 22, em vez de 1 :000$, diga-se: 20: 000$·; na
ruln·iea III (Dive•·sas de:; pesas), accr;>scenle-se uma
nova sub-consign::~ção .. sob n. 26, assim redigida:
"Para ensaios de collocaç.ão, em mercados estran.
ge.iros, <le gado em pé, productos de origem animal,
frucfos e outros gencros nacionaes, .250:000$000.
Xa "Applicacão .à.c renda especial", em vez de
1. 000:000$, <liga-se: 500:000$000 ............ , ..•

:

1:778$000

126:480$000

...

388:940Ç:JOQ
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1.168:800$000

ti. Escolas de ,lprendizes A1·ti(ices. Au-gmcnfada de 36:000$,
feitas na fahella as seguintes alferações: 1\faterial.
Sub-eonsignac:ão n. 9, em vez de 38 :0008, diga-se:·
,60:0008. ficando assim redigida: "Arf.igos de escripfOI·io f' rle r!escnlw para aulas c officinas e arfigos· de exprdienl e e liv•·os para .a escripluração e
cm·respondencia das ·escolas"; snh-consignação nil'·
mero J ~- em vez de 67 :500&, diga-se: 76 :0008; suh·consignação n. 13. em. vez de !l :5008, diga-se ré is
15 :oous; sub-consignncão n. 16, em· vez de !50:000$,
diga-se: 250 :000~000.
·

·2. 965: 140$!)00
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Na "Applica~ão de renda especial" (consignação
pessoal) em vez rle 160:000$, diga-se: 100:000$; na.
(consignação mnfei'ial) em vez de 120:000$, diga-se
GO:OQO~ODO

................... ·. : . .............•••

7. Scrcir;n Gcolo(fico c .llincraloyico. "\ugmenf.ada de ré is
55 :000!3. feitas na fahella as seguintes allerações: no
";\faferial", sub-consignação n. 6, cm vez de 20:000$ .
. diga-se 50 :OOOS; snh-consignação n. 7, em vez d~
95 :000!5, diga-"e l 00 :000$; suh-consignnção JL 8, em
dig.a-sc 20 :.OOO.S; snb-consigna<:ão
n. li, em yez d•~ 5:000$, diga-se 15:000$, c suhronsig-nar;ão n. J5. en1 ,·ez de 35 :000~-, .-J~ig·a-se réi~
50:000$000 .......... ~ ........ •............. : . ....•
Yl1 Z

dt

1

Val'iifvd

...... ' ....

í>APEG

eixa

980:00013000

7

YQ.rim;cl

!_,852:409$000

:>~

""

:.-

25 :0001',

8 . .JunTa Commercial. Façam-se na. fahella, sem augmen!o
de despeza, as seguintes aller:ições: l\Iaferial. Subconsignação n. 3, em yez de -i :000$, diga-se 6 :.000$;
sub-con~ignação n. 6, em vez de 8 :000$, diga-se
5 :OOOS; suh-consignação n. 7, cm yez de 6:000$,
diga-se 1 :600!3; sub-consignação n. 9, cm yez de
20013, ri iga-sc 250$: sub-consignação n. 1O, em vez
rlc t GO~~, d ig;a-sc 60$.; snb-consigna·r;ão n .. 11,. en1
yez rlc 2-10$, d.iga-se 290$000 .... : ... : . ..........••

....:E

r::..

U>

.... •....... .

b

386:160BOOO

2.15!:2-i0$000

o

y,

"':--:
c:o

. ' .. ....... .
:

.64 :f60SOOO

32:010$000

..

9. /Jit·ectorirt Geral de Estatisfiea. Augmen!ada de 60:000$,
feitas-· na fahella · as seguih!es al!erações: ;\Iateria!. Sub-consignação !1. 2, em vez de 1 :000$,
diga-se 500S; suh-consignnção n. 3, fica assim rcdi-

•

I

.. -1'7
I

~
-i3

gida: "O necessario aos trabalhos da typographia c
ao serviço de encader:nacão"; sub-consignaç.'io' n. 5,
fica assim redigida: "O neeessario á illuminação e á ·
transmissão de energia electrica, arranjo interno, asseio e hygiene dQ edifício· da. repartição e suas de:
pcndcncias c aos serviços de copa •e toilette, 2 :000$";
sub-consigna~ão n.
9, em .vez de ·5:000$, diga-se
G: ooo>;;.; suJJ-consignac:ão n. 1 O, em vez de 600$,
diga-Be 985!;;; sub-consignação n•: 11, en1 vez de 680~.
diga-Ec 380$; c accrescenlem-sc as seguintes sulvconsignaçõc,-: "13. IDe&pesas I clcgl·aphi~as (redes
parliculm·cs) I :cOO$"; "f.i. Despesas 11ostaes para o.
exlcrior da Hepublica (renda da Repartição Geral
dos Correio,;), 815.$"; "15. Para a rept"Cdueção lilhographica da carta censifaria do Dist.ricto.Fcderal, organizada p!'la Directoria Geral de Est at ist ica, cujos
cxcmplarcs scí SPI"ão cedidos gt·atnifamente depois de
rccolhirla ao 'l'hesóuro Nacional a imporlancia dn
venrla rios mesmos. cxemplat·es, correspond.entes :í.
quantia rlcsp!'n<lida para a execução do trabalho Iilhographico, 60:000$000 . . ..................••••
'
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1)08 :.560$000

!42:?~0~0!!0

.,

~
t:;j

10. Obsen·atorio Xacíoual. Augmentada de 12:000$, feitas
na ta beiJa as seguintes allerações: "Pessoal'' .. Snbeonshr()a{'ão n.- ·21. em Yez lic 30:000$, !liga-Sil
12:000$: suh-consigna{'ão n, 22, em vez de 7 :000~.
diga-se 20 :OO()'~.; sub-co.nsiJ~:naeiio n. 23, "em vez de
u2.00S - n1ei1sacs·.. , diga-se "250$· lO~rnsaP.s ,, ·sQnl au:..
· gm<mto •"'n. resoec_t.h·a· ·dofacão. ;\[ateria!. suh-consiêl
gna{'ão n. · 2, em vez de 1 O: 000$. !liga-se 12 :000$:
snh-consigna{'ão n. · 3, em vez .de .1. :000$, . diga-se
7: 000~; ·sub-consjgnnções ns. 15 c 6; reunam-sc em· ·
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•

uma só, comprehendendo todos os dizeres e com a
dotação global de 12 :000$; sub-consignação n. 8, em
vez de 12:000$, diga-se 24 :000$; sub-consignac;;ão
n. 10, em vez de 4:000$, diga-se 6:000$; sub-consignação n. 16, em vez de 5:000$, diga-se. 7 :500$;
sub-consignação n. 17, em vez de 2:000$, diga-se
1 :000$; - sub-consignação n. 20, em vez de 200$,
diga-se 700$; sub-consignacão n. 22, em vez de
1:000$, diga-se 2:000$000 .........................•

H. Musert Nacional. Augmentada de 88:000$, feitas. na tabeiia as seguintes alterações: Pessoal. Sub-consignação n. 27, em vez de 36:000$, diga-se 48:000$;
sub-consignação n. 32, em vez de 8:000$, diga-se
30 :000$; sub-consignação n. 33, em vez de 12:000$,
diga-se 20 :000$000. lllaterial. Sub-consignação n. 1,
em vez de 12:000$, diga-~e 20:000$; sub-consignação
n. 4, em vez de 10:000$, diga-se 20:000$; sub-consignação n. 5, em ve~ de 8:000$, diga~se 30:000$;
sub-consignacão n. 20, em vez de 12:000$, diga-se
18:000$, accrescentando-se- o seguinte: "aluguel de
embarcações, automoveis e outros vehiculos" .......•

12. EscfJla dé Minas. Augmentada de 6:000$, feitas na labeila · as seguintes alterações: Pessoal. Sub-consignação n. 21, em vez de 4:000$, diga-se 10:000$000.
Ma~ erial. Sub-consignação n. 20, redija-se ·assim:
"Cnnducção, .pass~gens e transportes·· de pessgal em

...........

S'

PAPm.

Fizo

209:616$000

Variavel

187 :000$0.00

>

~

z
->

!'i

I1J

g
I1J

~

;'

8
............

336:UQ$000

363:600$000

•

/

. • .1

·-j·

objecto de serv.iÇo, excursões scientificas· e estudos
pra t.icos" ...·.......................... ·. ~ . . . . . . . . . . . . .

J3.

.1~.

Serviço de Informações. Augmentada de 30:000$, feitas
na tabella as seguintes alterações: l\laterial. Subconsignação n. 1, em vez.de 2:000$, diga-se 1:500$;
sub-consignação n. 3, em vez de 10 :000$, diga-se
·8:000$; sub-consignação n. 5, em vez de 3:000$,
diga-se 4 :000$; sub.,.consignação n. 6, em vez de·
80:000$, diga-se 65 :000$; sub-consignacão n. 7, em.
vez de 40:000$, diga-se 80 :000$; sub-consignação
n. 9, em vez- de 8:000$, diga-se 10 :000$; sub-eonsignação n. 13, em vez de 600$, diga-se 1 :400$;
sub-consignação n. 14, em vez de 7 :000$, diga-se
6 :000$; e sub-consignação n. 15, em vez de 300S,
diga-se 5:000$000 ......... ; ......................... .

• ••••••••••

. U2 :tOOfOOO

l'S:t00$000

CD

~
m

~

~

~
..,..

...........

67:920$000

266:860$000

~

~

o

i

Serviço de Industria Pastoril. Augmentada de 317:280$,
·papel, e reduzida de 50:000$, ou ró, feitas na tabella
as seguintes alterações: Pessoal. Rubrica XIV. Subconsignação n. 85, em vez de cinco directores, diga-se
quatro directores; sub-consignação n. 86, em vez
de 15 ajudantes, diga-se 12 ajudantes; sub;-consignação n. sy, em vez de 10 veterinarios, diga.:se oito
·. veterinarios; sub-consignac.ão n. 88, em vez de· 10
auxiliares teclmicos, diga-se . oito auxiliares technicos; sub-consignacão n. 89, em vez de cinco escre-·
ventes dactylographos, diga-se quatro escreventes
dactylographos; sub-consignação n. 90, em vez de
cinco porteiros contínuos, diga-se quatro porteiros
con(.inuos; sub-consignação n. 91; em vez de 10 serventes, diga-se oito serventes; rubrica n. XIX, sub-

t%1

~

-

t::l

l<l

~

c.o

~
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. =~:·.:-::.;~-" .';;;~~ ·;· _'·-~~·~.;;';::~,·~•'r;c.:í-.'' ~.L· .•,,,:,.....~~:}.,:.~:~úi>:iJk-:,,x,;-.;~;: l~~,:;);;i-;,_;~x,.j,;-ii1 ,> . :~>.::~~-· ,;;;:~~< ·;$ .. ;.: ,.

·----

VpNavel

10

PAPEL

Õ'Uti,Q

~

.Val'iavel

Jj'i:tã

. consignação n. 118, em vez de Si ;000~, diga-se
(j!i;SOO$, modificações estas decorrentes da suppressão dos quantitathos destinados ao Posto Expe\. rimcnt.al de Veterinaria de Porto Alegre. llaterial.
- Suh-consignar_:ão n. i2, cm vez de 20:000$, <liga-se
30 :0008; suh-consignação n. 17, cm vez·de 200:000$,
dig·a.:se 300: !)!)0$; sub;-cnnsignação n. 29, e1n vez de
200 :OOOS, diga-se 300 :000$; sub-consignaçãn n. 36,
cm wz de 100:000$, ouro, diga-se 50:0008, ouro;
,suh-c.onsignação n. H, em. Yl'Z rlc 'I :000$. rliga-se
14 :OOOS; accrcBcentc-se, lrign após i't sub-consignacão
n. 27, o s~guintc:, "Roupas, chapé-ns

f".

-:~
!Z

>
l"l
m

8
Dl

cah:nclos para

z"'

u~o dos alumnos do;; mesmos cursos c c;;cnla (cursos

conwlemenfares dos patronatos agJ•.icolas, annexos ao
Posto Zootechnico de Pin]l('iro e ;i Fazenda Alodelo de
_Santa Monica, e Escola de Lacticin ios de Barbacena)'
e material pai·a os resp!'ctivos concm·tos quando executados pelo pessoal do estabelecimento; 70 :000$"; e
accrescente-se ainda, logo após á ·consignarão n. 33,
_o seguinte: "Aluguel de casas ou salas para o funccioJJallll'llto das dPpl'nrlencias do sery.i(:n no~ E:;tados,
lO :000$"; suh-consignacão n. 40, accrescente-se in-.
fine: "inclusiYi:~ a fiscaliza!:ão do hariis I' (llltras dcsIJCSas da Commis8ão C!'nlral do~ Criador!'~
Cayallo
<lc Puro Sangue", cJcyanrlu a tlofa~;iio a ~-10 :ooo$000
150:000$000

do

>
c

o

-

3 .p9 :9-i6$3~2

5.162:600$000
-

•

' .

-

I

-

'

-'

·.

15. Sc1'Viço de l'rol<'cçiío áos Jntlios. llt•duzitl;i· <I e -1.. 125 :230S;
snb~titnirla

a faiJella p~la Sl'guinte, consfanlc da lei
II. -1 . G32, tle. 6 de jane.iro de f922:
( Decrel o n. 9 _2 H, de 15 de dezemlll'o rle 1911 c Leis ns. 2".842, de
3 dt• jancii·o tle 1914; 2. 92_4, de
;, de janci•·o de 1915; 3.-15-1, de
G dP jane.i•·o tlc 19JS, c 3.!191,
dr• :; •lt• janeiro de J 920).
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PESSOAL

I -

.

-:=1

~
,....

Di;·cctoria

....

Orti.

G•·aL

1 rlireclrH' ...... .
1:! :0008 (j: ooos
I J• nfl'kial ..... .
5:600$ 2:800$
1 ~o Hfficial. .... .
-i :000$ :! : IJOO$
1 SPl'\"f~nlc (~alario mensal de 150$)

Fixa

Va•·i:.wet·

18:000$
s: 100$
6:000$
I :SOO:j;.

31 :200';;

o

""z
o

-<!

"'~
"'"'o
o

l i - Inspectorias

"'

Ord.

Grat.

t<>

6 :--WOS

3 :-IOOS

,__.
~

6 i nspec{Qrcs

. --.

l l l - Pessoal

-variavel e serviços
c.r:traordinm· i os
Pessoal exLranumerario e assala• ·
ria do: diarias, ajudas de custo,

•
::.:;,--~~~~:-~~~-~~~~:~é·~:'~~-:-~-1' ~·~

.. -

i --

.

--

.....

'

.

<.o>

57:ü00$
:}
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.,_.. Fbta

Variavel

3:6001j

3•- Das Povoações Indígenas. -. ...•

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

.(•- Das ·Fazendas do Rio Branco.

. ..... .

Variavel

~-

PAPEL

OURO

Fi:ea

Vari.:ival

gratificações e substituições regulamentares:·
f • - Da Directoria ................. .

2•- Das seis Inspectorias e 31 Pos-

tos de Attracc.ão de Indios.

•

272:UU

158:6701
43:UOI

5"- Das estradas de rodagem desti-

i

g

lll

nadas aos Postos e Povoações Indígenas ............. .

75:000$

MATERIAL

D'irecto1'ia e dependencias

t•-.-. Para objectos de expediente,
asseio do edificio, carretas,
despesas miudas e de prompto pagamento da Directo·ria- e auxilio de 200$ para
fardamento do servente; ...

~

. ..... .

2:750$

~

2•-Para occorrer ás despesas com
a manutenção .das inspector.ias e dos 31 actuaes
postos de índios, sendo 10
na Inspectoria _do Acre e
Anuizonas; tres na · do Pará
e ·Maranhão; dois na da Bahia, Espírito Santo e 1\_linas
Geraes; dois na de São
Paulo e Goyaz; seis na doParaná, Santa Catharina e
Rio Grande do Sul; e oito
na de 1\latto Grosso ou com
a substituição · desses por
outros postos, de àccôrdo
com as conveniencias do
serviço ..................•.

•.

CD

"'"'>•
CD

o

~

-..,....
"'z

279:988$

o

iii;:,::

a•- Obras,

custeio; conservação e
desenvolvimento das Povoações Indígenas, creadas
pelo decreto n. 8. 941, de 30
de agosto de 1911 e lei numero 3.454, de 6 .de janeiro.·
de 1918 .................... .

4•- Para despesas com a manutenção e . melhoramento das
fazendas de criação do. Rio
Branco, e com a guarda e
conservação dos bens da
União a IIi existentes ....... .

--::c;-:;,;;;,-i;,;;p~~..i- __ :-~. ;;;:: :; ... •

~
o
t::l

"'.....

~
....,

101:330$

.......

<' ·. -., Íi ·....,.L. C·'< .-;;,;..:-·.:":~·~;-L:<.-.·._,.,.

-lSl

6:560$

,,.· _,;,.. ,, ,_-,,~,~:- .;·,J, .y,O:c,~.:/ ·

_.,,. ,_

""'

OURO
Pixa

5• -llara conlinuacão dos li~aba
lhos de installação c para
despesas de custeio do Posto Indígena de S. lllatheus
·e para auxiliar a conclusão da estrada de· rodagem, ligando Collalino á cidade de S. !llalheus e a
. esse Posto Indígena, no Es1ado do Espírito Sánto ....

\'ari<H>el

~

P.âPEL

Fa1·iavct

·.v,uiiat~l

.1.-'i.xd

-

...

:!

:>-

z
z:--

. 25 :OOOS

""
"'o
rn
z"'
t;
til

91:800$

l

968:150$

16. Ensino Ayronomico. "\ugJilcnlada de 5!15 :680;j;, feitas na
lahella as srguintes alterações: Püssoal. S.ub-con-,
signa!,'ão n. 19, em Yez de 6:000$. diga-se 20 :000$;
accrcsccntc-sc nos dizeres da rubrica 11L o seguinte:
"Estaç:ão Experimental para a cultura de fumo,. no
Estado do Pará (decreto n: 15.886, de 15 de dezembro
de.1922); sub-consignação n. 4.7, (!JU vez de cinco directores (chefes de secção), diga-se seis; sub~cOI!. signação n. 48, cm vez de cinco chefes de secção de
agronomia, diga-se seis; sub-consignação n. 49, em
vêz de cinco· chefes de secção de chimica,. diga-se
seis; sub-consignação n. 50, em -vez de cinco chefes
de secção de biologia, diga-se· seis; sub-consignacão
•
n. 51, em yez de c_inco escripturarios, dii"a-se sei!!;
J.

9!:800$001}

' . 09138 ::750;i'{IJ)(}

'!"

o

....
•

-

\

'

,----------------------------------_._________________________________

••
sub-consigna..:ão .n. 52, em vez de cinco chefes do
cultura, etc., diga-Re seis; s11b-consignae_ão n'. 53.
l!m vez ue cinco llol'teil•os-continuos, diga-se seis;
sub-consigna~:ão n·. 5~, em vez de cinco 'serventes,
diga-se seis, angmcnlamlo-se de um quinto o valor
de cada uma dessas suh-consignações (ns. -i7 a 54);
sub-consignacão n. 55, em vez de HO :000~, diga-se
168 :000$; sub-consignacão n. 56, cm w•z de 1O :000$,
<liga-se 12 :000$; suh-consignação n. 57, em vez do
3 :.'100$, diga-se .'J :OHOS; '":\laterial", sub-consignação
n. 10, em vez <k · 60:000$, diga-se 110:000$,- ficando
assim redigida: "Pam olJras de installação dos gabinetes de thm·apeulica. agricultura, zootechnia, topogt·aphia, hydraulica, chimica organiea c agrícola e mudança do Campo ExpeJ'imcnl ai da Escola de Deodo!'O ·
para Nicthcroy, inclusive a installação de um e·stabulo
para estudos praticos de zooteclmica
veterinaria";
sub-consignàção n. 20, accrescente:..se: "sendo ré is
50:000$ para a reconslrucção do edifício do Aprendizado Agrícola de Satuba, em Alagtõas", e 30:000$
para as 9IJL'as de esgotos e abastecimento de agua do
Aprendizado de S. Luiz das Missões, no Estado do
Hio Grande doo Sul, elevada a dotação ii 105:000$;
sub-consignaçõcs de ns. 22 a 29, .elevem-se de réis
40:200$, sendo um quinto cm cada 'uma, para que
sejam atlcndidas as despesas da Eslação Experimental de Cultm·a do Fumo no Eslado do· Pará;
sub-consignaçõcs ns. 65 a 73 e 99'a 104, elevem-se
de 23:900$, sendo um quinto cm cada uma, para o
mesmo fim; c, sob o titulo "Fundação· de novas
Estações", acercscente-se a seguinte sub-consignação:
"Para fundação das Estações Exper.imentacs de Ponta,
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·ouao
Variavel
Grossa, no Paraná, Alfredo Chaves, Bagé e Conceição
do Arroyo, no Rio Grande do Sul, 320 :000$000" ...•

~

PAP-.

Fi:ea

Varia.,el

. !.048 :008$000

3.458:780$000

\

.-/·

/~.

!7. Estação Sericicola de Ba,•bacena .. Reduzida de 900$, sub. sli lu ida a rubrica "l\I ateria!", pela seguinte:
L

Moveis, machinas de escrever, machinas
e àpparelhos .photographicos; apparelhos, accessorios, · material e
telephone . . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . . . .
2. Livros; revistas c jornaes, por compra
ou assignatura, e· encadernação dos
mesmos ................... , . • . . . .
Machinas, . apparelhos, instrumentos e
utensilios de laboratorio e de officinas, inclusive a fabrica de soda,
e material elcctrico .......... ,....

~

2:000$000

·li':

~

m

500$00.0

8
m

·~

~o
10:000$000

..t. Tractores, vehiculos, animaes . de serviço. arreios e seus accessorios,
machinas aratorias, instrumentos,
apparelhos, ferramentas e utensílios· de lavoura...................

4:000$000

5. Apparelhos, instrumentos, machinismos
e utensílios para os trabalhos da
sirgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

.
4:000$000
()

.. I
;~

•
··,

'

6. Obras

de

conservação de edificios e
do estabelecimento •...

5:000$000

7. Trem . de cosinha, mobil hrio c
de refeitorio, louca e talheres para
o internato annexo· á m;tação .... ·•

3:000$000

8. Camas, roupas e utensílios de dormito. torio e enfermaria .............. ..

3:000$000

in~tallações

.
u tensilios

,.,._

"'
"'"'"'><·
o

31.:500$000

~

.........

II. J\Ialerial de consumo (ou de transformação):
9. Artigos de expediente, chapas, papel e
outros artigos de consumo destinados a trabalhos phol{)graphicos. . . •

fO. Publicaç.ões de folhetos e cartazes de
prQi:Jàganda serica., ......... , . . . . . . .
U. Lampadas electr.icas ú out.ros artigos de
illuminacão, material para .·instàl!ações de electricidade e material para
o asseio e hygiene das diversas dependencias· da .estação e para os
serviços de copa e toilette, pilhas. e
outros utensilios para telephone ..

o

z"'

o

<

3:000$000

"'~

"'9::0

6:000$000

o

"'.....c:o

.•

""c.>

1:500$000.

12. Drogas, productos chimicos e outros ar. tigos de consumo necessarios aos

13l
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Val'iavel

Lt·ahalhos dos lalJOJ:alorios, aulas e
gabinetes lt>clmiros................
. 1:3. Plantas, >'ementes, onJios, cnsulos, fios,

··1'm'ig!:el

2:000$000

adubos, insecliuidas e fungieidas..

12-:000$000

H. AI imenl a tão, fonagcm e !J·alamcnlo de
animal's ............... :. . . . . . . . . .

1 :000$000

Jll'ima, arLigos e .ing·re<licnle><
desl i nados a lmbalhos industriaes
nas officinas e niatcrial- para cmhalag;enl de nnHlas de atnoreh·as e
de produ c tos induslriaes ....... :.;

/ii'.ü;U,

•
>

2!
>

"Z

-15. MnfeJ'in

16. Comlmsti\"el de qualquer natm·eza pa1·a
offici_nas c para a cosinha do internato ......· ... ·..... .............. .
~

1".1
<ll

1:1

/

2:000$000

o
w

t'l

~~

g
2:000$000

-i"

1i. Generos ai imenlicios, ·carne, pão e ou-

..•

tros· ar Iigos para . a alimentarão e
dieta de 25 alumnos internos .... -:.

16:000$000

18. Vesluarios e calçados para _2-5 alumnos

6:000$000

!9 .

i\fedicamentos, utensílios e material nccessario ao · tratamento medi~ o e
dentar i o dQS alUDlDOS •.. ••• , ••. ; ~ • ,

.

\

.-

. 2 : -i00$000
-

.I

,•

•
/

;zo ,,
l

Lubrificantes c material para lubrificação, limpeza e conservação de machinas e apparelhos·. .......... ~ .. .

i:Q00$000
54:9008000

III. Diversas despesas:

21.

u:o

Passagens c transportes de pessoal em
objecto de serviço ................ .

"'mm

o>•

2:500$000

l=J

~

2'2. Carrelos c transporte de material. .... .
:JO

-'-'·

Dnspesas de illuminação, de energia clcctrica c de telophone .....•.......

""t:l

"'o

• 2:500$000

~

2~. De~pc~as

<

telcgraphi'cas (Renda ida Reparlic;ão Geral dos Tcleg1·aphos) . .

500~000

25. ,<;ervic;os mcdicos c dentarios cm ·proveito- dos alumnos internos. . . . . . .

6:000$000

26. Lavagem de roupa do inlcl"llato c· mais ·

"'

,- .-

i

~·

o

"'"'

~

<O

depcndcncias da estação ....•... :, . ·

2:000$000

27: Dcspczas impi·cvislas, mas. que, por sua
natm•eza, possam ser comprehendidas
nesta rub1·ica ...... , ...--...... .

·. 500$000

..

,:

......

16:200$001)

!:<)

tJO

f

•.•

I

I

O

I

I

I

•

19:2008000

i.26:600SOOO
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de .lleÍeiwologia. Faj;a:m-se" as seguintes. alte~·a
cões na tabella; ~I11teriaJ. Sup-con~igna(.lão u, 4, em
vez de 10 :000!\';.digq;-se _u:_ooos; sub-consignacão 11.. 5,
em vez de 20·:000$\ 'dign..ise- 10 :000$; sulJ-consignaçãi:J
n. 6, em vez de 30:000$; diga-se 40:000$; -sub-consigna~ão n. 8, em vez de i0:000$;.diga-se 6:000$; süb.consignaçãb n. 14, em vez. de ·15 :OOOS, ,-:!.iga-se réis .
20 :000~, e sub-consignação n. 16, supprima-se ....
f9. Emp1•eyados adtlido3. Heduzida de• 31 :200$, feitas na ta'·
bella as seguintes alterações·: PessoaL Sub-consignações ns. 2, 6, 36, 77, 86 e 93 supprimam-se ....... .
20. Instituto rk C!timico. Façam-se as seguinfes aitemções na
tabella: Pessoal. Sub-consignação n. 18, em Jogar de
42:500$, diga-se 24 :50GS.; sub-consignação n. 19,
em Jogar de 6 :OOOS,- diga-se 9 :000$; accrescente-se a
seguint'! sub-eonsignação: "22-. Gratificações extraordinarias ao pessoal assalariado comprehendidas nas
sub-consignações ·ns:·7 e 19, quando occupado no serviço de fabrieação ele verde Pal'is .á razão de 12$000.
diarios, no maximo-; aos que servirem como conframesfres. e de f OS diarios, no maximo. aos que sm·vi~
rem como foguislas ou opm·arios, 10 :000$000". No
w'lfalerial": .<uh-consignaÇão n. 3, cm Jogar ele 7:000$,
diga-se 12 :000'3; sub-consignaç.ão n. 9, cm Jogar de
2:0008. diga~sc 9:000'2-: sub-consignação- n. 10, cm
Jogar de 6:000$. diga-se 4:000$, e sub-consignação
f2, em Jogar de 15:000$, diga-se 10 :{}00$000 ......
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JS. Directoria
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861:3321000
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700:UOIOOO
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·601.:280$000
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1.64:580$000

357:5t:':J$00']
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21. Junta de Corretoi'es ...............................••••
~2.

...........

i7:760f(JOO

f2:200$000

Subvenções e auxílios. Reduzida de 148 :Ü7$845, ouro, e
de 234:500$, papel, feitas as seguintes alterações na
tabclla: Rubrica I. Sub-consignação Ii. 1, cm vez de
356:000$, papel, diga-se 200:000$, ouro, c cm vez de
50 :000$, papel, diga-se 20 :000$; accrcscentàndo-se
após as palavras: "correndo, lambem, por conta desta
consignaçãó, o seguinte: "a subvenção por mais um
anno e d.espezas de li·ansporte, do engenheiro Roberto
de Lima Coelho, para complclm· a sua espeGializacão
nas fnlu·ie.as de ferro e aço da Polonia e Tchcco-Siovakia ·e nos fornos clecl.rit-os da SueGia" -seguindose, depois,, as palavras "e as diarias, ajudas de. custo
etc.", como na Labella explica liva da proposta. ·Rubrica II (subvenções a instituições estrangeiras), accreEcente-se: "e auxilio para a rept·esentaçno do Brasil junto ao Instituto Internacional de Agricultura de
Roma"; na sub-consignaçiío n. 1!, cm Jogar de 12. 000
francos, diga-s<:> 20.800 francos, eleyando-se a dotacão·ouro a 7 :348$660; nccrescenle-se na mesma rubrica H as seguintes sub-consignações: "Auxilio para
as despezas do e5criptorio ·r~o represcnhtnte do Brasil
junto ao Insl.itulo. Intm·naGional de ~\gricullm·a de
Roma, 2:000$, ouro"; "Contribuição para o Co-nselho
InternaciOJ'al rle .Pesquizas. com séde em Bruxellas,
2. 000 francos, 706$602, ouro"; e "Cont-ribuição para
a União Internacional rle Clhimica Pura e Applicada
4. 500 francos, I :7668505, ouro". Rubt·ica III.· ·supprimam-se as palavras finaes: "e _de n1ccanica"; subconsignação n. 7, supprima-se. Rubrica IV. Subconsignaçiío n. 2'4, .em ycz de "Escola ,\gro-Pecuaria
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de Colonia Cht·islina ", diga-·se "Colou ia. Agrícola Pe-

nitenciaria de Illiap_uba"; sub-consignação h: 37, s'upprima-se; sub-consignacão n. 40, cm Jogar do

2 ....•

.

. Ob1·as
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. , ...•. ·· ........ ·..........· ...•.... ; .........• ',. •
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pcg;;oal) . Sub-consisnação ·n. 1 •. em vez de 30 :.000$,
í clmsignação malerüi'; ; sub~consi~
· g11a~ão n. l, em Yeil dp 20 :000$, diga-se 10:000$000.
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24. Tlsrolu 1Yacional.de Arles e O{(ieios 1l'eneeslan Brm;; Re··
<luzida íi.C 30 :OOÓll', feitas· as seguintes· alterações· na·
f.ahella: )Ialm•ial. Sub-consignação n. 5, em vez de.
3:000$, diga-se 5 :000$; sub-consignnção n .. G, em
vez de 8:000$, rJig·a-,sc 20 :000$;· ;:ub-consignação numero 13, cm vez rlc 27:000$, dig·a~se. 10 :000$-e stibcónsign_ação n. 23; e.i'n vez ·de 2 :000$; diga-sc 5:000$, ·
ficando _cslà ·assim·rc!}ígída: "Despezall com-.illurúinação flós, pt·cdios cscolat•es,. serviços: lelephonicps e
fornecimênlo de gaz . e de energia·- eleclrica . motri;r,
pm·a as officinas,. ,,
·
·
·

I

..i

1

8:500$, diga-se .10 :·ooo$; sub-eonsigilação n. 41, cm
Jogar de 8:500$, diga-se' 12 :000$; sub-consignaçãe
n. 43, em Jogar de 8:500$, diga..:sc ·10 :OQO$ e ac.:
....
crescente-se uma nnva co'nsignação: ·(Pct•nambuco) :
á Sociedadc Auxiliadora da Agricullura de Pcrnam'hueo; (j: 000$000 .· .............·...... , . ~ ...... :: '· .. .218:506$221 .·
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• (26 .; Serviço de Sementeiras ; ..•..• , .•. :. , •.•......••••••••.
1 I,
•.·
.
'
.
•
.•
:f
27.Instituto
Biolvgico
de. IJe{esa Agrícola . ....•••••••.•.•. : ·
::-. •
•
J •• :

...........
..... •.....
. . . . . . .. ....

.. :366:600$_000

f.â6j:.iOOIOOü

206:360$000

·{23:640$000

f87 :800$000.

f93:f40$000

'

~2:8.: Serviço de E:cptirgo e ~eneficiarnento de Cereac&. Dedu~
·
' :

zida de 32:000$,
r<~cões: Pessóal.
40:000$, diga-se
gnaç.ão n. 7, em

feitaS na tabella as seguintes alteSub.:.consignação n. 9, ein vez de
20 :000$000. lllaterial. Sub-oonsivez de 32:000$, diga-se 20:000$000.

' 29. ~ EventUaes ......... . :. . · ··· · · · · · · .-_. · · · · · · · · · ··· · ····· · · · ·
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Art..

:i.u. ~,

u Gurernu au{.urizadu:

1. A desponcler ak\ a impol'lnncin ele 10.000 cottto~ ~~~~
ré is· pnm océorrct• :b dcspe~ns de tt·nnsporles de familias li1~
hmn igl'a n Ie,; ag'l'icull OI'''" eu t·ope11s, de qun !quer pa iz-rla Europa a quulqncl' put·lo ht•asileiL·o, nnclc· csl.ivnJ'PJn organizados
os servit;os rln l'ecnhinll'IJio, di'SI'IJJ.bal'qLH', IHJR.pedag·cJn c sustc.nlo d11 innnigt•anl.tJs, cuncot'J't!ndu os gslmlos que ns rpcelJalll, de,;cle que os nli'SIJJus se• dnslinem á lu\'Ollt'a pm·l.iculat•,
('0111 a 1111-Iade rias t·espt•el ivas rlespel.as pa:,ms pPio Minisl.e1•iu
da Agricnll.lll'a, de acctlt·dn t'll111 os l'OS[let•.tivos Go\'IJl'lln~ nsla.
d11ac•s, r JHidendo pam esse J'i11J l'awt• as.nl'cesoal'ias oJH't':l~'jr·s
de cJ•etlil.u.
IL A iJJeJ't'llliJIII.:tl' as pe,;quizas ;!.n pf!!t•nlt•u, !'Pilas peh1
l::\eJ•vit;u ({polugico. I' adquir·it· o mal.e1·ial ltecl.!ss:u·iu para üs>r..
Xim, podendo despCIIdnt', Clllll essl's lt·allallttis, alt'•nt do ct•edilo
n:;;l.abelnci.do na vm·l.Ja 7\ L'1dal iva a laes :-;Pl.'\'if;n:-i,- al1~ a impol'l.anciu dn dous mil eonln~ clt! r(•is (2.00ll:OO()I:r..), ·]JHJ'll cuja
clc~tJl'Y.U I' ará as necessal'ias OfHJI':w1es dó crcclilo.
lf[. A eoiÍcr.·!.:•l', pt•ln pt·aw dn einco anno~, ii~ tJ·e,; ]ll'i.
nwiras rmpl't~Y.as .ido.Jll'as. orgm1izartas ná paiz, com capil.nl
niíu inl'eJ•inl' a ntil t! quinhl!lllos cllnlns rio J'l>is para cada uma
P fJlll! se o!JI'iguen1; I() a incJ'Pnwnln1· a srricicnll.m•a, Jll'O]lagando 11,; mel hnrlt.1s iliH'I'I'nii!IIUdns e adequ:ulos ao seu deserwolYinwnlo; bj a eslndar os l'acllli'Ps ria ]lJ'oclucçiío seJ•icigcnn c
as npizo11lias lJIH' alnqucn1 a pi·orluc~ão, manlen;Jn esl.aiJPleciJJWlllos e inslallações apl'OIH'iadas r mnt!ernns para a l'l'lll'llllilct;iio, :mloct;iítl P JlL'CJlHI'II n disLt•i!JuiG:in dn urn n!ini11111 dt\
<IPz 1nil on;:as dn :iiJJntllllt•s Jllll' anno; c) a pt•epnJ'at', cull iva1•
n disll'ihuiJ' llltJdas da;; nsJll'cins ·de amoreit•ns mais Yanl.n,inRns :'1 c1·iat;fln; t/.) a minisiL'al' a insli·uct;iíopralica r;;-ralUila r!o'l
c1·ia~•ão do/bicho da StJda, maniPn.do, f'lll wnm; IH'ni'Pt'Í\'t'is, r;;eolas prnlicali ou criaç:ips-mndfofn. Plll um mini11111 do ><t.'i~:
· · 1') g-aranlit• a compra de lndos os ensulns prnrluzirlns com n~
Sf'lltenles qnr. .r!.itilt•ibuil', mrinlPnrlo um lliJ mni~ rsl.ahelt'eiJIICIII.u~ rlo l'iaç:iu e ioJ'~ãn de l'in, cnJII capacidade sul'l'icienl''
pat·a ui ilizal-n,;, os scg·uinles l'aynrcs:
J", bPJH;i1n dt• diJ•niltiS dP imptll'la~iin r mais laxa;; all'andPgal'ias pal'a Iodas as IIHtchina,;, machinismos, npparülhos,
]a!JJII:alni'ÍII~ I' aCCI'S:illl'ilrS I' :'illhi'I'S:tll'!lii'S pal'a OS 'J.III'SllHIS,
rlrsl i nados :'18 insl.allnt;t"11•s da Plll]ll'OZa;
2", 11111 auxilio dn ·drz mil l'''i;; IJO$), pt.ll' nnea ;!,P st'll:ll'll1.1•s sto!Pceillllttda~ lllli' l'Prlt'l' uus Cl'iadoi'Cs al'' o maximn dn
rlez mil allJI!Jal':i, illlJHII'Iancia qun sPd1 npplicacla em IJcncficio do t'l'i:Hint• Clllll a l'l'clt!CI;ão Clll'l'I'Silllltdt'lllr ao ('Usln d11;;
st•mc•niPs, IJUI.' '''l'<io l''':lidns a(l pl't•t;o mnximn de (jllinze mil
N'is (Jfl~). a oncn;
:J", auxilio d,• Ct'lll ntil l'l'is (IOilfi;), fHll.' lllillH•iJ'O df• 11111··
da,; di' nnliii'I'Íi'a:i qu1• dioll•illllil· ans er·inrlni'I'S n ni'J'I'"Iivarnenlo plnnladas, af(, o IIJ<JXilno dt! diJZt•nlu,; mil ntnda,; Jl<H'
anno, imporluncin que seJ·ú applicacla en1 lii.'Jtel'ieio du Cl'iadol' com a red.ucr;iio cot•t•ospondPnl.e ao tHJtilo elas .Jmlllas, l[lte
~cr~10 ccdi~ln~. n ci):!cucnla r•'i" (~050), eacla umn;
....

·-

.\", premiu de lt'Ps ndl t•r>is (a$) por kilo de fio de scdn
Jll'Üduzirla com casulos nacionaes, alrl r• maxirno de vinlc e
cinco mil kilos por· annu.
IV .A auxiliar ·com 500:000~ a cunsf.t•ucr;ão ela estl'ada dr)
roda.getn llin-Pel.t•opulis, que .c.~lú fazendo o Anlomovel Club
elo Bt·asil, e pndenrlo alJl'it· os nocr!ssarius ct·edilos.
.
,
V. A auxiliar os Estudos quo manfet•m o servir:o de delesa do algodão o combalo <i lagarta rosaila, sendo o pagamento em quanlias iguaes ús quantias que gastam os Estados,
espccit'icarlns nas snas leis urr:amonlarins. podcniJ(I abrit· os
t'cspectivos crel.litos al.é a quantia de mil contos de ré is.
·VI .. A J'uzcr as neccssar·ias upr>t·n~ões cl,a çrcdito, até a impol'Lancm de 2. ODO :000$, pnt·a al.tenclet' aos pag·amcntos que,
por fa!La de recursos rll'l:amenlal'io,;, · fleixm·em ele set• feitos
aos platadores rle eucalyptus e outras essoncias,, e ás empre-.
zas ou particulares qLw consl.ruit•am esl.l'ad.as de rodagem alé
·31 do rlezembt•o do '1921, deseJe que uns c outros lenham prr1~
enchido as condir;ões lcg·nes r]c que rlepenrliam as concessõ.es
de promios nu auxilios CllllC.Lli'Ul'rlles a l.aes eulluras ou eonstrueç•ões.
·
.Esta rlistlO~i~ão ser·ú exlensiva aos prcmius e auxílios
. previstos nn a ri. 2", n,;, · J:U, JY I! \', da pi'esenl.e lei ..
Al'L. 3." As publicar;ÕPii n impressões dns :r1operulcncias do
1\linisterio da Agricult.tn'a que não pudcrr•m sel' feilas com a
ncccssaria presteza na Imprensa Nacionn I ou nas ot'fiC'iuas
t.ypographicas das Escolas rle Aprendizes :\rlit'ices, sel-o-hão
·cm Lypographins pal'iicultu·cs, mcdinnlc aulorizatão pr·r)\'ia elo
minisf:t•o, precedendo concur·rrmcin pnhlicll sernpr·e que a .despcza. e:xccrler rlc 3:000$000.
As qua'lllias consig·narlus nus rl.il'l'er'l'llles vcrlm,; nr•carncnfat•ias pura Jacs publicar;õc~ e irnpi'cssõr~s. com a clausula de
serem cscripl.urarlas cnrúo l'CI11la ria Tmpmnsa Nacional, sr\ terão essa applicação quanrlo os lraballlos J'rspecl.ivos forem ol'fccLivaQnenle executar! os por aqucllc esl.abelecimcnlo.
No caso contrario, srriio escripturadas como renda •las
Escolas de Aprendizes :\rlil'icr~s 1tU applicarlas nos pagamentos
que forem -rio v idos a t.ypogr·aplrin~ pm·l icul:n•cs, conl'ot·mc os
trabalhos lenham ,;ii!n t•xcculnrlns Pm of'ficinns rins mesmas
escolas ou clcssns ultimas l.ypog'l'aphius.
Na !Jypolhesc de ser· confiaria a unHt Bscola de ,\.pt•tmrliws
Arlil'iccs 'a cxccur;ão flp qualquer· I r·nbalho dessa natm•cza, a
imporlancir, desl.inar!a an sl'u pagnrnenl11 ~CI'Ú enlt•eguo pot•
antecipação au rlir·eclot' ,-),a psenla, fHll'a ,;r•r· applicarla no cuslt•io
do tl'abulho (rnal.erial e m:iu dr~ ulwa); preslndns as contas
logo apôs a' conclusão elo mesmo lmbalho, inclcpr.ndcnlerncnlr~
do prazo eslipulndo nu ar·l. :?\18 du r·cgulnrnenl.o n•ppr·oyndu
Jlelo decr'(.'ÍO n. 1~.78:1, do 8 de 110\'Clllbt·o d.r~ lü:?~.
Arf.. 1." Ficnrn J't'l'igor·arlns r,;; Baldo;; dos crt•rlilo,; n!Jr!r·ln;;
no;; exC'reicins rir. lfl.?O, 10~1 " lfl?:?, Prn Yil'lmlr. do rlecrelo ](•gislal.ivo n ..\.017, rir D rl1~ .ianrir·o tlu ·Jfl:?O. •Cflll' nulnriznn n
Govrrno a lll'llt'l';l.r•r· an r'I'CI'n;;r•amrnln g·rl'ill da 11PJHihlirn,
rkYrmrln snr· ns mPsnH>S s:ddus :q1plir:adu,.; no pag·nnwrrlo rl:is
clo~pctns com o pcssonl I' rrHtlcrial tH'CL·s~ario :i apurar;iio u
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publicação dos resullados do inqueriLo levado a effeiLo cm
1 ele. setembro .de .1920. Por conto. dos mesmos saldos poderão.
Lamborn sur pagos os curÚprombsos. do recenseamento, l'ela_tivos nos mencionados cxcrcicios, independente do processo de
cxcrcfcios
findos;.'· .
·.·
..
Art. 5."' Das subvenç,õcs c auxilos deÜIÍados tis e·s·coJaq
de ensino lechnico-profissionnl, agronomico, vetcrinnríó, com
mercial e demais .estabelecimentos de ensino, subvencionados
pelo Ministerio ,cLtt Agricultum, estipulados. pelo n. IV (auxilias diversos) da· verba 22', com excepção das decorrentes de
lei c~peeial, será deduzida a quota de 10 o/o para auxiliar as
dcspczas com it' ins-pcc1;ão c fiscaliz·aã.o dos mesmos estabele-.
cimentos, de accôrdo com as instr•ucoões expedidas pelo mi·
nistro. : ·
·~{1,
ArL. G." A Escola Normal de Arles c OfficieSj·,Wenceslo.u
Braz e as Es~olas de Aprendizes Arlifices poder~(\ o.dmittil·
operarias para o preparo .de encommendas, percebcnjio estes o
salario que fôr convencio'nitilo; a ser pago por conta dos. 70 o/o
da. l'end.l, _o.pplicaveis por parte de cada escola na compra de
matcri:i' prima para. as suas offiêinas, não sendo concedidas
outras vajltagens aos .:illudi.do.s operarias tarefeiros. Os preços
dos ·artefactos serão fixados de morlo a não pertubar o necessrrrio desenvolvimento·· JicHo da industria ·particular.
·
Art. 7.• A· disposição conti.c!a na parte final do · art. 3'
desta lei. será extensiva a todos os t.rnbalhos feitos nas
dive17sas officinas das Escolas de Aprendizes Artifices e dá
Escola \Venceslau Braz, em proveito de repartições fe'Cieracs,
por conta das respectivas verbas orçamentarias ou creditas
cxtraordinarios.
· Art. 8.• Fica exLincto o Posto Experimental de Veterinaria de Porto Alegro, Estado do Rio Grande do ,sul, devendo
o Goyerno aproveitar Lodo o seu matéria! no Posto Experi..,
mental de Veterinaria do Bagé ou .om· outras dependencias do
Serviço de Industria Pastoril c aproveitando igualmente.
neste 1.1ltimo posto, o pessoal effectivo cujos Jogares são sup..:
primidos e que, a seu juizo, mereço. ser conservado, bem -como
installar a Est-ação de Monta, já creada no Patronato Agricolri
Visconde de Mauá.
.
.
·
,.
Camara dos Deputados, 12 de novembro de 1923 ..- Arno?pho Rodr·i(fues de Azevedo, Presidente. -. Ped1•o da Costa
Re(fo, i• Secretario. - !ts"centHno Cr/.1'neiro da Çunha, 2" Secretario interino.

A' Oommissão de Financas.

-

N. 120- 1923

O Congresso Nacional reso!v'c:
AI·l. 1." .Fica o Parlei' .Executivo autorizado a a h!'ir, pelo
MinisLei·io (ia Ylação r, OI!Jras Publica~. n credito especial rJe
2117:050$503, podendo. parn r.•sse ,fim, Jazer as necessarius
operações de credil o, pm·a pngamQnlo de indemnizações 6
Companhia·
de Sc·guro~
Auglo Sul-Americana,. por mercado.
.
. .
'

~

'

.,

SESSÃO EM
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rius inC-CJHJiadas cm lranspoJ'Lc na Estrada de Ferro Cenl.ral
.
.

clq Brasil.

AI' L 2. o Rcvoiam-sc as disnosic:ões cm contrario.

Gamara rlos :J)epul.afios, JO ele novembro de J!)23. - 'A1·nolfo RodJ•iou.cs de Azevu1Ío, Pres·idcntc. -· Pcrlrn r/a Crista.
fl.eao, J" sc~CPclario. - JJ.uuo Ca1'Jwh·o, 2~ 'SecJ•efario ..- :\.'
Commissfio de Finanças.
N. 121 -

1023

O CongTr.sso Nacional. resolve:

Artigo Unico. Pica o Pncler Executivo autorizado a abrir:
pelo ~linisf<~J·in da Faz.cnda o ercrlilo rle 174:231$203, para
al.l.enrlcJ' ao pa,~amenl.o devido a D. Marianna Cunha de Vasconccllos c f'ilhos, cnrresponrfcntc ás percentagens a qne 1,1n'ha dirril.o .o seu t'allecido 111ariclo c pac Manoe\ de Vasconccllos, desde a rlal.a cm que foi illegalrirentc dcmiU.iclo do
Jogar ele col\ecl.or ferlcra\ de· S. I,copoldo;· no Estado do Rio
Gr·nnde elo 8ul. nl<' a dn seu f'allccin'iento, rovog-ac\as as llispo:
siçõcs cm con Ira rio.
c'amam dos Dcpu.l.arlos. J 3 .r\ e nÓvrimbro ele HÍ23'. _:_ Arnnl.(o Rod1·iunes de Azevedo, Prcsirlcnte. _ Pedro .da Co.~ta
RcrJa,' 1o :Secretario. - 11'11.(/0 Cameh•n, 2" Secretario. ·- A'
· Commissão elo Finanças.
·. Requerimento do 1Sr. João Vieira Ferro e outro,· solicif.anelo concessão por 90 annos, para à construccão, uso e goso
ri c uma via-fcnca que. partindo rio. São Sebastião, lit.tora·l rio
Estado rle São Paulo, v;\ nf.(• Garças. tcrminanrlo no ponto que
fô1· juli;:arlo mais conveniente, nas proximielar\es rlo Abael.é e
!VI rin São FranciRCO em um r\OR sem .pnnloR nave~avr.is. no
Eslarlo ele .Minas G'er'rlcs·. -· A'.s Comú1issões ele Ohr:is Puh! icas o do Finanças.
~ ', ' """ • I ;
'
~' ,
O Sr. O.ctacilill' M ,Albuquet:que ..(sm·vindo r/e 2" Secreta7'io) rlcclara (IJW .Iíliin. ha::nar0pcr~s. ::
· ..
· · D Sr. Préside'nte·- Conl,in(H\ a hora. do expediente, Tem
a palavra d :sr. flcnnrlor Bemarrln Mnntcirn:. ·. . .
.· . . .
O Sr. Bernardo Monteiro - Sr .. Prcsir\entr. · ~ÍivcrsoR
'Senar\orr.s csl.n~lnram nma reforma do regimr.nlo, e a roRpcit.o
pln;\)ornrnm o pl'ojonr.o ·dr que, neste I'J')nmento. l.cnho a ho.nra
rlr ser o porl.nrlnr. Nfío r\ rlle nma olwri radical.. como mllltos
q11erinm. mas .~implrs morlifica·r.õr.s nri modo rio ~c rli~cut.ir r
vofar os projrr:los.
Snhrr esl~ rrfôrmn fnrnm oi1virlns qnasi t.ncios' os S1~s. SrnarlorPs. rspr<·ialmrnlr os membros ria Commissiio rle Finanças, nos qnars mais ele .prrl.o inLrerssn n assnmpt.n.
A inr!il·~~·nn r~fú nssignarln Jlnt' 33 Srs. Sennrlorcs.
· Dr•pni~ ·,hi J'r•l'''"·mn Jl!'OJlnsl.~ l'op;i·n1' pnrcc:~r rla Commissão
ele .Pnliei~. ,,,,.:'! n:tiiJJ'alnwni.P 'inr.ltlirla na orrl<'lll elo dia. nc·rn!iiiio rm r11H1 os S1·s. SPnarlorcs podrJ'iio j'azcr as.nhscrva~
r;õcs qJJP jni~·:ll'f'Jn rpnvrnirnl.rs. sng·p;crinrlo rrcsmo qnalq1I01'
nui.J•a irl<'•n qtll' pnssa fazer pnrt.c elo regiment.<;J.
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D1las •:sln;; ]ialav1·a;:, maneJo ;'t nw~n a indicneãc•.
Vcn1 ;í lliC.':'a. fJ lida o l'nnwllilla ;í

11 ~rguinl e
J

Cnnnni~sno

ele Policia

lNP ICAQ:i O

N. :J- 102:1
Indicamos que no Rrr;i.?neuto Jnfe1'no .w.fam
. .
modi{'ictl(~rit•s

ft~ilas

os ,\'!?(JU.intrs

1."
O artigo 37 so,ia

~nbsl

ilnirlo twlo seguinte:

\

Arl. 37. Ao iniciar-se o rlebatn rle uma malr.ria, ou quanrlo se· proceder á SI la vol.nçiío, qualqucr Senador porlcrá pedir a palavra c, fnllanrlo I ii mi nulos, propoL' o melhor molho<!.o
n seguir.
§ J.• Por occasião ria vola~ão .quaJ.quer .Senador poderá
fazer o seu oncaminhnnwnto.
'".
§ 2.• Tl'nl.anrlo-so de C!llCIHins n qualquer pro,iccl.o, cada
Srnaclnr porlcrú faJ:aJ'• para essr~ fim, sôrncnte 10 minutos.
§ 3." A votação rio rmenrlas da Camara a pro,i ccto elo Senado sr•t•:í sempre feita pot• gr·upos, Qonsideradas do primeiro
grupo as qnr lonhnm iH\l'f'Cf'l' J'a'voJ•:tvcl e as rio segundo, as ele
parecer conLmrio.
§ 4." Pat•a cncaminhnt• a votação, porém, nenhum Sonarlor
podcr{t fnllar mais de uma vr.z.

""
J\n ar!.. ·12G acct·r.scrnlr-sP o sr.guiniP:
§ 4." A orrlem: do rlia, nos ullimos 20 rlias dr scssiio,·ser:t
composta unicamonlc rir mnlel·ins Ol'~nrnentnrias r de crerlitos solicitados pelo Governo cm mcnsag·cm, não se pormil.tinrlo. mesmo sob pJ•clexlo dn urgcncia, discussão rio .qnalqum'
outm· mal.cria, salvo proJectos rle siLio ou amni~l ia,

3'

Ao al't., H7, suppt•ima-se a ull.ima parir qnr. rliz: "Rm•iio
sr.mpt·c ,pnslus a' vniM uma a um:t.

,\o rírl..

n

~"1:'11 i n!P:

lo'

•
~

~o 1 nct'l'''~l'l'llll ·-sr•

:! ...

J~s~a Vf~t·íl'iea~·fio, pot·~··m. rl1~\'I.'I':Í. S('I'

Pr.qurPlclns a1ltr:-1

1!r ~PI' iniciada fllllr·a vnln(;iin. Nr•;;lr• vaso Sf'l'i'l pi'l'lllillidn o
'\'nlo do Srnnd111' q11r Pllii'HI' pnl'i\ n l'f'einlo.
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5"

Accrcsccnlc-sc onde convi C!' o scguinle arlclilivo:
AJ'Iigo, O nncen•nJrll.'l11.o nm•ma\ 1!.r qunlf!llnJ; rlisruRsno
rlm•-:;e-ha JWia atJsf'neia 1\n nJ•arlnJ·es.
.
§ .1." E' JWJ'mil.l idu, pur6m, a qunlqur.J' Senar!ot• l'etfJJOl'!'l'
o enccrramcnlo ria di8cus:;iio r.ln qtHllf!JJill' mal.erin, rlcsrlo f!Ull
fnllem 20 rlin~ pma '' IPJ'Jilino da ;;r;.;;.;\Jo." nhsnJ·varla~ ainda ns
srguinlrs rPgms:
·
a) nn rliscussfio unica ·•!.:JS rmrnrln~ rln Gamara a Pl'O,icctos elo Senado, dflsde f!Uil a materia tenha sido debatirla
I.'Tll duns sessões, J'allanclo sobre cncJn gt'UJIO c\ous OJ'ndores:
ú) nn segunda cliscussüo, quand.o ,iú Lenham t'nllndo, pelo
menos, Ires OJ'<HIOJ'es suhi'e caria ·H·I'Iigo ou emendas em r\c.

bale;

·

· c)· nn leJ•ceii'a discJJssfio dPsdo f!Lir a malrrin lrnhn sirlo
clehnl ida 11m lt•cs sossúos; '
·
d) nns rerlacçúcs l'inaes, rle~d.c flUe sobJ•c cllns l~nhnm
fnllnrlo dons orndoJ'CR na mesma ~os são.

AccJ•rsrrnle-~c

'nnf!r cnnvir1· o ~pg·uinlc ndr\il.ivr

,\J•t.
As rmrnrlas iln Srnadn a prupo;;içúrs ela Gamara
rios Deputarlos orr;nndo a HncPila, Jixandn n Drspeza Geral ela
Hepublica o as Joroas do terra c mm•, ~m·üo votarias cm dou~
grupos oberJeconrlo ú clas~il'icar;fio rins ·pareceres fnvoravci~
nu ·contrarios, salvo rcrJarnnçfin especificada dr qunl·f!LJr.l' Senador sobro ·uma ou mais emendas.
§ L" No grupo das rlc parecer favomvel comprehenrlemsc as modificarias nu rlrslncnrlas pam rormarein pt•ojr.ctos cm
separado.
§ 2." As onwJHlas do Scnurlo a prciposi~úes rla Camara dos
Deputados sobre f!JJnlquer assnmplo c que tenham sir.Jn por
r!sla rejrdladns, soriío rliscul.irlas r voladas ]lOJ' gJ•upos, consirloradns c!n primri!'ll a~ :r!.o ·JinJ•rrf'I' l'nvoJ'HVPI P do srgunrlo
A'l'l'lpn ns ilr pnrr>erp ·rnniJ'HJ'in.
7"

.\rrrrsrrn!P-sr o

~r.gninlr

nrltlil ivn:

,\ri.. ,\,; I'Jl1ellrlns a pl'n.ir'rl n;; dr lriô nnnuns RrJ•fin a]li'0>Plll!llla,; rm plr•nal'ill rm rlun;; ,;t•$;;i'"" rnn,;t~cul i\'a~ rlr>sig·uarln~ ]li' ln i\ll'Sa. Finrlo ""~" Jll'nzn P .:!.npoi~ dr pu!J!iearln;; snt•fio
J'Pilll'l.lidn;; (u.; l'P>'Jli'Cii\'a:< CnJllJlli>'><•jiJ,; IHIJ'a emil.it•(•m parr~cei'.

~·\ ..:: Ctllllllli:..;~iil'l-1. !)lll' ocensiilo d11 sn Jnnnil'l•~lnPPJn ~nlJJ'P essas
r•Jlli'Jlt~ns. pl'drot•Do m'Hiil'ir,al-n;;, srJIJSI.iluil-ns. I' nni'0Senlar ou-

1.J•a;; '";sua inieiali1·n. Em ""~JJida iJ·fin no J'rcinlo, Jll'O.iecln n
Pllll'llr!a,;, lanl.u t•m :!'' cnmo Plll :J" lui·nn, pat•n sm•r·JH rliscnticln:<, 11iiu pndPnrln JWSSa orca;; ifio rrcr>]H'l' nm·ns 1 emnnrltls.
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s•- .
. Accrescente-se o seguinte ad'ditivo:
Art. üs. Presidente e Vice-Presidentes das CozrimiSí!lões
Permanentes serão sem:pre eleitos pelos membros de cada
uma dellas em escrutin'io secreto, sendo a reunião. parai.eSISa
eleição presidida pelo mais velho.
·; .. ,., .,
Sala das sessões, 13 de novembro de 1023. - Berna:rdo
Monteiro. - Eusebio de Andrade. - Alf-reao Ellis. - Pe?'e'ira Lobo. - Bernardino: Monteiro. - Araujo Góes, -~
()unha Mar:hado. ~ Lopes Gonçalves . . - Antomo Massa., ~- _
Carlos Cavalcanti. - Generoso Marques. - Alvaro de Carvalho. - Antonino Freire. - João Thomé. - Costa Rodrioues. - Manoel· Borba. - José Eusebio. - Ferreira· Chaves. - A((ons0 Camar"go. - Octacilio de Albuquerque. · ,__
JostJ Accioly. -·· Marcilio de Lacerda. - Adolpho Gordo,. -.·
José Murtinho. - Barbosa Lima. - Joiio Ly,ra. - ·B~teM
de Paiva. -' Justo Che1·.mont. - Vespucio de Abreu. ;_
Hermenegildo de Moraes. - Sampaio Corre.~a, salvo quanto
á votac.iío das emendas em grupo. ·- Felippe Schmidt .·.·' .
ORDEM DO DIA
I·'

.._, ....

'

· ·REI.l!'NAMEN~'O OE PRESCRIPÇÃO
.

-

'

·' 3• di·scussão do p11ojccto do Senado n. · 44, de 1923; rele~
vando da prescripção crri que incorreu o direito de D. Rosa
Araujo Domingues Carneiro, para o fim de poder se habilitar ao reaebimento da pensão de montepio deixada por seu
finado i:-mão .Joaquim de .'\:ranjo Domingues Carneiro, 4' escripturar!o da Atfandega de MactJJhé;
Encerrada c adiada a votação.

,• ·t.

AUTOlviOVET.. Cl.UB DO BRAS)L

3• discussão da p!Xlposição da Ca.mara dos Deputados -numoro 10, de 1923, considerando de utilidade ·publica o Automove! Club
do Bra.;il, com sédc no Disl.riato
Feda~al.
\
.
Encerrada e adiada a votação .
• . ·;

·:~ REVISÃO DE REGULAMENTOS MILITARES

Continunoüo da 2' discussão do projecto do Senado n. 80,
de 1019, autorizando o Governo a rever os resulamentos rias
ropart.icões militares. fabricas hospitacs e ostabelecirpeh~bs
da ensino, do accôrdo com as 'necessidades do Exercito'.
Encerrada e adiada a

votn~.ão.

.
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BCIENCIA~ · PHYsiCAs

.. 2' discussão do projecto do Senado n, 9, de 1923, determ_m~an~o que o Collegi~ Militar. do Rio de Jllineiro, t.enha, para

os ,abmeles de scJencJas IP•hysicàs. e naturaes, dous preparad?res-con:;orvaclores, com as honras de capitão e veneimentos
flxadus na respectiva tabella. ·
·
·
···:-~

Encerrada e adiada a votaQão.
,',1
,.

•·

'

I '

'

C!llW!TO PARA PAGAMENTO AO SR, MELHADO BUSTOS

'·

'

.

.

2' discussão dá ~roposicão da Gamara dos Deputa:dos n. 71,
de J923,, qque a1:1toma a aber:tura, pelo Ministevio da Justica
ll

Negoc10s Interwres, do cred1to especial de 2:160$. para pa:que competem a Hermenegildo Medo decreto n. 3.995, de 1920'.
Encerrada e adiada a votação. ·

S"~rncnto de vel}Cimentos
l~ado Bustos, em virtude

E,

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

F ,. THEREZOPOLIS

ao~

2.' discussão da proposição da Gamara

veput.ados

62, de 1923, ap1p.rovando a presta:cão de contas da Estracia
· de ·.Fej·ro Therezopolis,·. acerca do supprimento de 20:00015. de. terminado pelo ·-aviso n. 385, do Mimsterio da Viação e Obras
LJ',

I•uh!icas.
.. E~cer1'ada e adiada a votação.
•·· .. :··r· :
I

.."

., .. • '

.

"

.

·

'' .

"·

'

PI;\ESTAÇÁO ·O:!!HlONTAS DA E. F. DE TxERRZOPOJ,.IS

..

.

'

.

2' discus$ão da . prop 0sil,lão da Cll'mara: Jdos Deputados
n, 63, de :1.923, .a.{lprovaiido a prestação de contas feita pela
Estrarla de Ferro'Therezopolis ·da quantia: de :1.2:000$, á mesnià st~r·Prida pelo Thesouro Nacional, em virtude .de aviso do
Mir.isterio da. Viação e Obras Publicas, n. 3.9iO, de 1 de de7.P.nibro do 1921': ·
Enc~rrada .e .adiada a votação.

. Comparecem ma·is os Srs·: Lopes Go•ncalves, Lauro So-dré1 . Indio do Brasil, ·José Euzebio, Antonino Freire,. Mano e!
Borba, Siqueira 'de 'Menezes,· Jeronymo Monteiro, Modesto
Leal. Alfredo Ellís, José·· MurLinho, Hermenegildo de Moraes,
Generoso Marques, Felippe Sohmidt .e Car1os Barbo9it (16).
•

,

' •'

' I . ', ' ' .. I . ' "

.,

'

Deixara~ do compal·ecer, co~1 câtisa justificada·, os Srs.:

I\, Azr.J•cdo;· .Mnndon1;a Martins l:lilvorio Nery, Pires. Rebc.llo,

Barbo:>:\ Lima, Abel ias Neves, Eloy do· Souza, Venancw NoJV.n,
Carneiro: ela -Gtmha;. Rosn c Silva,. Eusebi.o de A~dr~rle, ArauJO
Gües; noncalo Rollcmbcrg, Antl)nJO Moma, Momz :sodré, Mar-
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rilio riP Lnnm·da, Miguel 'de Cat•valho, It·inqu Machado, Frnn- ·
l!iSco 8nlles, AIVU!'() ele Carvalho, namos Caitnlo, VKial Ra-·
mn~, Sont'~'R clns S::tnlns (:?G).

rlr·,

·J

C"nl.ínuaciin,.:cla 2' disr:msiío do pt•ojoct.o elo Srm(lcln n. 1,2,
!1:!3, qnr clrcrela o Codigo Commol'cial BrasiiPit·o.

O Sr. Presidente -- Conl r!nclo 11 projrcto snlwr o CorJig·o
Cr•tllllllll'rdal 2. :J7 1 at•l.igos. na auscncia elo rolal.or do pal'er..cr,
JL 1\lr•sa li'•l'opúr! qqc a segunda rlisuussão se faça por capitulo.~
e assim se vae proceder.
·

'J.'r•m a palavra o St•. · Adolpho Gordo.
O Sr. Adolpho Gordo - Sr. Presirienlc, na anscncin dn
illu>l.t·e llrlalor do pat'I'Cet· rm rlebalc. rlr•\"O, como Pt'Côirlcnl.~.
ria Commi,sãn Espceial do Cucligo Commercial, Jll'Pslar alg·tJI" f'Selarrcinwnl.os ao Sr•na·.:lu. Serei bt•r:ivo.
A Cnmmi.~são, -· considerando que um novo Cocligo Co.m •
· mct·cial (, uma obra m•cc~.saria c urgente, ·porque o actua!,
J'nil.n ha mai~ de 70 an~os, necessita de modificacões profunrl:l". <J <'11: .i mpnt·la nfl•; arld i lat nonl.ns, reclamados . pelo progrc:<:.o do direito mr•rcnnlil, e ClllC possam salisl'a~cr· as nova~
nxig(>Jll'ias ·;la inr'!u:ilt·ia ,, do. rommcrcin, - consicle.ranclo
qut• 11 l<:•.:.:islar!nt· JJm;;ilr•it•n Iom sido fnrcnllo a decretar· leis
csp.~ciac,; soht·e ~nc!crlades
atwn~·ma.g,
falloncia8, lotras de
cambio, notas pt•omissnria;;, chl'·qne;;, clcbcnl.w·cs, warrants,
etc., u •p.!l' eonvrm cvilaJ' a lrgiillacão Pspursa e fl•agmentada:
- co111 D int.uilo rlc llpressat• o andamento rio trabalho rle
q11c· foi inrr:mbida, pni,; que. cnmo pondera, cm scLr parecer: .
toda n r/rrm.ora que acaso .~o[(1·cr a discu.wlo e votação .do
pro;ir:cto r/e 1'c{orm.à. do Corlioo CornrneJ•cial ]l6tle aca1'retm·

• H

pára a •!ida ;i'IU"il!,icrt

da.~

1'ulaçlies do

coruru.e1'cio, p1•ejuizos

morite8 dr: alta :m.o11ta e' bem assim ·prejuízos mate~·iaes csl'i·111(11'~i.~ em. .avultadissirnn 1!alm·" deliborou aconselhar ao Senado a •:nlat•, rm seg-nnrla rliscu~s\io, o Jll'Ojeclo Ol'gani~ado
prlo r.nlitll'lll.e c saudusn ,juriscon;mllo lng·lez ti': Souza, sem
mutliliwe:'iu alguma·, dcixaneio pal'U n fNceira o osl.ml,o r:r~~
lllllllifrnc<ir;; c a!lrlilamrntn;;, rir q11r, Jlnt·vrnl.um, I'.Rsa óhr•n ncees:,;ilc.

·

i\'lais rlo IJnltl VI'Z, Rt·. Pt•rsir.lnnl.e, lnnho manifPslarln
do>ta il·ilill!la a mtnlia npinifir, tH:r•t·ca ria ''iahnmr;ão de Cor! ig·o;; JIOI' Con;::t•essü~ Lrfdslalivos. Pen~o que Lacs Cnng·t·os~os
do!\'l!lll :·ndlat·-sr• a \'llllli' "" tll'll.i<'ei.ll,; ot·;:;·anizallw.: e t•evislos
rnt• i''' "-'il''" "" r<lllltlli;:,,)r>;; li<• nn!a\'1'1 " notnria rnmprlrncia,
.Dizia .Lavl'lay<~: «di'BP,ill SI' I' gover·nu·,Jo pi' las nll'lilfll'l'' leis
pc..;,jy(•Í..;, J11:1S I'OIIlil Sllll iliCfllllJH'i l'llli.' flUI'll cii'BC'Ilbt'ii-a,;, 110lllC(I''f! i. n:: r a P.,sr: fim, pt•;;snas cnrnrwl enl cs, as~ i m como fll\1'(1
lnl' caminho8 d& feno mc tl:t•i;dr·ei a cngenheir·os.~
l\la;;, nem 11111 f:ong'l'r·,.;~o Ll'gislal ivn IPm a missão l'Xc.lusiva de Plabot•nr· rl'gTn~ .itll'idictli\ " 11<'111 1\ enmposlo rxl'.!llsi'vunll'lll.n d1• .iut·i;;las. Para J'ut'lllUint· um pt•n.ir•do de Cudigo
Commercial, 1111 Civil 1111 Ct·iminal, "" para dar solm; rpralquet'
!.lclil'~ JHll'l'l'<!!', indiennrlo li.HJn;; n., llH.HiiJ'knr;<ir·~ ou adi.lita-

: .....:....·.:.__...;._.._.~·--···'.

__,__

---•1"
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mcnto.s de que, IJOI'YC!Illll'a ríi)~cssile, é indi~pensaw!l conhece~·, llc lllll modo profL~nrJo, qunll]i!CI' ducJLw.lles mmos tio rlircll.o, estuda I' a s11 a evol ucão, cun !Ieee r a doutrina, fazer um
csLLrJo de legislur;ão, comparada, elas ·fonte:; do nosso direito
elos usos c costumes, da ,iUI'iS!ll'lltlencia dos nossos Lri·bunaes:
das cnnrlicrjos rln .nosso pai7., otc.; rl Jli'Cciso, eml'im, 11m Ll'ahalhn con~iclr.ravol, c difi'icil om um CongTossn 'Lc"·islaUvo
0
. pr•lns llliill ipios nl'l'nm·e:; rio se11~ nwm!Jros.
'
Um Cnng·1·rsso, .ponr.lom Gr11fJI., 1l 11111a nsjH•cie. rio m~eti:na
r.l1am:Hin n Jll'nnuncial·-:;c• sob1·e lex/ns labol'iosamcnto pre~
JIUI'a•Jus; \'O/.a a lei, . .Jilio a J'a;. 1J ó rle trmH>I'-SIJ q11o, JHH' uma
l'lllenrla inl[lJ'nvisarla, rlf'~/.l'lia o ;;ahio equilihrio rir• lllll pro.iucln lnn;;amrn/1! medi/ado, () f.t•abalho .iut•irlico conlinúa; cllP
é daquellr.s ·que exigem o ·maa:imum i:le pacicnciu c de 1m:
parcial iclarlt•, Eslii'ilar, rio um morlo prnl'11nclo, os movimentos dos usos u r.la ,iurispritdr>ncia, os rcs11ltar!ns ofl'ectivos das
logislur;fics cs/J•an:;ciras, rcunit· c commentar os 'd:tJos da
c.slal.i:-:/.ica 1!· um 11·aballtn 1iroprirr111ente sci~nti{ico ,, ter:/wico .. ·
i\'cnhuma inl11ir;iíu porlr1·ia suhs/ililil-o.»
A historia rio nosso Corlign Civil, ht'm como a elo pro,icclr> nra cm rliseu.~~fio, evidenciam a srn,a/rz rla~uelJa·s palavras.
·
.
Elaborado pelo grande .iuris.consullo LI'Usilciro Clovis
nevilacqua o projecto rio Codig·o Civil, o Governo submet-.
i.cu-o ao cslucln r/P ttma cnrrnnissãn coinpos/.a r/e tlotavois
,jla'isconsnll.o, a qual, depois elo um longo r meticuloso Lral:alho oJ'fccl.mdn cm mais ele 70 l'üllniões; elaborou seu paICCCJ', inclicando as morlificaçõr.;; rio .que carecia. Em 1900,
foi esse projcc/•o remcl.lido _:i Cama1·a elos DcpuLudos, acompanhado do I'Of<Jl'ir.ln parrcrr, r. a Camara nomen11 llllla commissün rir. 21 nwrnb!'Oi\ para estudai-o. O projr.elo Joi longo e brilhantomonl.c debatido no seio da . Commissão, lonrlL
6nmparociclo :ís suas reuniões c !.ornado par•/.e nns dcbale:l,
figuras como a.~ rlc And1·ado Fig1.oira, Coelho RooJi•ignos, Be'.ilar.nua e nli/J•ns, J<:m seguida,. fni tambr.m longamcn/.c dcbal irlÓ no s~io r/a Camum. I' depois r/e appro\'arln com emenria,, r·,;i l'riÍ'PI/irlo ao Srna•lo em 1002.
O Srnurlo,. por SLHI vrz, nnmeo11 .u.ma com missão rspr~ ;ai Jl'li'a Ptilurlal-o, razcncln dr lia par·/ r. o glol'in,;o H11~· Bat'-
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Dr mnrln que, al1llll rios Ir·aballiOS ria cnmn_lis~i\o cJ1~ juJ•iscnnsul/ns · nnmrnrla pcln Govc1'11n, rins lilllllllOSos rlobal.r.;:;
t:l'avadn;; llfl sr.jr, ria Commi~~ün r!ns 21 o nn recinto da Camarn rins Dnpu/nrlos, n Cnmmissão do Senado ainrln cncon/.t·nva pnrlrornsns .suh~irlins _!lill'a lll!n; r]r!~rlrtp~nl!nt· a commissão dn rptt' fot•a IIICllmbHiu, rm tnnnl·lun/ISiltlllns JlUI'PCOl'P~ frll'lllldnrlo;:; prlns 'l't•ihtmnPs rln .Tnslir;n, In>lil.u/ns
rio
Arlvngnrlns, Cnn~t·rgnr;iir~
rias ~acnlc/arlrs •,Jr Dil'r>iln r elo
.Turista~ r! e gTnntll' lll.llllrarln. Pots bn1n. nprznt· rlesstJ enfll'mo
11 impot'lanln 111Uiel'ial rir f/IJr riisp1111lia n Commissftn [lar·a
Jnze1· 11111 ps/ltrlo t•npi•ilo I' t'tllllplr•lo rito n~."llllplo, 1111111[1'\'e o
ftl't~jeC[to 1'111 Si'll por/t!l' l!itl'tliJ/n llll\'t! HIIIIOS, ptoi~ fjlll' ~t) 1)11(l'tlll 1'11] ~· rJist'IISS~O 1!111 /!I/I I' 81'1/1 Jll/1'1.'1:1'1'/
O JII'O,ÍI'Cio tltJ Cutlign Cnmrnr.t't·ml, m·~·anizarl~l JlOI' Ing·Ic1.
r! e Sonza, J'oi l't•nwLI j.r]o a.t' ~nnnrlo lia 111lliS t]p rn/.n unnns,
Nomead.t uma Cnnllltlilsan Espt'ctnl PUI'n eS/.IIllal-n, o sr.u
p 1 ·cshlt~nlr, L' illlts/.1'1' Si', Dr, João Luiz :\lws, iniciou im-

·.,•

'','
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n~ediatamef!lC os üml:ialhos, designando varias Relatores paremos n r.cmeltenrlo exemplares .elo proJecto aos Trilmnacs de
.Tml i1·n . .InsW/uto~ dP' Ath·n.L!·n.ilris, Cnngt•egn(~ücs dai; Fn.cu,Jdades de T•.ireito e a -~·ar.ios jul'isconsultós, solicitando-lhes 'que
u cxamiilasscm fl manifestassem a sua opinião a respeito.
Dos Rt:latot·cs parciacs apon·as seis aprcse1,1taram os seus
fiarc·ccrll>: os Srs ..Tofto T"uiz Alvo;;, Epitacio Pcssôa, 'Fernando Mendes,, Lopes Gonçalves, Eloy do Souza r, o obscmo ora ..
rlor qnc r:sl:\ na thibuna ... O meu parecer foi public·ado em
Maio de 1917.
·
'
· A~ F(lcÚ!rlades de Direito, os Tribunacs ri os Institu,tos de
1\dvngados até hn.ie não satisfizm·am o pcrlido da Cnmmissiio.
tcnrio aprnas cmif.t.ido pa!'cce.r sobr·e pat'l.cs do pro,ircl.o ·os
illustres ,iul'i'sla~ Srs. Rodri!!'o 10eavio, •ravarcs -Hast.'os, .Castro
Rabello, Vieira Fct•r0ira e Octávio :1\Iendcs.
.
'
.
. Em l'isl.a do exposto. entendeu 11 Commissão Especial qn~.
para apressa!' os l.t·ahalhos. devia aconselhar ao .Senado a dar
o sen ·voto ac pro,icel.o, tal como está elaborado. em 2" dis.
cnssão, compromcl.tendo-se a apresentar o resultado dos seu~·
estudos, em terceira. indicando, rnl.ão, as snppressõcs. modificações e r.dditament.os que lhe parecerem necessarios.
Em •. mir:ha opinião, o projecto não deverá srr convertido
em lei sr~m modificações. çomo pmcnmrci. demonsl.rar crri
terceira discussão... Basta-me dizer que, incnmhido rlc estudar
ris disposições referentes a 21 contractos, verifiquei que figuram no prnjecto, como contractos commcrciaes, os ele parce,;ia a(/ricola e pccunr:ia,, os de com.m.odatp, âc /Í.upothcca e nntich,rese, que ~ão contractos civis c estão amp 1amente regul~do.s pelo Cocligo Civil.. .
·
Dando o meu voto nn projecto llm segunrla dism1ssiio, r~
sorvo-ane, pois, o direito de criticai-o e de offrreccr-lhe rm0n:~
rlas, em terceira.
·
Ft'>ra pnrn rleso.inr, porllm. qno o prnjedo s6 ·til'ns~r. .sido·
remeti ido an Congresso depois rle solJrc clle !1aver-se .pronuncia•rlo uma Commissfin dll Juriscnnsultns ele notavcl com~·
pct.cncia nn assumplo, n rrnumcradns de 'modo a te.l'cm. porl·l~
do· se dedicar exclusivamente a nssc importante t.rllhitlbo.
.
,."
Eis n que cu l.inha a dizer. (Muito Item.: muitQ. 11cm..) ;,:
'

\

. Enccr1·ada a discusstío.

,,

O Sr. Presidente -Cnmparccornm n. ~os são 3S S;s. Scnarlnrcs. mns; no l'Pcinl.o, não -·h a visivPlmenle n11mero pa1ra···n~
volaçiirs. prln que vou. mitndar procrrlrr n ehnmarla.
...
PrncN!Pnrln-~r :'t • c'hnmnrln. vnririca-sr a attscnda ,!los
Srs. T.nprs Gnnenlvrs. Ln111'n ·~nrlt'l\ Cnnhn :'llnehndn. .Tn;;r.
'F.nschin. f':nsln . nn•lJ•iznr;;, Rrn.jamin F\a!'l'nsn. .To;;(• .\r~l'Ílli;.'
Ferrrirn Cha\'1'~. Anlnni'' Ma;;sn. Oela1dl io il11 AllltifllH'I'f!llf'.
Pr\I'Pil'i\ Lnhn, S,iqtwit·n dP ~lrtwzr·.~ Hm·nat•dinrr :\Jnnlr•it•,). ~ilo
Pccanh:\,
Paul" d<' F1•nnl in .. \dillphíl rlol'<ln, All't•r•rln Eili,;,
..

/
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Jo,;r: 111111'/inho, Luiz Adolpho, Hel·mencgildo de .1\<forahs OlcgàrJO P mi o, CaJ·ios Cavulcanti Generoso Marques . Affo!lso
df' ·CanJaJ·gr, e Carlos· Bal'bosa '(25).
'
O· Sr. Presidente - Hcsponderam á chamada apenas 25
Srs .. Senadores. Não h a numero, ficam adiadas as votacões.
Des1gnn para ordem elo dia da seguinte:

· VoLnçã0, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 44; dtl
J'Cir•vundu da prcscripção em que incorreu o direito de
D. Rosa :\mJJjo Domingues Carneiro, para o fim de poder s'J
hubililat• Hn t·ecnhirnenlo da pensão de montepio deixada por
seu finado irmão .Toaquim de Araujo Domingues Carneiro. 4• es
eriptural'i" ela Alfandega ele Macahé (da Comrnissão de .Fi.l 023.

·
··
· ·
nanças, n. 2.92, de .J 923); ·
Vot[lção, em 3' discussão, ria proposição da Gamara· doa

Deputados n. 10, de 1923. considerando de utilidade publica ó
Au tomovol Cluh do Brasil, com sóde no Districto Federal
(oom parccm· (avór,avel da Cornmissão de Justiça e Legisla!;lio, n. -/.13, de -1923);
'

Vol.ação, cm .2' discussão, do projecto do Senado n. 80,
elo 19HJ. anl.orizanclo o Governo a rever os regulamentos das
rnparl.ições militares, fabricas, hospitaos e estabelecimentos
rir) ensino. de accõrclo com as necessidades do Exercito (com
J1!1.1'ece1' crmtrm·io da Commissão de Finançp~ ao projecto e á

emenda do Sr. Som·es dos Santos; '11•. 298, de 1.928);
Votação, cm 2' discussão, do projecto do Senado n. 9, de.
1023, determinando que o Collegio Militar do Rio de Janeiro
tenha, para os gabinetes ele sciencias physicas e naturaes, dous
preparadores-conservadores. com as .honras de capitão e v_encimentos f.ixaclos na respectiva tabella (com parecer · con-

ll'o;rios das Cummissões de Mm•inha e Guerra e de Finança8,
u. 25.9, de ·1.?28);
.
.
'
Vol.ação, cm 2• discussão, da proposta· da Gamara dos De-

pui.a'dlls n. 71, ele 1923, que autoriza a abertura, pelo Ministcl'io da Jnsti~-a e Negocias Interiores, do credito especiaJ de
2 ;iGO$, para pagamento de .vencimentos que competem a
Hermenegildo Molhado Bustos, em virtude do decreto numero. 3. 995, de 1920 (com emenda da Commissão de Finanças,
pm·ecer n. 23.1, de ·1923);
Vota('íío, cm 2• discussão, da

·

proposicão da Gamara dos
Deputados n. G2, ele 1923 approvando a prestação de contas
ela EsLJ•ada ele Ferro TherezojJolis, acerca do supprimento de
20:000$, determinado pelo aviso n. 385, do Ministerio da
Viação c Obras Publicas (com parecer fa,voravel da Commisslío de F;inanças,n. :/03, de 1923);

Votacão, cm 2' discussão, da proposição da Co.mara dos
Deputados n. li3, de 1!l23, approvando ~ prcslaçã·o .de contas
. feita pela Eslrarla de Fetro 1'herezopo!Js, ela q~antm de r~IS
12 :OOOS :í mr1sma suppncla pelo Thesouro NaciOnal, em VII'tudo de' aviso do il!inistm·io da Viação e Obras Publicas, numero :J. [)1 O, ele 1 de dezembro de 1921 (com parecer {avoravel
da Cornrnissão de F·inanças, n. 804, de 1!J2S).i
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. · . ·volacão, em2•.ctiscussão,:ctu1n•ojecto' (m:sênado'.n: 42; ·' · •.. ·· ..
. do .1923,· .que.: decreta o· Go~i!to Cónirp«Jrcial.. Brasileiro (tfO,!J(. · , ..
'
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1Jare-ccr favorav't!l_.,da Com7Jttssa6'Eap~cíal, n_;-;291{de.'I921J).; · ,•
·. · :.. 2'. discu~àão: do projectei dq•.Senado:.n;·:s7, :de .11)2S, 'r.ele- · . ·'

..

yàri.do·á:n~ Maria: Is!ibe.l.llamos. ~. .e)U. ell.~;l•.•a·.pre.scripcii. o: e. m.·que· : ._
· mcorre.u. o· seu'.·dJreJto' para· o"fim:.do··podet•:'receber. a·.pensão .. · ..
de meio 'soldo deixada por seu,;pae,•.maJin•.·cto· ·antigo· ·Corpo .
PoJicial da Côrtq_ (dc(C01n1nissiló .dé.:Finançcts,;.parec~r n. 286, · .>·
tfe-1923);

•

. ·: •.;.'.

,i;·:.' ... ·~- : . . · . .

: •· . ~::

. . ·.

·. · ·:
.. · ·

. Continuacuo da a•. diSCUSSão. da propósicão':da.•.Camara ((OS ..,
n. 2l,, de 1923, . fixando;. as' forç_ils. de terra J?Bra· o· . .
cxorcJcJO:de 1924. (crnn parecer ![a.l1ommtssuo·de .Mar.~nha .(_:. ·
· . Guerrf-; ft~vwavel.'a uma, cvntrarw q, ·ou,tra·,:e: .olfere_c(Jndo.·sub~ :
~titut1vo as emendas apresentadas" parecer n. ·au, ·de.: 1923); • , . . .
·· ·. :biscus~ão uni'ca ·das·.. ~IÍieridas•'.~da~cariul.hi'dils:Úe~~tadot~·
. . · ···, .•
ao projecto do Se.nado il. :45; ~e 1921, abrinqo;· P11ló•Ministel'io .
da. Viaciio. c 'Obras .Pubhcas, ·um .. credito. de ·,aoo~OOO$,,.:paJ•a:. .·
. .:.. /
'nagailJeitto 'do. pes~oal·da· '5~ divisão':provjsoria da Eslrad!l de ,.
Ferro· Oeste .de, Mmas .(c01n parecer, fat>o?·a.v.el.· da ,Comnnssilo .
.
...
Depú\a~os
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FIM DO SE TIMO VOLUME •..
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