Terça-feira - 18
. ·N. 20. do 14 do abril, . da: Recebedoria do
Rio do Ja.neiro, :\lagamollto de. 1:21O~120. a
diversos, de restltuição s..que toem direito,
- Representação 'da; 2' Sub-Directoria. de
Contabilidade, do 10 dp corrente, pagamonto
!lu .\:D$ a Leuzinger & Comp., de fornecimentos á. Secção dos Proprios Naclonles este
anno;
.'
.
.
• < Idem de 7, idom de 2: 911$800 aos mesmos,
idem ao Thesollro Federal e8t3 anno ;
. Mem de 27 de abrll, idem de I: 035$530 á.
Sociefê Anonymedl.! Gu..:

aÍJ

R:o de Janeiro,

de fornecimento do luz electrlca ao Thesouro Federal em ma:'ço ultimo.
Exercicios llndos :
Requerimentos d03 majores Francisco de
PoluI a Rodrigues B:1.fcellm!'e Adaiberto Augusto dos Reis. Pelrou, . pagalllO\lto de
2:233:;;218 !LOS req,uerontes.
-Minis:et'io da Marinha:
Aviso n, 1.874, de 30 do abril, paga.mento
de 64:061$207 a diversos. do fOl'neciment03
a.o Deposito Na.val de janeiro a março ultlmos.
: Reguerime)ltos de.<pacllado:r
Fra.ncisco· Joi;ó ViUriodo, cabo de esqll!\Ilra do ClOl'pO de infantaria. do marinha,
pedindo restituição 'do quantia a ~lIe se
julj.(a. com direito. -.Roqueira á alltol'ida.de
.... ,
.. "
competente_
Julio Carrete dos Santos Mal'quC3. pedindo entrega. do. documcntos rcferentes á.
agua do pl'euio n, 2~-A da rua Senad.or
Oct3.viano, com~ procurador de Joaquim da.
Coota Milrques. -Junte procul'ar;ão,
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Suprelllo 'I'l.·ibu.ll..a1 Federal
. 4& ses3â:> extraorJinarla em - 17 de maio·
.

"de 1903

l'eSidencia do S}'. llIini.stl'G l'indahibl7.. de
lIIalios
.'
_'A'g 1i horas da.' manhã abriu-se a s~s~[O,
achalido·-se púsentcs os Sr,. ministl;oS Hel'minlo do Espil'ito Santo, Ribeiro de Almci(la, João Pedro, . Manoel MurLinho, Andl'ê
Cavalca.nti.Epibcio Pessja. Oliveil'l1 Ribel.1'0, Guimarães ·Natal, Car,loso de Castro,
Manoel Espinola o CaoutoSal'iLiva., .
Dcixa.ram de cpmpal'CCel' os SI'S_ min'strosAllJerto Torre3 o Amal'o CLvalcanti t que
se acham em goso de licença; e Pedl'J
Lessa, com causa. p1l'tioipilda_
.
Foi lid"- e approvada. a actil. da sessão anterior e despachado todo o expediG1lte sobre
.
a me-sa: - .
Finda. a loitura da acta, o Sr. prJsi~entc
<).eclara. que vae submetter á.. discus~io e
yotação a re~orma do Regiment) 1.1&9rnO,
trabalho esse' de Cjue roi encU'rcga'lo o Sr.
min:stl'o Epitacio PClsõa j pwa bSJ ia. l11.'l,ndar proceder pelo. SI', _sub-secrctal'io ti. leitura dos diver30s artigos de que se compõ3
.0 mesmo regimento. solic1tanclo dos Srs, ministros quo, á proporção quo f03Se:n lidol,
apresenta.ssem as emellda.s quCl julgassom
conveniontes, para SOl' aberta a discusslo e.
em 8ogúi(la, a' votação,
O SI', minisll'J Epitacio Pes30a, po.lind) a
, palavra pela orJClm, lomlJrou o alvitre lia
ser votado por capitulos o trJ.ba.lho feito,
porqua.nto já. os Sr. ministros .devem ter
feito o sea. estudo e, nessa, occasiã.o, cada.,
um apresentará. a emenúa que .iulga.r con·
veniente, o quo muito facilitlrá o tra.balho
a fa.zer. - ' . .
.
.
.submettitla á votação eS3a indiclção, foi
eIIa approvada unanimemente.
O SI', ministro· OlivcirJ. Ribeiro declara
(lue não está. de accãrdo com a eliminaçii?
·tratamento de-Execll.cncill ~consagrado
)l010 regimento lIJIterior aos minist40s -do

I

do

. l!bió
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Suomettida. á vota.ção, foi rejeitada. cOntra:
os votos do mesmo Sr' ; ministro' é do Sr. mi-'
nistro Canuto Sar.\lva.
.
O Sr. minístro Oliveira. Ribeiro apresenta. a '
seguinte emenqa:
.
.
' ,.
.
<Sup;Jrimé\-3B o sorldi~ dos li'es rilinislros ..'/
do que trab o § 1° do art. 85. - '.
':
Porque entendo· quo DOS crimes de respon..; .
sa.oilidade. a CO:lstituição deu com'PctcnciJ.
ao tribuilal para julgal-os originaria. c· pri-'
vativamente, e' a. restricç5:o feita no regimento falseia o principio c:lOstitucional. .
Submettida á. votação, foi re~eitadi1. contra.
o voto do mesmo SI"_ mini~tro e dos Srs_
min:stro3 MJ.noel M11'tioh) e Guim,il'ães
Natal.
FicoIl assim approvado o capitulo I".
,
Submettid03 suc~e3Sivamente á votação,
ca.d.Il; um de par si, foram unanimemente
a.pprova:los, sem em~nda3 03 capitules .2',
3", 4. e5.,
Pa.ssando-se 11. votação do capitulo 6", o
Sr. ministro .João Pedro, pedindo a palavr~G
e pOl' entendor qUe)' e3tá. reyoga.\la a· disp03ição contitla no arL 18 § 2· . d1 1ei~~e~2~~' de 1871, a.presentou a segninte
,SLlpprima-se a (Usposip_10 contida 110
se~nJ~;~fi~~,eli:: :~a~ff}l~a§~~' d~~~p~~~ci- m·SI.1b13·t"t·d
t -"
t I
meut> dos minislros do tribLma! 8 do seere-.
u me la(\. vo '1çu.o. ,oi rej() i l( a contra
taria_. ,,.
o voto do me~mo Sl'_ ministro.
Elimine-so a parte que diz: celas minisl/'os.
O Sr_ ministN Epita.oio Peosôl, pedindo
ti. palavra.; aprJsontou a seguinte emenda. :.
do tI ibunal,.
..
.
Ao § 40 do art, 116, onde diz: «O sw·elm·io·
Submettida á. vota.ç)i,:>, f.li ulanilll:lmente do Il'illtlnal, I!tc_ ~accre9êente-so:' c p1.· offic;~
apPl'ovada.
ou teleg'\1Illma, gHe, ass;fJn~do pelo p,.esiJe~te.
Ficollassim a.::>pr,wadJ o cl·pitulo 3'_
e.c,;
Pa,sJ.ndf,-se á. VJtlção do capit-ll) 5\ o
't'd
t· - .,.
.
t
Sr'.' ministr,) Joio Pe:lro apra.'lentou a seSUO:JHJ. l a á vo l<;J.O, ~Ol uoanrmem·Jn 3
approva1a_
guinte emenda:
.
Ficou aS:lim approvado o capitulo C'.
.
Ao ~:'t: 20, o~d(~e diz: «leuert~~ pa~:~C!,' e,;ta
Nio havendo oí11cndJ.s aó capitulo 7", :.
ao mas .. Idosoo, 19a.-se. CU? 111m, an.eIO),!>
submolliJo elle á votação. foi unanimQi11cn teJ
Foi approl'ach uoa1imemelte,
".
apprJvado.
.
.
O capi tulo 5° foi unanimem~nte a.pproVllb.
Pn.s5aoJo·se (\. disCllSSJ.O 110 clpitnlo 8°, o
Ab~rt:l. a di8Cl13S'i\1 sO'lre o c.'\pitnlo 6" o Sr, ministl'O Epitn.cio Pessh aore~entou a.
SI', mini$tro ~pit1Cio Pe~sôa. le:nbrou que I seguint~ emenia:
.•
a03§~ l° e 2' do a.rt. 213, olde diz: «A [,'niiZo
Ao § 3° d> art, 130, onde diz: cCl "alatolOH a Fa:;enda Nacional», diga.-se, «_1 Unia~,.a
m~l1dal'd da;' "isto p~l' 10 dia; improro
Fa:;en'Ja Nacio,1al O", a Justiça i;ederal."
ve'.~, accresccnt9·se :. cl\á. '~CI·"t'll-:a».
Submet&idl á vohção,' fúi unlnimemente
Eonde diz: .SenTe os autos cobrado; pelo
approvada,
secrela/-io~, dign.-se : .S3l'ào os auto,; conclu.
t "ü
fi
1
t' t l
sos pel~ 3eCl·l]!m""
DJ.;;:l. l' l'lll:L CO'l appl'ova' O O l li O la,
Submettidas á votação ambas ~s emenua~, .
cJ.pitulo 1°_
t .
Em soguida. p:J,~;oll-se (L disCUJslo C votJ.oram ellas lIna.nimemenb a.ppro\'auas,
ção do titulo 2>, ca.')itnlo l0,
.
FICO:! assim ,appro\-ado ,o ca.pitulo.
J
O Sr, mioistro C.~nuto Sll'.tiVa. aprc3enA's 3 1/3 ilOJ'al da hrde levantou-s8 a:
foa a seguinte emeala. ao· a.rt. 31 :
seslã'l, ficaollo a'Jiauas a. discusslo o votação
Ondo diz: .AI 38JSOeS Ol'd;/lal'ias começal'üo d03 dem:tis a.rtigos do rcgimento para. a.
as Jl1/2 hOl'as da. man'ltI .e d"I'a>'tlO qllal,'o proxima sessão e~traordinal'ia, a re:LIIZal'-SO
l.ol-an, digl-SC: .. As se;s5es or..lilla,·;as cume- no dia24 do corrente m~z.
çar,lo ao m~io-d,a e dtll'anio q!nll'o hOI'(e;_~
s·lb·secl'atario, Gabriel .~[m'ltM dos S,lIt811bm lttida. a votos, foi rejeitJ.da contra o t03OVitm·la,
vota do mes;no·Sr. ministro e do Sr. minis.
tro Guimarãe3 Nl.hl.
O Sr. ministro Cardos) 'le CJ.ltl'J a1:>I'~Sentou a mguinte emenda:
•
OÔJ.'te de Appellação
«QLte ao·art. 3<1 do presen~e regimmto (OSS3
EDITAES
IlIbsliluido pelo disposto no art _ 30 do "efJiFaç) pllbli~o qUe) o juIgarne:ito das ap· .
J113/LtO a11lel.'icn,
p3lhçjes: crime:l, n. 545, appellaQte, lIde-o
Submettido á votaçã~, fui rejeita:lo cClfltr;L tonSJ Ca.ndido Pereira de Lu·;ena jappel- o voto do mcsmJ SI', ministro.
la1a, a jmtiça; n. 555, appcUa.nte, l~aul
O SI', ministro Epitacio PessôJ. aP1'e3en- Miranua; appelladl j a justiça, tel'ã0 10gaI'
tOll a segulnto emenda ao arL 35 :
na. se3São da Primeira Camara, na dia 20 do
Inclua-se entre as a.lineas o e p a sagulo.t:'l corre ate ou nas seguintes.
.. .
e3pecie-de em~a,'gog ,.em~ttiio$.
SecNtaria da Côrte de ,AppeUa.~ao, 17 de
Foi unanimemente approva.do.
ma.iQ de 1,900 ..~ O . secretario, Ellarislo da-.
Ficou assim apprJva10 o capitulo. l° do ti- VeigJ. . Gonzaga.
. . .
.
tulo 2', .
Não tendo sido apresentadas emendas ao
Faço pablic'o que pelo Sr _ desembargador
capitulo 2°, Coi alIe unanimemente· a.pproprasiden te_ da. Córte de Appellação foram,
vado,
.Pasiando-se á votaçã.o do titlllo 3- ca.pi- con'9'oeadas as clmaras para, l'eunida~, no
tulo 1°,0 Sr. ministro João Pedro apr3sentou dia. 19 do corrente, á. 1 hora da tarde; ju!ga~ a. seguinte emenda:
.
". rem os ·seguintes feitos: emb:Lrg03 de" nulli- , .
'cSupprima-le () paragrapho unico,ali1l8as ar dade; D; ~" enibarganté;: Dr." Pedro DiaS do ~
carvalho; embargad_o,' Banoo ·daLa.volU'~ l: .
b tl C ~o art •. 82, ..
tribunal; por isso apr03enta.va. a seguinte
lemenda.: . .' _ .
:" Ao a.rt. 2°, onde diz: cOs i1l8I11b,'os do Iri
fillnal teem o "'alamen'o de minish'os~, oto_,
substi~ua-s3: c Os membros do triblll1al teenl
/) tl'alamm!o de-llinisll'oS'8 Ilxcellencia_.
, Submettida á. votação. foi a emenda ap'provada contra '03 votos dos Sr~_ ministros
Canuto Saraiva.·e Guimarã03 Nahl.
. O Sr. mioi,tro Herminio do ESpirito Santo
apresentou a. seguinte emenda ao art. 13:
Onrle diz: cSete' jui;es des>mpedid5$, n"o
'comprehendidos mste numero o pl-esidente e
. o P"llcul'aiol' gerab. diga-se: cOita jUiJ8S
.de.~impedidos, n10 coniado neSS8 nUllW'O o pro/:tIrado I' gel-al.~
Submettida á. vohçã:o foi rejeitada, contra.
os votos dps 81'3 ,ministros I1ermirlio do E<plrito Sa.nto, Manoel MU!'tinho, JJão PeJro e
Ribeiro do Almeida,
Ficou assim approvado o titulo 1° capitnlo 10'.'
Não ha;rendo emendas anresentad1.s ao
...
capitulo 2° foi olle' approval0 uoallimem~~~~~ndo_se li. votadio do ca.pitulo 3', o
Sr. mioistro Oliveira Ribeil'o apl'eSeltou a

I
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