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1'erça-felra. . _!G

dico Latino Americano, a reunir-se nesta
Capital de agosto a 30 de setembro do anno
Jlroximo vindourq, \l(lJll. Imno. n\LS tarifas de
transporte para. 03. pl'Oductos a ..expJr na
EXj:osição Intel'MCional .de HygieQe, annexa
ao mesmo congrl;!~~o. o.
.
Identicos ao djrect,or _ d1'. ~!lpa.rtição l"Cderal de Fiscalização de, :(<:stradasdo Fel'l'O,
com relação ás E:.stl'adas !lI! .Ferro ,Minas e
Rio e Muzamuinlw, ao direc~or da E;tl'~da c.e
Ferro D. Therez<\ Qllrlstimt e ao di\'ec~or da.
Estrada. de FOl'ro,O!l?te de.Mlnas ..
A commissão fiscal oe-(\(lmini,strjltiva dai
obras do. porto do Rio de .1anoiro a dispensar
da pratica em que aIli se, acha o 1° tenem,e
da armada Augu~to Sllow.Forreirao-Deu-se
conhecimento :lO,M.ioiste.rio .la Marinha.
DeclarOU-50: .' .. . .
.. ,
.
A'Repartiç[i,o dp. Fjs~atizaQ;io rlaf' E;trarlas
· de Ferro ficar atlLOI'izadl1.a .CJmpanhin.. Mo.'
gyana de E.,tl'a,das de Ferro a t(~LIlsportar
pela tarifa miJliml o m.\tJ!'ial necJssJ.rio ao
abastecimcnto do. i;lglla,.da villa do UiJerabinha, Estado le.Mioas Gorll.Cll;
A' mosma lepar.ticii.o fl.<;ar autoriz~da a
Comp:l.llhia. MJgYAnade _Es~adas de 'Ferl'o
a transporta1' gl'a.tuitarnnuto J. pejl'~, J areia.
necess:J.rias aos serviços de macauJ.mizaçã.o
urbana. da ciclade'de Ubel''!'bJ.• Mim~g Ger1lU,:
A' dil'cctoril', lia Estrada. de Ferro CentrJ.l
do"Brazil ter sido'de1crido- t> roqnDt'Ímento
· do telegraphista de 3' cllls3e Luiz Gon7.ag<~
Pacheco, em que podiu J. ~o:l.t'lgéni do tempo
em que s?rviu na. . .ca.~a. . un..Moetla, .para o03
etreitos da pI'imeira. ob.;ci'n~:ão gcral io 1'8gulameeto.
" " "
.'.
. ...
· -E~pediu-~e aviso ;t R'3jlarf.i"ão FoJeral de
• Fiscalização dag E;tradC\~ ·~o Fel'c') de::larando tersitlo appl'ova.{lo o orçamento dM
despezas de custoi:> da Eitra.da de Ferro do
Paraná; no corr'ente ai:lDo,' riá ~mport:J.ncb
total de 3.828:5(0';;,)00'•. : .
.

Finda a leitura da acta, o Sr. presidonte
deu conhecimento ao Sr,~. ministros do convite feito'pelo Sr; general ModeJtino ~rar
. tins .10S memb.ros do Suprcmo Tribunal,para..
assistirem á. inauguração do editlcio priJ;l~o
. cip:!1 do Quartel-General do ExercitJ. qqf>
ter;!. logar hoje, â. 1 1/2 hora d3. tarde.-;-:-.
Agradcceu-se.
• o.
Leu um telegra.mma que, em 21 do ..:orrente, lho foi en viado p~la 'Jommissão tio-.
pular de Palma.s. communica.ndo que o poyo
havia constituído o mClmo territorio o.m,
Estado indcpentlente.- N5.1 se tomou <;0nhecimento.
, ..
Em seguida o Sr. pr~s;dente de~lara. que,
em continuação do trn.balho encetadJ pa...
ultima selsão extraordinariv" ia-se proceder.
á di,cuss:'io o votaçii.n do Regimento Intel'IlQ,.
começando-su pelo capituh IX do titulo lj[,
O SI'. Miuistro Epitacio Pessoa u.pre,cntou
ti .!eg'lint3 emend:), ao art. 138:
O;I.]e (li7.: c-lenl1'o da cincv dias a part',r da
puulicaçaa OH ir.Umação do d6spacho», Meras·
cente·se:«d~pO:.1 de deDidammle illsll·uich. e
JJrepal'ado na 1· inslancia"b será. apre~·Jnt.l.cio.
etc.
F,)i o.pprJvada unanimemen',e.
O SI'. minis'ra Guim lrães Natal, pola ordem, dc~laroll que, tendo o Tribunal, por
innumeras e succe~sivas docisões, as~outa.do
a jurispl'lIdencia de n:b se conhecer .do
rtggravo qnando '\ par~c não cita quo.l.;).
lei otfc;},lirla. apreseutava. a seguinte emenda.
aoart. 145;
ACCrü5Gen~e-se a. 03te artigo:
«a Tl';ilull'2~ nao .·jnhe~c,.d Ia a.q.q)·qua,
nua, IDmado
lvlja

PO)'

d~e!arado

tc)·mo. J6m que o

'ag!J,.ata~tc.

lia pali;,ao de agqrauo a. :.:;

a:7tindido< pelo despacho

aggraMdo~.

'.

:o.

emenda apresentaria n'\ ae:;310 anterior
pelos Sr3. ministros Guimar[os Natal c Her.minio .do .Espirito .Santo, referente ao prazo
,para .a-oresentação de em bargos aos aCJorJãos
.do tribunal, dava a seguinte redacção ao;
art. 170:
.os embar.qoJ ']Bvelll ser aprese'l~adD-' dentl'o
..:fe 1.J di'ls,cpnta(ios da puólic"çao d, a~cardi1o
.em :ludiençia a :lInl p)'esença das pal':oJ ou d~
."!la inti71Jaçao.

Subroettitll:í vo~aç-ão, foi un"1nimemente
apPL'ovada.
l·'oi apPI'ovailo o ca.pitulo XV.
.Em so,:ruitla fora.m unanimemento appro,vados os capitulas XV], XVII. XVJlf, X,1X:
.e XX"

,

....

· P<l~s1ndocse á yotação do capitulo xxr, (J
Sr •. ministro Epita.cio Pes~of\ u.prJSelltou ao
s(),\!uin.t~ eman.da ::'0 art. 2(8:
ACCl'ij3Cel) te-:!!.e :
· 4', os. ,·eeU)·so.t ~m que (o,' "::cori'Ída "
Uni'70, o Estado Olt I".açc1o esh·au[11Í1·a.

, . .submottida :t VJt1,çl·.·. foi uaanimomento
.appl'ov,lda.
Em 3Jguida foram ll:1animamantl) approvadoJ sem discu~são 03 titulos IV e V.
PJ,~Jando-s\3 ao titulo Vi, capitulo I, ()
Sr. ministru Epitlcio POBoa pOl' varia.s
razõfls quo expendeu,no sentido do 0')501'V011'
,o criterio .dJ lji,vjião do, tmbalho, apresentou cs segnintel emoudil.s:
... Ao art. 212 dê-S3 a s3g11inte redacçã):
· .A.'. s,'cções compor-se-hão: a l ' d~ wb-se,cl'elar:o, .11·J8 am~nztonses !Im continua, a
2' de !Im officJaI, dou;, .flma'lUensel c um can_
timlo, e a :ia de tllll olficiat, treJ .Imanuenses
.e ~)'n continua.
. .

Submottida â. votação, foi unanimement{)
.
- Âo arL 256 ondo diz:

·a. Pllrovad a.

Submett.ida ú. discussão, dechrou o Sr. m:nistro Epitl1.cio Pes,ol. não se oppJr á Clmen«O porle})·o-.::elacl91' tem .. seu C~l',qO a
da, não obstant3 pa.rocer -lho des!!e~essaria, _~"~~'dz, eonse)'vaçao e as.seio do edificio d~
att~nto o dis]osto no art. 50 da lei li. )2)21,
Tr,)unal .• . ~
de 1894. , .l
Accres ~e!1te-so,:
Submottitla. a vot09, foi :\ppravada, cO'ltra
«.. onde t'esidi)·d."
os v,)tos dos Sra. ministros M;noel MurtiSubmettida á vo:aç'lo; foi approvada ao
nho, Ribeiro de Almcidil o Card030' do
emonda.
Orden~ de p9.gamento
Castro.
~ioou J.ssim appl'ovado o titL:
YII, C;J,oo
Ficou t.ssim approvado o canHlllo IX.'
'Ordens de pagamento sobre a.~-quae3 proPassantla-30 ao capitulo X, depois de di~ pitulo I.
feriu despacho de rogistro,em 24 do corrente. cutido pelos Sr3. ministros Epitacio Peosoa', - o' Foi' allprovado una.nimemente sem em~n
· -o'Sr. Dl'. presidente' deste trib·l~al.
Guimarães Natal. Oliveira. Ribeiro, RilJeiro das o ea:oLtulo H_
MinisteL,io da Fazen,la - OfliClOS:
110 Almoid~ e Herminio do Espirito Santo,
Passandó.:se á votaçfio do capitnlo iH, o
. N. 555, da Alfandega. do :Rio de Janeiro, foi elle llnanimamente approvado.
•.
Sr minis.tr.;> .Epjtaclp, !,BSspa apresentou a.
de 4 do corrente, pa~am9nto de 100$ ao porSegui li-se a votação do capitulo Xl, srmdo seguinte omentla:
.
.
· 'telto 'daquolla ropartiçã::J' para aluguol de unanimemente approvado som discussão.
Ao arL ':)70 accrescente-,o:
casa em abril ultlm'l ;
.
Pa,;~antlo-se ;1 disuussão do capitula XII, o . «PaI·a..q)·apho tmico. Ne.te p)'ocesso, qu~
,N. 297, do TI'ibnn \l de Contas, de 8 do SI'. millistrJ Epit<lcio PeillOa, depois de aI- sel'd feita pOl' um m;nist)·o sOl't~c.do. servindo
correnté, Idem de' 32$' a J. R. Camõc;l, de gumas considerações, apresentou a seguinte d1 c1c"bi1a o emp"e[1ada d(l seeretÇlria q!le
fornecimento áquolla repartição em abril omenda:
o mi71istl'O designa)', sendo gal'antidl ao
ultimo.
«O pedi:Io de revis,io se: poderd Jsr ~6"0' funccion'J.l·i? acelilado a mais ampla defesa..
000

...

TRIBUN:ALDE CONTAS

uado, insll"tlilld? o peCici9nario o "eeu)'so com
provas nOV1S que o ju-,Ufi?uem._
'

Jiinrlo o p)'acesso,
sideJlre,~

j"';; enviaZ-a-ha ao jln:'.

Não havendodi~cus~M, foi a emenda. n:pproSllbmet~ida á ,"ota~ão, foi 'manimemcnto
vada, contra o voto do SI'. ministro Manoel aplll'ond", a emenda. bem como o capiMnrtinho.
, tulo 111.
,
~.upr.eD1o 'I'rlbunaX .Federal
Ficou deste modo· o.pprovado ,capitula
Passando-se á discussão e vobçiio do
5" sessão extraordlnarÍa,'em 24' de ma·.o
XII.
"
titnlo XII .. ) SI'. ministro Epitacio PCSSO<1.
de 1909
Em seguida foi unlnimemento approvado aprAsontou a seguinto emenda:
'P"esideacia do S,·. mi.!;a!J-o Pillrlahiba da sem emendas o capitulo XIH.·
.
4:Elimine-se a lJarte tinitl do art. 275 e
Maltos
Posto em discu~sfio o eapitulo XIV, o dê-se:-. seguinte l'oldacção :
.
Sr. gpitaci0 Pessol. rleclara que o recurso
cA)'!, 27[j. Nos casas em quo llOu~er dI:
A's 11 horas d~ manhã abrin-10 ~ sossitJ, elcitoral interposto dJ decisão de uma juntl applieal" la's dos Estados, o Tribu'la! conâchando·se pr~~elJtes os Sr~. m: nistr03 Her- de rocursos e não de um tribunal .iudiciario sulta"á
jW'jsp)'udenci'l ,los h'iúunaes 10minio do Espir;to 8:tnto, Ribe:ro d9 AI- devia chcg.tr ao TrilJun;!,1 completamente caes."!>
'moida, Manoel r-Iurtinho, Andl'ú Ca va:canti, instruido e prompto pJ.ra sobre ello so proFoi 'manimcmento' appr~vado assim o
Epit<J.ci:> Pessoa; OliveiL\1 Ribeir,), Guim3.- nunciar, a oxemplo do quo so pratica com titulo V[J.
rães Natu.l, Car,lQ&o d,e CastrQ e Manoel E~- rel;Lçã'l ao.l l'dCUI"SOS oxtl'aordinario~, assim
Pass()U-so, tlnaimcnto. :t Jiscussão o
pindpJa. . .
, . . '
aprosentav,l a'seguinte emenda ao art. 174: ta!:,ãoodasdispooSiç.ics gcraes •
.. Déi;tàram de cõmpal'ece:' os Srs. min'sAccr03cente-so no final:
.'
i'\ão h;wendo emondils submettidas ~ votros AlbOl'tO TOl'res e Amaro Civalcanti, pJr
«Não podendo as pal':es jll)ltar I'aJões ou tação foi ,uallimQnte aporovada.. .'
'
. J?e acharem em goso de l:ce09a, e os Sr3. mi- dacumen·osY>.··
.
O Sr. presidente declara.. encerrada. a
; nistros João Pedro,: Pedro Le,sa e Canuto
SubmottiJo n. -votos, foi !!flanimemente discus,áo. e .,",otação de todas as emendas
Saraiva com causa plrticipada.: .
. appróvado.
. apre/!.entadas. â. reforma do regimento in'. 'Foi lida e appro:vada a. acta,·da. se~ãoan- . As.im flcou.approvado o capitulo XIV.
tepno ..dO,Tribunal e, agr~decendo a. coope- térlbr e despachado todo'o expediente sobre, . Pas.oando-se ao capitulo XV, o Sr. ministr9 raçij.o de todos o~. Sr3. millistros. neste, triL.,mesa. •. [ .• ' . o' "'. , .. " ','
Epitacb Pessoa d.eclarou que, acceitando. a ~alho, de.clara que vae envial-o á. Imprensa.
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