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·. ~ - . . ·~ 
VERIFICAÇÃO DE PODERES 

Reunida. a. camara dos Srs .. deputados no dia fi"de Feveréiro do correata anno celebrou a 
fa sessão preparatoria sob a presidencia do Sr. conselheiro Antonio José Henriq.ues. 

Serviram de secretarias · to o Sr Affonso Celso Junior ; 2o o Sr. Sinimbu Junio1• ; · 3o o 
Sr. CQsta Rodrigues e 4° o Sr. Alvaro Botelho. · 

Foram presentes a mesa 124 diplomas, que foram assim classificados na fórma do art. 3o do 
regimento interno da camara : · -. 

AMAZONAS 

i o districto : 

. Antonio dos Passos Miranda. 
Satyro de Oliveira Dias. 

2o districto : 
AntoniQ Xavier de Oliveira Pimentel. 

PARÁ 

José Ferreira Cantão. 
2° districto : · 

1ppe os e de L1ma. 
Anton1o Bezerra da. Rocha. 

3° districto : 
Guilherme Francisco Cruz. 

4o districto : 
Conego Manoel José de Siqueira Mendes. 

5o districto : · 

- Dr. José Maria Leitão da Cunha. 

6° districto : 
Dr. Samuel Wallace Mac-Dowell. 

MA.B.ANRÃO 

2° districto : 

4o districto : 
Manoel Bernadino da Costa Rod1•igues. 

5° districto : 
Francisco ·Dias Carneiro. 

PIA.URY 

fo districto : 
Candide Gil Castello Branco • 

2° districto : 
José Basson de Miranda Ozorio. 

3o districto : 
~'ranklin Americo de Menezes Daria. 

Amaro CavalcanLi. 
~ntonio Pinto de Mendonça. 

ao districto : 
José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti. 

4o distdcto : 
Antonio Joaquim Rodrigues Junior. 
Theodureto Carlos de Faria Souto. 

5o districto : 
Barão de Ganindé. 
Migael Joaquim de Almeida Castro. 

6o districto : 

7 o dis tricto : 
Thomaz Pompea de Souza Brazil. 

8° districto : 
Alvaro Caminha Tavares da Silva. 
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RIO GRANDE DO NORTE 

i o districto : 
Amaro Carneiro Bezerra. Cavalcanti. 

2° districto : 

PA.RAHYBA 

Anizio Sa.latiel Carneiro da Cunha. 
2., districto : · 

Antonio José Henriq ues • . 
3' districto : · 

José Lopes Pessôa; da Costa. 
José Evaristo da Cruz Gouvêa. 

4o districto : 

es. 

PERNAMBUCO 

i o districto : 

José Maria.nno Carneiro da Cunha. 

3o districto : · 
Antonio Rra.ncisco Corrêa de Araujo. 

4o dis tricto : 
Joaquim Tavares de Mello Barreto. 

6o distrieto : 
Henriqoe Marques de Hollanda Cavalcanti. 

Sigismundo S. Gonçalves • • 
So diatricto. 

Gaspar Drumond. 
go distrieto: 

José Bernar.do Ga.lvão Alcoforado Junior. 

10° districto: 
Ulysses Machado Pereira Vianna. 

ifo districto: 

Bento Cecilianno doe Santos Ramos. 
{2:> districto: 

Antonio Gonçalves Ferreira. 

i3° distrieio: 

Antonio Manoel de Siqueira Cavalcanti. 

ALA.GÔA.S 

' fo districto: 

Bernardo Antonio de Mendon<;a Sobrinho. 
· 2o districto: 

'Barão de Anadia. 
3° districto: 

Francisco lldefonso Ribeiro de Menezes. 

4° districto: 
Lourenço de Albuquerque. 

5° distrieto: 
João Lins C. de Sinimbú .Junior. 

i o districto: 

2° districto ; 
Barão da Estancia. 

3° districto : 

SERGIPE 

Padre Olympio de Souza Campos. 

4° districto! 
Slncho d~ Barros Pimentel. 

BA.IiiA 

fo districto: 
Barão do Guahy . 

8 c : 
João Ferreira de Moura. 

31) districto: 

Francisco Prisco de Souza Para.iso. 

4° distrieto: 
Francisco Maria Sodré Pereira. 

5~ districto: · 
Ildeíonso Jose de Ara.ujo. 

6° c:li,:strie to: 
Antonio Carneiro da &cha. 

1s r1c o: 
João Ferreira. de -Araujo Pinho. 

Innocencio Marq'?-es de Araujo Goes Junior. 
9° distrieto: 

João dos Reis de Souza Dantas Filho. 
10° districto: 

Aristides Cezar Espinola Zama. 
fio diatrieto: 

Antonio Rodigues Lima. 

i2" diatricto: 
Joaquim Jeronymo Fernandes d& Cunha JaniÕ -r 

i4° diatricto: 
Barão da. V illa da. Bar.ra, 
Mareolino de Moura. Cavalcante. 

RIO DB UNEJllO 

fo districLo: 

Alfredo Camillo Va.ldetaro. 
Antonio F'erreira Vianna. . 

21) districto: 

Henrique Alves de Carvalho. 
· Joaquim Fern~ndes de Oliveira.. 

3° districto: 

Adolpho Bezerra de Menezes. 
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:(o districto: 

Carlos Frederieo.Ca.strioto. 
, Luiz Carlos Froes da Cruz. 

5o districto: 

. 7o districto: 
Alberto Hezamat. 

So districto: 
Alfredo Fernandes Rodrigues Chaves. 

9o distric to : 
Carlos Antonio da França Carvalho. 
Joio Manoel Pereira da Silva. 

Manoel Peixoto Lacerda Werneck. 
H o districto: 

Domingos de Andr.a e F1gue1ra. 

12° distrieto: 

Antonio Candido da Cunha V~itio. 

PARANA.' 

i o districto: 

Manoel Eufrasio Correia. 
2o districto: 

Manoel Alves de Araujo. 

fo distrieto: 

2o districto: 
Dnarte Para.nhos Schutel. 

ESPmrro &A.N'lO 

to districto: 
Deocleciano Leopoldo Cunha.. 

RIO GRANDE DO SUL 

f o districto: 
Antonio Eleuterio de Camargo. 

2o districto: 
Joaq~im Pedro Salgado. 

4o districto: 

Francisco Antunes Maciel. 
Francisco da Silva Tavarea. 

5o districto: 

José Francisco Dianna. 
6o districto: 

Joaquim Pedro Soa~~es. 

MÚUS GElUU 

f o districto: 
Diogo Pereira de Vaaconcelos. 

HISTORIO) 

2o distrieto: 

Candido Luiz Maria de Oliveira. 
a) districto.: 

Affonso Augasto Moreira. Penna. 
5o districto: 

Benedicto C. àe Campos Vallad~ras . 

Antonio Carlos .Ribeiro tle Andrada. 
9o districto: 

Barão da. Leopoldina. 

i0° districto: 
João Nogueira Penido. 

i1 () distrieto: 
Joaquim Bento Ribeiro da Luz. 

f3o distrieto: 

Alvaro Botelho. 

Manoel .iosé Soares. 
i5') d!stricto: 

Carlos .Affonso de Assis Figueredo. 
i7 districto: 

Antonio Felicio dos Santos. 
20, districto: 

.5 

Affonso Celso de Assis Figuereido Junior. 

MA.Tl'O QB.oSBO 

.~osé Maria Metello. 
Barão do Diamantino. 

S. PAULO 

fo diatricto: 

Antonio da Silva Prado. 

2o disLricto.: 

Antonio Moreira de Barros • 

3° districto: 
Antonio Roirigues Alves. 

4° distrie lo : 

Rodrigo Augasto da Silva.. 

5o districto: 

no l Antonio Daarte de Azevedo. 

6o districto: 

Martim Francisco Ribeiro de Andrade. 

-7o districto: 

Manoel Ferraz de Campos Salles. 

So districto: 

Prudente de Moraes. 

9° districto: 
Delphino Pinheiro de Ulhôa Cintra. 
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O Sr. Satyro Dias propoz a praliminar sobre o modo de distinguir-se o que seja diploma ; 
porque entende que _dipotma não póde ser senão a aeta da apuração geral das eleições de um 
districto, feita. pela junta apuradora desse mesmo districto, assignada, pelo menos, por 
quatt'O juizes de . paz, presidentes de mesas parochiaes, presididos pelo juiz de direito da séde 
do districto . 

. O 81 • Affonso Celso Junior considerando a importaneia do asaampto e a necessidade de 
bem se cumprir as disposições do regim!mto apresentou o seguinte _ 

Requerimento 

c Requeiro que se organize nova list~ de deputados considerando diplomas unicamente 
as actas de apurações feitas pelas juntas presididas por juiz de direito com o numero 
legal de prezidentes de mesas parochiaes.- Moreira de Barros. » 

A este ·requerimento foram annexada.s as seguintes emendas : 
I[ No caso de ser approvada a do Sr. Moreira de Barros, requeiro que sómentese jam 

considerados diplomas aquelles que estiverem assignados pelo juiz de direito e a maioria 
dos mesariol:l, membros da junta apuradora. 

Sala das sessões, i2 de Fevereiro de 1885. -F. Belizario. 
« Reclamo que sómente votem os portadores de diplomas expedidos e assignados pela 

junta · apuradora, composta do juiz de direito e juizes de paz em numero legal. 
S. R. -Amaro Bazerra. 
Havendo difficuldade em proce.der-se a votação deste requerimento e Sub-emendas, o 

Sr. Moreira de Barros pediu a todos aquelles cujas eleiçoes foram contestadas pot• esses 
papeis a que chamam diplomas, de qualquer natureza que fossem, que patrioticamente 
se abstevessem de votar naquella questão. 

Appellou ainda para o patriotismo · de todos, aquelles que nã:o estivessem re-
solvidos ,a assim proceder em virtude do deliberação que não consideravam legal, que 
o :fizessem expontaneamente. O acto não trazia, disse o orador, consequencias algumas 
para os seus direitos politicos, porque se tratava de votar um requerimento, pedindo que 
a mesa de novo reconsiderasse a classülcação feita dos diplomas apresentados, conhecendo 
aómente aquelles que se achassem revestidos com as formalidades legaea. 

O Sr. Zama requereu .e a eamara approvou fosse nominal a votaçAo. 
Fez-se a chamada e responderam 

SIM 

i Adriano Pimentel. 
2 Cruz. 
3 Leitão da Cunha. 
4 Ma.c-Dowell. 
5 Almeida Oliveira. 
6 Costa Rodrigues. .... - . . 
8 Castello Branco. 
9 José· Basson. 

iO F. Doria. 
ii José Pom peo. 
:12 Bastos Nascimento. 
:13 Thomaz Pompeo. 
i4 Alvaro Caminha. 
:15 Amaro Bezerra.. 
i6 · Moreira Brandão. 
i7 Caneiro da Cunha. 
i8 Dantas Goes~ 

19 José Maria.nno. 
20 Joaquim Tavares. 
21 Sig.smundo. 
22 Ulys~es Vianna. 
23 A. de Siqueira. 
24 Ribeiro de Menezes. 
25 Sinimbú Junior. 
2ô Siqueira Mac~el. 

. . 
28 Olympio de Campos. 
29 Barros Pimentel. 
30 B. do Guahy. 
31 Ferreira de Moura. 
32 Prisco Paraizo. 
33 Fr·ancisco Sodré. 
34 lld,~fonso de Araujo. 
35 ·Carneiro da Rocha. 
36 Zallla. 
37 Rodrigues Lima. 
38 Fernand,es da. Cunha Junior. 
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39 Bezerra a~ Menezes. 
40 Francisco Belizario. 
4i Thomaz Coelho. 
42 Alberto Bezamat. 
43 Alfredo Chaves. 

45 AndL"ade Figueira. 
46 Manoel Eufrazio. 
47 Alves de Arau·o. 
48 MafL"a. 
49 Schutel. 
50 Camargo. 

· 51 Salgado. 
52 Diana. 
53 Severino Ribeiro. 
54: Joaquim Pedro. 
55 Diogo de Vasconcellos. 
56 Candido de Oliveira. 
57 Affonso Penna.. 

a a are • 
59 Antonio Carlos. 
60 Barão da Leopoldina. 

- "l 

62 Alvaro Botelho, 

63 Carlos Peixoto. 
64 Soares. 
65 Carlos Affonso. 
66 Felicio dos Santos. 
67 Affonso Celso Junior. 

NÃO 

i Cantão. 
2 Visconde de Souza Carvalho. 
3 Correia de Araujo. 
4 Gaspar Drumond. 

.. 
6 Bento Ceeiliano. 
7 Gonçalves Ferreira. 
8 Bernardo de Mendon 
9 Araujo Pinho. 

O requerimento do Sr. Moreira de Barros foi approvado por 75 -,otos contra 9. 
Toda~ as sub-emendas ficaram prejudicadas. 
N•• ses.,ão de 13 o Sr. 1° secretario apresentou a seguinte lista nominal ·dos Srs. deputados 

que apresentaram diploma do conformidade com o requerimento do Sr. Moreira de Barros 
approvado na sesslo de 12. 

Amazonas 

i Satyro Dias. 
2 Adriano Xavier de Oliveira. Pimentel. 

Pará 

4 Guilherme Francisco Cruz. 
5 Cont•go Manoel José de Siqueira Mendes. 
6 José ~a.ria. Leitlo da Cunha. · 

a ace a • 
MaranMo 

8 Antonio de Almeida. e Oliveira. 
9 Manoel Bernardino da Coat& R~drigues. 

10 Francisco Dias Carneiro. · 
Piauhy 

H Can lido Gil Castello Bro.neo.· 
i2 José Baason de Miranda. Osorio. 
i3 Franklin Americo de Menezes Doria. 

Cearct 
i4 Manoel Ambrosio da Silveira Torres Por

tugal. 
15 Àmaro Cavalcanti. 
iô José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti. 
7 T teodoreto Carlos de Faria Souto. 

18 M;guel Joaquim de me1 a e as ro. 
19 Manoel Coelho Bastos do Nascimento. 
20 ·Thomaz Pompeu de Souza Brazil. 
21 Alvaro c.~minha Tavares da Silva. 

Rio Grande do Norte 
2"2 Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 
23 José Moreira Brandão Ca.stello Branco. 

. Parahyba 
24 Anisio Salatbiel Carneiro da Cunha. 
25 Antonio Josó Henriques. . ~, : 

26 José Lopes Pessoa. da .Costa. 
27 Manoel Dantas Corrêa de Góes. 
28 Visconde de Souza Carvalho. 

Pe;·nambuco 

29 Joa.9uim .Aurelio Na~uco de Araujo. 

31 Antonio Francisco Corrêa de Araujo . 
32 Joaqui~ Tavar~s de Mello Barreto. 

34 Henrique Marques de Hollanda. Cavalcanti. 
35 Sigismundo Antonio Gonçalves. 
36 Ga~par Dramond •. 
37 José Bernardo Galvão Alcoforado. 

· 38 Ulysses M .. chado Pereira Vianna, 
39 BenLo Cecilinno dos Santos Ramo1. 
40 Antonio Gonçalves Ferreira. 
41 .Antonio Manoel de Siqueira Cavalcanti. 

Alagôas 
42 Bernardo Antonio de Mendonça Sobrinho. 
43 Ba.rã:o de A nadia. 
44 Francisco Udefonso Ribeiro de Menezes. 
45 Lourenço_ Cavalcanti de Albaquerque. 
46 João Lins Vieira Cansa.nsão de Sinimbú 

Junior. 

47 Leaudro Ribeiro de Siqueira Maciel. 
48 Barão da Estancia. 

· 49 Padr·e Olympio le Souza Campos. 
50 Sancho iie Barros Pimentel. 

Bahia 
·51 Barão do Guahy. 
52 João FeL"reira de Mourc1. • 
53 Francisco Prisco de Souza. Paraizo. 
54 Francisco Maria Sodré Pereira. 
55 Ildefonso José de Araujo. 
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56. Antonio Carneiro da Rocha. 
57 João Ferreira de Araujo Pinho. 
58 Innoeencio Ma.l'ques de Araujo 

nior. 
Góes Ju-

59 João dos Reis de Souza Dantas Filho. 
r1s es sa. 

6t Antonio Rodrigues Lima. 
62 Joq~im Jot·onymo Fernandes da. Cunha J11-

· 63 Marcolino de Moura e Albuquerque. 

Espirito Santo 

64 Leopoldo A . · Deoclecia.no de Mello e Cunha. 

Rio de Janeiro 

65 Alfredo Camillo Valdetaro. 
66 Joaquim Antonio Fernandes de Oliveira. 
67 Adol ho Bezerra. de Menezes • 
68 Carlos FredP-rico Castrioto. 
69 Francisco Belisario Soa.res de Souza. 
70 Thomaz José Coelho de Almeida. 

72 Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. 
73 Joio Manoel Pereira da Silva. 

e 
75 Domingos de Andt·ade Figueira. 
76 Luiz Alves Leite de Oliveira Bello. 

Paranà 

77 Manoel Eufrazio Correia. 
78 Mano) Alves de Araujo. 

Santa. Catharina 

80 Manoel da Silva Mafra. 

' 
Rio Grande dtJ Sul· 

Si . Antonio Eleuterio de Camarg&. 
82 Joaquim Pedro Salgado. 
83 Severino Carneiro Ribeiro Monteiro. 
84 Francisco Antunes Maciel. 

87 Antonio da Silva Prado. 
88 Antonio Moreira de Barros. 
89 Francisco de Paula Rodrigues Alves. 
90 Rodrigo Augusto da Silva. 
91 Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
92 Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 
93 Manoel Ferraz de Campos S!llles. 
94 Prudente José de Moraes Barros. 
95 Delfino Pinheiro Ulhôa Cintra.. 

96 Diogo Luiz Pereira. de Almeida. Vascon
cellos. 

98 Affonso Augusto Moreira Penna.. 
99 Benedicto Cordeiro dos Campos Valladares. 

100 Antonio Carlos Ribeiro de Anà.r&da. 
arão a Leop dma. · 

:102 João Nogueira. Penido. 
103 Joaquim Bento Ribeiro da Luz. 
104 Alvaro Augusto de Andrade Botelho. 
105 Manoel José Soares. 
i06 Carlos Affonso de Assis Figueiredo. 
i07 Antonio· Felicio dos Santos. 
108 Carlos Peixoto de Mello. 
109 Affonso C:elso de Assis Figueiredo Junior. 

M atto Grosso 
1 :tO Barão do Diamantino. 

Na sessão de 13, o Sr. Presidente nomeon p:2ra a commiasão de que trata o art. 5o do 
Regimento os Srs: 

Affonso Penna ....•..•. · .... · · ·• · · •. · · · · · · · · · · · · · ·t L"b d' ·a t 1 eraes 1ss1 en es. 
Lourenço de Albuquerque ••••••.•••.••••••.•••.••• 
Ferreira de Moura •••.•••.••.••.••••••••••.•••• ~.·I Governista. 

Andrllde Figueira ••••••••..••••••••• •••••••••••••• t C d 
R · s·1 onaena ores. o:lrtgo 1 va •. ..•......••.•.••....•........•. , •• , 

Esta commissio no dia 18 apresentou á meaa o seu parecer nos seguintes termos, que foi 
a.pprovado depois de alguma discussão, na qual tomaram parte os Srs. Afibnao Celso Junior, 
Affonso Penna, José Marianno, Alvaro Caminha, Leopoldo de Bulhões. . 

PARECER 

N. t. -1885 

Deputados cuja eleiç<%o nao soffi·e duvida ou· contestação e ~ice-versa 

A commissãô nomeada em 'firtude do art. 5° do regimento, tendo examinado os diplomas, 
actas eleitoraea, representações e documentos que foram apresentados ã ca.mara e á commissão, 
a respeito das eleições, vem dar conta. do seu trabalho. 

A' vista do grande numero de reclamações que existem sobre a validade de· eleições d& 
muitos districtos elei toraes, a commissão teve neceE~sidade de firmar, como preliminar, qual o 
alcance que 5e deve dar ás palavras do regimento quando diz: celeici!o gue não offereça duei
da nem sotfra contestação-, e assentou, por maioria. de votos. que só está no caso de ser 
considerada contestada a eleição do distcicto, onde forem arguidas irregularidade& contra eleições 
parciaes que, ·sendo· descontadas, possam alterar o resultado final da V')ta!(~o -do mesmo districto. 

Fi~ou igualmente assentado, contra o voto do primeiro dos membros da commisalo abaixo 
assignados, que o facto ou irregularidade articulado, indo de encontro á verdade patente das 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 30/01/2015 15 57- PÃjgina 17 de 37 

I-liSTO RICO. · 9 

act;as e presumpção de direito, só poderá produzir o e:ffeito de constestar a eleiçã~ sendo acom-
panhado de prova in continenti. . . 

Ventilou~se a questão de sabf-\r-se ai no f o districto da provincia de Pernambuco dava-se oa. 
nlo o caso de duas turml\S de eleitos, por ter havido duas eleições, e a maioria da commissão 
resolveu que, nos termos da indicação votada pela camara na sessão de 12 do corrente mez, não 
lhe competia alterar a lista dos deputados diploms.dos. · 

· Entre os papeis referentes ao .5° distr~cto da Parahyba encontrou a. commissão daas preten
didas authenticas grosseiramente falsificadas e como a contestação à eleição desse distrieto se 
baseasse sobre taes documentos, resolveu a commiasão, por maioria de votos, incluir na lista de 
deputados do eleição não contestada o .Sr. viseonde de Souza Carvalho, sendo que o membro 
divergente da. maioria da commissãQ, embora de accôrdo quanto á existencia da falsificação, 
apartou-se de seus collegas por entender que à commissão falta competencia para. entrar na 
apreciação d('\ docamentos antinomicos.- · 

A commissão é, pois. de parecer que sejam approvada.s pela camara as duas listas que orga
nizou, depois de minucioso exame, considerando-se eleições não contestadas as dos Srs, deputa.dos 
constantes da lista sob n. i, e contestadas as do~ que vem relacionados na lista n. 2. 

Sala. das commissões, f8 de Fevereiro de 1885.- Affonso Penna.- Ferrei7'a de Moura.
A. Figueira.-:- Rodrigo Sil'Oa.- Lourenço de Albuque1·que. 

LISTA DOS DEPUTADOS CUJA ELEI ÃO NÃO SOFFRE 

Distrietos 

DUVIDA. OU CONTESTA.ÇÃO 

Provincias e nomes 

Amazonas 

2° Adriano Xavier de Oliveira Pimen-
tel. 

Pará 

3o Guilherme Francisco Cruz. 
5o José Maria Leitão da Cunha. 
6o Samuel Wallace Mac-DoweU. 

f o 

Piaahy 

Franklin Americo de Menezes Do-

Maranha:o 

Almeida Oliveira. 
Manoel Bernardino da Costa Ro .. 

driguea. 
Franciaco Diaa Carneil'o. 

Cear' 
Joaé Pompeu de Albuquerque Ca· 

valcant1. 
Alvaro .Caminha Tavares da Silva. 

Rio Grande do Norte . 
Amaro Ca.rneiro Bezerra Cavalcanti . 

Parahyba. 
Anisio Salathiel Carneiro da Cunha. 
Antonio José Henriques. 
Manoel Dantas Corrêa de Góes. 
Visconde de Souza. Carvalho. 

2° José · Marianno Carneiro da Cunha. 
4° Joaquim Tavares de ·Mello :Barreto. 
5° Antonio Epaminondas de Mello. · 
7Q Sigismundo Antonio Gonçalves. 
8° Gaspar Drummond. . 
9o José Bernardo Galvão Alcoforado 

Junior. 
fio Bento Cecilia.no dos Santos Ramos. 
12° Antonio Gon9alvea For·reira. 
i3° Antonio Manoel de Siqueira Caval-

canti. · 
2 

Ala õas. 

Districtos 
fo Be1•nardo Antonio de Mendonça So-

brinho. 
ao FranClSCO e-

nezes. 
4o r .. ourenço Cavalcanti de Albuquer-. 
5° João Lins Vieira Ca.nsansão de Si-

nimbü Junior. 

Sergipe 
1. o Leandro Ribeiro de Siqueira. Ml-

ciel. 
3,o Padre Olympio de Souza Campos. 

4.o 
6·o. 
. s.o 

iQ,o 

Bahia 

. 
Innocencio Ma.rques de Araujo Góes 

Junior. . 
Aristisdes Cesar Spinola. Zama. 

Rio de Janeiro 
4, o Carlos Frederico Castrioto. 
5. o Francisco Belisario Soares de Souza-
7.o Alberto Besamat. 
8. o , Alfx·edo Ro:irigues Fernandes Cha· 

ves . 
10. o Manoel Peixoto de Lacerda Wer· 

. neck. · · 
fLo Domi:ngos de Andrade Figueira. 

· S. Paulo 

2. o Antonio· Moreira de Barros. 

4.o 
6.o 

7,o 
s.o 
9,0 

. . 
ves. 

Rodrigues Augusto da Silva. 
Martim Francisco Ribeiro de An· 

drada.. 
Manoel Ferraz de Campos Salles. 
Prudent9 Jo;é de Moraes Barros. 
Delfino Pinheiro , de Ulhôa Cintra. 

Minas Geraes 

Candido Luiz Maria de Oliveira. 
Affonso Augusto Moreira Penna. 
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Diatrictos Parahyba 
4. o Sebastião Conçalves 

earenhas. -
da Silva Mas- DistrictoÍJ 

5. o · Benedicto Cordeiro dos Campos Vai .. 
ladares. 

iO:o 
14.0 

f5. 0 

Joio Nogueira Peirldo. 
Manoel Joaé Soares. 
Carlos Affonso de Aasis Figueiredo. 

n nto e 1c1o os an os. 
Carlos Peixoto de Mello. 

Paraná 

Manoel Eufrasio Correia. 
Manoel Alves de Ara.ujo. 

Santa Catharina; · 

Duarte Paranhos Schutel. 

Rio Grande do Sul 

• r1 e amargo . . 
2. 0 Joaquim Pedro Salgado. 
3.0 Jose Francisco"'Diana. . . 

Goya.z 

2. 0 José Leopoldo Bulhões Jardim. · 

Sala das commissões em i8'de Fevereiro de 
1885.- Affonso Pttu&a.-Ferreira de Moura! 
-A. FigueiYa. -Rodrigues 8iZ11a.-Lourenço 
de .AZbuguergue. . 

LISTA DOS DIPUT4DOS . CUJA. lCLBIÇÃO SOFFllE 
DUVIDA OU COMTBITAÇÃO 

Districtoa 
1.0 Satyro de Oliveira Dias. 

Para 

Joaá Ferreira Ca.nt«o. . 
Conego Manoel Josá de Siqueira 

Mendes. 

Piauhy 

Candido Gil Castello Bra.ncó .. 
Joaé Basson de Mir~nda Osorio. 

C. á 

~. 0 .Manoel Ambrozio da Silreira Torres 

2.o 
4,0 
s.o 

7,0 

2.• 

. 
Amaro Cavalcante. 
Theodoreto Carlos de Faria Souto. 
Migael Joaquim de Almeida e Cas-

tro. 
Manoel Coelho Bastos do Nasci

·ment.o. 
Thomaz Pompeu de Souza Bra.zü. 

Rio Grande do Norte 

JOié Moreira BrancJio Caatallo 
Branco. 

3.0 José Lopes Pessoa. da Costa. 
Pernambuco 

2. o Antonio Francisco Corrêa de Araujo·. 
6.o Henrique Marques de Hollanda ea .. 

. valeante. 
y~e• ac a o 1anna. 

.Alag.óas 
2. o Barlo de Anadia. 

Sergipe 
2. o Barão da· Esta.ncia. 
4. • Sancho de Barros Pimentel. 

Bahia 
2,0 

nior. 

12. o Joaqnim Jeronymo Fernandes da 
Cunha Junior. 

f4.o Marcolino de Mo12ra & .Alho uer ·ue. 
. Eapirito Santo 

1. o Leopoldo .Augusto Deocleciano de 
Mello e Cunha.. 

2.0 José Felicia.no Horta. de Áraujo. 
. Rio de Janeiro 

1. o Alfredo Camillo Valdetaro. 
2.o Joaquim Antonio Fernandes de Qli .. 

v eira. 

6.o Thomaz Jose Coelho de Almeida. 
9.o João Manoel Pereira da Silva. 

12.0 Luiz Alves Leite de Oliveira Bello. 
S. Paulo 

f. o Antonio da Silva. Prado. 
· 5. o Manoel Antonio Doarte de Aze-

. 6.o 
9.1) 

H.o 
.13.0 

20.o 

3.o 

4.o 

vedo. 
Minas Garaea 

Diogo Luiz Pereira de Almeida. V as• 
concellos. 

Antonio Justiniano das Chagas • 
Bar lo ·da Leopoldina. 
Joaquim Bento Ribeiro da Luz. 
Alvaro Augusto de Andrade Bo--

telho. 
Affonso Celso de Assis Figueiredo 

Jtinicr. 

Severino Ce.rneiro Ribeira Mon .. 
teiro. 

Francisco Antunes Maciel. 

Matto Grosso 

i. o . · Barlo do Diamantino •. 

Sala das commisaões em i8 de Fevereiro de 
i8B5.-Affonso Penna.-Ferreira de .Moura. 
-A. Figueira.- Rodrigo Sil~a.- Loe4renço 
de AZb~Cittergue. 
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Em seguida á. approvoção deste parecer foram sorteiadas as seg~intes commiaões de 
inquerito: 

PrimeiTa commissi!o 
i Alvaro Caminha. 
2 Jos~ Marianno. . 

o • 
4 Joaquim Tavares. 
5 Franklin Doria. 

Segunda commisstlo 
i Alcoforado J un • o r. 
2 Antonio Carlos. (2) 

Terceira commisstlo 
i Eufrazio Correia. · 
2 Sinimbú Junior • 

7 Bento Ramos. (i) 7 Bulhões Jardim. .7 Sigismundo. 
8 Mac-Dowell. · · 8 Alfredo Chaves. 8 Car11eiro da Cunha. 
9 Alves de ~Ta.ujo. 9 Visconde de Seuza. Carvalho.· 9 Carlos Peixoto. 

Depois da sel!lsão de 2! estas commissões apresentaram pareceres concluindo pelo reco-
nhecimento dos seguintes Srs. deputados. {3) · 

3 o ' .. 
5.0 
6.o 

f. o 
2.o 
3.o 
4.0 

5.o 

i, O 

3.o 

5,o 
8.o 

f. o 

2.o 
4.o 
5.o 

7 .o 

9.o 

Amazonas 

Guilherme ·Francisco da Cruz. 
José Maria Leitão da. Cnnha. 
Samuel '\Vallace Mac·Dowel. 

Maranhão 
José da Silva Maia. 
Antonio de Almeida Oliveira. 
Augusto Olympio Gomes de Castro. 
Manoel Bernardino dll. Coata Ro-

drigues. 
Francisco Dias Carneiro. 

Piauhy 

Candido Gil Castello Branco. 
mer1co de enezes 

Gearã 
José Pompeu de Albuquerque Ca-

valcanti. . 
Miguel Joaquim de Almeida Castro. 
Alvaro Caminha Tavares da Silva. 
Rio Grande do Norte 

Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 
Parahyba 

Anyaio Sa.lathiel Carneiro da 
Cunha. 

Antonio José Henri~uee. 
Manoel Dantas Correa Góes. 
Visconde de Souza Carvalho. 

Districtos 
10 
H 

4.o 

5,o 

f.o . 
3,o 

i, o 
2.o 
3.o 
4.o 
5,o . 
6.o 
7.o 
e.o 
9.o 

fO.o 

f.o 

. 7.o 
8,0 

Ulysses Machado Pereira Vianna. 
Bento Ciciliano dos Santos Ramos. 

Bernar~o Antonio de Mendonga So· 
brinho. 

nezes. 
LourenÇo Cavalcanti de Albuquer

que. 
João Lins Vieira Cansansão ·de Si· 

nimbú Junior. 
Sergipe 

Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel 
Olympio de Souza Campos. 

Bahia 
Ba.rão do Guaby. · 
João Ferreira de Moura. 
Fr&ncisco Prisco de Souza Pa · 
Francisco Maria Sodré Pereira.. 
Ildefonso José de Araujo. 
Antonio Carneiro da Rocha. 
João Ferreira de Araujo Pinho. 
Innocencio Marques de Araujo Góes 

Junior. 
João dos Reis Souza Dantas Filho. 
Aristides Cesar Spiaola Zama. 

Espirito·Santo 
Leopoldo Augusto Deocleeiano de 

Mello Cunha. . 
Córte e Rio de Janeiro 

Alfredo Camillo Valdetaro. 
Adolpho Be7.erra de Menezes. 
Carlos Frederico Castrioto. 
Francisco Belisario Soares de Souza • 

ves. 

(i) Na sessão de 24 do Fovoreiro pediu dispensa o a ·~amara eonsontin. O Sr. Prosidonto om Tista. do1 preeo· 
dentes nomeou o Sr. Gonçalves Ferreira. 

(2) Na sessão do 2~ do Março pediu dispensa o à ea.m:m. consentiu. O Sr. Pres~dcute nomeou o Sr. Afl'onSG Ponna. 
(3) As conclusões destes paroeeros foram objocto do estudo ospoeial da. minha . parte, . o eonsta do annoxe quo 

aeompanlla o 2r.> voluwc do annaos _com o titulo - }urisprw.tencia par!tlmellt(l l' em 111ateria. de verifiGar-4~ de pocleres. 

3. C. Cart11d1to. 
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Minas Gera.~s 
Districtos 

Distrietos 
iO.u Manoel Peixoto Lacerda Wernak. 
H .o Domingos de Andrade Figueira. 1 o Diogo Luiz de Almeida. Pereira. Vas-

2.o 
·~ p ,), 

S. Paulo 

Antonio Moreira de Bat•ros. 
Francisco de Paula H.o~rigues Alves. 

5. o Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
6. o Martim Francisco Ribeiro de An-

drada. 
7. o Manoel Ferra.z de Campos Salles. 
8. 0 Prudente ,José de Moraes Barros. 
9. o Delphino Pinheiro de Ulhõa. Cintra. 

Pa.rana 

i . o . Manoel Eupbrasio Cor:eia. 

(). u . 

Santa Catharina 

Manoel da Silva Mafra.. 

Rio Gr~nde do Sul 

Antonio Eleuterio de Camargo. 
Joaquim Pedro Salgado. · 
Francisco · Antunes Maciel. 
Jese Fra.ncisco Diana. . . 
Jo<~quim Ped~o Soares. 

2.o 
3.o 
4.o 

5.o 

6.Ó 
7.0 
g,o 

iO." 
11. 0 

1'> o 
~ -

13." 
14.0 

15.0 

17.u 
18. 0 

iü.o 
20." 

Lo 
2.o 

2.o 

· ELEIÇÃO DA. MESA. 

concellos. 
Ca.ndido Luiz Ma.Yia. de Oliveira. 
Affonso Au ooustt> Moreira. Penna.. 
Sebastião Gonçalves da Silva Masca-

renhas. : 
Benedicto Cordeiro dos Campos Val-

"· 
Antonio Justinianno das Chagas. 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada· 
Barão da Leopoldina.. · 
João Nogueira Penido. 
Jon.quim Bento Ribeiro da. Luz. 
José Ignacio de Barros Cobr-a. 
Alvaro Augusto de Andrade Botelho. 
Manoel José Soares. 
Carlos Affonso de As~is Figueiredo. 

Antonio Felicio dos Santos. 
Ernesto Pio dos Mares Guia.. · 
Cat·los Peixot de r 1 li 
Aifonso Cels o de Assjs Figueiredo 

Junior. 

Go az 

André Augusto de Padua. Fle.ury. 
José Leop~ldo de Bulhões Jar.lim. 

Matto Grosso 
Augusto Ce-.ar de Padua Fleury. 

Na sessão ele i:i de Fm·ereiro procedeo-se a eleição da mest (1) e foram eleitos: 
Presidente (2) Conselheiro Morúra de Barros. 
f a Vice-presidente Conselheiro Lourenço de Albuquerque. 
2o -,. . Dr. Antonio Prado. 
3o 1> Barão do Gua.hy. 
fa Secretario Dr. Affonso Celso Junior. 
2., , Dr. Val11dares. · 
3o » Dl'. Sinimbu Juniot•. 
4o '* Dr. Costa. Rodrigues. 
O Sr, Presidento despoia de occapar a cndoira da. preaidencia dirigiu a camat•a as seguintes 

pa.lr. vras: . 
c Agradeço a esta augusta camara a hon1•a com que m9 distingue, confiando de novo a. 

direcçâo de seus trabalhos. 
c No exercicio destas elevadas funcções, procurarei, como sempre dar aos meus actos o cuaho 

da maior imparcialidade. . · · 
c Não bastam porém. a melhor vontade .e esforços de quem dirige, para. que s. ordem, a. regu .. 

laridade, a ma.ior moderação e cortezia presidam a.s nossas deliberações. E' indispens':lvel que 

(l) Camara. achara-s~ dividida om quatro grupos: governistas, I'Opuhlicanos, liberacs dissidentes o conserva~ · 
dore~ •. Unidos_ c.stcs deus grupos podoram. clogor o Pro~idento ; ! 0 Yi}o-prosidonto ;, 20 o ~o Secretarias da 
parc1ahdado rltss1donto : . 2° c 3° VJ~.e-prosldcntos conservadores. A cl01cao do { fl e 40 SoeroLarlos (governistas.) 
não foi sujeita. a combin:lção alguma • 

(2) Para eleição do presidente foram roeoihidas !!)!i codulas ; sondo do: 
Liboracs •...•..• ••..•.......•........•... *.... ..................... . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
C~n~orv~dorcs .•. ·...... . . . ............... . .... . . . • • .. . . • • • • •• • • • .. •. • • • . . .. • • •• .. 44 
DISSidentes................. . ... . ............. .. ......... . ..... .. .. . ........ . ..... {3 
Republicanos.... • . . . . .. .. • . .. • • . • • • . .. • .. . • • .. • • . •. • .. . . . • . •• . • • •• • • ... • •• • .. . • • 3 

!05 Feita a apnra_ção dau o soguinto resultado: · 
. i\loro.tra. de Ba:rros. . ....... •• .. • • • • • . •• . . • . • •. • • • . • . . . . . • • • .. . •• •• • • • • . • • ••• • • •• • 56 votos 

Martlm Franc1sco ............. .... .. . . ... ......... .. .. . .... ...... ; • . . • . • . • . .. .. • • 45 ~ 
Em branco ...... ~ ................... • .............. .... .. ... . .. ..... • ... • .. • • . .• • ~ " 

As cedulas <ltn bra.neo são a.Uribuidas: 3 aos repúhlieanos e l ao Sr. Moreira do Barros 105 
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o presidente da. camara. encontre em cada um dos nobres deputados um auxiliar poderoso para 
a :fiel execução do regimento. 

< E' o que peço aos meus illustres collegas de todas as parcialidades politicas, aqui digna-
.mento3 representadas. 7> . . 

Estas palavras do Sr. Presidente foram acolhidas pela camara. com applauzos gera.es. 

RELATORIO DOS. TRABALHOS DA CAl\!AU.A DOS SRS. DEPUT.\DOS NA. SESSÃO DO ANNO DE 188( 

O Sr. Dr. Jo:-ge João Dodswo1•th, director da secretaria da c amara. do.s Srs. deputados, na 
sessão preparatoria de H de Fevereiro apresentou a mesa o segui ate 

RELATORIO 

lllm. e E:x:.m. Sr.- Como é de praxe cabe-me a. honra de apresentar a V. Ex. a synopse 
dos trabalhos . da camara. dos Srs. deputados do anno d2 1.884, ultima. sessão da i8a. legislatura. 
que terminou a 3 de Setembro, dia. em que, por decreto n. 9270, foi tamb.~m dissolvida a mesma 
camara e convocada outra para i de Março do corrent~ anno. · . · 

Procu:rando tornar cada vez mais util este trabalho. q11e contém as precisas informações 
sobre o andamento de todos os p.-ojectos submettidos á. deliberação da camara dos Srs. deputaJos 
consignei sob o titulo- Obse1Avaçõ~s- o historico e desenvolvimento· de toda a mataria eorfln-nn-AeXT-3i!tc,:------
com o que tenho em vista, tanto quanto é possivel, proporcionar todos os esclarecimentos ne-
cessarios aos que se dedicam ao estu:io dos importantes assumptos apresentados ao pà.rlamento e 

-----JSSu:Ujl-llBillit.voS-á-d' ~ - . • 
· Além dos projectos, propostas do governo, pareceres officios, dos differentes minis-

terios, etc., etc., contém a synopse, em annexos, o seguinte: · 
Orçamento das rovincias: do Pará Ceará, Parahyba do Norte. Alagôas, Sergipe, Bahia, 

sp1r1to anto, anta at anna e . au o . esde a e:x:.ecuçao o c o tctona . 
As leis das assembléas provincia.es desde 187:2 até 1884, cujo conhecimento foi affecto á 

camara. dos Srs • . deputados na fórma do a.rt. 20 do Acto Addicional, acompanhudas de um 
extracto da. r espectiva consulta do Conselho de Estado e da decisão da. cama.ra dos Srs. deputados, 
tnbalho complementar ao que se acha. na synopse de 18i2, que ·contém as leis provinciaés 
desde i83q. · ·. 

As falias do throno que se seguiram de 18i2- 1884, o voto . do graças, sua discussão, 
emendas, e relação dos deputados á. Assembléa Gera.l, continuação do que, a datar de i823, se 
publicou em . {872. . 

Resoluções prorogativas do orçamento, desde sua origem (i843) até 1884, discussão e 
andamento. 

Disposições legislativas para. abertura. de creditos, transporte · de verbas conBignadas nas 
differentes leia do'brçamento desde i833. · · 

------\.On;r*'ga.niz~l!la.es e relação dos pr"sidentes de provincias desde· i877 até 1884, 
continuação do que se acha na synopse de i877, a datar de 1823. 

Discussão especificada. dos oi"çamentos. 
Quadro das épocas e. motivos que deram logar á reunião das duas camaras na fórma do 

art. 71 da Constituição, e historico sobre as fuRões. · 
Divisão eleitoral do Parà de conformidade eom o decreto n. 3233 de 3 de Setembro 

de 1884. · 
. Noticia. sobre a publicação dos debates, impressão de annaes parlamentares, expediente da 

ea.mara dos Srs. deputados, etc., etc. · . 

ARCH:IVO E EDIFICIO DA CAMAlU. DOS SRS. DEPUTADOS 

No relatorio apresentado em Novembro de i872 reclamou o meu antecessor conselheiro 
Antonio Pereira. Pinto contra a cessão feittJ. á directoria da. caixa economica e monte do soccorro 
de certos compartimentos do pavimento terréo do proprio nacional em que funcciona a camara 
dos Srs. deputados. · . 

Em argumentos bem adduzidos baseou aquelle conselheiro a sua reclama.çãoJ tanto assim 
que o inconveniente previsto de que, em pouco tempo, não haveria espaço no acanhado archivo 
para. os hvros e papeis desta secretaria, jií sa faz sentir ba muito tempo, conformo fiz ver no 
relatorio que apresentei em 1882. 

Com eft'eito, no unico compartimento dnstina.lo a tal fim é impo~aivel a artocadaçlío dos 
impressos, mappas e mB.nuseriptos, cujo numero nugrnenta Hm c!l.da anno, a monos quo se doixe 
de arrumal.os em ordem conforme a classe designada no catalogo. 

E' bem verdade que os rt~iterados oftlcios dos antece~aores de V. Ex., reclamando do 
Sr. ministro da fazenda a restituiçlo das salas oecupada.s pela caixa economica e monta de soe
corro, levaram o governo a autorizar a. constrncção de um edificio apropriado aquellas 

· (i) As synopses do 1882 o !883 mencionam os das outras prnvineias. · · 
O esclaroeido ospirit:> de V. Ex. poderá perfeitament:~ avaliar da importancia que; para . o estado financeiro . d• 

cada provineia resulta da · marcha progressiva dos respectivos orçamentos . da r~e~iLa c despeza. · . · 
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instituições ; entretanto, cumpre abreviar a. mudança, porque alén: das· obras e reparos nestes 
compartimentss, urge remover todos os papeis do actual archivo para evitar que o cupim os 
damnifi.que. . . 

Estas providencias não podem ser tomadas senão em caracter provisorio, porque nem C? 
velho ediíicio em que se acha a c amara dos Srs. deputados é digno de tão alto destino, nem o 
estado de seu madeiramento, minado.pelo cupim, offerece garantia de segurança por muito 

tempo. • d . d . h" "d' .1 Arrumado, sem espaço, e ostentan o ã v1sta os estrange1ros uma are 1tectura n 1cu a, 
não póde, de certo, coatinuar o casarão da cadêa. velha a. abrigar sob os cal'comidos tectos o 
ra.mo temporario da representação naciona(. 

V. Ex., sem duvida, concordara em que é tempo de pensar na construcção de um edificio 
monumental digno do pâdamento deste grande Imperio. . · 

PUBLICAÇÕES DOS DEBATES E ANN.A.ES 

· A mesa da camara dos ·Srs. deputados resolveu em i884 que ·a publicação dos debates 
continuasse a ser feita. no Diario OfficiaZ, sob as mesmas condições das instrucções organizadas 
para o referido serviço em 2 de Maio de i883, assim como que o serviço de tacllygraphia con
tinuasse a cargo do Sr. Joaquim Francisco Lopes Anjos, conforme o contrato lavrado em 24 de 
Outubro de 1878 na. directoria. geral do contencioso, por estar então dissolvida a .. cama.ra dos 
Srs. deputa~os. 

ANNAES ANTERIORES A f857 

A compilação e publica.ção dos annaes anteriores a i857 continuam a. ser feitas sem 
interrupção. . · · . 

O contrato foi prorogado pela. mesa da ca.mar1:1o dos Srs •. deputados até i de Janeiro de 1887. 
Para. completar a reimpressão faltam sómente os a.nnos de 1833, 1835, 1836, 1837, i838 e 

3a volume de 1839. . 
Tendo fallecido em Janeiro do corrente anno a Exma.. Sra. D. Maria da. Gloria Pereira 

Pinto, viuva do conselheiro Pereira Pinto, uma. das partes contratantes para a compilação dos 
mesmos anna.es, V. Ex. resolverá ~obre a. alter.1ção que deve so:ffrer o mesmo contrato. 

A despeza coni a. impressão tem sido nos ultimas cinco annos a seguinte: 
f880 - f88i . ..... · .................................... ' . . • 37:252$500 
i881-1882. I I I I I I I e I I I I e I I I I I I I I I I I I. I. I I e I I I I I I I 6 e I. 3i :812S000 
1882 - i883 t I I I 1 I 1 ~ • e 1 a e • • a a a • • • • a a e t e • •• • a • • a a t e a e • a • • • 17: i54$000 
1883 - i 884. . . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • . . • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 4 i : 250$000 
1884- 1885 (i&· semestr.~)........ • • . . • • . • . • • . .. .• . • . • • .. • • 1~:401$000 

A média da despeza. regula. 28: 893$800 • 
. Accrescentando-se a gratificação de 6:000$ para os compiladores, temos a. média total 

de 34: 893$800. 
A lei de orçamento tem ultimamente consignado a quantia-de !45:000$, menos de metade 

da despeza annual, o que cabe-me levar :io C()nhecimento de V. E:s:., para resolver como 
entender mais conveniente. 

SECRETARIA 

A secretaria tem em dia todo5 os trabalhos de registro e outros extrao1•dinario3, dos qu:tes 
. tem sido por mim incambida. 

Peço permissão a V. Ex. para lembrar a necessidade de um regulamento, que, tendo por 
base as diversas ordens e pareceres da commia •ão de policia já existentes, assignale as 
attribuições e deveres ~e cada. um dos empregados~ e lhes restabeleça direitos, que tenham por 
origem a reconhecida aptidão, intelligencia, assiduidade e zelo pelo- serviço publico; . 

A vantagem da minha proposta está na emulução que se desenvolverá entre os empregados 
para bem merecerem dos superiores peloe seus esforços no exacto cumprimento dos deveres. 

Secretaria. da. camàra dos Sra. Deputados em H de Fevereiro de 1885.- lllm. e E:s:m. 
Sr. i 0 secretario da camara. dos Sra. deputados.- O director, Jorge Jotlo Dodsw~rth. 

SESSÃO IMPERIAL 

Na sesslo prepara.toria de 7 de Março aehando-se reconhecido numero legal de depu
tados pata. que podesse ter Ioga r a abertura da Assembléa Geral, o Sr. presidente nomeou a 
seguinte deputação para. saber o dia, hora e logar em que Sua Magestade o Imperador se dignava 
reeeber a <.leputação que, por parte da eamarat tinha de pedir ao m ésmo Augusto Senhor a 
designação do dia e hora da missa do Espirito Santo, na Impel'ial Capella, e do dia e logar 
da. sesaão imperial- de a.bertura. · · 
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i Ad'onso Penna. 
2 Rodrigues Alves. 
3 Silva Mafra. 
4 Camà.rgo. · 
5 Leopoldo de Bulhõe • 
6 AI ves de· Araujo. 
7 Schutel. 
8 Ribeiro de Menezes. 

· 9 André Fleury. 
10 Salgado. 
H Joaquim Pedro. 
12 Adr1ano Pimentel. 

HISTORICO 

DEPUTAÇÃO 

13 Almeida. Oliveira.· 
14 Soares. 
15 Carlos PeiXoto. 
16 Bezamat. 

18 Bermu·do de Mendonça Sobrinho. 
19 Araujo Góes Junior. 
20 Leandro Maciel. 
21 Barão o ua y. 
22 Araujo Pinho. 
23 Carneiro da Cunha. 
24 Lacerda. Werneck. 

15 

No dia 8 de Março, no Paço do Senado, sob a presidencia do Sr. Barão de Cotegipe 
celebrou:-se a. sessão IJ:nperial de abertura d& sessão extraordinaria. convocada por Decreto 
n. 9270 de 3 de Setembro de 1884. 

Sua Magesta.de o Imperador leu a. seguinte Falla: 
Augustos e Dignissimos Srs. ~.<:~~a.~N~a~çillãu.o--. _ _ _______ _ _ ____ _ 

- A reunião da Assembléa. Geral desperta neste momento as mais fundadas esperanças 
relativamente ao objecto da presente sessão extraordinaria. 

Minha muita amada prezada. Filha, a Princ~-Imperia.I.,-e o Conde d'Eu, meo muito amado 
e prezado Genro, estão a regressar da viagem que realizaram nas províncias de S. Paulo, 
Paraná, Santa. Catharina. e S. Pedro do Rio Grande do Sul, tendo recebido de todas && classes 
mostras de estima e dedica ão ue muito Me enhoram. _ 

Tem-se mantido inalterada a tranquillidade pub 1ca, e continuam aDUgave1s as re 
Imperio com a.s outras Nações. 

O estado sanitario na Côrte e nas Províncias é, em geral, satisfactorio. 
A febre amarella, no corrente a.nno, só mente se manifestou por alguns casos esporadicos. 

A .varíola gra~sou em varias localidades das Provincias do Amazonas, Pará, Pe1•na.mbuco e 
Alagôas. · 

Em eonsequimcia do apparecimento ·do cholera.-morbus em alguns pontos da E.uropa, foram 
tomadas as cautelas necessarias para previni-r a sua invasão no Imperio. Felizm;ente acha-se 
extincta. aquella epedimia, da. qual ficamos preservados. · : . 

A resente sessão extra.ordinaria foi aconselhada pela necessidade, a qüe certamente 
correspon ere1a com a ma1or so 1c1 u , e raso ve ac c ( · , • a 
util á extincção gradual da escravidão em nossa patria., conforme o dese,jo de todos os 

· brazileiroa, de modo que o sacrifieio seja o menor possível, sem obstar ao dese·nvolvimento das 
~daclor~~~~~a~~~e~. ------------------------------~--------------

A vossa. sabedoria. reconhecerá a alta conveniencia de assegurar a. tra.nquiUidade necsaaria 
para completar-se a substituição do trabalho servil. 

Estou certo de que vos occupareia ta.mbem das propostas de fixação das forças de terra e 
mar, e do exame do orçamento para o exercício de 1885 a. 1886, providenciandp CODl escrupolosa 
e bem entendida economia, que inspire confiança no restabelecimento do equiH~brio entre a renda 
e a despeza publica. . 

Augusto e Dignissimos Srs. Representantes da Nação. 
o vosso zelo pela causa publica afiança que nlo poupareis diligenci:i. no cumprimento. 

pa.triotico de voss.o dever. 
Está. aberta a sessão extraordinaria. 

D. PEDRO II IMPERADOR CoNSTITUCIONA.L E DEFENSOR PERPETUO DO Bru.zrL. 

CONTESTAÇÕES 

--------.~F~ou;.ram pres ' D utados e remettidas ás commissões de in uerito as 
seguintes contestações, relativas ao ultimo pleito ~leit0ral (1° de Dezembro de 

1 Do Dr. Simplicio Coelho de Rezende contra o diploma. expedido ao Dr. José Basson de 
Miranda. Oaorio pelo 2° districto do Piauhy. · 

2 Do Dr. Joaé Luiz Coelho e Campos ·~ntra o diploma expedido ao Dr. Sancho:de Barros 
Pimentel pelo 4° diltrieto de Sergipe. · · 

3 Do Bario de Geremoabo contl'a o diploma expedido ao Dr. Joio dos Raia· de Souza Dantas 
Filho pelo 9° diatricto da Bahia. · . 

4 Do Dr. Antonio Coelho Rodrigues contra o diploma do deaembargàdor Candido Gil 
Castello Branco pelo f o districto do Piauhy. 

5 Do padre Joio Manoel de Carvalho contra. o diploma expedido ao Dr. Joaé Moreira 
Brandão Castello Branco pelo 2D districto do Rio Grande do Norte. · 
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6 Do Dr. Luiz Aceioli Pereira Franco ~ontra. o diploma expedido ao Dr. Antonio Rodri-
gues Lima pelo 1:1~> districto da Bahia. . . . . 

7 Do Dr. Generoso Marques dos Santos contra o diploma exped1do ao Dr. Manoel Etúras1o 
Correia pelo i o districto do Paraná.. . . . . . · 

8 Do conselheiro Joio da Matta Machado contra a validade do d1ploma confer1do ao Dr. 
Antonio Felicio dos Santos pelo i 7o districto de Minas Geraes.. · . . 

9 Do Dr. João Eduardo Freire de Carvalho contra a validade do diploma conferido ao con· 

i1 Do Dr. José Avelino Gurgel do Amaral contra a. vahdade do d1ploma. confer1do ao bach~
rel Alvaro Caminha. Tavares da. Silva pelo 8° districto do Ceará. 

i2 Do Dr. Leandro Chaves de Mello Ratisbona. contra o diploma expedido ao Dr. Manoel 
Coelho Bastos do Nascimento pelo 6° districto do Ceará. . · 

1·3 De Man9el José de Oliveira. e outros contra o diploma eonfer1do ao Dr. Duarte .Paranhos 
Schutel pelo 1° districto de Santa. Catharina. 

14 Do Dr. Francisco Bernardino Rodrigues Silva contra a eleição de Jacotinga do fO~> dis
tricto de Minas Geraes que prejudica o resultado da apuração feita pela janta.. 

i5 De Joaquim Carlos Miller e outros .contrà. a. eleição do 5° districto do Rio Grande do Sul. 
i6 De Manoel Fulgencio .Alves Pereira contra o diploma expedido ao Dr. Affonso Celso de 

Assis Figueiredo Junior, pelo 20" districto de Minas Geraes. . .· 
17 Do conselheiro Laurindo Abelardo de Brito contra o diploma expedido ao conaelheU'o 

Manoel A. Duarte de Azevedo pelo 5° districto de S. Paulo. . . . . . 
i8 De Augusto de Souza Queiroz contra o diploma expedido ao Dr. Antonio da Sdva Prado 

pelo f 0 districto de S. Paulo. . . . . . · 
i9 De Alexandre Marcondes do Amaral e outros enviando a acta de apuração do fio d1str1c~o 

de Minas Geraes, pa.ra sorvir de diploma ao Dr. Josó Manoel Pereira. Cabral e allega.ndo nuJh ... 
dade na eleiç'ão do Dr~ Joaquim Bento Ribeiro da Luz. . 

20 De Luiz Martins de Araujo e outro mesario do collegio eleitoral da Escada, contra a fid~ 
lidade da respectiva acta, do 6° districto de Pernambuco. . . · 

· 2f Do Dr. ·Ame rico Marques Santa. Rosa decl~ra.ndo ter protestado, perante a. junta apura
dora do 6° districto do Pará, contra a legalidade do diploma conferido ao Dr. José Ferreira. 
Cantão. . · 

22 De H~'norio de Souza. Lima. contra. a validade do diploma ·expedido ao Dr. Alfredo Rodri-
gues Fernandes Chaves pelo 8° districto do Rio de Janeiro. . _ . 

23 Do DI". Pedro da Cunha Beltrão apresentando a. certidao da. aeta de apuração do 6o d1s .. 
trieto de Pernt\mbueo. · 

24 Do Dr. ·: Adolpbo Bezerra. de Menezes contra-protestando o protesto apresentado á junta. 
apuradora do 3° ,districto d~ córte, pelo Dr. Joiio E. Sa.yão Bulhões Carvalho. 

25· De Jorg·e Raineri rela.tiva á elei~o do Dr. Joaquim Pedro Soare.s pelo 6° distrieto da. 
proviaeia elo Rio 6ra.nde do Sal. · 

26 De Pedro Antonio de Oliveira. Ribeiro, relativa à eleiçlo do Barão da Estancia pelo 
2o districto da prorincia de Sergipe. · · · 

27 De Francisco de Paula Monteiro de Noronha, residente na cidade de Christina, provincia 
de Minas Geraes, ·~ontra. o procedimeJlto de" uma mesa eleitoral que funccionou no i o de Dezem· 
bro ultuno. · 

28 Do conselbleiro Ma.tta. Machado contra a eleição do i 7o districto da. provincia. de Minas 
Geraea. 

29 Do bachar(t} José Ma.rcellino de Araujo sobre a eleição do 5o districto da provincia. da 
Bahia.. . 

30 Do Dr. :Meira .de Vasconcellos sobre a. eleição do 5o districto da provincia da Pa.rahyba.. 

14 DE M.ARÇO 

· «SENHOR • ..:.. A, Cam~r~ dos Deputados, interprete fiel dos sentimentos naeionaes, nos con
cedeu a. honra de tr.ansmlttlr a Yossa Magesta.de Imperial sinceras congratulações pelo ànniv.er· 
sario de Sua Mageatade a. Imperatriz. · · 

c As prerogativas inapreeiaveis confiadas á lealdade, ao patriotismo· e á sabedoria do Throno, 
nio ·põdem e:s::panfu-se, isentl'l s da influencia ·que um typo primoroso de esposa e de mãi 
desprende sobre todos que o rod~iam . . · · . 

· « E á Camara dos · Deputa i OS pela nação, que avalia todas as irradiações do throno sobre os 
seus destinos, desvanece-se de. reconhecer que as virtudes da. excelsa Imperatriz tem cercado o 
solio imperial de lustre inestimavel~ com o amor e veneração que lhe tributam todos os brazileiros. 

«.A. Camara, ~presentando a Vossa. Magestade .estes leaes sen~entos de Bossa. pa.tria., tem 
a. honra. de manifestar . tambem suas e_speran~as e votos pela continuaçlo das prosperidades da 
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Augusta. Fa.milia Imperial, ássociadaa a. dos bra.zilairos, que hoje rendem eincero culto ás 
eximias virtudes da excelsa. Imperatriz do Brazilo Paço da. camara. dos deputados em 14 de Março 
de 1885." · 

Sua Magestade dignou·se responder : 
«AgradeÇo as felicitações que me envia a Ca.mara dos Deputados por anniversario tão caro 

llO m.eu coração.}) 
.A. resposta. de Sua Magestade foi recebida. pela Camara com muito especial agrado. 

t 
No dia 19 de Março a Camara dos Srs. Deputados teve participação do fallecimento do Dr. 

Antonio Epaminondas de Mello, deputado pelo 5° districto da provincia. de Pernambuco. 
. O Sr o Presidente nomeou de conformidade com os estylos, uma con:unissão composta dos 
Srs. · Visconde de Souza. Carvalho, Ulysses Vianna, Zama, Adriano Pimentel e Maciel, para 
acompanhar o enterro d'aquelle_deputadoo 

A mesa da ca.mara doa Srs. deputados tomou conhecil':llento do segnin,te expediente: 

Actas de todos os districtos eleitora.es do Imperio relativas á ultim.:a. eleição para deputados 
à assemblóa geral legislativa. 

Do ministerio do imperio . ....... , ................. , . ......... . ..... · 
Idem da. faz anda . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 
Idem da justic;a . ..... .. ... . ·- ... .... . . . . . ...... . .... . ....•...... 
Do senado ..... .... . . . ................. .. ..................... . 
De presidentes de províncias •. o •••• • o •••• o • o • o •• o o •.••••• •• o • o o • 
De diversàs autoridades ........ ................ . .... . ....... .. . . 
De deputados . ....... . ......... , ............. . ..... . ...•........ 
Parecer da commi!Ssão dos cinco do art. 5° do regimento ..••• o • o o • •• 

Idem das tres com.missões de inquerito o ••• o •• o •••••• •• o o •••• o o •• • o 
Requerimentos apresentados por deputados .• o • • •••• o. , o.· •••••• o • •• 
Idem das commisssões de inquerito . .... ... . . ............... ~ .. ••. 
Idem de diversos . .... . ........ ... . , .... ..... . .................. . 
Contestações que acompanham pareceres das commissões de inquerito. 
Idem contra diplomas . ......... . . . ... ;-.. . ... , ...... · ..... .. ..... . 
Collecçõ_es de d!'cumGntos publicados com os pareceres das commissões 

de 1nquer1to . . . . ... . ........ , . . . ...... ~ .. . . .. . . ..•......... 
Repres~ntações . . ~ ............ . ................ . . : .. . .......... . 

Rio de Janeiro, 31 Marco de 1885. 
JosÉ C.utLOS DE CJ\.RVALHO~ 

Rcda.cto r da o.eta. e dos a.nna.o s. 
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---o~f).·:::::·:::·.::·c.~ct-ca --

Sessues: 8et,;s5cs: 

PP.EPARATORlAS 1:1 em 11 de ?da r ç o. A c ta 211· 
1:1 em U de F~verciro. A c la ap- provada na 

sesst1o de 12. Pag. t. 2:1. ,, 21 , D 

'a » 12 ,, , de !3. ,, 13. · 
Falia do Throno ....•••••...• . . Pag. 168. a a 11 13 , , deu. , ao. 

il . I . U. , » de 13 . , 33. Voto~ão uomlnal a 
f$1 , us , I de 16. I 3\. 

Reque•·lda pelo Sr. Zama Ea.ra votar-se um 61 J 16 )) J de 17. I 3&.. ,. )I 17 • J de 18. I 38. requerimento do Sr. 1\Iore ra de Barros sobre 
8• , 18 , li de 19. I as. dlscrlmlnaça.o de- d~loma. 
9• I 19 , , de to. • 48. Apresentada e aVerova a na sessão prepara· 

to• I tiJ I )) de il. I 5l. torla de t2 de everelro, pag. j7. , )) de 2t. " sa. Requerida pelo Sr. A. Figueira para votar-se 
I , de !3. , 5S. recer n. a , J de i4. , 66. commlssao rte inquerlto. · · .. , de ili. 81. A~esentada e ~provada na ses84o de li de 

arço, ag. 6. 
{6R )I I Oi. equer1 a pe o r. ranc1sco Bel zar o para 
!7' , • , de 28. I 105. votar-se uma das conclusões do voto em se· · 
t8• , . 28 , • de t. Março !06. parado dado ao parecer n. 95 da 211 commis· 
191 em ! de Março. • de ~- Pag. 107. . são de inquerito. 
203 , 2 , )) de· 3. , 108. Apresentada c approvada na sessão de ii de 

.. 211 , 3 , , de 4. , uo. março, pag. 491. . 
221 , 4. • , de 5. , HO. Pareceres: 23• I 5 Jl. • de 6. )I 161. 
!ia n· 6 , , . de 7 . I 167. ·N.l de !885.-Da connnissão deü. do art.·r;o . roa )) 7 ]) , de ·9. , 167. do Regulamento. Apresentadoe aprovado na 

8e8&iío Imperial de abertura : i~:são preparatoria de_IS de -Fevereiro, pag . 
)) em 8 de Março .. . • • . . • • • • • • . Pag. !68. 

N. 2 de !88S.-Da a~ com missão de inquerito 
Actas (convocação e:.ctrao,·dinaria) : . reconhecendo deputado pelo i 0 distrtcto da 

13 em 9 de ~arço, approvada na . provincia de Minas Geraes, o Dr. Carlos Pei-
sessão de u. r(~. 169. xoto de .Mello. Apresentado na scssã:o prepara 

t):l li 10 . , )) de H. , ·215. toria de 2i de Fevereiro e approvado na de .. . a a , li J )) de 2,. )) 2:82. 24:. ag. 53. . · 
a )) )) e , 06 • 3 el 

.5a " u. , )) de :I ) ) 3!6. reconhecendo deputado pelo !D' distr1cto da 
sa )) 16 J li de , , 3!6. provincia de Santa Catharina, o Conselheiro 
7a , 17 ]) li de , , 3.U. ~lanoel da Silva 1\lafra, apresentado na sessão sa li l8 11 l l de , .» 361. preparatoria de l!l e approvado na de ii. 
ga )) 19 , » de l) , 393. pag. 53. . 

loa lll iO , ) , de li )) i35. N. ide!SSS.-Idem idem pelo 1° dlstrictoda. uo • !1 , )) de ., . • 173. . ftrovineia do Rio Grande do Sul, oDr. An· 
lia , 16 , ,. de I 500. - onio Eleoterio de camargó. Apresentado -na. . 
ta• » '2'1 . , ., de • 1501. sessão preparatoria · de ta de Fevereiro e u• :D 28 J » de • I lS30. approvado na de !õ pag. 55. 
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pag. 56. · 
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reconhecendo de utado o Dr. Del hino 

a. m ra, pe o 9° s r1e o e ""'~ Pau o. 
Idem, pag. 78. · 

N. i5 de 188ã.- Idem idem o conselheiro 
Francisco Maria Sodré Pereira, pelo 6.0 dls
tricto da Bahia. Idem, pag. 76. 

N. 4G de .!SStS.- Idem ·idern o Dr. Pruden·te 
José de ~loraes Barros, pelo 8° distrlcto de 
S. Paulo. Idem, pag. 76. 

N. 47 de t885. -Idem idem o Dr. Aristides 
Cesar Spinola Zama, pelo !0° districto da. 
Bahia. Idem, pag. 76. · 

N. 48 de !SSIS.;.,...Idem idem o Dr. Manoel 
Peixoto Lacerda Werneck, pela !0° districto 
do Rio de Janeiro. Idem, pag. 76. 

N. ~9 de !88õ.-Idem idem -o vigario Olympio 
de Souza Campos, pelo 3° districto de "Ser-
gipe. Idem pag. 76. . 

N. 50 de !885,.- Id.em idem o conselheiro 
_Mar!~m. Francisco Ribeiro de Andrada, pelo 

. . - . , ' . . 
N. 51 de !885.- Da f3 com missão de inquerito 
· reconhecendo deputado o Dr. Segismundo 

Antonio Gonçalves, pelo 6° districto de Per-
nambuco. Idem, pag. 77. · . 

N. 5! de 1885.- Da 211 commissão de inquerito 
reconhecendo deputado o conselbei•·o An• 
tonio Moreira de Barros, pelo 2° districto de 
S. PauiQ. Idem, pag. 78. 

N. õ3 de !885.-ldem idem o D1·. Francisco 
de Paula Rodrigues Alves, pelo 3° districto 
de S. Paulo. Idem, pag. 78. · 

·N. M de t875.- Da la commissllo, reco~hcendo 
. . deputado, o Dr. ·José da Silva )fala) pelo 
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1° d}stricto do 1\laranbão. Apresentado na 
· sessao de 25 de Fevereiro, pag. Si. 
N. 55 de 1885.-Da 2a com missão de inquerito 

reconhecendo deputade o Dr. Rodricro Au· 
gusto da Silva, pelo 4.0 districto de S. "'Paulo. 
ld(\m,.pag. 82. 

reco.nbecendo deputado o Dr. ?tlanoel Eu· 
fraziO Correia, pelo ! 0 districto do Paraná. 
Idem, pag. 82. 

N. 58. de 1885.- Idem idem o Dr. ·João No
~ueJra Penido, pelo !0° districto de Minas 
Geraes. Idem. pag. 9-i. · 

· N •. 59 de li85.- Da 111 com missão de inque
rito reconhecendo deputado o conselheiro 
Antonio José Henriques, pelo 2° districto 

-da Parahyba. Idem, p~g. 102. 

•. ,., u 1 n 
de Mmll.S Geraes. Idem, pag. j03. 

N~ 63 de 1885.- Da ~a com missão de inquerito 
recc;mhecend? deputado o Dr. Carlos Fre
derico Castr1oto, peJo 4° distrir.to do Rio de 
Janeiro. Apresentado na sessão de ts de 
Março, pag. HO. 

N. 6i. de 1885.- Idem idem o conselheiro 
TJ!omaz José Coelho de Almeida, pelo 6° dis· 
tr1cto do Rio de Janeiro. Idem, pag. UL 

N • 6rs de !885.-ldem idem o Dr. Ant~nlo 
da Silva Prado· e to · 

Grosso. Idem, pag. us. · · 
N. 67 de !~ts.- Da!" commlssllo de lnquerito 

reconhecendo deputado o Dr. ltnnoal Dantas 
Coa·reln Góes, pefo a,u dlstl'lcto da Parn.llyba. 
Idcmr pn~t. U9. 

N • 68 o e !881S. ·- Idem idem o conl'clhel ro 
Franklln Americo de l\lenezes DoJ•ia. pulo 
3° districto do Plauhy. Idem, pag. U9. 

· N. 69 de i885.- Idem idem o Dr. Satyro de 
Oliveira Dias, pelo i 0 dlstricto do Amazonas. 
Idem., pag. i37. 

N. 70 de !885.- Idem idem o Dr. Ioaquim 
Maria Leitão da Cunha., pelo 5° llistricto do 
Pará. Idem, pag. !42. · · 

N. 7! de !885.- Da 311commissão de inquerito 
.r~~onhecendo deputado o Dr. Antonio Fe· 
hc1o dos Santos, pelo !7° districto de Minas 
Geraes. Idem, pag. H2. 

N. 72 de !885.-'Idem idem . o conselbeiro 
r c1 co ·n un s 1 ac1e, pe o IS nc o 

do R.io Grande do Sul. Idem, pag. 14.2. 
N. 73 de !885.- Da 2• cotnmissã.o de inquerito 

reconhecendo fleputado o conselheiro João 
Ferrei.ra de 1\loura, pelo 2° districto da Ballia. 
Idem, pag. !45. 

N. 74 de !885.- Idem idem o conselheiro 
Antoni? CaJ·neiro da Roc}.Hl, pelo 6° dislriclo 
da Hah1a, Idem. pag. U,o. . . 

N. 75 de i88õ.- na ! 11 commissão de. inquerito 
reconhecendo deputado o Dr. José Ber
na•·do Alcoforado 1unior, pelo 9° dístricto 
de Pernambuco. ldem,JJag. l&tí~ · 

N. 76 de 1883.-ldem t etn o Visconde de 

Souza Carvalho~ pelo 5° districto da Para
hyba. Idem, pag. U.6 _ 

N. 77 de !885.- Da 311 com missão de inqueritó 
reconbecei!do deputado o Dr. Egydio Bar· 
boza Itaqu1, pelo 3° districto do Rio Grande 
do Sul.}presentado na sessão de 7 de 1\Iarço, 

N. 78 de i88ã.- Idem, idem o Sr. Darão da. 
Leopoldina, pe~o 9° dist:·icto de Minas Geraes. 

. 
pag. !69. 

N. Sr> de !SSõ.-Idem ·idem o Dr·. Antonio 
Pinto de l\lendonça, pelo 2° districto do 
Çeará. Idem, pag. 178. . 

N. 86 de 1885 -Idem idem o Dr. Ildefonso 
de Araujo, pelo 5° districto da Dallia. Apre· 
sentado no dia 9 de Março, p:lg~ 177, 

N. 87 de !885.- Da 311 commissão reconhe
cendo deputado o Dr·. Diogo Luiz de Al
meida Pereira de Vasconcellos~ pelo ! 0 dis

. lricto de Minas Geraes. Apresentado no c.lia 
a . • • • 

N. 88 de !8Sii.- Idem idem o ,Da·. Ernesto 
Plo de Mares Guia, pelo t8° districto de 
l\llnas Ge1·aes. Idem, pag. 177. 
. c a.- a cornm1ss· o c mquert o 
reconhecendo deputado, o Dt·. José llompco 
de Albuquerque Cavalcanti, pelo 3() districto 
do Ceará. Apresentado no dia !O de .Março_, 
pag. 216. 

N. 00 de J885.-D:L 3:1 commissão de inque· 
rito reconhecendo deputado o Dt·. Alvaro 
Augu!ito de Andrade :Botelho, pelo !3° di.s
tricto de Minas Geraes. Idem, pag. 216. 

N. 9i de l88õ.-ldem idem o Dr. Antonio Jus· 
tiniano das Chagas, pelo 6° d istricto de Minas 
Geraes. Apresentado na sessão de :1 de i\larr.o., 
pag. 226. • 

N. 92 de 1885.- Da. 2a commissão de inque
rito reconhecendo deputado o Dr. Leopoldo 
Augusto Deoclecianno de Mello Cunha, .pelo 
~o districlo da Espírito Santo, apresentado na 

. sessao de i o de M:trço, pag. 266. 
N. Q3 de 1885.- Idem idem o Or. Joaquim . . o . . 

' . 
:Minas Geraes. Apresentado 'na sessão de ~6 de 
:Março, pag. 320. . 

N. 94: âe 1885.-ldem annullan·do o d!plomn. 
conferido ao Darão de Anadia e mandando 
proceder a nova eleição., pag. 323. 

N. 95 de !88:5.- na 2a com missão de inquerito 
reconhecendo deputado o Dr • .Adolpho Be· 
zena de Menezes, Jlclo 311 districto da COI'te. 
Appr(l.scntado ua sess~o de J6 de llarço 
pag. 330. 

N. 96de i88õ.-Idem, idem o Dr . . José Luiz 
Coelllo Campos., pelo ~~~ dlslrir.to de Sergipe. 
Appresentado no dia ti' de Março pag• Mt. 
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· N. 97 de ·ISSS.-Idem idem o Dr. Alfredo 
Caminha Valdetaro, pelo 1° districto da Corte 
Apresentado no dia 17 de Marco p_ag-. 3~2. 

N. ~8 de !885.- Idem idem "o conselheiro 
l\Janoel Antonio Dua-rte de Aseveclo, pelo 5° 
districto de S. Paulo. Apresentado no dia !'7 

. . ag. 3~2. 
• e c i),- a commissao c 1nquer• o 
annullando aell~ic:io elo 8° clistrieto de. Pera 
nam buco. A preseit ta do na ses5flO de 19 de 
Mn.rco. ar. :~93. 

N. iOU e ·;>.-I em 1 em o r. omaz 
Pompeu de Souza B•·azil_, peJo '7° rlistr1cto do 
ceará. Apresentado nn. sessão. de 19 de Março 
llag. 395. 

N. lOI de 188i;.- Da 2a comn'iissão de inque
rito reconhecendo deputado Dr. Jo;lo dos Reis 
de.Souza Dantas Filho, pelo 5° distrieto da 
Bahia. Apresentado no dia ~9 png. 398. _ 

N. !02 de ~88i).-. Da P commiss:to de in que . 
rito rcconll~cendo deputado o Dez~mllar
gador Candido Gil Castello Branco, pelo i 0 

• • • • • • Q 

de .1\lnrco e arprovado png. 47:3. 
N. W3 de.i88~.i.-lla 2a corr.missiio di'! inquerito 

reconhecendo deputaclo o Barão da Eslancia . . . . . . 
&83. 

N. iu!J, de IS8ti.- Da. 3~ commü;siív r1e inqucJ·i· 
to nnnullando a cleic:io do i 0 distt·icto de -, .. . ~ 

•. . 
l\1 arço, pag. õO!. . 

. Requerimento• ( a1wesentados pelas· com· 
. missões de inquedto): 

na 2.tl commissão: 
c A 211 commissão rle inqnerito rerruer qur, 

com urgencia1 . sejam· lhe pres••nles o livro 
· das aetas da elefç~o de Gu:ttJY·mlrlrn, muni· 

clplo de 1\lagé, provineln. tio Rio rle .i.melro, 
relativo á. elelcllo rlc '7 de Janrlro._ e hem 

i , . • 

em que rol transerlptn n referida neta. 
• Sala das CommlssOPR, t9 de Fevereiro de 

ISS:S.- C. Sallu.- C . .Al on.Ro.- All1ttrtn RD· 

Leonoitlo IIÚlltiioa.- 'Ãir,·cdo Ct,lwo•.-Sctmi;i: 
- lf. S. Carvalllo.,. 

A~rescntRdo c approvndo na Rcssno do !O de 
Fevereiro, pag. ü3. 

Da SB commlssll.o: 
• A 111 commlssllo de inquerito requer que, 

com urgencia, lhe sejnm presentes ns actas 
das eleições em l 0 escru tini o das parochias 
de Nossa Senhora da Piedade de Lençóes, em 
2° das parochias de Itapeteninga. e La· 
yrinbas, e em 1° e ~o escrutínios das pa-

. rochias da Fortaleza, Santa Barbara., do Rio 
Pardo, Santo Antonio da Boa Vista~ do 5° 

: dislricto de S. Paulo. 
« Sala dns sessões, em 23 de Fevereiro de 
· 1885.-LeoJ)oldo de Bulhões.- C'1rlos .Affonso. 
. - Al{7'edoChr.t·es.- Antonio Carlos.- Alberto 
· Bezamat.- Schutel.- C. Salles.-, 
Apresentado e approvado na sessão de. 2~ de 

Fevereiro,. pag. ti7. 
Da ! 11 commissão: 
cr A !3 commissão de inquerito requer que 

com urgeneia s. ~ sollieitem do Ministerio. do 
· Imperio os seguintes documentos relativos 
. ao 4° districto da Provincia do Ceará, de

vendo ser requisitados do . presidente da 
província por telegramma_, caso não existam 
na Secretaria do Estado dos Negocios do Im-
perio : · · . · · 

. f. 1. o os linos da· eleição e ·da inscripção dos 

eleitores do collegio ele Ipú, e cop1a. do 
otncio que os acompanhou para a presi
dencia da mesma provincia ; 

li 2. o As aetas da apuracão geral ·do mesmo 
districto, procedida nos dias 17 e :1.8 de De
zembro do anno findo, com os protestos e 
mais documentos apresentados pelos inte-
ress;1 os. 

c Sa1a.das commissües, em 28 de Fevereiro de 
1885.- M •• 4lves de Amujo, presidente da i 1 

. ~· . . . 
Apresentado é nppl'ovado na sessão de 7 de 

1\Iarço, pag. W6. 
Da. P commissão: 
g Requeiro que~ com urg-encia, se requisiÚ do 

I\linisterio do Imperio a remessa dos livros 
em que foram lnnçarlas e transcriptas as 
r~ c tas da eleição procedIda em· 6 de Janeiro 
do corrente anno, em . 2° escrutinio, na. pa
rochin. do Coração d<.J lesus de Pilões, dq 3° 
distri~to da P:1rahyba do Nort~. 

« .. a a as comm1ssoeg,.. e arço e . 
!rlanoel Alves de Arattjo.- José Marianno.
Jonqui1n Pedro. - .F·raul,lin Daria.- José 
Pont elt. » 

Apt·csentndo e :~ppr.cvndo na sessão do 2 e 
.Março, pag. !07 . 

Da tn commis5:lo: 
cr equere.mos, em nome '· n. tn r.o:nlll~ 1ssao o 

i!IIJUCt'ito, que se J'cqucsatc do presJJcntc da 
provlncia do C€'nrá. poa· iulel'medio do Mi
ulstcrJo do l111pedo, a remessa .do livro dns 
actali dn elelçl\o tia pnrochla de .Milagres do 
ou distric:to <.la Jllesma provi ncia, . devendo 
n req ulslçtlo ser telta po1· meio de tele· 
I! rn uunn • 

.. Sala daH commlflslles. a de 1\farÇo de 1883. 
- Jl. A. (16 Aravjo.- Bento C~cilia.no dos 
Santosllmno•·~ J••IB Potnpeu d~ .A . Cavai· 

vencido.- .li'. Dor,CJ.- Samue Mac·Dozoell,» 
ÂJ>I'CIIontado c npprovado na sessa.o de 3 de 

~larço, pnlf. 10'7. 
comm as o: 

• Uequeremos que, por lnterme!llo de Minis· 
tr.r10 do lmporlo, se regueslte com ua·gen· 
ela a remessa do livro da~ actas de ltamo.· 
rncá, c o de notas do escrivão do juiz de· 
pnz em ~ue fornm ti'Rnscriptas as rere•·ldas 
netas devendo essa requisi.,tD.o ser retta no 
presidente de Pernambuco, por telegramma. 

• Sala das commissoes em 4 de llarço de !88~. 
- M • .Alves de .Araujo.- José Marianno.
Joaquim Pedro.~ Mac-Dowell • ._ Alvaro Ca· 
m.inha.- F. ·Dot•ia~- Bento Ramos.- José 
PompeU.•> . . 

Apresentado e approvado na sessão de i> . de 
. Março, pag. Uo. . 

Da ~:~. commissão: 
a A 2acommissãode inquerito requer que se 

re uesite do overno afi . · em 
pr!!sentes, os livros das actás e transcripções 
que serviram na ultima eleição geral, nas 
paroebias de Santo Antonio e Santa Rita e 
suas secções. 

11 Sala das com missões, 5 de 1\Iarço de 1883.
. C . .Affonso.- Alfredo Chaves.- A Bezamat. 

- Scltutel.- C. Saltes.» 
Apresentado e approvado na sess4o de ü do 

.Março, pa~. lU. · · 
Da ia comniissão: 
cr Requeremos que, com urgencia, se soUcite 

do Ministerio ile. lnstiça, o inquerito haVido 
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sobre os factos da freguezia de S. José 
.( Rec~fe) por occasião das eleiçues ultimas. 

,· Sala das com missões, em 7 de ~larço de !885. 
- -Jrl. Alt,es -de Araujo.- Alvaro Caminha. 

-Joaquim Pedro.- José ..rllarianno.- Joaquim 
Tavares.- Bento Ramos. j) 

do governo o seguinte: 
1° O relatorio que o presidente da J>rovincia 

de Pernambuco fez ao · Governo Imperial, 
dos acontecimentos havidos durante a eleicão 
do i. o districto dá. m·esma província. • 

! .0 Officio do chefe de policia ao presidente, 
co.mo complemento ao de 3 de Dezembro de 
'!88~, sobre os factos occoridos na igreja ma
triz de s: José. 

3.0 Telegrammas trocados entre o Governo 
Imperial e o presidente da mesma provincia, 

e 1ç o o m · . 
« Sala das com missões em 9 de Março de !885. 

M •. .A. de A.rau)o.~loaguim Tavares.-:-Sa-

quim Pedro. - Ji'. Doria. -1osé Marianno. 
-Alvaro Cáminha. 

A resentadõ no dia lO de Mar o rovado 
na sess o e , pag. - !!. 

Da a:a com missão: 
c A ao. commissão de inquerito requer que 

se solicite do Governo que peça por telegram
ma a remessa do livro das actas da eleição de 
deputado geral, do 8° dlstricto de !tlinas, na 
parocbia. dos. Arrepiados. 

« Sala das com missões, 9 de Mar9o de l88lS.
Mat•tim Francisco. -Carlos Pet:coto. -C. da 
Cunha.- Sigismundo.-llibeiro de Mone.:es. . \ . . . 

Apresentado no dla. lO de 1\larço e approvado 
na sessa:o de U, pag. ~6í. . 

A P commissllo de lnquerlto requer que se 
requisite, com ur~rencla, .do governo por 
inrerDiedio do Mlnlsterlo do . Imperio o 
seguinte: 

1. o As autbenticas da ul Uma eleição para depu
tados provlnciaes de Pernambuco. procedida 
na freguezia de S. Gon~.alo do Una.. e que 
devem achar-se archivadas na secretaria do. 
governo da mesma proviricia e na da assem· 
bléa provincial ; bem como o termo de jura
mento do 3° juiz de paz da refer-ida paroclJia, 
Raymundo de Freitas Padilha, e que, segundo 
foi alegado, acha-se appenso ás referidas 
authenticas. 

2.0 O livro do escrivão de paz da mesma paro
chia, em que foi lançado o termo de jura-
mento daquelle juiz de paz. . 

• 0 Os l"vros das a=· tas das e lei ões roced idas 
em 1° de Dezembro de !884, nas parochias·de 
S. Gonsalo do Una, de Nossa Senhora da Con· 
ceição e S. José do Rio Formoso. · 

· Estas requisições deverão ser feitas por tele
gramma do Ministerio do Imperio ao presi
dente da província de Pernambuco. 

« Sala das commisssões em 24. de Março de l88ã. 
..... Alves de A,·aujo.-losé Jfat•ianno.-1oa· 
l)Uim Tavares.- Fmnklin Doria.-Joaquim 
Pedro. -

ldem: e approvado na sessão de ~i. de lUarço, 
pag. <185. · · 

B.equerboentos (apr:1sentados por depu· 
tados) : 

Do Dr. Affonso Celso Junior : 

' ' -pelo seu autor na mesma sessão, pag. 25. 
Do Sr. Moreira de· Barros : 
«: Requeiro que se or~anize nova lista de de. 

putados considerando diplomas unicamente 
as actas de apurações feitas pelas juntas 
presididas por juiz de direito com o nu
mero legal de presidentes de mesas paro
chiaes.- .Moreira de Bu?·ros. )> 

Apresentado, discutido e approvado na sessão 
preparatoria de !2 de Fevereiro, pag. 27. 

Do Sr. Bernardo de Mendonça Filho : 
e1 Requeiro que, por intermedio do governo, 

se requisite a apresentação do livt·o que 
serviU m · uraltos 
do termo de S. José da Lage, comarca da 
Imperatt·iz, província das Alagôas, e assim 
tarnberr. do rocesso origin=ll da revisão elei· 
ora e1 no mesmo ermo em . 

Apresentado e aporovado na sessão de 24 de 
Fevereiro, pag. 78. 

Idem: 
Requeiro que, por intermedlo do Mlnlsterlo 

d(l lmperlo, se requisite, com Ul'gencla, da 
Camara Municipal da vi lia. de Maria Pereira, 
p1·ovincla do Cea1·á, o Uvro em que 11e to
mou por termo o juramento dos j nlzes de 
paz do ultimo quatt·iennlo. 

.. .. ':\ 

Dos Srs. Satyro Dlns e Adrin.nno Phnentol : 
Requeiro que por lntermeulo do respectivo 

s erl se e a ao ovc1·no a so ul11te I • 
rormaça.o: 

Quantos escraYos existem nctunlmenle matrl· 
culados nos diversos municiplos da pl·ovln· 
ela do Amazonasl1 

.Ap1·esentado ua sessão de !.'!~ de Março o ad· 
diada a dlscuss:lo 11or ter pedido a palavra o 
Sr. A. Flguell'a, pag. i85. 

Requerimento• (apt•esentados po1· diversos): 
Do Dr. Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim, 

pedindo sejam devolvidos á 3.1 commissão 
üe inquerito os papeis concernentes á elei-. 
ção do ! 0 districto da provincia de Goyaz. 
afim .do supplicante poder apresentar sua. 
contestação. _ 

Apresentado na sessão preparatoria de 26 'de 
Fevereiro. Foi a arcbivn.r. . 

no· Dr. Antonio Coelho Rodl'igues, como pro .. 
· curador do nr. Elizeu de Souza Martins con-. 

testanle e a gumas e etções o 3° districto 
da provincia do Piauhy, . pedindo a publica .. 
ção de um documento. 

Apresentado na sessão preparatorl~ de 6 de 
1\Iarç_o e remettido á 13 com missão · de· in· 
quer1to, pag. H6. 

Conte•tações : 
Contestação á eleição do 4.0 districto da. pro

víncia do Rio Grande do Sul, apresentada 
pelo Dr. Francisco da Silva Thvares. Acom· 
panha o parecer n. 7i-l885 dl 33 com
~issão de iJlqueriJq .que recoo.bec'e: de~ut:ldo 
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por aqnelle ·dtstric'to o ·coríselhe.iro Fralidisco :l 
Antunes Maciel, pag. HH. · · · 

Contestação á eleiç~o do ! 0 distrieto da pro· · 
vincia do Amazonas, apresentada pelo Dr. An
tonio ·dos Passos Miranda. Acompanba o 
'Jlarecer n. 69-1885 ·da l 11 co·rámiss1to ·de in-· 

eri\o· ue reconhece de· utado or a: ellê: 

·auaby, como Jlrbeurador do Dr. :Ameri'co de 1 Souza Gomes. Acom-pan'ba o 'parecer n. 7-i- i 
i885 da 2a commissão de inqnerito, que re
conhece deputado por aquelle ~istricto o. 
conselbeiro Antonio ·carneiro da Rocha, I 
pag. l60 . . · . . . I 

Contestação :i eleição ·do 2° districto ·da pro- i 
vincia da Bahia, apresentada ·pelo Dr. José ; 
Eduardo Freire de ·carva_l'ho. Acompan·ha o 

1
: 

parece~. n. 7~....:1885 da ·2a comm·mtssão de 1 

inquer1to , que reconhece deputa·do 'por l 
. _., , • I •- • -, · ,. • I • 

Ilepre•entações: 

Do Barão de 1\Jiranda e outros :~gricultores 
domicUiad~s no munt~ipio ·de·Canipos, apre
sentando dtversos alv1tres para. resolução do 
problema ·do elemento se·l'vi l. 

Apresentada á. ·camara na sessão preparatorla. 
de 20 de Feverei:ro .e ·reme'Uida á r.om missão 
de justiça ·civil quando foi nomeada, .pag. õL 

Jl.$. eamara municipal da .villa. de Xidriea, 
. provineia de S. Paulo, peàlndo a decretâÇão 

de fundos para a abertura de um·a estrada 
qu·e ligue aquella villa á :de Para'Iiapanema 
e o competente fio telegraphico. 

,Aprese~tada na se~sao de 13 :<le .1\fa:rço ·e re
. metbda á com misSão de orçamento quando 

for eleita. 

Doeouaentoa (que .acompanham dive1·sas con-
e 

Documentos que.acompanbam o ·parecern. 95 
. -188:), sobre a eteicao do 3° districlo da 

cOrte, pag. 313. • 
Documentos que aeompanbam o parecer n. 97 

i881S sobre as eleições do ! 0 dlstrlclo da 
cOrte, pngs, 30i o il3. 

Documentos relativos ao parecer n. 98-l881S 
sobre a eleição do ·.6.0 dlstrieto da provlnela 
de Sergipe, png. 363. 

Documentos relativos ao parecer n. 99-l88:S 
sobre :-ne0leiç&~ ~o ~o·dist~~~~9 de Perl)ârn~~ço, 
pag • ..v • 

Documentos ·reb.li'vos 'ao íJai'ecer n. '97:.;;;.f885. 
sobre a ·eleiÇão :do 't0 :iJistrieto :dà éôrte, 

. pag·. ·iOO. . . . .. 
Documentos que acompanham _e parecer n.IOO 

-t885 sobre :a eleição do 1J0 'fl.istrieto do 
·ceará, pag. 419. 

· Documentos ue aco.mpanbam o par~e~t il. !01 
- , so re a e e1ç o ' o 1 

· Bahia, pag. 457. · 
Documento que acompanha o parecer n·. 93-

:1.885 sobre .a e lei ão do ! 0 dis~r:icto da .pro-
vineia do Espii'it~ _an .o, .J?'ag .. . ...... . . . . 

. Documentos e con.tes'tàçlio ·qu~ acoiD:,p~nham o. 
·pa·reee·r n. g&,.-.1885, relativo·a. eleiÇão 'do !to. 
·d:istric'to da :pr()vincia d'a~ Alà:g·ôas~ aJ1~U.llan
doodiPloma do Barão de Anadi'a, pag. 436. 

-Documentos q·uc 'àco'mpa'nha·~ o ·par~ce~. n. ~Oi 
-l885 sêtbre a. eleiÇão do !<~ dxstrtcto do 

. Piauhy, pag. 474. . .. . . . . .... . · . · 
Docum·entos que acompanb~~ ~ p-ar.ecer_ ~· iM 
. _de ~885, sobre a eleição d·o ! 0

. d1stncto de 
. llatto GrosSo, pag. õ3L . . 

• • r : ' .- ' • · • ·· ... .. - • I" • 

~o districto do Ceará o Dr. 
pag. 505~ 

B 

Beznm:lt, pag . .l8&. 
Barão do Guahy, pag. U.9. 
Barão de Anadla, paJt . !8. . 
Bezerra de ~lenezes, pag. !6. . 
Beze1·ra Cavalcan~i, pags. 19,27 e 4.87. 
Bernardo de Mendonça Sobrinho, .pags. 7, as, 

36, 78 e !õO. · · . 

c 
castrioto, pa·g. i92. 
Cantão, pag~ 28. . 
Carlos Peixoto, pag ~ 33, 

D 

~eme\rio Bezerra, pag. u .. 
E 

Eufrazlo Correla, pags. 166 e 173. 

F 

Fellcio dos SanLos, pag. 686, 
Francisco Sodré, pag. 160. 
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d 

José Pompêo, pag. 49!. : 
Joagui m Nabueo, pag. !5. 
José llarianno, pag. 4:7. 

Louren~o de Albuquerque, pags. e 96. 98. 
Leopoldo de Bulhões, pag. 48. 

111 

1\lessias, pag. n. . 
Mol'eira de Barras, pags. t8 e 2~. 
!llaciel, pags. 23 e 485. · 
1\tiguel castro, pag. ~3. 
!llae-Dowell, pags. 5~, 78, 80, 109, 5:65. 

. !llartim Francisco, pag 97, ~65, 4:88. 
p 

8 

Si nu mbli Junior a a. 14. 
,a yro D1as, png. ~. 
Siqu~ira .Me~des, pag. t~. 

v 
Ulysses Vianna. pag. i90. 

v 
Yalladares, pag. ~74:. 

INDICE 25 

Zama, pags. 9, .U, 98, 150, 267, !76, ~7. 

A mesa da camara dos Srs. deputados tomou 
eonbeeimenlo do se"ulnte: 

Expe,llente t 

. Actas de todos os districtos eleitoraes do lm-. . . - . 

á assembléa geral legislativa:' 

Officios: 
Do ministerio do imperio... .. • . ...• •• 18 

·Idem da fazenda .•...... , ••• . .•. ,. ~ 
Idem da justiça........ . .. . .. . .... õ 

Do senado... .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :25 
De prt'Sidentes de provineias. .. . ..... 14 
De diversas autoridades. .. .. .. . .... .. 8 
De deputados ... . . : . ·: . ...... ·.:....... ! 

art. ts0 do regimento.. . • . . • • • . • . • . . l 
Idem das tres com missões de inquerito. 103 
Requel'iment.)s ap&-esenlados por depu-

ldP.m da.s com missões de inquerit().. . . i2 · 
Idem de diversos.. .. .. . ............ .. ! 
Contestações q ne. aeompanpam P.are-.. 
Idem contra diplomas •..•..........•. 
Collecções de documentos publicados 

çom os. pareceres das com missões de 
1nquento. ..... . .... ... . . . . . .. . .. . . . ti 

Representa~ões. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 2 
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CAIARA . DOS SENHORES DEPUTADOS 

fa. SESSÃO P.lEPARATORIA EM 1i DE FEVEREIRO 
DE O 

Presidencia .do Sr. Antonio José Henriques 

SUMMARIO.- Apresentação de diplomas.- Rolatorio c 
synopse dos trabalhos da Camara dos Sra. Deputados 
na sessão do.anno.do l~. 

Maciel, Diana~ Joa-

O Sn. i o SEOUTARIO declara. que ae acham 

Antonio José H ·nriques, Paasoa de Mirànda, 
~tyro Diu, Adriano Pimentel~Can.\lo, José de 

' . . -Joaquim Nabuoo, Joaé Marianno, Cora-6& de Leitlo da Cunha, Mac-Dowell, Almeida Olivei-
Araujo, Jo~quim Tavares, Henrique Mll~quea, ra, Córte Rodrigues, Dia~ Carneiro, Caatello 
Sigi•mando, Drumond,Alcoforado Junior, UlyK• . Branco, Dorie., Borges, Ambro~io Silva rio, Por
sei Vinnna, Bento Cecili no, Gonçalves Forrei· tagal, Ama.ro Bezerra, Antonio Pinto, Alvaro 
ra,Antonio da Siqueir&, B•lrnardo de Mendonça, Cavalcanti, Joté Pom.,eu, Rodriguea Junior, 
Barão de Anadili, Messias, R.ibr~iro de Menez~>s, Theodurr~to Souto, Barlo de Canindé, Almeida 
Lourenço de Albuquerque, Sinimbú Junior, Castro, Manoel Coelho, Thomaz Pompeu, Cami .. 
Leandro Maciel, Barão da. Estaneia, Olym- nha, Moreira Brandia, Carneiro da ·Cunha, 
pio de Campos, Sancho Pimentel, Barão Lopes Pesso&, Cruz Gouvêa, Viseonde de Souza 
do Guahy, Ferreira de Moura, Prisco Paraizo, Carvalho, Manoel Portella, Joaquim Nabueo, 
Francisco Sodré, lldefonso, Carneiro da Rocha, Jose Mariano, Corrêa. de Araujo, Joaquim Ta
Araujo Pinho, Innocencio Góes, Souza Dantas vares, H·~n~ique Marques, Segismundo, Orunl
Filho, Zama, Rodrigues- Lima, Fernandes da . mond, Alcoforado Jun1or,Ulysses Vianna, Bento 
Cunha. Junior, Barão da Villa da Barra, Mar- Ceeilia.no, Gonçalves Ferreira, Antonio de Si
colina Moura, Valdetaro, H:•nrique-de Carvalho, queira, Bernardo de Mendonça, Barão de Ana· 
Fernandes de Oliveira, Bezerra, Castrioto, dia, Messias, Ribeiro de Menezes, LourenÇo de· 

- · · · "' s· · · · · e ndro Maciel 
Alfredo. Chaves, França Carvalho, Pereira. da Barão da. Estaneia., Olympio de Campos, Sancho 
Silva, L'lcerda Werneck, Andrade Figueira, Pimentel, Barão do Goahy, Ferreira de Moura, -
Oliveira Bello, Cunha Leitão, Eufrasio Cozerêa, Prisco Par~o~ Francisco Sodré, Ildefonso:de 
Alves de Araujo, Silva .Mafra, Sehotel, Ca• Araujo, Carneiro da Roeh&, Araujo Pinb.o., In-

. v. -I•'-1 
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noeencio Góes, Souza Dantas Sobrinho, Zama, 
Rodrigues L1ma, Fe;-nandes. da Cunba Filho, 
Barão da Villa da. Barra, Marcolino Moura, 
V aldetaro, Htmril{ue de Carvalho, Fernandes 
de OlivP.ira, a,~zerra de Menezes, Castrioto, 

· · at 
Alfredo Chav~s, França Carvalho, Pereira da 
Silva, Lacerda Werneck, Andrade Ftgueira, 
Oliveira Bello, C11nha Le:tão, Eufrasio Corrêa, 

ves · e. ArtUJO, :Sl va >lo a, c n , -
margo, S·~lgado, Tavares, Mac1el, Diana, Joa
quim Pedl·o, Diogo de Vasconcellos, Candido d~ 
Oliveira, Affonso Penna, VaUadares, Antonio 
Carlos, Barão da. Leopollina, Penido, Cabral, 
Joaquim BAnto, Alva,.o Botelho, Soares, Carlos 
A-ffonso, Felicio dus Santos, Affonso Celso Ju

CEAI\ .Á. 

i o districto : 
Frederico Augusto Borges, 
Manoel Ambro .. io Silveirct. Torres Portugal. 

Amaro Cavalcanti. 
Antonio Pinto de Mendonça. 

José Pompeu de Albuquerque Cavalcanti. 
4> districto : · 

Antonio Joaquim Rodrigoes Junior. 
Theodureto Carlos de Faria Souto. 

5o districto : 

Os diplomas aprea~ntados são pelo mésmo Barão de Canindé. 
Sr. secretario relacionados pela fórma segnintà: Miguel Joaquim de Almeida Castro. 

nior, Barão do Diamantino e Metello. 

AMAZONAS 

Antonio dos Passos Miranda. 
Satyro de Oliveira Dias. 

Antonio Xavier de Oliveira Pimentel. 

to districto : 

lolé Ferreira Cantão. 
2o distrieto : 

PhUippe José de Lima. 

So cliatricto ~ 
Guilherme Francisco Cruz . 

4o districto : 
Conigo Manoel José de Siqaeirt. Mendes • 

. & diatriato : 
Dr. Jod Maria Lei~ da Cunha. 

8t diatricto : 
Dt~ Samuel Wallace Mac-Dowell. 

HAIU.NBÃO 

2° cliltricsto: 
Antonio de Almeida e Oliveira. 

4° districto : 
Manoel Bernardino da Costa Rõdrigaes, 

5o distrieto : 
lft&nseisco D1aa rneuo._ .. 

PUUHY 

1°· districto : 
CâDciido Gil ·Caatello Branco. 

• ~ distrie&o : 
Jqe.é Baa~on de Miranda Ozorio. 

3~ dia\rioLO : . 
P.n.~n Americo de Mene111 Doria. 

is 
Manoel Coelho Borges do .Nascimento. 

7J districto: 
Thomaz Pompeu de Souza Brazil. 

So districto : 

RIO GRANDZ DO :NOR.TB 

{o diatricto : 
Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 

2° diatrieto : . 
José Moreira Brandia Castello Branco. 

PAlUBYBA 

i o districto : 
Anizio. Salathiel Carneiro da Cunha. 

1s r1c 

AnLonio José Henriquea. 
3' dietric&o : 

José L,..p••s Pessôa da Costa. 
José Evariato da Cruz Gouv&a. 

4° diet.rieto : 
Manoel OJ.ntasCorrêa de Góes. 

5° distr1cto : 
Visconde de Souza Carvalho. 

Pll'RNA.KBUOO 

i 0 districto : 
Manoel do Nascimento Machado Portella. 

· abuco de Arau ·o. 
2' districto: 

José Marianno Carneiro da Cunha. 
3.> districto : 

Antonio Franciseo Corrêa de Araujo. 

4° districto : 
Joaquim Tavares de Mello Barreto •. 

63 diatrict J : 

Henrique Marque• de Bolb.udt. Oat~lc&uti. 
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.. 

7o d1str1cto : 

Segismundo S. Gonçalves. 
So districto : 

Gaspar Drumond. 
9> districto : 

José BP.rnardo Galvão Alcoforado Junior. 
A 1\ .1." • 
... v w•,.~• ..... ,..., • 

UlyssPs Machado Pereira Vianna. 
U distr ·c to : . 

Bento Cecilia.no dos Santos Ramos. 

i2 distt·icto : 
Antonio Gonc;1ves Ferreira. 

i3 districto : 
Antonio Manoel de Siqueira Cavalcanti. 

ALAGOAS 

i 0 districto : 
Bernar~o Antonio de Mendonça Sobrinho. 

2~ districto : - . ,. na.rao ue • 

3' districb ; 
Francisco Ildefonso Rib3iro de Menezes. 

4° districto : 
Louren~o de Albuquerque. 

5° diatricto : 
Joio Lins c. de Sinimbu~Junior. 

to diatri~to : 
Leandro de Siqneira Maciel. 

2° diatricto : 

Barlo da Estanela. 
s) diatricto : 

Padre Olympio de Souza Campoa. 
4° diatrioto : 

Sancho de Barroa Pimentel. 

to diatricto : 
Barlo do t";uahy. 

2° distncto : 

lABIA 

Joio Ferreira de Moura. 
3.) distrieto : 

J:f"t&DClSCO l""l'lSCO ae .,OUza l'"aJ'aliO. 

4o di-trieto : 
Franei~co Maria Sodré Pereira. 

5() distrieto : 
lldefonao José de Araajo. 

6G districto : 
Antonio C:~.rncsiro da Rocha. 

7:> districto : 

Joio Ferreira de Araujo Pinho. 

s~ districto : -

Innocencio Marques de Araujo Góes. 
~p districto : 

J o3o dos Reis de So11za Dantas Filho. 

iO districto : 
AristideR C2sar Espinola. Zama. 

.. -" . 
.L l U1l:I~I-J.l"l.V e 

.Antonio Ro:lrigues Lima. 
i2 districto : 

Joaquim Je!"onymo Fernandes da Cunha Junior. 
f4 districto : 

Barão de Villa. da Barra.. 
Marcolino de Moura Albuquerque. 

RIO DE JANEIRO 

:1° distrieto : 
Alfredo CamiUo Valdetaro. 
Antnnin FAr-a·Ail">l ViA.nnR 

2:) districto : 

HAnrique Alv~>s de Carvalho. 
1 • co ... ,. •• 
uuQ'iu•.u L"tiL- ug V~l.Ytllo.l"lll• 

3' distrícto : 
Adnlpho Bezerra de Menezes. 

4o districlo : 
Carlr,s FredArico de Caatrioto. 
Luiz Carlos Fróes da Cruz. 

50 ui .. tricto : 

Franei~co Belizario Soares de Sousa. 
H I dllti'IOtO : 

Thoma1. Coelho de Almeida. 
7o di dl"i 1\lft • 

Alberto Bezamt.t. 
8 • díatricto : 

AIC.·Ad , Fernandes Rodrigues Chavet. 
9' di~tricto : 

Carlo• Antonio de França Carvalho, 
Joao Manoel Pereira da Silva. · 

tO diatricto : . 

Manoel Peixoto Lacerda. Werneck. 
ti lliatrieto : 

D~mi Dfl'OB de Andrade Figueira. 
t2 diatricto : 

Luiz Alve~ Leite de Oliveira B~llo. 
Antonio Canl.lido da Cunh& Leitlo. 

PARANA' 

f 0 districto : 
.Manoel Rufrazio Correia. 

2o dist•·icto : 

Manoel ~lvea de Araujo • 

&AmA . CATBARfN.A. 

to distncto : 
Manoel da Silva M~fra. 
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2e1 districto : 
Duarte Para.nhos Schutel. 

ESPIRITO SANTO 

'sr1co: 
Oeocleciano Leopoldo Cunha. 

i o districto : 
Antonio Eieuterio Camargo. 
· 2e~ districto: 

Joaquim Pedro Salgado. 
4° districto : 

Francisco A utanes Maciel. 
Francisco da Silva Tavares. 

5° districto : 
José Francisco Dianna. 

Joaquim Pedro Soares. 

i o districto : 
Diogo Pereira de Vasconcellos. 

2° districto : 
Candido Luiz Maria de Oliveira. 

So distrieto : 
Aft'onso Augusto Moreira Penna.. 

Joae Carlos Va.llada.res. 
7o diatricto : 

iO di~tricto : 
J'olo Nogueira Penido. 

U distrieto : 
Joaquim Bento Ribeiro da. Luz. 

i3 districto : 
Alvaro Botelho. 

i4 districto : 
Manoel José Soares. 

f5 distrieto : 

i7 diatri<'to : 
Antonio Felieio dos Santos. 

20 districto : 

a. 

Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior. 

MATTO GROSSO 

to diatrieto: 
J01é Ma\"ia Metello. 
Bulo do Diamantino. 

fo distrir'tO: 

Antonio da Silva Prado . 
2o diatrieto: 

Antonio Moreira àe· Barros. 
3o àistricto: 

4o distdcto: · 
Rodrigo Augusto Silva. 

5o districto : 
Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

6) districto: 
Mar ti ai Francisco Ribeiro de Andl'ada.. 

7° districto·: 
Manoel Ferra~ de Campos Salles. 

8o districto: 

9o districto: 
Joaquim. Delfino de Ulhõa. CinLra. 

0 SR. MART!M FRANCISCO :-Peço ~ palavra 
pela ordem. 

O Sa. PaESIDENTE :-Por emqnanto està-ss 
organiza.ndl) a relação dos diploma• ~ue foram 
ap·~-'sentados, depois darei a palc~ovra. ao nobre 
deputado. 

O Sa. MARTrM FruNcisco :-São npenaa duaa 
palavras. que podem infiuir nessa relaç4o. 

:-T 

O Sr. Ma.rtim. Francl•coa
Sr: presidente, vou remetter á rneaa. ccrtoa pa-

., ' 
eleiqão do 1 o districto da minha província., pe
dindo a. V. Ex. que, em tempo opportuno, os 
envie â respectiva. commisalo. 

0 SR. PRESIDENTE :-0 nobre dop11tado aorá 
satisfeito. 

ó Sr. Satyro Dia• (pela ordem): 
-Sr. presidente, julgo haver depoato nas mloa 
de V. Ex. o diploma de deputado, legitimamen• 
te ~>leito ·p --Io 1 \) district•1 da provincia 1lo Ama
zonas; entretanto, da. leitura. que o.oab" de fa· 
zer-se da relaçã1' dos deputados diplomados, 
conforme determina o regimento deata eamara, 
vejo. cum sorpreza, que nella se acha incluido, 
como deputado tambem diplomado pelo {0 dia• 
tric.to da.q uella no~re provincia, o Sro. D1·~ ·An-

Firmad•) na h~i, :firmado na propria. autoridade 
desta cama.ra (apoiados). eu reclamo contra. se
melhante inclusão, porque ella ••. 

0 SR. pASSOS MIRANDA :-Si esta alguma 
eous& em discussão, p~.;o ·a palavra. (H a outros 
apartes.) 

O Sa.. SATYRo DrAs :-Peço a . V. Ez:., Sr. 
presidente~ que me mantenha a pa.laVl"a. 

O Sa.. Puarn•NTm :-Peço aoa nobrea depu· 
tados que deixem ouvir.-o·ora.dor. · 
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O Sll. SATYBo Dr.A.c:c :-Trata-Qe, Sr. presi
dente. d~ uma questAo que ontende com o meu 
direito itnmediato de representante de uma 
provinda. · 

O Sa. PAssos MtRA.NDA :-To.mbem enten-

O Sa. SATYRO DrAs :-Si eu não levantasse a 
questão neste momento, desde logo ficaria pre-.. . . .. . . . -
tinao da pro'\Tincia do Am·Jzonas, po•·que não 
concorreria, como depu ta:Jo diplomado, para a 
eleição a· que se vai pruceder dentro de poucos 
momentos. 

Vê V. Ex. que a. oecasião é a mais opportuna. 
para. que liquidemos este ponto; portanto, 
repito, reclamo contra a inclusão do Dr. Anto
nio dos Passos Miranda .•• 

O SH.. PAssos MIRANDA:-E eu reclamo con-. - . 
· O Sa. SA.TYRo Da~:- ••• como deputa.do 

diplomado pela provinci11 do ~mazonas. 

. O SR. SA.TYRO Dc.u:- QaiLodo, Sr. presi
den~e, a lei deu a. V. E~. ft. faouldadll de recebl3r 

' dep11tados eleitos, não eonailArou a p··s~oa de 
V. Ex. um aimplea automa.to p!\t'a. receber 
qu · esquer papeis, que a phantaaia. .te quem qu,~r 
que s~ja vã depositar em !>!Ua.s milo•q a lei cer
tamente conferiu a V. Ex .• o dever •.• 

UM SR. DEP:UTADD:-A obrigação de exa-
minar. ·· 

O Sll. S.A.TY'B.O Dus:- ..• o direito, o eri
-terio ara distin uir entr ' cU l oma e rli loma, 
isto é, a. lei exige forçosamAnte que V. Ex. só 
receba. aq11illo que fôr legalmente um diploma. 
(Apoiados.) 

UM Sa D:s:l'UTA.oo:-Qual é essa lei 
O Sa. SA.TYllO DIA.S:~A lei é o regimento 

4e~ta caS\, que no seu art. 3o diz terminante
mente que os deputidos eleitos entregarão ao 
presile'1te os seus diplomas. 
. Diploma~ Sr. preainen.te, nito póde ~er senão 
a acta da apura.ção geNl das eleições de um 
districto, fdita. pela junta. apuradora desse dis
tricto. 

O Sa. Pusos MnuNDA:-Estou de accórdo. 
O SR. SA.TYRO DIAS : - Junh apuradora, 

Sr presidente, é di~J.nte da lei a reunião de, p~lo 
menos, quatro juizes de paz. presidentes de 
mesM pal'ocbiaes. presiciidos pelo juiz dA direito 
da séde do di.strieto. Logo, diploma só póde ser 
o a q} assio-nado or esse' mesarios, isto é, 
pelo juiz de direito presidente e. pelo menos, 
por q11atro juizes de paz. ( Apolados e apartes. 
O Sr. presidente pede attenç/Jo.) 

Bem sei, Sr. presidente. que infelizmente as 
.juntas B'~ fraeeionam muit·lavezes e s~;~i tamb.em 
que.ba quem pense qae nesses caso:; a presum .. 
·pçio dll verdade ou eseá do lado do juiz de di
·reito. presidente da janta. ou está do la.do dos 
.mesarios que se sapa.raram. delle. Mr.s. ~m 
.um ou em outro eaao, ,nio tem ab1olutamente 
razão de ser o papel que o nobre pretendente 

anresentou a V, Ex., porque nem esse p1pel 
esta IISsig-nado pelo honrado juiz de direito d:~, 
comarca. de Ma.nau~, nem esse pa!Jel está assi~ 
gnado pelo numero de juize:i de paz, que a lei 
absolutamente exige para qae uma junta exista. 
A oiados e não a oiados. 

O Sa. PAssos MIRANDA dá um aparte. 

O Sa. PRESIDENTE:-· Attenção 't O nobre 
a.do tem o c11reit.o de pedir a palavra para. 

responder. 
o Sa. s.~TYRO DrA.s;- A lei defi.nidamente 

e~ige que, pa•·a a existencia legal de uma junta 
apuradora, funecionem, pelo menos, quatro 
juizes de paz. . 

Pois bem, o nobre pretendent~ não traz o 
seu papel :tssignado pelo juiz de direito, nem 
tão pouco por qtlatro juizes de paz : o pap1~l 
quo o nobre can.lidato Anv ou á. m~sa está 
a.ss1gna o apena.s nor res JUlZP.B, e paz, que 
se separaram da junta a.plll"adora. do Manaus e 
foram otferecer · lb. 'o am logar ditf·1rente. 

a. o r 
Ioga!" diffe•·ente, não. 

O. SR. S.A:~YRO DrAs:-Sr. presi len~e,.si não 
s 1:' 

si ella. não basta. para. que V. Ex. dê uma de
cisão consentanea com os principios da jus
ti~a •.. 

UM Sa.. DEPUTADO:- A decisão ha. de ser 
dada pela. casa. 

O SR. SATYRO DIAs:-••. iovoco um parecer 
elaborado no seio desta mesma cama.ra em i881, 
parecer que define perfeitamente o que é diplo

"i dos areeer ue estã assi nado or 
memb•·os ~onspícuos da. c~J.mara. passada, entre 
OS quaP>B fi.gUI."i!. O illustre cnefe do part:do eon.
serva.ior ·da provincia do Rio de Janeiro, o Sr. . . . 
conse 1 u. 

A camara me permittirà. que leia, ao menos, 
um topico deste parecer. 

VozEs : - Leia todo. 
o Sn.. SATYRO DIAs:- Diz a commissão (lê): 

< A eommissão nomeada, etc. , etc •.• entre 
os diplomas apresentado~, e_xistem dou~ e~ 
duplicata. : um pelo 5" dxstrtcto da provmcza 
das Abgôas e outro pelo 4° da Para.hyba.. 

« A respeito do primeiro, entendeu a. com:
missão. unanimemente, qu~ EÓ devia cons1dera1· 
diploma a acta de apuração, feita pela junta. 
presidida. pelo juiz de direito do Penedo, embora 
começa.~ no paço da Camara Municipal c~m 
todos os presidentes das mesas eleitoraes d!> dzs
tricto em o numero de nove, e termtnada 
apenas com trea delles e um JlllZ e paz e e
nedo, chamaria para tal fim n.a igrej:t matr~z; 
e como contestação ou protesto à apuraçio feita 
pelos outros seis presidentes de mesa.s eleito
raes. Em consequencia, incluiu o nome .do 
Dr. Berna.rJo Antonio de Mendonça St.brinbo, 
apresentante da primei1·a apa~aç~o. na. lista 
dos deputados, cuja el.;içio o1ferece dav1da.s e 
soffre cont(>sta.ção, e não incluia em nenhuma 
dAllas o do Dr. Theopbilo Fern&ndea dos San
tos, apresentante da. segunda. apQ.l89io ... 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 30/01/2015 15 57- PÃjgina 12 de 37 

6 Sessão preparatoria em 11 de Fevereiro da 1885 

Este par~eer, qnP. é t;.,rmina~te. que é claro, 
que não pó !e ~<offrer sér-ia. conteat<lçào, esta as
sign·td • p•·los Sra. Moreira de Barros. Daniel 
Accioli. Leopoldo Cunha, Paulino de Souza e 
Alves de A•·aujo. 

. 
ta.mhe:n a. s.egunda parte. 

O Sa. SATYRO OtAS:-Posso ler, mas não tem . . - . 

O Sa. ULYssEs VIANNA:- Tem, pois- não. 
o SR. SATYRO DIAS: (Lê) : 
c A r··speito do 4) districto da provincia da 

Parahyb:i a. commissão divid·u-s"l. A maioria 
composta dos tres pr:meiros a gnatarios en
tendeu que igual1není.e só devia aceitar coruo 
dipl•ma. 11111·t da.~ du lS aet •B de apurações apre · 
sentadas pelJs llrs. Manoel C lrlos de G.IUvêa e 

• P. t a .. u.-e · r não ha-
venclo pos,;ibilida<io legal de fu nceionare'n a 

· um tt~llliJO duas juntas apura1ora~ em um m<>smo 
districto, deste que não podern ~'Star.na mesma 
ecastao em exeretcto e pr s1 in m sa · 

torae:i dou,; juizes de direito da mesma comarca, 
uma d ·ssas juntas é uma reuniãJ illegal. 

o nome do Or Manoel Carlos de Gouvea. na 
lis.ta d_o,. de~u tados. cuja eleição so:fre duvi las, 
e e cor.: testada.. em born. a acta da ap raçiio por 
elle apresentada. e feita. perante a junta da. ci
dade 1e Pombal, presidida pelo jl1iz de direito 
.etrectivo da. C01oarea e cbeó ~residentes de 
meaa.s el,itot"a ·a do distrieto, seja apen"ls as
aignada por aquelle magistrado e um dos me
sarios •.• )) 

toral. 

missão pod·a não sq julgar competente para 
deci.Jir a quPstão. Mas é exactamente por is~o, 
o n• ·bre deputado ajurla-m"', é por Í!OBO qu~ le
vanto. a que,.:tão no se1o da camara, afim .Je que 
ella se. a u~cidi la ant-~s que entremos na eleição 

• a ue Pe vai roeeder. e na ual eu não con• 
sinto, nã' 4uero set" ~-'B u aJo o 1re1t0 que 
me deu a livre e indei:Jendente província do 
Amazona~. (Apoiados.) ' 

• um p';lrecel" a'lprova o pe a camara,e, por
tant~. a eama.ra não póde renegar. 

.Firme nelle e na lei que nos rege, como 
di,.:se, eu confio que V. Ex. dará uma decisãl) 
lP<gal, uma decisã:o justa. uma dAci~ào insJJira.
da. n:io nos cabellos. pretos que folgo de ver 
·na cabeça de V. Ex •• mas noj:l cabellos brancos 
que o collocaram nessa.cadeira, (Muito bem; 
apoiados.) 

r. 
eonLr.t a ·exclusão 10 se11. nome da lista dos di
ploruatos, t"~nioouvido a•• Sr. presidentq dizer . . -._. . -
partitiario. [nfelizuiente do m~smo worlo não 
pen~ou o nobr·e 3o s·~cr·etario, deputado por Ala.
gôas, ue mostrou ser e tnhalo du seu cunhado. 

ot·que tto a, porque re~ra a mesa. JU goa 
da. valid"~de dos diplomas~ Excluiu o seu e ~tcei· 
tou o do Sr. Passos de Miranda. (Muitos 
apartes.) 

Si o nobre 3° secretario houvesse folbeaio o 
pa el que o orador apresentou cowo s~u diploma, 
vena, que con;;ta de tr ·s partes. A primeira é 
uma uma petição du orado•· ao jui~ de direito 
da comarca de Sauto Antão, solicitando cópia 
authentica da acta da apuraçir> gerd; a se-
gund11. e uma cern ão o ta e l que trans
cl."oveu a apuração, tendo a margem uma nnt& 
escripta. p·~lo orador e q11e diz : não ter sido 

----nai6-'li8Bl-VateiP-tHH~tfltlm-.,----------------h~Wt,. :a eerti iãO requerila para ú1.er daplieata. 
O Sa. LouRENÇO DE ALBUQUBRQUl!::-Logo 

(Apartes.) O Ra. S.&TYRO Du.s:-Folgo de ouvir esta 
opinião par~i.da da bancada e'3querda. . 

· O Sa.. LoURENÇO Dlll ALBUQUERQU:m:-Vai 
além da lei ••• 

O precedente, porém,aberto no :1. diatrieto da 
provineia <io Arnazon LS, no 3° da Parahyba, e 
em tantos outroe,sobretud,) ã. theoria qu·~ o ora lor 
leu no Bm.zit d~ hoj ~, pelii. qual qualquer papel 

O SR. S.&TYRO Dus (continuando a ler): off ·recido á m9sa como diploma, dev~ ser 
c ..• e considerou com contest>tção a ap•1ração aceito como tal, por falt ·r á 1uesa compet.,neia 

feiLa pela juntl\ compo~ta dos quatro presíd ·n- p 1ra exammar o documento, despertou-lhe o 
tes de me:<a>i eleitoras~ que recusaram assigoar d rei to proprio. o d \ver de lealdade pat'a com 
a priweit"a aeta, .. presidida pelo j11iz municip.:ll seus correligi()narios. Assim. offereceu como 
do t~r.mo de Pomb:il. di ,.Joma a cet"tidão da acta.. tanto mai~ qu·mto 

A mio.oria da commissio, concordando com a. ae ve que dous dos memb1·os que faziam parte 
maioria quanto a necessi 1: d~ de con<lemnar-se . da junta apuradot"a attenderam à r •clamação 
em prinCifJiO o recurso immoral d,s duplicatas do orador, eqoe rios quatro m~sarios que de··am 
e sem eon·~~stal' a o roce l"ncia da doutrin:-~. ex· diploma ao Sr. Hennque Ma.rqiles, um era ir.
poata.. eaera •ulisoÜ, comtud'~. em adberir a esta compativel. (4partes .) 
parec"ir, por entender qu" esta cotnmissa. o sa. RBSID:&N'l's::- 880 1r com-

. dia dae ~ttribuições que lhe são. marcadas no missão competent·"· 
J'egimento. • 

Está asai.~na.do pelos Sra. Moroira d"l Barros, O Sa. PEono BlllLTB.Ão:- Não comprehenie O' 
Daniel Aceioli, Leopoldo ~Cunh '• P3 ulino J. s. mo,o porque a mesa eonhP-ceu da v Jidffda dos· 
de Soaza e Manoel Alves de Araujo. diplomas apresentados pa.ra oa districtos do 

Amazonas e da Parabyba. a qu' já B'i referiu. 
!l Sa. Atroa~ DE FIGUEllt.A. ; - Si ahi a C?~- P •reee que nio h\ accór.Jo na mesa para r ·eo

misslo não. ae J•dgoo coropetento p•ra d ' Cllil", nbeeer como di •loma o que foi conf ·rido por 
~uant.o ma1s nó11 sem o exame du aetaa I jnnta org ,nizada,conform~ a lei. Appella, pois, 

O Sa •. SATYRo Ou.~:- Aceito o ap'lr~e do pam os sentimen~ol!l de justiç& da mesa e d& 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro:- a com- a camara. . 
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011 o s~u diplomf-1. deve ser consid~rado com:o 

1

. O SR. PRESIDENTE :"'- (le•1do) < São attri
tal ou os di!Jlomas de igual valor devem sel' re- b:âçõ ·s do p~~sid ·nte: abrir e feehar as sessões 
pudiados. áà horas cowpeteotes, oelh .. s manter a ordem e 

_ fazer ub.-e~var a. Constituição e este r•~gimento.~ 
O Sr • .A.ft"~~nso Celso Ju.n"lor Eu, p •rtanto, cowo pl·e:sidente prov1sorio ou 

(para uma exp~'caç·io) :-:-\r. pr·~s dente, os interino •.. 

Vent10 simpleslllent~ varrer a minha te:;tada.. 
Antes, poré1n; peço licPnça para a.ppBlla.r 

para. a calma e circarnspecçãn dos nobre:> cava
lhP-iros prP-sentes. pois sem ell>~s ser-nos-à im· 
pos.:;ivel tom·ll' uma resolução dt g-na de nós. 

A questão _levantada é ~im;>lissirna.. Acha-se 
resolvi ia no regim~>nto da camara, bastao 1o 
para elucidai-a submettel-a a confronto com a 
disposição respectiva.. 

Sul"ge conseguintemente a qul'lstão de saber
se o que vem a ser diploma, investigação que 
incumbe eviJentemPnte á mesa. 

O que é diploma~ pergunto eu a V. Ex., 
Sr. presidente. 

S ~rá. por ventura. qualquer papel enviado à 
mesa. com e~se titulo 1 

Não. J•or eem duvida.. e V. Ex. mP-sino ae<~ ba 
de r~conhe<>el-o negando. ao nobre eandid·• to por 
Pernam ·meo ue acaba de sentar-se, o direito de 
usar da palavra.. 

O que ·será, porém, diploma.~ continuo a per
guntar. 

O regimento é a respe1to omt_sso. n_ao ap~~-
sentan:io uma definição ou am modelo. 

UMA Voz:-E:s.iste a lei eleitoral. 
0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR :-F.xactamcnte. 

Encontramos, porém, na lei eleitoral e nos pre
cedentr•s da casa, em pareci-!I"es tii"mados por 
auetorid 1des insuspeitas. a solução d11. d vida. e a 
defini~ão deseja. la.. Demonstrou-o exhuberante· 
mente o nobre representante do Amazonas. 

A• vista desses pareceres RÓ -pó.ie sei." d~>nomi
nado diploma o a.ssignado pela junta apuradora 
legal. . 

Fica, pois. toda a questão decidida.. indagan
. do-se q11aes dcs apresentados, o.; naquellas con
d~ções. 1'udo mai ~ deve ser considerado eomo 

Ora, não tendo a mesa, ou pelo mP-nos os 
meus eollegas sAcret ~l"io~ que se encarregaram 
de pal"te Jo trabalho. proe,dido a es-e exame. '(JS.
rece-me que o .l,pgico e na:ur·al é voltarem todos 
os documentos pr~aentes aos mesmos_Srs: s~cre
tario~, afim de que elles, I. luz do crtter·Io mvo
cado. de accordo eo.u oa prt•cedentes e com a. · 
lei, organisem a lista dos diplomas legaes, afim 
de por ella aerem chamados os que têm de 
eleger a mesa. interina de que trata. o regi
mento. (Apoiados.). 

Ü SR. ZA.MA E OUTROS SRs. DEPUTADOS :
Não apoiado. 

O SR. HENRIQUE DE CARVALHO : -Não nos 
submettewolj a i:sto. (Ha uutros aparte~·.) 

0 ~R. PRn:s DENTE : Diz O art. 4J (lê) : c.Não 
serão aJmittidos a. votar os deputa tos por dis
trictos ern que houv~r mais de uma. turma. de 
eleitos."~> · 

turmas de ... leito~; V. Ex. não conhece a lei 
eleitoral. 10M Oh!) 

0 SR. PRESIDENTE:- Eu tenho ouvi io com 
attenção arJs nubl"··s deputados que têm f~tlla.lo; 
parece-me que tenho o dtreito de esperar que 
teuhaw comigo o m·~smo procedim:mto. 

O Sa. BEzEl\1\A. CAVALCANTE:- Apoiado; 
ouvir com atten~ão é nossa oorigação. 

0 SR. PRESIDENTE:- Repito a disposição do 
art. 4." A lettra. 1.1esse a.rt igo é clal"is:.iwa e a . . .. . . . 

prtndo-me ex.eeutar e f.1zer executar reHgiosa
men te o lllesmo regimentn , faltaria, deciJida
mente, ao rueu dever, si procedes.;e de modo 
con rarLO. pota os e n o apo'u us. . 

E' ama qu~stão de ordem (não apoiatl:Js). é 
uma questão tendentQ á. boa. e regular dir"'cção 
dos trabalhos (Apoiados e na o apoiado.~). Au
torisado, porL--tnto. como sou pelo regim~nto, 
para decidir as qu~stões de ordem. eu decido de 
conforwid .de com 'J art. 4J. (Viuas reclama
ções. Varius S1·s. deJYUtados pedem a pula-

. era). 
A este respeh'> não a.dmitto discussão. (Calo

rosas reclamações). 
O Sa. ZA.MA. :-Peço a palavra. pela ordem. 

O Sr;. Bernardo de ])J:endon
ça !Sobrinho (3° sec1·eta·rio):-Sr. presi
dente,pedi a palavra '(.Iara uma explicação •. 

O SR. ZAHA. :-Eu já tinha pedido a palavra 
p ao 

O Sa. BERNARDO DE MENDONÇA SoBRINHO:
Como secretario devo ter a precedencia. 

O SR. ZA.MA :-Onde aehou essa. precedenci& ~ 
Tem direito igual a qualquer d"'putado. 

0 SR. BERNARDO DR MENDONÇA. SoB:tiNB0:7 
Mas eu eatou com a palavra dada pelo pres1• 
dente da casa e devo tel' preced ·ncia para dar 
explicações sobre ós actos da mesa, parecendo 
que ne~te caso d~vo fali r antes de. qqa.lqQ~r 
deputado que tenha pedido a palavra. 
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São tão infynd.,da.s as aeeusações . feitas á.l O Sa. PRESIDENTE :-Eu não me considero 
mes~ p~lo nobre candidato do 5o. districto da competente pa.ra. decidir o que é diploma.. 
pronne~a. de P.~rnambuco, Sr. Pedro Beltrio, o Sa. JosÉ MARIANNO :-Veja o que a. camara 
que quasi ma julgo dispensado de dar quaes- deci Lia. 
que~ explicações._ (Interrupções.) ·-Re e' 0 re imento da 

1 s :::; ' 
districto de Pernambuco. deve ser considerada 
como dipl?ma, Hntão eu pediria ao Sr. presi-

á«Juelles que ap~esentassem qualquer .diplom~:~.. 
{Muitos apartl's, sussurro. O 81· . pre:sidente 
reclama attenção.) 

A contestação apresP-ntada. pelo illustre 
candidato :,:ó póde ser tida como diploma pelo 
proprio candidato. (Cruzam-se apartes.) 

E' uma certidão requerida pelo proprio can
didato ao tabelliã.o sobre a apuração feita no 
6o distric:ó, e ess 1 certidão dájustam•mt~ maio· 
ria ao verJadeiro deputa lo eJo 6o districto de 
Pernambuco, o r. enrique Marqu;~s. 

Aqui está. (trtostra)., a camara verá si isto é 
diploma.. (C'ru.za~-se muitos apartes.) 

• 
papel nest·i.S coodi9ões, a oresentado pelo 
prio candidato t1errotado, só podendo ser con
siderado di loma or ter o rotulo escri to or 
elle proprio, póle ser tomado em consideração 
pela meza. 1 

Si eu tratasse de duas apurações, en tio o 
caso era di verso ; mas a contestação do nobre 
candidato pelo 61 distl"icto ref~re-se a um11 
unica aptu·ação e est t unica apuração dá. maio
ria. ao Dr. Henrique Marques, que é quem 
tem diploma. 

O SR. jos:E MARIANNo:- Mas, porque não 
· i ual f'Studo r · t s lei-
ções ~ 

O SR. BERNARDo DE MENDONÇA. SosRINHo:-A 
ras eito da el·i ão do Amazonas dá-se exacta-
mente o contrario, apresentam-se dous can
didatos cada. urn com uma apllração feita por 
juntas differentes. 

·O Sa. JoAQUIM NA.Buco : -V. Ex. não teve 
tempo de ex •minar os papeis. 

0 Sa. BERNARD:> DE MENDONQ.A. SoBR.INHO:
Por consequ·•ncia pergunto a V. Ex. si se póde 
admi.ttir como dilolloma um papel nestas co tdi
gões· e si o candidato que o apresenta póde tomar 
parte nos nos~os trabalhos. 

Se assim é d ·vem ser convidados todos os 
oatros candidatos, ·que se acham nas mesm·i& 
circumshncias,cowo os Srs. padre Joio Ma.noel, 
Jos~ A velino, Metton, Rodrigues Junio1· e 
mu1tos outros. 

esta a concluaãll a que terá de chegar. 
A mesa. proceden, porta.nto,maito bem aecei

tando o •iipl~ma do Dr. Henrique Marques e 
mandando aJuntar ás contestações, o papel 
apresentado pelo Sr. Beltrão. 

O Sa. Zo\MA :-Peço a palavra. 
• O Sa. PaEsiDENTE :-Não ha. nada em dis
cussão (P1·otest·u e reclamações.) 

O · Sa. ZA.MA. :-Quero apresentar um reque-
rimento. · · 

cam~ 

O Sa. ZAMA :-Não ha dous regimentos nem 
duas leis. Des le tJe o ~r secretario tetTe a 
pa avra, eu tenho igua 1re1to e a a1·, e e
claro a V. Ex. qu~ não saio da trib1.1na em
quanto V. Ex. 'não me d~r a palavra. (Apoiados). 

O SR. JoSÉ MA.RIANNO~-Nós s:thiremos tOdos. 
O Sn. ZAMA:-Peço a palavra para um reque· 

rimento. 
0 Sa. PREBIDENTE:-Eu dou jã a palavra á 

V. Ex. 
Dizia eu, senhores, que não me considero 

• • " - o 

legitimamente ex:p"'dido. 
O SR. BEZERRA CAvALCANTE : - Nem tem 

decidido. 
O SR. PRESIDENTE: -Não me considero com

etente ara entrar no me1·ecimento dos t.ii lo-
m~~.s, seria entrar na validade da apuração fe1ta 
pelas juntas apuradoras. 

O Sa. JosÉ MARIANNo:-Diploma é o que 
tiver a fórma. exterior lie diploUla. 

O Sa. PRESIDENTE:- Entrando no mereci
mento da. maneira por que procederam as jun
tas a.puralior .. s, indaga.r si ellas cumpriram oil 
não as disposições l(~gaes, seria. entrar no m~
r(~cimento da eleição, e entrando no merec1-. .. - . . . . 
que não tenho. 

o Sa. BEzERRA. CA v ALCA.NTE : - Junta a. pu-
. · i de direito. 

O Sa. PaEs mENTE : - Eu não me conformo 
com os a.restos apresentados pelo nobre depu
tado. 

0 Sa. BEZERRA. C A. V ALCANTEI: -E eu nlo me 
eonformo com aresto nenhum de V. Ex. Ora ! 
qual historias! 

O Sa. PRESIDENTE:- ERse aresto importa 
uma reforma 011 alter.•çlo do regim··nto. O 
art. 172 do regimento é cluro. A camara nito 
estando coastituidt, a sua deliberaçlo 'lão podia 
ficar como aresto. Firmado, pois, no regimento, 
nio admitto mais dia~ussio. Vtti procede1··se á 
elei~ão da mesa. 

O Sa. AFFONso CELSO JUNIOR : - Ha um re· 
querim1=1nto apresentado pelo 2o secrebrio e 
e o ue se·a lido. 
E' lido o seguinte 

Reqtterime nto 

c Requeiro que todos os documentos apre
sentados á mesa volt!'!m ·aos ..Srs. secretarias, 
para verificarem quaes são os diplomas legaes, 
i:o~to· é, quaes os assignados pela junta apura
dora de que falla. s. lei, afim de com elles se 
organiz~ú· a lista regimental. . 

Sala das ses!!ões, H de Fevereiro de t885.
Affonso Celso Junior. » 
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O Sa. PRESIDENTE : - Falta competencia. ã. 
mesa para. ·admittir este requerimP-nto, porque o_ 
regimento é in.teiramente omisso ·a este res
peito.(Cruzam-se apartes e ·muitDs Srs.dejJu
tado.<; pedem a palavra.) 

O Sa. PRESIDENTE - Pela ordem 

O Sr. Zam.a:- Agradeço a V. E~., 
Sr. presidente, o ter respeitado o meu direito 
de·fazer-me ouvir no seio da representação na-
cional. · 

Não esperava que V. Ex. procedesse de 
outro modo, porque, quando o regimento cal
locou na. cadeira da presidencia o deputado 
mais.idoso que se achasse no recinto na pri~ 
meira sessão preparatoria dos trabalhos des~a 

O que quer dizer--de lá e de câ? Somos 
encarregados de· zelar a. pureza do voto nà

. cional, e esse dever assiste tanto aos de lá.· 
como aos de cá. 

A nação toda sabe que não foram os liberaea'· 
ue procuraram detur ar a lei em sua execu-

ção. 
· Não foram . os liberaes que corromperam o 

v~to, ~ão for_am os liberaes que comme.tteram . ' ' que fizeram duplicatas no domínio de uma. lei 
perante a qual a duplicata é immoral. 

O SR. PREsiDENTE:- Peço ao nobre depu
tado que se cinja a mataria. 

O SR. ZutA.:- Sr. presidente, nós preci
samos constituir-nos; pa.ra. nos constituirmos, 
nos termos da. lei, é preciso procedermos, desde 
logo coin criterio, procurando saber quaes · são 
os que podem e devem concorrer pa-ra a nossa 

• • • "W 

' ' . 
presidissem a todos os actos e todas as delibera- Não basta, Sr. presidente, que entrem 
ções aqui tomadas. . por aq_ui guaesquer individuas portadores de 

. . -
parti daria. 

O Sa. ZA.MA.:-Refiicta V. Ex:., Sr. presi-
. 

ciando. ( Apoia1.os.) · 
Desde que nos constituimos nação, desde que 

o systema representativo fancciona. no Brazil, 
jámais uma sessão preparatoria foi esperada 
eom tanta impaeieneia e anciedade pelo pu
blico, e mais concorrida por aquelles que re
cebera.m o mandato popular. 

O que significli, Sr. p1·e~idente, este eape
ctacnlo ~ Significa que a. consciencia nacional 

m ad .ta ra · dade das eireum-
staneias em que nos achamos, esta. convicta de 
·gue todos aquelles aue se acham aeste recinto 
lião de proceder de um modo digno do papel que 

a a e ·> 
ca~n.. 

Nós os eleitos do povo temos obrigação 
de manter em toda a sua pureza a inatituiçlo 
parlamentar. (Apoiado!. J 

A8 faltas que commettermo;j nlo aearretarlo 
unicamente a responsabilidade doa in lividuoa 
que forem réos dessas ml'!smas faltas, i rio ferir 
de morte o systema que adoptamos "que temos 
obrigação de zelar â custa. dos maiores aacri
flcio~ e até da nossa existencia. (:1.poiatlol .) 

Sr. presidente, esta camarA tem neeessid&de, 
desde o primeiro momento em que se rP.uniu, 
de constituir-as com toda a seriedade que exi
gem as condiçõe~em que nos achamos. (Muitos 
apoiados.) 

O Sa. Loua.ENQO n:m ALBUQUERQUE:-E' eu.-
e men e o que queremos. 

·O SR. AniUANO PmmNTEL:-Não -parece com 
. o systema das d11plieatas. 

UM SR. DEPUTADO:- 0 exemplo vem de lã. 
(Ha outros apartes.) 

O Sa. ZA.MA:- Res no't -uerba:_ factos e nlo 
palavras. 

-E' mau o processo do -nobre deputado, em 
arremessar incriminações sem poder juatifi.
cal·as. (Apoiados .J 

V. I.- 2 

. . . 

parte na formação da representação nacional . 
(Apoiados.) 

g· preciso qui:) indaguemos, de accôrdo com 
as e1s que nos rd m, com 1men os 
arestos dest:• cama.ra., com os precedentes· que 
conhecemos, q 11aes são os que devem concorrer 
comnosco para a formação da mesa., que tem de 
funccionar durante as sessões preparatorias. 
(Muitos apoiados.) 

Rqfiictam VV. EExs. qne toda a doutrina; 
que. levada ã.s suas mais latas consequencias, 
dá ém resultado um abscrJo, e falsa. Os nobres 
deputados querom sustenta~ a •loutrina de que 

ser reputaJo diploma. Ora, Sr. presidente, 
nestes termos o lJUe saccederia, era. que pode· 
riamos esta.r a 111 250 homens, destruindo uns 
os d1re1tos po ittcos e outros, tsto e, to os · 
destr11indo os direitos uaoionaes, os direitos do 
povo. Nisto nó:! não pudemos consentir, isto 
nlo podemos tolerar, por amor do povo de que 
somoalegitimos representantes. Não! Não ha 
de pertencer ao uaaia valente, . mas á.quP-lle que 
tiver mais direito, ma11 justiça., áquelle que 
meia fielmente representar a opinião. 

E' mau precedente, sobretudo. partindo do 
partido da ·ordem e da. &atori tade, quererem · 
levar as cousas por meios violentos, com os 
quaes nlo atterram ning11em, nem nos afastam 
do caminho do nosso dever. (Apoiados.) 

O Sa. B:mz:mlll\A. CAvALCANTE=~ E' preciso 
corrigir & expressão -mais valentes, não :-mais 
audazes. 

u é um 
diploma~ A lei de 9 de Janeiro o diz · clara~ 
mente. O diploma. é o result'ido da apuração das 
differenter. actas das eleições das parochias que· 
compoem um districto, actas cujas cópias ~u
thentiea.s são transmittidas àquelle que mator 
votação obteve, para vir aqui concorrer para 
constituir-se a camara dos deputados, e fnnc
cionar · depois de verificados os seus ·poderes · 
como representante da nação. . 

A lei de 9 de Janeiro, não só pela sua lettra, 
mas ainda. interpretada authentieamente, con- · 
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forme as .decisões havidas nesta casa e no se- 1 no3amente, fabricaram outro diploma. e o man
:nado, corroboradas pelos_pareceres do Conse~ho ~aram ao candidato conservador, que o vem 
de Estado, estabelece claramente o que e a apresentar a esta. casa.. . 
junta eleitoral. Ju!lta não ó ;a. reuniã? de dous }\fa.s2 Sr. presidente, re"'ponda~ em . con
oa tres m&ubros, e a. reumão dos dtffere ntes sc1enc1a, com os olhos em Deus diante de todo . .. . . 

• juiz da direito, a quem devem ser enviadas as 
authenticas para por ellas ser feita a apuração, 
e .ao ua.l reservou ,a: ·l~i o direit.o de nomear 
seas secrel:a.r108. · 

Sem o juiz de direito n.ão póde haver apu
ração legal (apoiados), porque não ha · authen
ticas, visto como as authenticas estão em poder 
delle. Deste mod .... , si não póde haver authen
ticas sem juiz de dirdto, o que significam di
plomas passados sem a presença do juiz de di· 
reito ~ Que authenticas foram apuradas ~ Onde 
as foram ·basear ? · . . 

Si .nó3 considerarmos a junta uma reunião 
de individuas, q ae não pôde faneeionar se na 
sob a presideneia. do juiz de direito, segue-se 
que todas ás vezes que essa junta assim não 

•. "' . -
haver. 
. Ora, é o que se dà com o caso do i o districto 
d~ Amazonas em que ~res mesarios retiraram-se 

n p a 1car a apuraç o, e 
foram illegalmente dar diploma ao candidato 
conservador. . 

Sr. presidente, nlo tinlum estes mesarios 
aut~enticas para apurar, imaginaram vota
ções; calcularam como lhes aprouve o nu-· 
mero de votos e expediram diploma. áquelle pre
ltmdente. 
. :o· s~. p A.~OS MilUND.l dá um aparte. 

._ OSa. Z.uu.:- Refiro-me es ecialmente a 
causa o no re can ato conserva or, pois foi 
della que ae tratou em primeiro Jogar. 

Si V. Ex. te~ direito a ser reconhecido de-. ' valor algum, com o nome de diploma. ; baata.va 
t·razer 01 documentos que provassem o 1eu di
reito diante da oomuuaslo de verificaçlo de 
poderea. (Apoiado• ,) · 

Quem,Sr. pre1!dente,tem a conaeiencia do seu 
direito procede com a nobreza de um illustre 
oaudidato, legitimamente eleito, por um dia
tJtieto da Bahia, ao qual rouban.m indigna
mente o diploma, e que, llem imitar o procedi
mento do~ qQe violaram seu direito, aguarda 
tr&nqaillamente a deei..A:o da camara, que tem 
de julgar a sua causa, para :!ulminar,como deve, 
esae eacaudalopolitico e violeneia parti.daria d~ 
que foi victima.. 

O Sa. GoES dá. um ap~rte. 
O Sa. ZAMA.:-Pe o licen & ·a V. Ex. ara 

nlo res?on er- aos apartes que me fizerem a.rre· 
dar da questão. 

O Sa. GoEs:-Póde 011 não responder. 
O Sa. ZAMA:-Não quero responder, só para 

nio ser desagradavel ao nobre deputado. 
. Deixo -de parte o ca.so Passos Miranda. desço 

um pouco .. mais, encontro n:1 Parahyba uma 
juata al»urado~ que, ten~o remettido. diploma. 
ao candidato liberal, depots de ter asstgnado a 
acta sob a presidencia· do juiz de direito, dous 
oa &res membros desaa junta, mais tarde, eritni-

' pratica-mos esses actos injusti:fieaveis, que não 
têm qualificação possivel, que deviam ser sty~ 

matisa.dos não só com o des reso de todos os 
partid.os, mas ainda com a crimma 1 a e esta
belecida. para ell"s. 

Sr. presidente, não temos sido nós os que 
·têm, inf~lizmente para este paiz, feito proJuz.ir 
res~tltados tão tristes, em uma lei tão brilhante
m~nte discutida e tão seriamente votada. 
(Apoiados.) 
· Sr presidente, além da lei de 9 de Janeiro 

com o regulamento de i3 de Agosto9 nós temos 
ainda a _nosso favor as deliberações _desta casa 

gnado pelo juiz de direito e um ou· dous mem
bros da junta, mas passado fóra do logar deter
minado por lei, ao passo que o seu antagonista. 
rouxe um pap asstgna o pe a. maJor1a. 

junta do logar determinado por lei; onde se 
tinha começado e onde se terminou a apuração. 
A camara considerou o diplome. do illustre 
3° secretario como um CÜJlloma, ao_paaso que 
considerou o expedido pãla maioria da junta 
como uma simples contesta.çio. E", Sr. presi
dente, um aresto que a casa ac~itou, que a 
casa votou com o accôrdo dos dous partidos, 
porque essa opinião estava subscripta tanto 

' conservador, o Sr. Paulino José Soares de 
&aP. · · 

Si eas& u'.;tã:o foi então resolvida elos no-
brea deputados de aeeOrdo comnosco por esta 
fórma, como é que querem resolvei-a agora de 
fórma contraria. 1 Não nos dario assim o direi
to de dizer que quereDl crear novas doutrinas, 
porque novos interes;es surgem, porque novas 
eonvenieneias appareeem 7 (Apoiados). Na:o,ae
nhores, nlo; uma. corporaçio como esta não 
póde crear areatoa dift'erentes sobre o mesmo as
suoipto: o o.resto de 1881 ha de prevalecer 
hoje. 

E quando, Sr. presidente, não b::~stassem a 
lei de 9 de Janeiro, o seu regulamento, o regi
mento e o aresto que acabo de citar, nós temos 
a conaulta do Conselho de Estado assignada 
pelos Srs. conselheiros V1sconde de Jaguary, 
Vi~conde de Abaeté, Visconde -de Nitheroy, 
Visconde de Bom Retiro. Paulino José Soares 

e ouza e el'onymo ose eLX.etra unior • . 
Nesta consulta, Sr. presidente, as'3i~nada por · 
membros proeminentes do partido conservador 
e do . partido liberal, firmou-se a doutrina de 
que, sem juiz de direito. junta não ha, e,quando 
os membros da junta não se queiram submetter 
ás disposições legaes, procurando exorbitar de 
suas attribuições, o juiz de direito ehame sub
stitutos, de moio que inutilise o a.rbitrio, de 
modo que só seja considerado diploma aquelle 
que for expedido pelo juiz de direito ou pelos 
se11s substitatos. (Aparte.fl.) 
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Si tal é ~ legislação, si t&l é o precedente, si 
este é o parecer do Conselho de Estado, a ea
mara., não tendo nenhum motivo de alta ponde
ração que allega.r neste momento para revogar 
tndo isto, qae tem vigorado até hoje, deve su-. . -s . . 
meiros a dar o exemplo de obed1encia: ao pa
recer approvado pela camara, ao regimento da 
easa. e, finalmente, á. consulta . do Conselho de 

s , que, or . 1, vem re or(}ar a a egzs~ 

lação qoe já tinhamos em vigo1·. (Apoiados dos 
liberaes.) 

Nessas condi~ões, Sr. presidente, o que nos 
cumpre fazer ~ Estamos perdendo tempo por 
uma questão resolvida.. Nesta quest.ão, senho.;.. 
res, a cama.ra não póde considerar diploma 
senio aquelle que tiver a. assignatura dojuiz de 
direito, qoe o a.uthentiea e dá valor (apoiados); 
todoB a9-aelles papeis, que não ~rouxerem 

' ' 
testa~o, .~as não podem s~rvir de diploma, 

· nem mutthsar o voto que o portador do outro 
di loma tem o direito de dar nesta casa.. 
(Apoiados.) 

Os nobres· deputados comprehendem o a.Z
~nce da qne~tão: não é simplesmente a admis-

della ; é a ferida. que se fa.z ao direito, áqaelle 
que legalmente recebe I) seu · diploma, e fica. 
por isso impossibilita.io de concorrer, para. os 
aetos desta ·casa, limitando-se apenas a discatir 
a sua propria eleição. (.-tpoi<zdos.) 

· Nós não temos o direito de fazer isto ; a ca
mara. não tem o direito de expoliar ninguem, 
principalmente uma. camara de eleiçio directa, 
qu~ deve em ~na. totalid.ade_, ~em que eu queira. 

das faltas que commetteu durante o periodo 
eleitoral. (Apoiados.) 

Sr. presidente, basta de fraudes, basta de 
. v10 enc1as, asta e me1os 1n ecorosoa que 

abatem a. consciencia. nacional e o caracter doa 
individuas. (Apoiados ; muito õem.) E' pre
ciso que nós aqui :nos eolloquemos acima. deatas 
paixões; e preciso que aqui só coneort'am pa.ra 
a constituiçlo da. representaçlo nacional aqael
lea que. nos termos da. lei. têm eSie direito. 
(Apoiados e tt"ocam•se apartes.) 
· Nestes termoa, eomo emenda a.o requerimento 

. do nobre deputado, mando 41 mesa o sesuin
te (l8) : 

Requerimento 

· Requeiro que o papel apresentado pelo Sr. 
Passos Miranda nil:o seja considerado diploma., 
e sóme!lte como tal o apresentado pelo Dr. Sa.-

· O SR. PR:ESIDBNTE :-Já deeidi que nlo a.d· 
mitto mais discussão sobre isto .• (Rec~amações. 
Grande sussurro.) Vai se próeeder á elei~lo 
que d_eterzniria o regimento (Grande e pro~on-
·gado sussurro.) 

O Sn.. Pn.EBlDli:NTJI :-Vai-se proceder á cha
. màda para a eleição da ·mesa. 

. Vozes.:-Não, não se póde proceder á cha
mada.. (Protestos e t-eclamações. Grande IUS• 

·: .surro • ) · 

O Sa . .ToAQUIAr NABO'co :-Peço. a .palavra 
peh ordem. 

O Sa. PaEsmEm:m :-Nio posso dar & pa.
lavra. Vai-se proceder á. chamada. 

O Sn.. · ZA!trA :-0 Sr. 
gação de submetter o meu 
tação. 

O SR. JoAQUr:M"1üsuco :-Pe o a. alavra. 
Vozi:s :-Falle, falle, fa.lle. 
O Sn.. AFFONSO CELSO JUNIOR (2o secretario): 

·-O Sr. presidente deu-me ordem para faJer 
a. cha.mada. Não a faço. ·(Apoia~os). O Sr. to 
secretario vai fazel-a e eu retiro-me da mesa. 

VozEs:- Não saia., não saia ! 
O Sa. AFFONSo CELso JuNzoa:- Fico na 

mesa para. :fiscalizar. (Apoiados.) 

apartes cruzam-se com violencia sendo im
possive" distinguir o que se diz. Apenas se 

ercebe das bancadas liberaes o se ui~te: 
UM Sa. DEPUTADo:- A eamara está sem pre-

sidente. · . 

ver que retirar-se ha de ser o presidente. 
O Sa. Josi: MuuANNO:- Ou execute-se o 

regimento, ou não obedecemos ao presidente 
arbitraria e aos seus Espirito San.tos de orelha. 
Não insistam porque não a. levam t\vante. 

O S:a. BEZE'Rl\A Dlll M:&Nli:ZES:- Nio se faz 
a. ehama.da emq,ue.nto nlo se votar o requeri
mento. 

O Sn. SINIMBÚ Jmnoa 1.0 secretario :-Vou 
começar a chamada. 

O Sn. AiiJONBO CELIO Jmuon. (20 seo,•etario): 
-Como membro da mesa rotesto contra a 
chamada. 

O Sa. ZAHA.:- Emqaanto nlo ae resolver a 
questlo que está pendente, nlo ae fa.rl. a eha-
mada. Depois de resolvida a gueatlo, eu la'b-
metto-me ao que a cama.ra dec1air. 

O Sa. Pa'ESIDJINTJ!I: -A decido eati to• 
mada. 

O Sa. BBZBl\t\A. DJI MIINJSZJI!J : - Oampra-se 
o regimento que nó11 obedeceremo1. 

O Sn.. PusiDENTlll : -Ou111pro o regimento. 
O Sa. Josm MA.nuNHo : - V. Ex. colloca-ae 

ac.ima do regimento e dá-nos o direito de reaii
tencia. (Apoiados, apartes e co11testaç6es .) 

O Sa. JoA.QUIM NAsuco (lJIIe se conser11a de 
· .;_ ' o V Ex ro on ar esta 

acena 'l V. Ex. deve ter pradencia bastante 
p&ra ver que esta acena nio deve continuar. 
Peço a palavra. pela ordem. 

0 SB.. PRESIDENTE :-Não dou 11. palavra 
porque 11i'o ha nada em discussão. (Apartes.) 

O Sa. JoAQUIM NA.Bti'co:-Nio se pode fazer a 
chamada., porque não consentimos na violaçio 
do regimento. · · 

O SB.. i 0 S:mcuTAR.ro principia a fazer a cha
mada. 
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.r·. .O SR. APFonso CELSO JUNioR (2° secretario): 
Protesto contra a chamada: e uma ordem H

legal e não s cumpro. (Apoiados e muito bem 
dos liberaes. Continuam as interrupções). 

Acha-se ~obre a meza. e -vae a im rimir o se-
guinte relatorio dos trabalhos da Camara dos 
Sra. Deputados na sessão .to anno de 1884. 

111m. e El:m. Sr.- Como é de praxe, cabe
me a honra de apresentar a V. Ex. a synopse 
dos trabalhos da Camara dos Srs. Deputados do 
anno .1e !884, ultima sessão da 18• legislatura 
que terminou a 3 de Setembro~ dia. em que. por 
decreto n. 9270, foi tambem dissolvida a mesma· 
cama.ra. e convocada. outra para 1 de Março do 
corrente a.n.no. 

trabalho, que contém ·as precisas informações 
sobre o andamento de todos os projectos sub
mettidos ã deliberação da Camara dos Srs. De-
pu a os, c ns1gne1 so o 1 o - <erTJaçoes 
-o historico e desenvolvimento de toda. a ma
teria co~nexa~ com o que ~enho em vista, ta~to 

reeimentoo; necessarios aos que se dedicam ao 
. estudo <.Los impor cantes assumptos apresentados 
ao parlamP.nio e sujeitos â discuRsão. 
· Alem dos proj"Hctos, propostas do governo, pa
receres, officios dos dift'er~ntes miniaterios, etc. 
etc., contêm a aynopse, em annex:.os, o se
guinte; 

Orçamento das provincias : do ParA, Ceará, 
Parl!'~yba do Norte1 Abgóas,_ Sergipe, Bahia, 

desde a exeeu9ão do Aeto Addiciono.l (i). 
. As leis das assembléas proviilciaes desde 
.!872 ate 1.884, eu·o eonhocimenlo foi atrect.o 4 

amara os rs. eputa os n!l. rma do art. 
20 do Acto Addiciona.l, acompanhadas de 11m 
extracto da res{lectiva consulta do Conaelh1 da 
E,atado e da dec1slo da Camara. doa Sra. Depu
tado::~, trabalho complementar ao quo ae acha 
na. synopae de 1872, que contêm aa leia provin .. 
oioes desde 1835. 

As Fallas do Throno que ee aeguiram de 
t872-1884, o voto de graçaa, sua diacu11lo, 
emendas, e relac;lo dos deputado• á Aasembléa 
Geral, continuação do que, a datar de 1823, se 
publicou em 1872. 

Resoluções prorogativas do orçamento, desde 
sua origem ( i843) até !884, discussão e anda
mento. 

Disposições legislativas para abertura de 
c~editos, tra.n_sporte de verbas consignadas nas 

s • 
Organizações. ministeriaes e relação dos pre

Sidentes da provincias desde i877 até 1884, 
\ . 

(f) As aynopses de :1882 e 1883 mencionam 
os das outras provincias. 

O esela~eeido espírito de V. Ex. poderA. per
feitamente avaliar . da im.portancia que para o 
estado financeiro de cada provincia resulta da 
marcha progressiva dos respectivos orçamen-
a da rec~ita e despeza. . . 

continuação do que se acha na synopse de 
t877, a da.tar de 1823. 

Discu.:;s§o·especificada dos orçamentos. 
Quadro das épocas e motivos que «<eram logar 

á. reunião das duas camaras na fórma do art. . . -
Divisã.:) eleitoral do Pará de conformidade 

com o decreto n. 3233 de 3 de Setembro de t884. 
Noticia sobre a. publieação dos debates, im· 

pressao e anna.es par men res, ex:p 1en e 
da Camara dos Srs. Deputados, etc. etc. 

AltCHIVO E EDIFICIO DA. CA.MARA DOS SRS, DE• 
. PUTA.DOS · 

· No rela.torio apresentado em Novembro de 
!872 reclamou o meu antecessor conselheiro 
Antonio Pereira Pinto contra a cessão feita á 
directeria d~ Caixa. Ecoriomica e Monte do Soe· 
corro de certo~ compartimentos do pavi~ento 

Camara dos Srs. Deputados. · 
Em aL"gumentas bem adduzidos baseou aquelle 

conselheiro a sua. reclama ã.o tanto assim ue 
o inconveniente previsto de que~ em pouco 
tempo. não haveria. espaço no acanhado archivo 
para 03 _livros e :papeis de1ta aecretaria, jã se 

< ' • 

relatorio que apresentei em 1882 • 
Com e.tl'eito, no unico compartimento desti

nado a. t'll fim é impoasivel a arrecadação dos 
impres'los, mappas . e manuscriptos, cujo nu
mero augmenta. em cada anno, a menos que se 
deixe de arrumai-os em ordom e conform.e a 
claase designada. no catalogo. 

E' bem verdadf.l que os reiterados otlleíoa dos 
nntecetsaores •ie V. Ex., reclamando do'Sr. mi· . . . 
padaa pela Caixa Ecanomica e Monte de Soa
corro, levaram o gove••no a autorizar a eon
strucçlo de um edificio apropriado aquellas 
lllRtltuJç ea i en re ano, cumpre a rev1ar a. 
mudança, porque além da1 obras e reparos 
noataa compal•Umentos, urge remover todos os • 
papeiR do actua.l arcbivo pe.ra evita~ que o 
Cllpim OI clamnitlque, 

E1ta.s provi.iencias nlo podem ser tomadas 
aen!o em ca.ractor -proviaorio, porque nem o 
velho adiflcio em que se acha a Camara dos 
Sra. Deputados é digno d•~ t!o alto destino, 
nam o est·tdo de seu madeiramento, minado 
pelo cupim, otrerece garantia de segurança por 
muito tempo. 

Arruinada, sem espaço; e ostentando á. vista 
dos estran2'eiros uma architeetura ridicula, não 
póde, de certo, continuar o .::asaL"i'ío da. eadêl. 
velha a abrigar sob os carcomidos tectos, o ramo 
temporario da repre:::enta.ção nacional. . . 

• ., , r m qtte e 
tempo de pensar na construcção de um edificio 
monumental di_gnodo parlamento deste grande 
Imperio. 

PUBLICAÇÕ.B:8 DOS DEBATES E A.NNAJIS 

. A m~sa da. Camara dos Srs. Deputados re
solveu em f884 que a publieação dos ·debates 
continuasse a ser feita. no Diario Officia·l, sob 
as mesmas condições das instrucções organi
zadas para o referido- serviço ' em 2 de Maio 
de t883, assim como que o serviço de · taehy-
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...graphia continuasse a cargo do Sr. Joaquim 
Francisco Lopes Anjos, conforme o contracto 
lavrado em 24 àe Outubro de i878 na Dire
ctoria Geral do Contencioso, por estar então dis-

. solvida a Cama.ra dos Srs. Deputados •. 

A.NNAES ANTERIORES A. 1857 

A compilação e _Publicação dos annaes ante-

rupção. 
. O contracto foi prorogado pela mesa. da Ca
.mara dos Srs. Deputados até 1 de Janeiro 
de 1887. 

·Para. completar a reimpressão faltam sómente 
os annos de 1833, 1835, 1836, 1837, 1838 e 3° 
volume de 1839. 

Tendo fa.llecido em .Janeiro do corrente anno 
a Exma. Sra. D. Maria da Gloria Pereira. . . . . . 

............ 
1882---1883............ 17:754~000 
i883---i884............ 4i:250$QOO 
i884---t885 (1° semestre) i6:40i$000 

A.media da despeza regula. 28:8g3$800. 
Accreacentando-se a. gratificação de 6:000$ 

'pàra. os compiladores, temos a média. total de · 
34:893$800. 

A lei de orçamento tem ultimamente con
signado a qua.nti!l de 1.5:000$, menos de mGtade 

a espeza annua, qu c 
nhecituento de V. Ex.. para 
entender mais ·conveniente. 

SECRETARIA. 

A secretaria tem em dia · todos os trabalhos 
:·de registro e outros e:draordinarios, dos qua.ea· 
· tem sido por mim incumbida.. · 
· Peço perrirl~:~do a V. Ex. para lembrar a. ne
cessidade de um regulamento, que, tendo por 

·base as diversas ordens e pareceres da com· 
misslo de policia já. existentes, a.ssignale as 
aUribuiçtSes e deveres de cada. 11m dos Gmpre
ga.dos, e Uies estabeleça. direitos, que tAnham 
por origem a roconhecida aptid!o, iutolligen
eia, aaeidaidade e zelo pelo serviço publico. 

A va.ntagem da minha ptoposta. esta na emu
lação que se desenvolvera entre os empregados 

· para bem merecerem· dos superiores pelo" seus 
-esforços no exacto cumprimento doa deveres. 

· · · r s D utados em 
U ·de Fevereiro de· 1885.--- Illm. e Exm. Sr. 
·f o secret~rio da Camara dos Srs. Deputados.-
0 director, Jorge JoeLo . Dodsworth. 

Dada a hora, o Sr. presidente dá. para amanhã 
a seguinte 

Ordem do dia · 

Eleição da mesa. e trabalhos preparatorios 
prescriptoa no regimento. 

Levanta.-se a se~jo ã)J 3 horaa da tarde. 

--2--

2* SESSÃO PREPARA.TOB.IA EM 12 DE FEVElU!liRO 
DE 1885 

Presiàencia do Sr. Antonio José Henriques 

-.. Quostão do ordem.-Roqucrimontos.- Votação no: 
mtnal. 

os seguintes Srs.: Antonio José Henriques, 
Passos Miranda, Satyro. Adriano Pimentel, 
Cantão, José de Lima, Rocha Moraes, Cruz, 
SiquP.ira. Mendes, Leitão da Cunha, Mac-Dowell, 
Almeida. Oliveira, Costa. Rodrigues, Dia." Car
neiro, Castello Branco, Doria, Borges, Ambrosio 
Silverio, Portugal, Bezerra. Cavalcanti, Antonio 
Pinto, Am:tro Caval·~anti, José Pompeu, Ro
drigues Junior, .Theodur~to Souto, Barão de 
Canindé Almeida Cac;tro Manoel Coelho 
Thomaz Pompeu, Caminha, Moreira Brandão, 
Carneiro da Cunha, Lopes Pessoa, Cru:l Gouvêa, 
Visconde de Souza Carvalho, Manoel Portella, . , . ~ . ,., . 
Araujo, Joaquim Tc~.vares, Henrique Marques, 
Segismundo, Drummond. Alcoforado Junior, 

· to T 
Ferreira, Antonio de Siqueira, Bernardo de 
Mendonça, Barão de Anadt a, Messias, Ribeiro 
de Menezes, Lourenço de Albuquerque, Si.; 
nimbú Junior, Leandro Maciel, Barão·da Es
tancia, Olympio de Campos. Sancho Pimentel, 
Barão do Guahy, Ferreira de Moura, Prisco 
Paraizo, Francisco Sodré, Ildefonso de Ara.ujo, 
Carneiro da Rocha, Ara~jo Pinho, Innocencio 
Góes, Souza Dantas Sobrinho, Zama, Rodrigues 
Lima., Fernandes da Cunha Filho, Barão da 

1 a a a.rra, arco o oura, a. e aro, 
Henrique de Carvalho, Fernandes de Oliveira, 
Bezerra. de MenezeP, Ca.strioto, Frócs, F. Be
. ~ario , Thomaz Ceelhe, Bezam'lt, Alfredo 

Chaves, França Carvalho, Pereira. da Silva, 
Lacerda Werneck, Andrade Figueit•a, Oliveira 
Bello, Cunha. Leitão, Eufra.aio Corrêa, Alves 
de Araujo, Silva Mafra., Sohutel, Cam·,r~o, 
Salgado, Ta.vs.res, Maciel, Diana. Joaquim 
Pedro, Diogo de Vac;concelloa, Candido de Oli
veira., Affonso Penna., Valladares, Antonio 
Ctlrloa, Barlo da Leopoldina., Penido, Ca.bral, 
Joa.quim Bento, Alvaro Botelho, Soares, C·,rlos 
Affonso, Felicio rlo~ Santos, Alfon•o Celso J11• 
nior, Barlo de Diamantino e Metello, abro-se 
a. sessão. 

EXPEDIENTE 

São presentes á mesa os seguintes diplo-
mas : · 

· Do 5o dístricto da provincia de Pernambuco, 
expedido ao Sr. Dr. Antonio Epaminondas de 
Mello. · · 

Do 3o districto da provincia do Rio Gra.nde do 
Sul, e~edido ao Sr. Dr. Severino Ribeiro Car- · 
neiro Monteiro. 

Do t9o districto da provincia de Minas Ge
raes, expedido ao Sr. Dr. Carlos Peixoto de 

·Mello. 
E' lida. a. aeta da. sessio anterior e posta em 

discussão. 
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O Sr. Dem.e-&rio· Bezerra. vem 
apresentar â mesa. uma. reclamação contra a 
omissão ('e seu nome na. lista dos deputados di
plomados. Foi-lhe, pela junta apuradora do 
4° distt-ieto da província. do Parà~ conferido o 
di lama de d~. utado e o orador a resentou-o 
ao Sr. 2u secretario, nll. sessão de hontem. Ma.is 

- tarde teve o cuilado de perguntar a S. Ex. si 
o seu diploma tinha ~ido aceito como verdadei-. . . 
inclaido na lista dos deput!l.dos diplomados. 
Hoje, porém, vê que o SflU nome não figura. 
nessa lista. Attribue essa falta simplesmente a 
um equivoco. e por isso pede a S. Ex:. mande 
fazer a devida rectifi.ca.ção. 

O S.a. PaESIOENTI!l diz qlle a mesa vai provi
denciar. 

O Sr • .A.:Wonso Oelso Junior 
2o .~ecretario ouviu, com toda a atten ão. a 

reclamação que acaba de ser feita; acha-a de 
toda a prJcedencia e explica q11alquer omissão 
~ act~ a. confusão que, co~o é publico e noto-

tambem recebido pela mesa e relacionado o seu 
diploma. entretanto, hoje, pela leitura do 
Diario O cial viu ue o nome do orador não 
eonsta da relação dos deputados diplomados. 
Reclama, portanto, uma. providencia. a s~me
lhante respeito. 

O Sr. Sini:m.bú Filho (:1.0 secre
tariD) vem publicamente declarar á illuatre as
aembléa que nenhum interesse tem absoluta
mente em negar ou sonegar diplomas ; o seu 
unieo fi.m é fazer a liata dos diplomas apresen
tados, e está disposto a attender a toda. e qa.a.l~ 
. quer reclamação. 

O Sr. Siqueira Mendes :-Sr. 
presidente, pedi a palavra para oppor-me ao 
requerimento apresentado pelo Sr. Dr. Demetrio 
.Bezerra, porque elle não apresentou e nem po-
dia apresentar diploma. algnm. · 

No districto elo ual elle se resume eleito 
ouve dous escrutínios. O segundo foi ordenado 

'pela janta em sua totalidade, sem diserepanciá. 
de Jlm só membro. 

.. u:M Sa • . DEPtJT.AI)() :-Entio como foi aceito o 
·diploma. do Sr. Portella 7 · 

.O S.a. StQm:nu. MENDES :-Compoz-se a 
junta de nove presidentes de mesas e do juiz 
(le direito. todos os dez assignar~m a ac&a. de
clarando-ee a~anas vencido,. quanto á aparaçlo 
1le uma du eleiç~es de Soure, o jqiz de paz 
presidente da mesa de Moaná. 

0 Sa·. DmETB..Io B:mZElUlA. :-Disso, ~xa.cta• 
mente, .dependia a minha eleiçio. 

O Sa. SIQUEIRA MENDEa:-Sendo assim,esta.n
do provado na acta da aparação que todos os 
membros da junta. de?reta.rarn o 2n escrutinio,_ e 

como todos assignaram a. a.cta decrJtando o 2°. 
escrutinio, ao qual não concorreu . o Sr. Pr. 
Demetrio. (Apartes.) Entrego os· documentos 
á. mesa ; não os leio para não oeeupar mais 
a atten~o da easa. · 

O papel que apresentou o meu contendor nio 
é um diploma, é um requerimento feito á aasem- . 
bléa, contestando a minha eleição pelo funda
mento de ter elle obtido votos em separado, os 

peetiva. commissilo ; nessa occasilo eu provarei 
que não póde ser satisfeita sua preten~io. A 
mesa póde . verifl.car si é diploma o que elle 
apresentou, ou si é uma reclamação contra a. 
minha. ·eleição; porque tem em se11 poder tanto 
eue papel, como a authentiea da aeta da apu• 
raçâo. 

o Sa. Josm. M'AB.tANNO: -Apoiado; ieto é o que 
nós pedimos desde hontem. . . 

O Sa. SrQUBIBA MENI>:Es:- Diploma., meus 
senhores, está definido na lei (apoiados) ; nio 
inventemos, a lei definia o qae é diploma. · 

VozES:-Ah! Ahl (Apartes) • 

<>SR. SIQUEIR.A M:mNDJis:-Com lieeJ19a.: di· 
ploma. ó a eópia aothentic~ da aeta da a uraçio 
apo'a os, asstgna pe a ma1ona a JUnta. 
(Apoiados e não apoiados). Esta j~nta com• 
põe-se do j11iz de direito, como presidente, e 
de quatro presidentes de mesas paroehiaes, pelo 
menos. 

Voz:u :-Ah ! Ah ! 
O Sa. SIQUBIRA MJtNDE:-Ta.do isto está de

finido na lei , isto é, o que é diploma. 
(A.poiad~s .) • .. • 

Este diploma deve1er remettido ao tleito com 
oftlcio aasignado por eua ja.nt& para proyar a 
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identidade do eleito. (Apoiados 8 reclama- 'mente publicado pelo secretario da junta e por 
ções .) elle, de or;Jem minha, passado o competente 

Por consequencia uma reclamação, pedindo edital que foi affixado na porta da casa da ca,.. 
a annullação de um diploma, não se póde con- mara manicipal de Breves, ediiicio designado 
siderar como diploma. (Apoiados muito bem. pelo Exm. Sr:: prasidente da provin<:_ia para os 

A me<a portanto procedeu muito em regra 
não classificando o meu competidor como ten lo 
a resentado di lóma. 

A acta a apura~tao es are 1g1 ·1 com o o o 
cuidado, nella se declarou, não sómente, quaes 
os pre!iidentes de mesas, que e...~mpal"oceram 
comÕ os que faltaram. Compareceram, delib3· 
raram e a~ignuam com o juiz de dir·eito, presi· 
dente, a acta, os da~ mezas de Breves, Melgaço, 
Pastel, Curralinho, Ponta de Pe\ir:IS, Cachoeira, 
Monsaras, Salvaterra e Muanà, declarando-se 
este vencido sómente quanto á apuração da 
eleição de Soure. . 

IUm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca. de 
Breves.- Sirva-se V. S. declarar-me em se
guida. a. esta, si pela janta apuradora do 4o 
distl."icto eleitoral desta provincia, ou po.r parte 
de seus membros, foi expedido diploma. a algum 
candidato, na apuração do primeiro escrutínio . - ~ . . -
lativa, procedida no sobredito diatricto no dia 
f o de Dezembro ultimo; ou si, pelo contrario, 
a ·referida ·anta mandou proceder á. segundo 

sido por mim marcado, na fórma. da lei, o dia 
i O do corrente para proceJer-se ao 2° escra
tinio, visto nenhum dos candidatos ter obtido a. 
ma1or1a a so u a. os votos. m segu1 a 
nesse sentido as communicações necess:1rias e 
avisos aos presidentes das mesas das assem
bléas eleitoraes. Tado isso consta da acta da 
dita apuração que foi por mini asaignada e pe
los outros membros da. junta, declarando-se 
vencido, em seguid:J. a BU'l assignatura, o pre
sidente da mesa eleitoral de Muanà. Em vista 
pois, do exposto, n··nhum diploma foi e nem 
podia t~r si~ 1 expedido a candidato algan?, ~m 

~ t 

quer pela maiori!lo, quer pela minoria da junta. 
Julgo ter assim satisfeito o que me pede "v.Ex:. 
m ua dita carta adendo fazer desta minha 

resposta o uso que lhe convier. 
De V. Ex. attento venerador e criado.

Licirl-io Al redo da Sil.,a. 
Pará, 26 de Janeiro de 1885.-Reconheço 

verdadeiras as assignato~·as infra e retro. 
Pará, 26 de Janeiro de f885.- Em testemu

nho d'3 verdad2.- Antonio Firmo Dias Car
doso. 

Illm. Sr. secretario da junta apuradora do 
4o districto eleitoral desta provineia . 

1 v -
esta., si pela junta apuradora do 4° districto 
eleitoral desta provincia, ou por parte de seus 

mbros, fo; expedido diploma. á algum candi-
dato na apuração do i o escrutínio da elei
ção de deputados & Assembléa Geral Legislativa, 
procedid.t no sobredito disLricto, no dia f o de 
Dezembro ultimo ; ou si; pelo contrario, a re
feri la janta mandou proceder á 2J escru
tínio, por nenhum dos candidatos haver obtido 
má.ioria absoluta., assignando vencido na acta 
respectiva sómente o juiz de paz presidente d~ 
mea:~. da assembléa eleitoral de Muaná.. V. S. 
permittirá que eu f.1ça. de sua resposta. o uao 
que me convier. 

Para, 24 de Janeiro de i885.- De V. S. 
attenlo obrigado e criado, conego M an.oel Josd 
de Siqueira Men.r.les. 

eacrutinio, por nen um os can 1 os aver 
obtido maioria. absoluta, assignando vencido na 
acta respectiva apenas o jui:z; de paz presidente 
da. mesa da. assembléa eleitoral de Muaná:
V. S. permittirá que eu faça da sua. resposta o 
uso qne me convier.- De V. S., attento vene
ra.dor e criado~- Conego Manoel Jose de Si
gweira Mendes.-Pará, 2! de _Janeiro de f885. 
- Illm. e Exm. Sr. eonego Man:>el José de Si
queira Mende.9.-Em resposta & carta de V. Ex., 
datai& de 24 do corrente, tenho a declarar-lhe 
que havendo-se por occasi!Io da apuraçlo ~o 
primeiro egcrutinio. para deputado á assemblea 
geral legisl~tiva pelo 4° districto 4es.t~ pro
vineia, susc1tado questão sobre a ele1<;a.o de 
Soure, por ter havido duplicata, foi a maioria 
da junta apurado~a. de parecer que se ap_urasse 111m. Sr. cone o Manoel José de Si ueira 
a e e1ça.o • Mendes • 
mara municipal e não a que procedeu-se na. casa 
em que alli funcciona. a escola . de instrucção Dando resp015ta á carta retro, cumpre-me 
primaria. do sexo masculino, sendo votos ven- dizer a V. E3:. que não foi pela junta apura
cedorea os de seis membros da junta e vencidos dora do 4° districto eleitoral desta provineia ·e 
0 meu como seu pre.;idente e o do presi- nem ainda. por parte de seus membros, expe
dente d~ mesa eleitoral de Maa.ná; e não tenlo dido diploma a candidato algum, na apuração 
ha.vido a minim1 contestaoão sobr• as outras do i 0 eacrutinio da eleição de depntado á As
authenticas resultou afinal para V~ Ex. 399 sembléa Geral Legislativa, pro~edida no sobre
votos e um 'em separado e para o Dr. Demetrio dito districto, no dia i 0 pe Dezembro ultimo, 
Bezerra d& Rocha Moraes 399 ':of:Os e q~atro send? certo qu.e, . pot: n.ão haver nenh11m doa 
em separado.. Esse resultado fo1 unmediata- ! candidatos obtido ma1or1a absoluta, mandou a 
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referida junta proceder ao 2o escro.tinio que l E' a unica solução que, ao orador, parece maio 
teve logar no dia iOdo corrente mez, assignan- racional o no caso de ser adoptada. Outra qa.a.l ... 
do-se vencido, na. re~pectiva acta, sómente. o que~ que for lembrada não <!ará e~-resll.lta.do 
juiz de paz presidente da. mesa. da. ·assemblea. senao protelar este estado de mde.crsao em que 
eleitoral de Muaná, Thomé Hono~to Pacheco, · todos sea.t.:harn e do qual urge_ sahll'. Pela sua 

Desta minha resposta póde V. Ex. fazer o 
uso que lhe aprouver. . 

Pat·á 26 de Janeiro de i885.- V. Ex. 
attanto obrigado e criado, Antonio Luiz Pe-
reira Lima. -
Reeonhe~o as assignataras supra e retro por 

verdadeiras.- Pará, 26 de Janeiro de 1885. 
Em testemunho da verdade ..;.. Antonio Firmo 
.Dias Cardoso. 

O Sr. ·.A.:f''fhoso Celso Junior . . 
pelo Pará o important·~ contit~gerite de argu
mentos que trouxe par-a fundamentar o re
querimento que o orador teve a honra de so.b-
me e r on em cons1 eraça.o a casa. 

Está tWidente, continúa o orador, pelo que 
hontem occorreu e· pelas reclamações hoje 

, 
qua~uer trabalho, cumpre :firmar a compe
tencia que têm os seeretarios da mesa para 
Teri:ficar aquillo que é ou não é diploma. 

Na indicisão em que hontem esteve a ca.mara, 
foi impossivel a ma•a redigir a acta com a 
exactidito que exigem os reclamantes. 

Das duas uma., ou a m sa. é competente 
pa.ra decidir o que é o t nio diploma, e neste 
caso deve passar o requerimento que o orador 
a resentou or u•· hont~m não se o d 
esta investigação, ou não é competente e nes
te caso a eamara deve tomar a resolução que 
lhe parecer mais conveniente .• 

. . 

diplomas que lhe foram apresentados, fez uma 
estatistica circumstanciada. Reconhecendo , 
porém, que eram justas algo. mas reclamações, 
deu-a~ pressa. em pedir autorização para. eorri
gir o trabalho, isto é, para reconbecer o que 
era diploma. Isto lhe parBCia claro, racional e 
conciliatorio. Do eor;rtrario, as reclamações 
continuat"iam indefinidamente e nunca poderia 
a camara sa.hir da. coafusão que hontem pre
senciou-se e que todos deploram. 

O que não parece consentaneo com o bom· 
senso é que qualqaAr papel apresentado como 
diploma. tenha validade como tal. O regimento 
falia positivamente em diplomas, e portanto 
confere á mesa o direito de verificar o que é 
diploma. Si for enviado à mesa. qualquer papel . - . 

~ ' 
aceitai-o W pergunta o orador. Não, certamente. 

Mostra que entre os papeis, hontem apresao.· 
w.d01 como diplomas, há. algnna que o não são ; 
e, portanto. •i o trabalho · Dlo. foi feito como 
dtYAI'~ urJ.' ja1to CJilt • auembléa o emende e 
reforme. vot8•H o •eu r~111rimento 011 entlo 
o Sr: pre1ident", &YOOando a ruponaabiüda te 
de l'tiOIYII' por lii OPdiDA qui OI IIOI'ttariol 
orgallilem noya l 1\a de ooafoPJDldade com u 
dilpoaiQ8esleBMI 1 cora ot prtoeclta&e•, e por 

_ ·. eua lista se pOcltN &aer a tltltla da lleta. 

que está disposto a en.vidar todos os esforços 
para fazer prevalecer o direito. · 

c Requeiro que seja o meu nome incluido na. 
lista dos candidatos diplomados. Paço da assem
bléa, 12 de Fevereiro de 1885.-Demetrio Be· 
zerra da R. Moraes. li> 

«Requeiro que seja o meu diploma de depu
tado pelo 2' districto da provi.ncia das AlagOas, 
contemplado na rela.Qão organizada. pela mesa. 
em sessão de hontem. Sala das sessões, 12 de 
Fevereiro de 1885.-Manoel Messias de Gus .. 

O Sr. Bezerra. de Menezes, 
occup_ar~ por muito pouco tempo a. tribuna. 

- ' provado ao Sr.' presidente e a toda. asaembléa 
a razão e a justiça com que hontem elle e os 

· · -o d 
lista dos diplomas, de conformida.de com os pre
ceitos da lei e com os precedentes estabelecidos 
na camara. 

Nós, diz o oradol', temos um aresto sobre a · 
mataria. e 9-.ue já foi citado pelo nobre candida
to pHlo 1 o d1stricto do Amazonas. Si esse .are 'to 
não existe a.ppenso ao regim~'~nto é porque o re· 
gimento não foi reimpresso depois de 1881. 

O Sa. LotrRENQO DE ALBUQUERQUE:-Foi em 

O Sa. BEZERRA DE MENEZES observa que 
então foi uma lacuna muito sensivel, mas que 
em todo caso não re'udica a uestão. Quem 
compulsar or·~gime~to notará. tres appensos. s·. 
resoluções da comnussão relatrvamente ás dlB
posições dos arti~os que foram modi~ea~os As
sim, as resoluções appens<ts const1taem parte 
supplemanta.r 011 complementar do meamo re
querimento. O que ninguem poderá conLeatar, 
porque exist~ em oa annaes, é que em i88t uma 
resolução da camara. propoata pela commiulo 
doa cinco e d~ qae fazia parte C? di~ti~cto c~n
selheiro Pauhno de Souza, no 1ntu1to de e-nt&L" 
os eseandalos e immoralidades que se poderiam 
dau na verificação de podAr•~s com as duplicat:s 
que a. nova · l~i não permitte, estabeleceo. defini ... 
tivamente que di'[lloma é uniea e simplesmente · 
a autkentica assi.gnada pelo juiz de direito 
com a_lguns membros dajunta apu1·adora. 

O Sa. BEZERRA. DE MENEZES :1dmira-se do 
aparte que lhe fol. dado. E' uma questão faci· 
lima de ventilar; ·basta. consultar os annaes da.
quelle a.nno. Não está dando a sua opinião; mas ·· 
apenas citando o parecer que se acha impreBBO 
e foi hontem lido da tribuna. · 

Si o parecP.r é contra a lei ; o nobre deputado 
protesta contra quem o assignou. (Apprtes). 

O orador poderia., pau. satisfazer o~· nobres 
doputadot e pronr quanto alo inja.stos quando~ 
o aon&tetam, repetir a leitura d'esse parecer~ 
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O S~. G.Cauz:-A lei diz-pelo menos qttat1·o 
tne$a?·to$. 

O Sa. JoQurM: NAsuco :- Leia o parecer. 
O Sa. G. Cauz :- Não é lei. 

nã~ nos constituirmos, é lei, depois de consti· 
tu1dos, faremos o que melhor entendermos. (H a 
outros llpartes). 

O Sa. ~EZERRA DE MENEZES: - Diz o pare
cer subscr1pto pelo Sr. conselheiro Paulino de 
Souza, cujo nome rita, porque é um cidadão 
que goza de respeitabilidadt>, e especialmente 
da confiança daquelles que impugnam as idéas 
que hontem foram · sustentadas pela maioria 
liberal. 

. O orador não está. sustentando a doutrina · 
está fazendo menção-·do que foi approva:lo pel~ 
camara, mediante parecer assignado pelo Sr. 
conselheiro Pau mo e ouza. . 

Ora, qual o empenho do Sr. conselheiro 
Paulino, emittindo esse parecer 1 Está. claro 
que elle teve pornm fa -
desse neste recinto o que se tem dado este 
anno, por occasião da fa sessão preparatoria: 
e ara. isso conse uir elle estabeleceu como 
criteriu'Jn qne se poderia até considerar diplo
ma a acta assigna~a pelo juiz de direito e a.té 
com um só mezario. (Apoiados e apartes) 

E' louvave~ este procedimento, por -qu~ nós 
não temos o menor interesse, quer liberaes 
quer conservadores, em vir aqui degladiar por 
questões desta ordem, estabelecendo a confu
são, quando temos eaminho seguro para mar
char desassombradamente na investigação da 
verdade. 

0 SR. BEZERB.A. CAVALCANTI:
semente perigosissima para o futuro. 

0 Sa. BEZERRA DE MENEZES, por is~o diz 
que o 1nc1 ente nao ev1a o•.aar es as pro· 
porções. 

.A mesa arrolou hontem todos os diplomas 
apresentados, quer fossem assignados por juizes 
de direito e·alguns mesarios: guer sómente as
signados por estes. Send? asstm, e havendo a.c; 
tres omissões que deram motivo ú reclamação 
sobre a ac ta,comprGhonde-se que pela. confusão 
qu~houve na. sesslo de hontem, tenham esca
p~do ~mesa os nomes d'esses cidadãos, e espe
Cls.lmente do Sr. Messias, deputado-eleito por 
Ala.goas, que apresentou divloma a.ssignado 
pela junta, embora por ignorancia da lei,talvez, 
viesse a.ssignndo pelo secreta:rio da junta, mas 
encapa.d? ~ob o o~c!o da mesm.a junta, assigna
do pelo JUIZ de d1re1to. Esse diploma não podia 
absolutamente d0ixa1" de ser re1acionado,porque 
esl • s con 1 cs Qa , • ·-
ro d1ploma, na expressão do parecer apresenta
do pelo Sr. Conselheiro Paulino de Souza. · 

.Agora, porém, parece-lhe que as reclamações 
feitas. pel<? nobre cand.idato á. deputado pelo 
Pará IDtltura.m sem duv1da para que o diploma 
do seu contendor não fosse incluído na acta 
apesar de tor sido incluído na relação. ' 

Este procedimento, porém, como S. Ex. com
prehende, resolva a quostgo de hontem. 

. Pois si a mesa ~nten!Ie ou entendeu que o 
d1ploma. do Sr. Demetno Bezerra não póde ser 

V. I. -3 

arrolado, pelo facto de não ter sido assi o-nado 
pelo presidente da junta e maioria della a 
~esa tem estabelecido que para ella dipl~ma. 
e exact.a.m.ente ~ co:n~rario. (Apoiados.) Desde 
que firmou o pr1nC1p10 quanto a um facto é 
recuar ó faltar ás leis da loo-i a não levar 'sse 
principio a todos os factos. 

Si o Sr. Demetrio foi riscado da lista onde 
hontem figurou o seu nome_, si foi riscado -
tara. do juiz e de dous ou tres meaarios, então 
está. firmado o principio de i881, de que 
taes papeis não são diplomas. Soffra o Sr. 
Dr. Demetrio, inas ganhe a cuusa. da ordem e 
da mor~lidade do parlamento. (No-o os opoiados). 

Prat1que-se o mesmo em relação aos casos 
iden ticos : é só o que a maioria liberal exige . 
Proceda a .me~a. do mesmo. modo em rela~ão a 
todos os d1str\ctos por ona.e "Vem um com di-

. o pelo ~uiz de direito, como o 
Sr. conego Siqueira, e outro com diploma as· 
signado por maioria ou minoria da. junta, como 
veio o Sr. Demetrio. Nós, diz o orador, não 
reclamamos, senão og1ca., e a. og1ca. e OJe 
tanto mais necessaria e tanto mais se impõe 
quanto a mesa ja. 1irmou o precedente. Nós nos 

. . . 81- ---

lecido em 1881; nós q ueriamos o que a cam$râ, · 
sob pTopoata da '=-ommissão, tinha resolvido fi. 
casse e fosse considerado como 11.resto. Hoje, 
porém, o nobre candidato pelo 4, districto do 
Pará veio fornecer-nos novo argumento, veio 
otferecer-nos fac~o presente para basearmo· 
nos, afim de, com. maior iusisteneia. pedir 
aquillo que hontem reclama vamos. (Apoiados.) 

Si á mesa, pois, attribuiu-se muito legitima-
s e e~ecubr o re i-

m~nto, ó obrigada a isto), si á. mesa. se attri
buiu o direito de afastar o diploma do Sr. 
Demetrio, porque não era assignado pelo juiz 
e 1re1 o. a mesa a- · o 

m_uito mais poderoso do que o que tinhamos 
hontem para pedir que se proceda em todos os 
casos como em 1·elação ao Sr. Demetrio. 

Eis o que pretandemos. E' uma. solução que 
nos desembaractl d·1s duvidas, dns incertezas 
na marcha dos nossos trabalhos. 

Pois, se nós podemos saber quem é que tem 
o diroito de votar, porque havGmoa de dar 
loga.r á confusão, mesclando os que tem esse di
reito com &quelles que apenas o presumem ter 1 

O orado1• pergunta ao Sr. presidente, c ajas 
luzes respeita, se -póde pensar de outra ma
neira entr~_ dous alvitres, dos quaes, um afasta. 
todos os embaraços, mostra o caminho limpo 
e recto, ·e outro que traz a confusão, a. bal-

• • ~ · · a.so 
de s3 applicar portanto a todos os diplomas 
duplicados a solução qno a. mesa tomou rela .. 
tivamente ao 4° districto do Pará. Nós não 
vimos pedir um absurdo, vimos pedir o q_ue 
está. estabelecido na lei, o quo foi e.stnbelec1do 
na. resolução de 1881 e o que a me.~a acabou 
de estabelecer hontem com a exclusão do nome 
do Sr. Demetrio. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE diz que da parte da meza. 
não houve proposito em omittir o nomo do Sr. 
Demetrio Bezerra. 
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O Sr. Demetrio apresentou :i. m~za pap~is 
(lê), que o orador considera, não como um di
ploma, mas como ·uqla méra. reclamação contra 
a. eleição do Sr. conego Siqueira. 

O S.:t. BEzER:t.A D::J: MENEzEs:-Nós não po-
emas an ar a sim ; si nao cons1 era esses pa

peis como diploma, não deve considerar os 
ou.tros. (01 .. u:::am-se m~titos apartes.) 

O Sr. Barão de Anadia :
V. Ex., Sr. presidente, e a camara. são te;;te
munha.s ie que quando hontem vi sentado 
naquella.s bancadas o meu competidor, cuja 
petição acaba de ser lidr1, nenhuma reclama<}ão 
fiz, e que mesmo depois que o Sr. deputado 
Satyro Dias, em termos um tanto vehementes 
reclamou contra o diploma. do m3u amigo 
o Sr. Passos Miranda., ainda. me conservei 
silencioso, apezar de estar o papel apreaenta.·io 
p , o eu compe i or co.mo tp oma em con 1-

ções muito peiores que o diploma do Sr. Passos 
Miranda.. 

de ser lida, julgo-me colloca.do na obrigação de 
dizer a ca.mara., em termos breves, o que é e:;se 
papel a que se apega. o meu digno com rovin-
etano para eL" en ra a nes e rec1nto. 

O SR. BEZERRA DE MENEZES:- São questões 
que se ventilam perante as commissões. 

O Sa. BARÃO DE ANADr.o~..:- Tenha V. Ex. 
paciencia, uma vez que estou na. tribuna, hei-de 
dizer o que julgar necessario. · 

Vencido o meu adversario no pleito eleitoral 
travado no 2° districto de minha. provincia, não 
se quiz resignar e empregou todo o possivel . ~ 

fosse apurada a eleição do collegio de Muricy, 
no qual obtive H9 votos e o meu adversario Sô, 
mas nada conseguindo, por ter mostrado o Dr. 
JUlZ e 1re1 o que, em v1ste. a ei eleitoral e do 
ultimo decreto do governo relativo ás attribui
ções da. jttnta. apuradora, nlro podia esta. deixar 
de apurar todas · as authenticaa que lhe tinham 
sido remettidas, insistiu ainda para que fosse 
aceito um protesto para ser inserido na acta da 
apuração, e como lhe observasse o juiz de di
reito que a junta não tinha a. faculdade de man
dar transcrever na acta. protestos e apenas a 
de attender a reclamações quando fossem jos
tls, declararam - os seus amigos, que faziam 
pa.rte da junta., em numero de tres, que se reti
ravam visto não querer o Dr. juiz de diraito 
aceitar o seu protesto, embora lhes facultasse 
este assignarem-se vencidos e justificarem o 
seu voto. 

Com effeito retiraram-se, indo dalli fazer um 
or1o o escrlva.o muo; 

o juiz de direito, porém, completando a junta na 
t'ôrmn da loi, concluiu os tr<~ba.lhos da apuração 
e expediu-mo o diploma. 

O mou nollro advoraario, com quem folgo de 
manter ralc:.çlSea do amisade e que esteve com
migo na casa dn. camara. no dia da apuração, de 
certo Dão me contestará.. 

Passados oito dias fai sorprendido como to
dos os ha.bit.antes da cid~de do Passo pele. no
ticia de ter sido tra.nscripta no livro Qe notas 
do tabellião Ramiro uma acta de apuração, da 

qual ninguem tivera ai;é entio conhecimento, 
a.ssignada por tres juizes de paz, .presidentes 
de collegios eleitoraes. · 

Requere~·se em vista disso que fosse cha
m~do a juiz o escrivão Ra.miro. para declarar 

' cartorio foram os ditos tres juizes de paz e 
apresenhram,- para ser transcripta no livro de 
nota.s, uma acta. de a u1·a ão assio-nada. elos 
mesmos juizes. oi ainda. dada. uma. justifi
cação na qual juraram as pessoas mais gradas 
do Passo de Camara.gibe que nenhuma outra 
j nnta apuradora., além da presidida pelo juiz _de 
direito, se reunira na casa da. camara daquella 
cidade ou ~~m outro qualquer Jogar, e que só 
algnns dias depois do dia. 20 de Dezembro, 
constou que tinha sido t1·anscripta. no livro de 
notas do tabellião uma acta de uma ·apuração 
cland13stim .. 

', ·s, . x., r. presi en e, que na c1. a e 
do Passo não se reuniu outra. junta apuradora., 
que tal apuração nã? houve, e ta_nto não houve 

aqui um instrumento que lhe servisse de di ... 
ploma, não trouxe essa acta ; foi pedir ao tabel
lião Ramiro uma certidão da transeri ctão feita. 
no .se11 1vro, ass1gna· a por tres JUlzes e paz, 
e é com essa certidão que se apresenta.. 

Note ainda V. Ex. que nem ao menos ess:t 
certidão, apresentada. á mesa como diploma, 
foi conc3rta.da pelo ta.bellião companheiro. 

Eu, Sr. presidente, não entraria agora nes
tas e:xplicações si o requerimento do meu digno 
comprovinciano não importasse uma. censura á 
mesa, pois, nenhum interesse particular tenho 
em .ver !óra daquellás bancada~ o meu a1ver-

, , a o 
nem tiram direitos que só perante as commi;
sões verificadoras pódem ser liquidados; ••• 

. 
é verdade. 

O Sa. BA.alo DE ANADIA. :- ••• pelo con
trario, muito estimaria que meu nobre collega 
pudesse conservar-se nellas por mais algum 
tempo e ter assim oecasião de fazer ouvir neste 
recinto sua. voz eloquente. 

Desde,porém, que a reclamação do. meu nobre 
collega veiu pôr em duvida. a imparcialidade 
com que procedeu a mesa, estava na. rigÕro.sa 
obriga.çã_9 de vir mostrar á ca.mara o que é.esse 
pa.pel que se pretende transformar em dtplo
ma. 

Limito-me a. estas explicações. 

O Sr. Moreira de Barros diz 
ae todos sentem a nece s·d 
ar-se uma so ução que permitta. o prosegui

mento dos trab:llhos. (Apoiados). Parece-lhe 
que o Sr. presidente tem p:tra isso recursos nos 
precedentes da casa, como jà foi demonstrado, 
e na lei eleitoral, que incontestavelmente de
rogou uma parte pelo menos do e.rt. 4o do Re
gimento . (Apoiados). 

Desse pensal' foi o orador quando elaborou o 
parecer já lilo na camara em 188i. 

A commissão desse tempo, a.pro·veitando a 
circumsLancia de não haver grandes interesses 
politicos em jogo, procurou :firmar uma doutrina 

. . 
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para a. qual felizmente se póde a.ppellar agora, 
afim de que os trabalhos tenham o devido anda
mento. (M-uitos apoiados, m-uito bem.) 

Aquella commissão dos cinco, tão competente. 
p9:ra. conhecer da questão, ~omo.a camara respe-

lastimam, deixando de aproveitar a occasião 
para harmonisa.r o regimento ·com a lei. 
(Apartes.) · 

O orador comprehende que o St·. presidente 
possa se ver em difficuldade quanto ao meio 
pratico de ss tornar · effectiva. a deliberação, 

· porque, achando-se presentes muitos Srs. depu
tados, cujas eleições não foram apuradas por 
juntas,.presidida.s pelo juiz de direito, qua.lquel' 
vota ão, neste momento, traria ce1•tamentG nota-
vel confusão. (Apoiados.) 

E' preciso, pol" consequencia, que S. Ex.,com 
o patriotismo .que ·O dist.ingue, com a e~~rgia 

O SR. LoURENço DE ALBUQUERQUE:- O seu 
requf;lrimento por quem tem de ser votado~ 

O SR. :Mon.EIRA. DE BARRos responde que pMe 
ao Sr. presidente tome por si a deliberação de 
mandar formar no":a lista, p.ois o art. 3o .d~ 

o seu 

c Requeiro que se organize nova lista. de de
putados considerando diplomas unicamente as 
actas de a ara õas feHas elas ·uutas residi-

' ') das por juiz de direito com o numero legal de 
da.Fs~a podsiçio, tome udmatdeliberação q aalquer. mesas pa.rochiaes.-M oreira de Barras. , 

trma o no prece en e que ex:poz, está o 
c,>rador certo de que a camara adherirá ao al- O Sr. Be3erra Oa.va.lca.nti 
vitre. (Apoiados). Requer, portanto, que se or- (pela ordem):- Levanto-me, Sr. presidente, 
ganize novli lista, considerando-se diplomas I para fazer ligeiras observações no sentido, não 
unicamente as actas das a-purações das juntas de impugnai", mas de recti:ficar o reguerimento 
presididas pelos juizes do direito, com o numero do meu nobre amigo que me precedeu na tri
lega1 de presidentes de mesas pa.rochiaes . buna: e digo não de impugnar porque con
(Apo'iados). co1•do inteira e plenamente, salvo um& ligeira 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE : -Mas explicação que darei, com o pensamento de 
qual é o numero legal1. S . Ex. 

O SR. MoB.EIRA. DE BARRos responde: Quatro, O SR. CAn.Los PEixo:o :-0 requerimento já. 
como diz a lei eleitoral. De proposito con- est:i em discussão 'l 
signou estas palavras -numero legal- porque . O SR. BEÍERB.A. CAVALCANTI :-Ea estou fal
não representam deliberação arbitraria., corres- lando pela ordem, e hei de fallar pela ordem. 

ondem á. o inião cansa ra.da n'uma reunião 
do conselho de estado (apoiados). 

Na lei eleitoral, que define o que é diploma, 
que define o que e junta aparadora, na con
sulta do conselho de e~5tado e nas deliberações 
tomadas pela cama.ra nas sessões preparatorias 
da ultima legislatura, o Sr. presidente en
contra precedentes que o autorizam a deliberar 
por si sobre este aasumpto, como lhe cumpre. 
A camara, no estado em que se acha, não póde 
votar de modo que, com caracter in.cont~atavel, 
se estabeleça o vencido. 

quanto quer ! 
O SR. BEzmaRA CAVALCANTI :-Com gritos 

não deixarei de o fazer, afianço. 
O Sn.. CAn.Los PEIXOTO :-Quem quizar gritar 

hn. de peiir licença a. V. Ex 1 
0 Sn.. BEZERRA CAVALCANTI :-Ora, sou um 

seu criado ! 
Não sou parocho para. d:1.r licenças. V. Ex. 

tem alguns padres na sua bancada q~e t~lvez 
estejam nesse caso ; recorra á elles, Sl qu1zer. 
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O SR. CA.R.LOS P:sxxoTo ;-V. Ex. parece 
que tem inveja. disso. 

O SR. BEZl!:ltRA. CAvALCANTI :-Muito obri
gado ! N!o sou susceptivel de inveja, e me· 
nos dessa. natureza. Estou fallando pela ordem, 
e mesmo a.n es o apo1amen o ou con ra o 
apoiamento. 

Eu disse, Sr. presidente, _que concorda!a 

. concordo com a fórma, isto é, não posso ~dmit
tir que se faça um requerimento para ser sub
mettido á decisW> àa camara, quando subsiste 
a mesma. duvida. que tem sido objecto de· dis
cussã:o e causa de difficulda.des desie hontem. 

O SR. PREsiDENTE:- O requerimento tem 
de ser primeiro apoiado. 

O Sa. BEzERRA. CAVALCANTI :-Eu estou 
fallando pela orlem. 

UMA. voz:- Peço a palavra pela. desordem. 
(R~~ . 

. ' st1tue norma legal para o procedimento da 
presidencia. provisoria., a que eu chamarei 
e hemera só tendo or fim re ular os 
tra a os a ·ele1ç!o da mesa interina, e maia 
nada ; nã:o tem attribuiçllo nenhuma das ef
fectivas que competem á preaidencia da. ea.· 
mara. (Ha ditferentes apartes) 

Os senhores podem pedir a palavra. e contes· 
tar-me. Eu respeito a opinilo de todos ; mas 
sustento a que tenho, baseado na lei, prece
denteg da C:Jmara e decisão competente por 
consulta. do Conselho de Estado. 

O SR. CARLos PElXOTo:-Ma.s não respeita o 
regimento. . . 

O SR. BEzERRA. CA.V.A.LCANTc:-V. E-x. é que 
talvez conheça pouco o regimento. · 
. OSa. CARLOS PEIXOTO:-Está. enganado. 

. 0 S!i• BEZERRA CAVA.LCANTI:- E' possivel; 

Eu ouvirei a todos com respeito e responderei 
com attenções aos que assim me tratarem. 

A confusão não adianta. cous1 alguma, e, si 
. formos a apostar quem tem mais força dB pul
mões, não sei quem vencerá. (Apartes.) 

· Em todo caso, não é uma aposta digna de 
nós, nem aproveita em cousa alguma, para que 
possamoà resolver de um modo digno a questão 
importante que se debate (apoiados), digno não 
só para a Cai!J.ªra ~~tua~, çomo para as futuras 
camaraa! ' 

Devemos sustentar o prestigio do parlamento 
(apoiados), que está cahindo completamente e 
ha. de cahir, dando causa a movimentos ana.r
chicos, desde que quizermos converter o paria· 
men~o b_razileiro, por exemplo, em · assembléa. 

insinuação. (Ha 

. 
apresentaram-se duas turmas completas de 
suppostos deputados, ficando ao arbitrio do go· 
verno a escolha da. assembléa que devessa con
siderar verdadeira.. (Apartes.) 

Não desejo sujeitar a camara dos Srs. depu• 
tados a. este papel. (Apoiados e apa1·tes.) 

Não quererei ver o chefe do poder executivo 
exposto á essa prova perigosissima.. Não nos 
podemos por tanto ~onfor~ar, em caso nenhum, 

' . 
juntas apuradoras presididas por juizes de 
direito, e cfJmpostas de juizes de paz em nu
mero lega~. Quando o nobre deputado disse 
isto, que aliás está. inclaido na minha reclama
ção, redigida. muito antes, um nobre deputado, 
libe1•al dissidente, o que muito sinto, por ser 
um daquelles a quem voto maior estima, além 
de relações de parenteaco, pediu uma explic~ 
çã:o no3 seguintes termos: qual ó o numero 

e uta ·• 
manto respondeu-pelo menos quatro juizes de 
paz. 

Lembro, Sr. presidente, gue h a. dia-trictoa, 
e· • i 1 s, 

que se compoem unicamente de tres collegioa, 
districtos cujos representantes ficariam ex
cluidoa, ai fosse aceita a. doutrina. de que só po• 
dem ser recebidos os diplomas asaignados, 
pelo menos, por quatro presidentes de asaem
bléas parochiaes. 

O SR. MoREIRA DEl BARROS :-N11mero legal. 
0 Sr. BEZERRA CAVALCANTI:- Si fosse resol

vido que tão sómente se recebesse como diploma 
a acta. de apuração assignada pelo juiz de direito 
e, pelo menos, por quatro juizes de paz, o Sr. 
Ribeiro de Menezes, deputado incontestado, e 
representante de um districto que só tem tres 
collegios, seria excluido de votar para. a consti-. 
tuição interina. da camara. . , 

diz-quatro juizes de paz. 
O SR. BEZERRA C.A.vALCANTI:-Numero legal, 

como na minha reclamação ; mas como o Sr . 
Lourenço de Albuquerque perguntou qual era 
o numero legal, e o autor do requerimento 
disse-pelo menos quatro juizes de paz-eu ve· 
nho declarar á camara que aceito o pensa· 
mento do requerimento, com esta ligeira recti· 
:ficnção. 

0 SR. PRESIDENTE :-Será. melhor mandar 
~ma sub-~menda. · 
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O Sa. .BEZERRA CA VA.LCANTI :-Não mando 
sub-emenda por doas razões : primeira~ porque 
o requerimento do nobre deputado está redigi
go como esta-ya a minha reclamação-numero 
legal. Protestei e :fiz a. recti:ficação, porque o 

é o numero legal, e o nobre deputado respon
deu : pelo menos quatro. 

0 S . MoR RA. DE BARROS :- rtan O ha 
~ais de quatro, está entendido. 

O SR. BEZEB.RA. CAVALCANTI :-Quiz, .portan
to, que não passasse uma hypothes3 que po
dasse prejrtdicar a um dos deputados ma:is le
gitimas desta camara.. (Apoiados,) 

Tambem não mando sub-emenda porque isto 
seria contradictorio com o que tenho desde hon· 
tem sustentado, isto é, não posso admit~ir nem 
admittirei que o requerimento do nobre depu
tino ou ual uer outra reclama ão se· a. sub-
mettido á decisão dos presentes, porque ahi 
está implicita a. mesma duvida. (Apoiados). 

Quaes são os que devem votar esse requeri-

passada, porque ella nl!o revogou essa decis!o 
e quem não revoga approva, confirma. 

Portanto, é lei emquanto não houver outt•a em 
contrario, é lei que nos regula. a todos, inclu
sive a presidencia, ainda. mesmo interina ou 
eíl'ectiva, quanto mais a presidencia provi
aoria., ou epliemera, como jâ. o disse~ 

Reclamo, assim, repito, a observancia da lei 
e do regimento, a observancia dos precedentes 
eatabelecidos,não como attribuição especial que 
possa competir a V. Ex., mas simplesmente 
como cumprimento de dever, respeito do re
gimento, dos precedentes estabelecidos e de 
todas as normas que devem reger os nossos 
trabalhos, até que entremos- reguhrmente na. 
verificação de poderes. (Apoiados.) 

~ . 
contra o apoiamento do requerimento do nobre 
deputado, e, a seguir-se outro qualquer cami
nho, julgo-me autorizado a declarar, por parte 
dos liberaes governistas, que estes não cederão 
da attitude que hontem tomaram. . 

O Sa. F. BELIZA.Rro:-Isso em nome do go
verno~ 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- Quem fallou 
aqui em nome do governo ~ Sou lioera.l gover
nista, mas não fallo em nome do governo; 
fall(, como deputado eleito. Si uzei das expres .. 

sões-liberaes governistas-, é que o nobre de· 
putado sabe muito bem que ba liberaea que 
não são governistas, que estão em opposição 
por coalizão momentanea, especial, restricta 
ou limitada com o nobre deputado e o seu par-. - . . -
para qualificar aquelles em nome 
posso fali ar. · 

0 SR. DUARTE DE AZEVED dá 
O SR. BEZERRA CAVALCANTI :-Ora, vejam 

que proposição vaga ! O governo póde ser res..; 
ponsabilizado pelo procedimento de seus ami
gos ! E quem contestará isto, em termos 1 
Quando os amigós do governo procederem mal, 
e o governo for connivente 1 Mas não, quando 
os amigos do governo estão no terreno da le
galidade, na observancia da lei, combatem a. 
anarcbia., resistem a qualquer plano revolucio
naria e em todo o caso vicia.dor da Camara. d s 
Deputados, do poder legislativo e de . todas 
as nossas instituições. 

Qua-ndo os amigos do governo estão bem col-

a. de· 

O Sa. BEzEBIU. CAVALCAN'II:- Como fQ1lan
do estamos na lei ! 

O SR. CARLOS P.El!XOTO dá um aparte que nlo 
podemos ouvir. . 

O SR. BEzERRA. CAVAtcANTI:- Com quem é 
·isto 1 Si for commigo o nobre deputado tome sa
tisfações onde quizer e como quizer 

VozES DA BANCADA. CONSERVADORA:- Ora l 

UMA voz :- Mas é muito improprio. 
O SR. B.mzERRA CAvALCA.N'II:- Não tem na

da disso. Em i ttindo proposições geraes não of
fondo a. ninguem pessoalmente, si o nobre de
dutado se julgar o1fandido, tome satisfações on
de quizer e como quizer, e si não, respeite a 
todos,que eu só quero que todos nós aqui seja· 
mos respeitados. (Apoiados.) 

O SR. CARLOS PEIXOTo:- Mas não podem 
dizer que :fizemos anarchia, quando não fomos 
nós. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Eu não disse 
isto, o nobre deputado é quem está tomando ca
rapuças. Disse que quando os amigog do gover
no se colloca.m no terreno da legalidade reais-. . . 
quero saber, mas o paiz sabe e basta isso. 

Resamo ainda o meu pensamento, e concluo 
protestando contra qllaiquer decisão que depen
da. de voto novo sem que esteja. hquidada a 
questão primordial e originaria.. 

Declaro que os liberaes governistas, como eu 
sou, se manterão nesta. atLitude seja qual fôr a 
decisão arbitraria e illegal ou anarchica. e revo· 
lucionaria que se queira tomar. 

O SR. Mol\EIR.A D1ll BAuos:- Mas o presi .. 
dente não é capaz d'isso. 
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O Sa. BEzERRA CAvALCANTI :-Nem eu o I verde accôrdo comnosco os libera~?s dissi.dentes. 
estou affirmando; é um aparte bem desneces- (Apoiari.os.) 
sario, pe1•dôe-me o meu nobre amigo. Quando UM Sa. DEPUTADo:- Continuarão a resistir~ 
me refiro ~m pel!samento e e~ tet>mos geraes a 0 Sa. JosÉ MAR.IANNO ·;-Se .fôr legal, não; · 
qualquer zntençao ou resoluçao q~e s~ pretend~ se não fõr resistiremos. (Oh! Ok! Outros 
~omar, refiro-me a.. um .Plano part1dar1o .. Isto e a artes ' 

O Sa. A. GóEs:-Denuncie-o. 
e a coacçao que, por ou ro a o, se es exe -
cendo e quiçá. indigna. 

O Sa. BEzERRA. CAVALCANTr:- Como quer 
que o faça, não sendo eu promotor publico, e 
até mesmo não estando diante de um poder 
constituido ~ 

(Trocam-se muitos apartes.) 
Mas, concluo ainda, si me derem licença para 

concluir jã, si não, cone! uirei amanhã, como o 
uizerem or ue da tribuna não descerei s3m 

Julgando nada mais ter a aecreseentar, por· 
que creio jã. me ter feito entender perfeita
mente, aguardo a solução de V, Ex. para ver 
si pode merecer o ncsso assentimento o, senão, 
para mantermos a attitude em que hontem nos 
colloeá.mos . 

concluir. 
Concluo dizendo, que muito desejarei, que 

fa o os mais ardentes votos, ara ue algllns, 
pelo menos, os 1 eraes xss1 ente3, quan o 
todos o não queiram, reconsiderem, e vejam 
que se trata da o1•ganização dos ~artidos no 

o direito de governar, o que tem maioria legi~ 
iima, que é a condição indispensavel para isso . 

Faço, repito, os mais ardentes votos, para 
quG não persistam em qualquer deliberação 
impensada; que porventura se inspire em pai
xão ou interesse de momento ; e faço-o no in
tuito de salvaguardar os interesses gera.es, não 
sómente os de partido, mas de todo o systema. 
representativo. (Apoiados.) 

M R. EPUTADO:- O mlDl& 8riO. 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- E do minis
teri<? ~ Si. fôr do ministerio, muito bem, sej~ do 
m1 1 , , 

bem sabem que, si a questão é do ministerio, 
depois de constituída a. ca.mara, podem travar 
aqui um combate q.ualquer, mas nio queiram 
derribar o ruiiJister1o fóra do terreno legal, o 
que não conseguirão. (Apoiados.) 

O Sa. A. GóEs :-Os senhores é que estão 
procrastinando. 

0 Sa. BEZERI.U CAVALCANTI:- Conscios, pO· 
rém, de que não têm força para. isso ... 

O SR. A. GóEs:- Não apoiado; havemos de 
vêr. 

0 Sa. BEZERRA CAVALCANTI:- . .• querem 
vêr si o acaso lhes proporciona. uma occasião 
por meio de planos calculados nesse intuito. 

O SR. CARNEIRO DA. CuNHA:- E lá não ha 
planos~ 

O Sa. Bll:zER.RA. CAVALCANTI:- Não me cum
pre responder; articulem n•o. Exposta a minha 
rectifica~ão, aguardo primeiramente, Sr. presi· 
dente, a solução de V. Ex. para vêr si é de 
accôrdo com o regimento e os precedentes es- · 
tabelecidos, ou, si não é, afim de que Mnti
nuemos na attitude em que hontem nos collo
cámos, na qual, como já. disse, muito. desejarei 

Tenho concluído. 
(Mui to bem! JJf uito bemJ) 

O Sa. PRESIDENTE : - Os senhores q11e 
apoião o requerimento ..• 

0 SR BEZERRA CAVALCANTI : - Protesto 
contra o apoiamento : .não ha. requertmento a 
apoiar, nem será votado ; ninguem apoia. ab
solutamente ; desengane-Pe V. Ex. que tal . - " . . 

UM Sa. DEPUTADO : -Sem se resolver a 
questão, não ha. roquerimento para. ser decidi
do pela camara. 

O Sa. JosÉ M.uuANNO : -Pela ordem ! 
O Sa. PRESIDENTE : -Tem a palavra pela 

ordem. 
O Sa. JosÉ MARIANNO : - E' para pe

dir a V. Ex. que nos diga onde ftcou enca-

tindo outra questão e a. acta. está encalhada. 
O Sa. PRESIDENTE:- Está em discussão a 

1 ~ i ue o Sr. Moreil'a de 
Barros mandou o se11 requerimento. 

O Sa. B:mzER!tA. CAvALCANTI :- O roquel'i
mento n!o hm Dada com a acta. 

VozEs : - NHda. absolutamente. 
O Sa. PRESIDENTE:- Eu submetto a apoia

mento o requerimento do Sr. Moreira de .Barros. 
O SR. JosÉ M.ARIANNO: -Mas quem ha de 

apoiar, quem ha de votar 1 (Outros apartes.) 
0 SR. PRESIDENTE : -Os Srs. que O apoiam, 

queiram levanlar-se. 
O Sa. BEZERRA CAVALCANTI : - Ninguem o 

apoia: é uma. farça que não póde ir por diante. 
O Sa. PRESIDENTE: - Por consequencia, o 

requerimento não foi apoiado. (Oh ! Oh!) 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Pela decisão 

da camara póde-se d1zer que não 01 ap01a. o. 
(Outros apartes.) 

O Sa. PRESIDENTE: -Tem a. palà.vra o Sr. 
Maciel. 

São remettidas á mesa as seguintes 

Sub-emendas 

No caso de ~:er approvada. a do Sr. Moreira. de 
Barros, requeiro que sómente sejam conside
rados diplomas aquelles que estiverem assi-
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gnados :pelo juiz de direito e a maioriã dos me~ 
sarios, membros da junta apuradora. · 

Sala das ,uesaões, 12 de Fevereiro de 1835.
F. Belizario. 

Reclamo que sômente votem os poz·tadores de 
diplomas expedidos e assignados pela junta. 
apuradora, composta. do juiz de direito e juizes 

S. R.- Amaro Bezerra. 

O Sr. Maciel usa da faculdade con
ced.ida pela mesa. a todos os deputados para fa
zer reclamações sobre a acta ou sobre quaesquer 
assump-tos a que a a.cta. se refira. 

• O SR. P.nEBIDENTE:-0 q'l2e está em discüssão 
e a a.cta. 

no 4" districto do Rio Grande do Sul ha dous 
diplomas e igual declaração faz e.m relação a 
outro3 districtos, e, portanto, póde, como tem 
e1 o ou. ros epu a os, pe 1r exp 1caçoes soore 

o motivo porque se considera duplicado u diplo
ma de dep1l.tado por aq_uelle districto. . . . 

' -ticas, reconheceu que o orador tinha maioria e 
exyediu-lh~ diploma. assignado pelo juiz de d.l
retto e 15 Juizes de paz. O contendor exhibiu 
um diploma. com apuração feita não se sabe 
onde ••• 

O SR. SILvA TAVARES:-Na propria casa da 
ca.mars.. Seja ao menos verdadeiro. 

O SB.. MA.ciEL!-E V. Ex. sej1. ao rnenos ãe~ 
licado. Tro m•se a a1·tes. · 

O se11 diploma. expedido regularmente, com 
todas as form.a.lid.ades dá presutnpção de que. é 
o eleito, e dá-lhe a. certeza de que é o· uni co di-. . 

Como pois, póde ser esse diploma. invalidado 
pelo pap~l expedido por seis juizes de paz, não 
em j1uita, e sem as condições da. lei ~ 

Assim, o orador reclama, porque tendo o 
Sr. presidente de decidir sobra um requeri
mento que está. na. mesa, deve tomar em consi
deração que o orador tem um diploma como é 
exigido por lei e não deve ser classificado em 
duplicata. · 

O Sr. Mart.im. Francisco per
gunta si um districto que se componha de tres 
parochias pó .ie dar quatro juiza~ de paz para a 
junta. apuradora. · 

UM SR. DEPUTADo:- Nesse caso e o numero 
legal ; dons <i'l tres. 

O Sa. MAR-riM FaANcrsco nesse caso limi~ 
ta·se a. observar que cumpre decidir a. questão 
de se sabel" o q_ue é diploma. Dizem que não ha. 
lei a respeito, mas a lei eleitoral em ~igor col
locon o juiz de direito ou o saa substituto na 
junta como garantia de eleiÇão. 

Assim, parece evidente que não póde haver 
junta. apuradora. sem ser presidida. pelo juiz de 
direito ou pelo seu substituto, e os juizes de 
paz, qualC{uer que seja o seu numero, não po .. 
dem por si mesmos constituir junta .• 

· A l;i eleitoral, acabando com as duplicatas 
tornou. necessaria a definição do diploma., e da: 
queUe modo J entenderam consultas do con~ 
s;lbo de estado o um parecer approvado pela 
camara. 

. r. 1gue e as ro, pe-
dmdo a. palavra n'esta occasião, não pretende 
discutir a. eleição do 5() districto da. sua. pro-

. . . ~ . rem, deixar passar sem 
protesto o papel que foi apresentado pelo seu 
nobre contendor o Sr. ba.t·ão de Canindé. como 
diploma de deputado eleito pelo 5o districto do 
Ceará.. 

O Sa. BAa.Ão DE CANINDE: -E' tão bom 
como o de V. Ex. 

O Sa. NAscrMl!:NTO: -Não apl..liado. 
O SR. BARÃO DE CANINDÉ : -Discutiremos . -

MtGUl!:L DE CASTRO opportunamente 
e empraza a S. Ex. para êl!sa occa-

0 SR. NASCIMENTO : -Póde emprazar, por• 
que a -verJade està do seu lado. 

1\. IGUEL S i U 'r 
sentementa as quel':~ões eleitoraes do 5o distri
cto de sua provincia, nem mesmo seguirá o ex· 
emplo que tem preaenaiado nesta. cama.ra na 
sessão de hoje; -vem apenas lavrar o seu pro~ 
te a t 1 e p~dir a. V • Ex. , uma vez que se tl'a. ta 
de mandar substituir a lista dos diplomas rece .. 
bid.;s, por um11 outra. Qrganiza.da. de conformi· 
dade com a. lei e segundo os precedentes d!l. 
caea, que a.ttenda ou faça. ·~Otn que a. mesa at ... 

de 

O Sa. MIGUEL DE CABTRO declara. que o 5° 
di~Jtricto da provincia do Ceará compõe·se de 
12 collegios. 

O Sa. BARÃO DE C.A.NtNDE :- V. Es. eatd. 
discutindo a eleição. 

0 S:a. 1\fiGUEt DE CASTRO está mostrando O 
vi~io externo do papel que S. Ex~ apresenta. 
corno diploma.. 

O SR. BARÃO Dlll CA.NINDE' :-A eleiçlto de 
V. Ex. é que està viciada.. · 

O Ss. MreuEL DE C.A.sT.RO ·pede permissão a 
S. Ex. pa-ra reservar esta questão para occa-
sião opportu11a. . . 

Dizia que ·o 5° districto d3 sua província. . . . . . , . 
da comarca, presidente da. junta eleitoral, em.. 
tempo l."eclamoti a.s authentical!l que foram re.:. 
mettidas .•• 

O Sa.BA.'RÃO b:E CAN!NDll:' !-A aputação fez
se as 8 horas da manhã, quando devia ser ás 9. 

O Sa. MrGrJEL DE 0 .ASTRO ••• no dia designa
do compareceram oito juizes de paz presidentes 
de mes1. ; tres juizes de paz, aliãs eonsei"va
dores, declararam que não podiam comparecer 
por motiv<1 justo. · 
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O SR. BARÃO DE CANIND:E:-As declarações 
da eleiçã:o do 5° districto foram feitas á vontade 
de V. Ex. 

ú SR. MIGUEL DE CASTRO pergunta si S. Ex.., 
que estava na côrte, quer contrariar o que está. 
o orador affi.rmando or ter estado resente 1 

da manhã compareceram os juizes de paz e pro
cedeu-se á apuração, e ás H horas, quando se 
tinha. concluído o aeto da apuração e começa
va-se a. lavrar a acta, o juiz de paz de um 
desses eollegios, apresento11 uma. authentica. 
de que era portador. 

O SR. PRESIDENTE:- Isto deve ser dito pe· 
rante a commissão verificadora. 

O S:a. MIGUEL Dlll CAsTRo eatá tratando 
es as c1rcuma anc1as para mos rar o v1c1o ex

terno do diploma. ilo nobre pretendente. 
O .SR. MoREmA BRANDÃo:- Para mostrar 

qu e nao em 1p oma. 
O SR. MIGUEL DE CASTRO rectifica a. expres

são: do papel com o nome de diploma. 
•· , .nn1a, 

e perguntou si estava. ultimada a apuração. 
O presidente da junta respondeu: está. termi
nada, e vamos lavrar a acta. O senhor não 
quer tomar parte nos trabalhos 1 Ainda é tempo. 
- Elle retirou-se. 

O Sa. T. PoRTUG.A.L:-Depois de ultimadà a. 
apuração ainda era tempo ! 

O Sa. MIGUEL DE CAsTRo diz que era tempo; 
ãs i 

Ora , feito isto , foi expedido diploma ao 
orador, asaignado por oito presidentes de mesa.. 

elo juiz de direito interino da comarca, em 
· , c a aça e qae res 

juizes de paz deixaram de comparecer. 

O Sn.· BARÃO DE CANINDE:- A esse juiz in
terino V. Ex. prometteu a. vara. de direito para 
que elle asaignasse o seu diploma. 

0 Sa. MIGUEL DE CASTRO pondera que isto é 
uma arguição de que S. Ex.. não devia soceor
rer-se ; é uma chapa , permitta que lhe diga.. 

Demorou-se o orador na séde da comarca até 
ás 8 horas da. noite do dia. 20, quando parl;iu 
para a cidade; lá não se fallou do diploma ou 
de qualquer papel que ao nobre pretendente 
houvesse sido dado com o titulo de diploma. 
(Contestações.) Chegando á esta. côrte, acho a a 
noticia de que o nobre candidato estava munido 
de diploma.. Effeeti!amente apreseu~ou-o, e, 

' 
·O que viu com o nome de diploma 1 Um. papel 
a.ssignado pelo presidente da. Camara. Muni
cipal, entidade nova na expedição de diplomas. 

O SR. BARÃO DE CA.NINDÉ :-Foi authen
ticar. o facto, visto como o juiz interino não o 
quiz fazer. 

O Sa. MIGU:IL DE CABno diz que a lei não o 
l'econhece competente para assignar diplomas. 

O papel que o nobre candidato .apresentou 
estava ainda a.ssjgnado por um juiz de paz pre-

legitimas. Espera que S. Ex. tomará a reso
lução de mandar reformar essa. lista, e conclue 
aguardando deferimento do seu pedido. (Muito 
bem.) 

Não havendo ma.i5 quem faça reclamaÇões 
sobre a acta, dá-se por approvada. · 

E' approvada a a.cta. 

O Sr. Moreira de Barros diz -
putados, suppõe que o seu requerimento não 
podia ser aceito pela mesa, porque se tratava. 
da. discussão da acta. (Apartes.) 

Apresentou-o como uma. solução para as 
difficuldades da. questão e não como emenda. á 
acta, porque não sabia realmente na. occasião 

a s ivesse em. 1scussao. 
~ede, pois, ao Sr. prer.idente, que tome a 

respeito do seu reg.uerimento a unica. delibe
ração legal e poss1vel nesta. occasião, isto é, 
que resolva por si, de conformidade com o art. 
3o do regimento. 

O Sr. presidente necessita, ·para considerar 
válido um diploma., saber o qne é diploma e o 
que Iião ó; mas ai S. Ex. escrupulisa ainda, 
faz o o:a.dor um appello, para sa_hir a camara. 

' . legas. Pede a todos aquelles eaja.s eleiçõe• elo 
contestadas por estes papoi11 a que chamam 
di lomas se ·am de u na ur a fi 
patrioticamente I!IG abstenham da rotar naata 
questlo. 

Appella. para o patriotismo de todoi, de todos 
aquelles que não estão resolvidos n assim pro
ceder em virtude de delibera.çlo que nlo consi
deram legal, que o façam expontaneamente. O 
acto não traz consequencilla algumas para os 
seus clireitos politicos, porque se trata de votar 
um requerjmento pedindo que a. mesa de novo 
reconsidere a classificação feita dos diplomas 
apresentados, conhecendo sómente aquelles 
que se acharem revestidos com as formalidades 
legaes. 

Por consequencia, nenhum direito fica pre· 
judicado. 

Não sabe o orador qual das -duas parciali
dades politicas fica r e ·udiea1a. 

O Sn. BEzERRA I>E MENEzEs:- Fique a. que 
ficar. 

O Sa. 'J. PENIDo:-Não tica nenhuma.. 
0 Sa. MOREIRA DE BARROS:. acredita. que 

nenhuma fica; mas, quando fique, salva-se 
alguma cousa superior ao interesse de todos, 
(apoiados); é uma questão que interessa. a 
todos, salva-se ..• 

O Sa. ZAMA:- Apoiado; não podemos con• 
tinuar neste estado. 
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UM SR. DEPUTADO:- Salva-se o decoro. 
O S:a. MoREIRA »:t BARRos.. . salva-se o de

coro desta eama.ra, como bem diz o seu nobre 
c.ollega de .. deputação, e isto interessa a todos 
os brazileiros. {Apoia_dos.) 

interesse com que se recebia a noticia. ·de 
cada diploma. falso quo habilitava. s. excluir 
da representação neste parlamento aos verda
deiros eleitos da nação. 

UM SR. DEPUTADo :-E' a verdade. 

Nio ha iníelizment titulos aprçsenta os. (Muito bem; muito bem.)' 
garantir a plena posse do parlamento, ao 
part.1do qu~ ganbou legitimamente a. eleição e O Sa. AFFoNso CELSO JuNIOR manda. á mesa. 
te moa infelizmente que escolher entre o alvitre 0 seguinte r9querimento : 
proposto a uma. duplicata. de parlamento, para. «Requeiro que todos os documentos apresen
tl. qual camin.havamoa, porquanto, desde que tados á Dlesa voltem aos Srs. secretarias para. 
nenhum dos dous lados cedesse, teria.mos qne verificarem quaes são os diplomas lega.es, isto 
demorar·nos nest~ cama.ra com grave escan- é, quaes os assiéfnados pela. junta apura.lora de 
dalo. da opinião publica. do pa.iz, com grande que faUa. a. lei, afim de com elles se organizar 
detr~~&n.to d~ nossa reputação perante o mundo a lista. regimen.t:l.l. 

-s- a,f2 de FMereiro de 1685.-

es s uaa porç ers o par amento, que n o que
l'iam j untar·se, que n.ilo queriatn. sella.rar-se. 

Aceito o diploma do juiz de direito, con· 
fta.n.do om que -este tneamo plrlamento, de 
qualquer iór'Dla q,uo sejà. composto, tratará de 
separar d~~o polittca a magistratura, euja in· 
tervGnçlo nalla c.on.tin.úa. G continue.rá. a ser 
urna grande chaga da nossa representação. 
(Muitos apoiados.) . 

O Sa. F. BELrSAazo::-&'!m~tado quando o 
poder é quem. corrompe a magistratura. (Re
clamações é apartes.) 

o Sa. JoA~UIM NABUco:-Mas, no momento 
actual, parece .ser este o unico meio~ verda
deiro, legitimo, de · escapar · ao plano tene
broso, pelo qual quiz.se preparar uma maioria .. . .. , 

stituição da. mesa. ~ pela eleição da comm.is
são dos cinco que se v-a.i decidir da sorte da 
presente ca.mara [nuo apoiados) ; quiz-se pre· 
parar uma :maioria inicial por meio de du
plicatas. (Nüo apoiados e apartes.) 

Ha- uma rru&ioria.· inicial que é o resultado 
da. separação dos deputados que são duplica· 
dos daquelles que são liquidoQ, e está na. con
sciencia dos partidos que se tratou de prepa
ral~a. por meio de duplicatas; não é preciso 
insistir neste ponto ; está viva a. lemhrança do 

V. I. -4 

O Sr. Za.ma. (peta ordem) requer, om 
nome da conveDiencia do servjço da ca.mara, 
que a. votação doste assumpto saja. nominal 
(muito bem.), porquo assim fica. liquidado nlo 
ter votado nenhum dos duplicados. 

O Sr. A1ro.nso Celso Junior 
(pela ordem) pede e obtem a retirada do seu 
requerimento. 

Lê-se e é apoiado o requerimento do Sr. Ma~ 
reira de Barros, com ::LS sub-emendas dos Srs. 
Francisco Belisario e Bezerra Cavalcante. 

OSr• Presidente :-Senhores, eu 
não podia deixar ?e ter os mais .s~rios escrup!l-

~ 

tinguir o qu~· é diploma. daq uelle que não o ó, 
porque, a decidir este ponto, seria preciso que 
chamasse a. rnirn a competencia de entrar no 
merecimento da. apuração, examinando si as 
juntas apuradoras se haviam organi-zado regu
larmente ; si haviam attendido ou não a todos 
os a.ct.os ds.s mesas eleitoraes ; si na contagem 
dos votos .dos candidatos procedcr:l.m com recti
dã.o e imparcialidade ; e~trando nesse exa~e 
te1•iá de entrar necessana.roente no conheci
menta das a.ctas das m~smas mesas eleitoraes. 
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Neste caso eu teria de arrogar a mim a impor
tante attribuição da verificação de poderes, que, 
na fórma da constituição e poderes, são da 
exclusiva competencia. da camara. dos Srs. de
put~dos e não ~a minha. (Apoiados.) 

' que devia cingir-me a disposição express3. do 
regimento, que consiste na prohibição do voto 
dos eleitos em de. licata. Essa dia osi ão é cla:ra 
e terminante. Alguns dos nobres deputados ar
gwnentaram com o aresto da camara de i881, e 
a resolução do conselho de estado do mesmo 
anno ; mas, não obstante esse aresto, a camara 
em quatro sessões do anno passado manteve 
sem a menor alteração a disposição do r:e
gimento, que l)rohibia o voto nos negocros 
da. ea.mara dos deputados em duplicata, neutrali
sa.ndo assim de certo modo o referido aresto. 
Esse mesmo aresto, de que os nobres deputados 
s soccorre , ec arou agi 1mo o ip ma o 
ex-deputado pelo 4\) districto da Parahyba o 
ex-deputado Manoel Carlos, cujo diploma estava 

c:. ()'O • • • • 

' . da. mesa. os deputados em numero supcrwr a 
um que, cada districto deve dat•. Essa decisão 
nio agradou, porquo, como disso um nobre d:
putado, não estava de accõrJo com a sua opl
nião. (Apoiadas.) Inutilisando-se assim o appello 
feito ao presidente da camara, continuando 
inconvenientemente, e sobremaneira ordent3 a 
discussão. Não podendo deixar de concorrer, 
quanto em mim couber, para a. serenida:.le das 
discussões, e para pôr termos ás condições des
favoraveis em que. nos achamos, aceito com 
satisfação o requerimento do nobre deputado 
por S. Paulo : elle, si for adoptsdo, conciliará 

.os animas, pondo termo ao estado anormal, em 
que nos achamo~>: e tirando-se de mim qualquer 
responsabilidade. A. camara resolv.er~, pois, 

acertado. 

VozEs:- Votos, votos. 

O Sa. BEZERJL:\. CAVALCANTI : - Peço a pa
lavra pela ordem, a proposito da votação. 

O Sr. .Antonio de Siqueira 
(que já tinha 1Jedido a pala'IH'a, scn,1lo-lh~ esta 
·concedida agora pelo 81·, p1·csidente) : -
Sob a impressão triste, tristissima, do que tem 
acontecido desde hontem, prestei minha plena 
ad'hesão á combinação que acaba de ser feita 

legalidade. (AzJoiados e apartes .) 
Aooora, porém, acaba de ser lida uma sub

eme~da apresentada pelo nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, cujo . nome peço licença para 
declinar, o Sr. Dr. FrauciscoBelisario, dizendo 
que sejam con_siderados.diplomados aq.u~lles q~e 
tivessem um htulo ass1gnado pelo JUIZ de dl
reito, e um numero certo de mesarios. (Contes· 
tações .) 

O Sn. ANTONio DE SrQUF.IRA : - NA:o posso 
considerar o que apres~ntou o nob~e de~utado . 

O Sn. SEGISMUNDO GoNQUVES :- Está t'óra 
de ac.cõt·do. 

O Sn. ANTONio n:m SrQUEIRA. :- O ragueri
mento, querendo fazer valer a legalidade, diz 
que sejam considerados diplomados n.quollea 
quo tiverem um titulo com as solemnidl\des 
prescriptns na b.i. (Apoiados.) 

Quacs são ellas '~E' filei! de verificar. Basta 
recorrer á lei, onde se lê que é diploma a au
thentica da acta da apuração feita pela junta 
presidida pelo juiz de direito, e composta de 
president es de assembléas eleitoraes, em nu
mero de qnatro, pelo menos ; emquanto que a 
sub-emenda do nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro exige pa't'a a Jegal idade 'do diploma a as
si o-natura da maioria de todos os resi t ,.. e 
assembleas eleitoraes. 

Senhores, isto não é uma. emenda ao re_qu~ri
mento, é uma emenda sim á lei eleitoral (apoia· 
dos e m'lo apoiados), e feita á estahora, 
e em camara provisoria ! ... 

Presto adhesão á combinacão feita, votan~o · 
pelo requerimento apresentád·o pelo nobre de~ 
puto.do por S . Paulo ; mas não á sub-emenda. 
quo pretende corrigir a lei. (Apoiados.) 

O requerimento do nobre deputado foi redi
gido com sunnna habilidade, não precisando o 
numero de mesarios ; refere~se á. lei, porque 
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tidao da actct da j!enta cqneradom qzec me ?·c
conheceu eleito. 

Nestas condi ões er"'nnto a. V. Ex.: pódl3 a 
certidão do meu proprio diploma serv1r 
ploma. ao meu adveraa.rio '4 Decida V. Ex. como 
entender,. corto de que me curvD.L•ci U. sua. deli
beraçio. 

Cumpre-me, onL1·etanto, a.crcacentnr que o 
papal apresentado pelo meu compGLidOL' nem 
pódG aor aceilo como contcstaçtlo no meu di
ploma, visto que ó a juop1'i(t certidllo dello 1 E• 
lDct•ivel q110 quom quor que allja. ouso a.proaon
tar uma. certidato comprobato1·ia. do diroito do 
torco ro como pt•ovt\ o seu · i 
dndoiro absurdo I 

A' margem doRso. mosma. . . 
cortlcl4o n«o foi roquorida. com o fim do íu.zer 
duplica.t~ » o n11. íolhu. oxto1•nn quo a rovoato 
eô(creveu : c Diploma. conCorido ao deputado Dr 
Pedro dn. Cunha BoUriio t I • 

Senhores, clnasitlquom isto como (jUizeram i 
eu digo, a.ptmas, para não contra.l'iar as Jelibe
rações dos meus colleg11s, quo mo Bltbmotterei, 
por amor á ordem e á disciplin11, a. toda e qual
quer decisão gue V. Ex. tomat•. 

Tenho concluido. 
O Sr. Bezerra Cavalcanti : 

-Pedi a palavra simplesmente para dizer que, 
tendo declarado,quando precedentemente fallei, 
que não aceit~ria vota~o algu~a, _sem que es
tivesse rosolv1da a duv1da prehmmar, me re
feria. á votação promiscua. em que tomas~em 
par e aque · · -
rada ou póde ser considerada, não sóm.ente du
vidosa, como até inquinada de fraude, para o 
fim de excluir aquelles que têm o direito de 
intervir legitimamente nas deliberações provi
sm·ias da ca.mara.. 

E a proposito direi, que a reclamaç·ão do 
nobre orador, que acaba. de fallar, não póde 
proceder, porque impot·ta dar à mesa, nesse 
caso, o direito de lictuidar a questão, qnando se 
vai tratar de sujeit:u· esta. à uma tleliberação 
da casa. De3de ue a residencia da. camara 
entendeu sujeitar a questão á decisão dos de
·putados liquidos só nella devem tomar parte 
os deputados liquidos, isto é, os deputados cujas 

... - . .. - ,. 
' testa:los na mesa por outro.s diplomas ou por 

qualquer pap~l, à que tal nome sa de. (Apar
tes.) 

Vamos tratar de uma deliberação que deve 
set• isenta de toda e qualquer suspeita dG irre
gularidad<;, e, portanto, entendo que nella. não 
devem tomar parte nem o Sr. Henrique Mar
ques, por Pernambuco, nem o Sr. conego Si
queira, pelo Para, cujas doutrinas eu appla.adi, . . . ·-

papeis, que assim se pretenda chamar, caso em 
quo ostiio os doua nobres deputados, que, em 
virtude do accôrdo, devem sabir do recinto. 
(Muito bem..) 

O Sn. P.aEsiDENTE declara ao Sr. Henrique 
1\Jn.rques que não considera. o seu diploma. du· 
pliea..Jo. 

(0 o1·a,.lo1· ?·cti1·a-se do ?·ecinto.) 

O Sa-. Siqu.ci1•a Mendes decla
rou, desde o principio, aos seus collegas qae 
não votava nostn. questão, porque entende que 
ella. não deve ser sujeita á yotação. (Apoiadós; 
muito bem.) 

o Sa . BEzERRA C.A.V.A.LCANTr:-Logo, toUi
tur q_uestio. 

O Sa. SIQUEIUA MENDEs:-Continuando diz 
que por essa unica razão tomou loga.r no recin
to afim de declarar que se retirava e não vota
va, e retira-se, não porque ouça os conselhos 
ou obe eça a von a e o no re epu a o a 
tando para o S1·. B ezerra Oa'Valcanti), nem 
daquelle que lhe lembrou que reclamasse a 
exclusão, a retirada. do oro.1lor ..• 

Portanto, si aceito o novo alvitre, é porque 
não se trata. agora dessa votação promiscus., 
mas de uma votação em que tomem parte só
mente aquelles que apresentaram á mesa diplo
mas não contestados por outros quaesquer a que 
se dê tal nome. 

O Sn.. BEzERRA CA.VALCANTI:-Ve.]am que 
injustiça ! 

O Sn.. SIQUEIRA MENDEs ••• maa _porque, CO• 
mo acaba de declarai.", não podia deLXa.l" do fa .. 
zel-o.-

0 orador não tem competidor : foi eleito em 
2~ escrutinio, no qual se absteve aquellê que 
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competia com elle em f o, e, esse 2° escrutínio 
foi determinado pela. maioria da junta.. 
· Não sabe como se possa. considerar diploma 

esse papel que foi assignado por dous juizes 
de paz da ,·oça (riso), declarando ter sido eleito 
quem competiu com o orador, principalmente 
quan o um e a.es JUlzes ass1gnou a ac a o 
2o eserutiuio e o outro foi membro da. junta. 

Ass!m, _retira,:se, porque entende_ que, em 

obedeça. ao St•. Bezerra Cavalcanti. (Muito 
bem! muito bem.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, é 
encerrada a. discussão. 

Posto a votos. o requerimento do Sr. Zama. 
sobre votação nominal, é approvado. 

Procede-se á. votação nominal e feita a cba
ma~a. respondem : 

SIM 

1 Adriano Pimentel. 
2 Cruz. 
3 Leitão da Cunha. 

. 
5 Almeida Oliveira. 
6 Costa. Rodrigues. . . 
8 Ca.atello Branco. 
9 José Ba.sson. 

iO F. Doria.. . 
U José Pompêo. 
i2 Ba.atoa Naaeimento. 
i3 Thomaz Pompeo. 
i4 Alvaro Caminha. 
i5 Amaro Bezerra. 
i6 Moreira Bra.nda:o. 
i 7 Ca1•neiro dn. Cunha. 

antas oos. 
19 Josó Maria.nno. 
20 J.laquim Tavures • . 
22 Ulysaea Viann11. 
23 A. do Siquaira.. 
24 Ribeiro do Menozaa. 
25 Sinimbú Junior. 
26 Siqueira. Maciel. 
27 B . da. Esta.ncia.. 
28 Olympio de Campos. 
29 Barros Pimentel. 
30 B. de Guahy. 
31 Ferreira de Moura. 
32 Prisco Paraizo. 
33 Francisco Sodré. 
34 Ildefonso 'de Araujo. 
35 Carneiro da Rocha. 
36 Zama. 
37 Rodrigues Lima. 

39 Bezerra de Menezes. 
40 Francisco Belizario. 
4i Thomaz Coelho. 
42 Alberw Beza.mat. 

'43 Alfredo Chavea. 
44 Lacerda. Werneck. 

· 45 Andl'&de Figueira. 
· 46 Manoel Eufra.zio. 
47 Alves de Araujo. 
48 Mafta. 

, 49 Schutel. 

60 Barão da Leopoldina. 
õi João Penido. 
62 Alvaro Botelho. 
63 Carlos Peb:oto. 
64 Soares. 
65 Carlos Affonso. 
66 Felicio dos Santos. 
67 Affonso Celso Junior. 
68 Antonio Prado. 
69 Moreira de Barros. 
70 Rodrigo Silva.. 
71 Rodt•igues Alves. 
72 Duarte de Azevedo. . . 
74 Campos Salles. 
75 Ulhôa Cintra.. 

NAO 

i Cantão, 
2 Visconde de Souza. Carvalho. 
3 Correia de Araujo. 
4 Gaspar Drummond. 
5 Alcoforado. 
6 Bento Ceciliano. 
7 Gonçalves Ferreira. 
8 Bern~rdo. de Mendonça. 

O requerimento do Sr. Moreira de Barros foi 
approva.do por 75 votos contra 9. 

O Sr. Oant.ã.o (pe&a orclenl) pergunta 
si o requerimento que se esta votando e só
men.te para que s~ja consider~do diploma. a. 
certtdão da. acta fe1ta por uma. Janta da apura· 
ção, presidida pelo juiz de direito e quatro me
sa.rios. 

, VozEs:_;Não, por numero lega.l. 
O Sa. CANTÃo declara. que ha. outro requeri

mento, que pede que seja. considerado diploma 
a cópia da a.cta da apuração, feita. pela. junta 
pl"esidida pelo juiz de direito e assignada pela. 
maioria da mesma. 

VozEs:-Esse està pt•ejudica.do. 
O Sa. CANTÃO o~serva que era. isso exacta-

m o que q 1 sa , e, v1s es a. e-
~. claração, vota contra o requerimento. · 

O SR. P.n.ESIDENTJC:-Pa.saou o requerimento 
por 75 votos contra 9. 

Em virtude do. deliberaçlo da amara, vai se 
proceder á orga.ni1&9lo de uma noTa liata dos 
diplomas apresentado• e que eativerem do con .. 
fo1•mida.de com eaaa. moam& delibera~. 

O Sr. .A.. Oam.tnha. (ptZa ordem) 
diz que entre os diplomas apreaentadoa pelo3 
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candidatos de sua. provin~ia, h a um que se 
acha em cóndiçõas excepcionaes. Vai referir o 
modo pelo qual se fez a apuração, chamando 
para ella a attenção da easa, e especialmente 
da mesa que vai orga.nisar a lista, segundo a . . - . 

Refere-se a apuração da eleição do 23 dis
tricto do Ceará. 

são dos cinco. 
O SR. A. CAMINHA responde que quer dar á 

c amara conhecimento da especie. -
Reunindo-se a junta apuradora, o juiz de di

reito,, sob pretexto de que o Sr. Dr. Antonio 
Pinto, deputado eleito, devia retirar-se para 
fóra. das concellas, e não o :fizera, separou-se 
da junta, deixando a maioria de seus mem
bros no edificio da camara muniei al foi re• 
sidir outra. composta. de dous ou tres presiden
tes de meza e expediu um diploma em que se 
assign~~ vencido, não queren.do assumir ares-

ser a pprovado. 
Temos, portanto, diz o orador, dois diplo

mas, ·um assignado por grande maioria da 
junta., menos o juiz de direito, a outro pela 
minoria em que o j aiz de 4ireito assigno11-se 
vencido. 

O verdadeiro diploma, pois, é aquelle que 
foi a.ssignado pela. maiol'ia dos presidentes de 
mesac;, visto que o juiz de direito, que assignou 
o ou ro, a.sstm o z, 
eido. 

O SR. J. PENIDo:- E' intempestiva a l'eela-

O SR. A. CA.rtiiNHA. observa que trata-se 
de um diploma excepcional, e por isto nito 
podia deixar de chamar a. attençüo da mesa 
sobre elle, uma vez que se cuida da organizar 
nova. lista. 

O SR. PRESIDENTE!- A meza. só póde orga
nizar a nova lista a:nanh4 ••• 

O SR. BEZERl'lA. CAVALCANTE : .::.. Falta ainda 
uma hora. para terminar a sassão. 

O SR. PRE'3IDENTE:-•••• por isso bvanta-se 
a sessão e a ordém do di.a de amanhã é a mesma 
dada para. hoje. 

Elei~ão da. mesa. 
Trabalhos prepa.ratorios prescriptos pelo regi

mento. 

Levanta-se a. sessão ás 2 horas da tarde. 

3~ SESSÃO PRI;PARA.TORIA. E?rt 13 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

Presidencia do s~~. Antonio Jose Henl~iques. 

Su~onunto.-Leitura. o ap(lrova.ção da. aeta.-Lcitura. da 
':"' . ' -

A's U horas da manhã, achando-se presentes . . . . . 
Satyro, .Adriano Pimentel, Ca.n.tão, Cruz, Si
queira Mendes, Leitão da Cunha, Mac-Dowell, 
Almeida. Oliveira, Costa RodL·igues~ Dias Car
neiro, Castello Branco, Doria, Portugal, Be
zerra Cavalcanti, Amaro Cavalcanti, José 
Pompeu, Theodureto Souto, Almeida. Castro, 
Manoel Coelho, Thomaz Pompeu, Caminha, 
Moreira Brandão, Carneiro da. C11nha, Lopes 
Pessoa., Cruz Gouvêa, Visconde de Souza Car
valho Joa. uim Na.buco José Marianno Con·êa. 
de Araujo, Joaquim Tavares, Henrique Mar

. ques, Segismundo, Drummond, Alcofora.do 
Junior, Uly~es Viann~., BentC? Ce_ciliano, Gon-

o Sn.. to SEOll.ETA.RIO procede a leitura da 
seguinte lista. dos Srs. deputados que têm de 
votar na eleiçã:o da mesa., cori.forme a delibe
ração tomada pela camara na sessão de hontem: 

Lista nominaZ dos Srs. deputados que apre
sentariío dipZoma, de conformidade com o 
?~oqueri•nento do Sr. lJl oreira de Barros, 
appro"'a o " 
mara dos Srs. deputados 

Amazonas 

1 Satyro de Oliveira Dias. 
2 Adriano Xavier de Oliveira Pimentel. 

Para 

3 José Ferreira Cantão. 
4 Guilhorm'l Francisco Cruz. 
5 Conogo Manoel José de Siqueira Mendes. 
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6 José Maria Leitão da Cunha. 
7 Samuel Wallace Mac·Do\vell. 

Maranhão 

8 Antonio de Àlmeida e Oliveira. 

iO Francisco Dias Carneiro. 

Pia uh 

H Candido Gil Castello Branco. 
12 José Baason. de Miranda Osorio. 
13 Franklin Americo de Menezes Doria. 

Ceará 

:14 Manoel Ambrozio da Silveira Torres Por
tugal. 

i5 Amaro Cavalcanti. 
f() José Pom eu de Albu uer ue Cavalcanti. 
:17 Theodoreto Carlos de Faria. Souto. 
18 Miguel Joaquim de Almeida e Castro. 
:19 Manoel Coelho Bastos do Nascimento • . 
21 Alvaro Caminha Tavares da Silva. 

Rio Grande do Norte 

22 Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 
23 José Moreira Brandão Castello Branco. 

Parahyba 

24 Anisio Salath1el Carneiro da Cunha. 
25 Antonio· José Henriques. · 
28 José Lopes Pessoa da Costa. 
27 Manoel Dantas Corrêa de Góes. 
28 Visconde de Souza Carvalho. 

Pernambuco 

30 José Marianno Carneiro da Cunha. 
31 Antonio Francisco Corrêa de Araujo. 
32 Joaquim Tavares de Mello Barreto. 
33 Antonio ·Epa,minondas d'3 Mello. 
34 Henrique Marques de Holb.nda Caval-

canti. 
35 Segismundo Antonio Gonçah•es. 
36 GasJ?ar Drumond. 
37 Jose Bernardo Galvão Alcoforado. 
38 Ulysses Machado Pel'eira. Vianna. 
39 Bento Ceciliano dos Santos Ramos. 
40 Antonio Gonçalves Ferreira. 
4i Antonio Manoel de Siqueira. Cavalcanti. 

Alagôas 

42 Bernardo Antonio de Mendonça Sobrinho. 
arao e na 1a. 

44 Francisco Ildefonso Ribeiro de Menezes. 
45 Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 
46 João Lins Vieira. Cansansão de Sinimbú 

Junior. 

Sel'gipe 

47 Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel. 
48 Barão da Estancia. 
49 Padre Olympio da Souza Campos •. 
50 Sancho de Barros Pimentel. 

Bahia. 

5i Barão do Guahy. 
52 João Ferreira de Moura. 
53 Francisco Prisco de Souza Paraizo. 
54 Francisco Maria Sodré Pereira. 
55 I defonso José de Araujo. 
56 Antonio Carneiro da. Rocha. 
57 João Fer~eira de Araujo Pinho= 

nior. 
59 João· dos Reis de Souza Dantas Junior. 
60 Aristides Cesar Spinola Zama. 
61 Antonio Rodrigues Lima. 
62 Joaquim Jeronymo Fernandes - da Cunha 

Junior. . 
63 Marcolino de Moura e Albuquerque. 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

. 
69 Francisco Belisarto Soares de Souza. 
70 Thomaz José Coelho de Almeida. 
71 Alberto Besamat. . 
72 Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. 
73 Joa:o Manoel Pereira da Silva. 
74 Manoel Peixoto de Lacerda Werneck. 
75 Domingos da Andrade Figueira. 
76 L•Jiz Alves Leite de Oliveira Bello. 

p r 

77 Manoel Eufra.zio Corrêa. 
78 Manoel Alves de Araujo. 

Santa Cathnrina. 

79 Duarte Paranhos Schutel. 
80 Manoel da Silva Mafra.. 

Rio Grande do Sul 

81 Antonio Eleuterio de Camargo. 
82 Joaquim Pedro Salgado. 
83 Severino Carneiro Ribeiro Monteiro. 
84 Francisco Antunes Maciel. 
85 Jos.é Francisco Diana. 
86 Joaquim Pedro Soares. 

S. Paulo 

87 Antonio da Silva Prado. 
88 Antonio Moreira de Bat•ros. . . 
90 Rodrigo Augusto da. Silva. 
91 Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 
92 Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 
93 Manoel Ferraz de Campos Salles. 
94 Prudente José de Moraes Barros. 
95 Del:fino Pinheiro Ulhôa Cintra. 

Minas Geraes 

96 Diogo Luiz Pereira de Almeida. Vascon~ 
cellos. 

97 Ca.ndido Luiz Maria de Oliveira. 
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98 Affonso Augusto Moreira Penna. 
99 Benedicto Cordeiro dos Campos Valladares. 

100 Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. 
101 Barão da Leopoldina. 
102 João Nogueira Penído. 
103 Joa uim Bento Ribeiro da Luz. 

4 Alvaro Augusto de Andrade Botei 
105 Manoel José Soares. 
106 Carlos. Afl'on~o. de Assis Figueiredo. 

108 Cal'los Peixoto de Mello. 
109 Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior. 

. :Mato Grosso 

110 Barão de Diamantino. 

Paço da Camara dos Deputados em 13 de Fe
vereiro de 1885. - Antonio José Henriques, 
p~esidente, com. :-estri<.~ções. - Sinim,bít -!'L~-

' . . 
2o secretario.- Bernardo de Mendonça So· 
brinha, 3' secretario, com restricçõ=s. - Al
-uaro Botelho 4° secretario. 

0 SR. PRESIDENTE:- De conformidade com 
a deliberação que a camara tomou hont'3m, vai 
se roceder á elei ão da mesa. 

· Os Sas. Fro:DE'RICO Bon.GES E oUTROS Sas. 
DEPUTADOS pedem a palavra. 

O SR. PRESIDENTE:- A camara confiou da 
mesa a organiza9ão dessa lista. 

O Sn.. JosE MARIANNO :-Mas póde a mesa 
não ter interpetrado convenientemente a deli
beração ela camara. O prejudicado tem o direito 
de falla1•. 

daqui. 
O SR. P.aEEIIDENrE :-V. Ex. bem vê que, si 

0 Sa. BEZERE.A CAVALCANTI: -Não m'a lJÓde 
negar. 

O Sa. JosE: MARIANNo:- V. Ex. nio sabe 
as attribuições que o regimento lhe confere. 

O SR. JoAQUIM NABUCo: .-Não póde negar a 

O Sa. BJJ:zERR.A CAVALCANTI:- Não é não 
saber as suas attl'ibuições, é peior do que não 

" - . . . ' 
porque é soprado por um outro presidente, que 
sahe da bancada para ir guia.l-o. 

lnsiato em pedir a palavra. pela ordem. (Con
tinuam. as reclam,açõcs e o tum·ulto.) 

6 SR. PaEsiDENTE:- Os nobres deputados 
não têm razão. O art. 169 do regimento dispõe 
o seguinte (lê) : 

<< Quando se houver de encetar qualquet' dis-
- .. - !':\ .. • 

para lembrar o methodo melhor de dirigil-a •• , 
0 SR. JosE: MARIANNO:-Pois então 1! E' isso . 

mesmo aue se ediu, e V, Ex. ne""il.. Outros 
apartas. 

O SR. PRESIDEN1·.E:- Façam o favor de ou
vir-me. Oontini~a a ler:)... << O mesmo será 
a m1tt1 o no 1m J, d1scussao, quan o se ou· 
ver de votar, para melhor estabelecer-se o ponto 
da votação. , 

VozEs:-Ahl 
•· '.wtl 

O SR. BEZERRA CAVA.t.CA.NTI:- Pois é o que 
eu quero·. 

O Sn.. PRESIDENTE:- Não houve discussão ; 
logo, não dou a palavra. pela ordem. 

. B z CAVALCANTI :-Pois se não 
dá a palavra pela ordem, não se vota. (Levan
tando-se.) O art. 183 do regimento ha. de 1er 
obser\' ado. 

deputados, consumiremos um mez inteiro sem I . ( ttitas 1•ec amafüas ; twnu to. 1' ·ln·c· 
conseguirmos eleger a mesa. Demais, nenhum sulonte liecle pol' dt,.,arsas 'Oe.:as attcnçllo .) 
dos ~rs. de~utados ó prejudicado, p~rque o O SR. B~?.EnnA. CAVALCANTI (de pe) :-Poc;o 
p:es1dente tem de nomeay uma c9mmtssM do n palavra. pela ordem ••• 
c1nco membros para e.~a~mar os cl1plomas, o o 0 Sn PmtsiDENTE ·-Não lhe dou n. palavra. 
traba.lho dessa comm1ssao tem de ser submct- 1 •d m • 
tido á commissão de verificação de poderes. pe a 0' e • 

Nilo dou a pa.lavra. Vai-se proceder á eleição O Sn. BEZERRA C,\. v ~~O~NTt •. , para recla-
àa. mesa. Convido os Srs. deputados a da1•em mar sobre o modo de du·1g1r n. votaçilo. Quero 
os seus votos para a eleição de presidente. a _?bser,•an7ia ~o ~rt. 183 do x·egimento. V. Ex. 

o S.a. FREDERICo BoRGES : _Declaro que n~o póde mstltuxr novos methodos d~ votat• ; 
appello da Dttitude do parlamento para a im- hao. de s3r aquelles que estão prescr1ptos no 
prensa para a tribuna universal. regtmento. • · 

' (Reclam.ações, tt~multo, o S1·. presidente 
O· SR. PRESIDENTE : - Appelle para quem pede par diffe1·entes vezes attenção e ordem, 

quizer • tocc~ndo constantemente as campainh~s, não 

sidente para a camara.. 
VARIOS S.as. DEPUTADOS pedem a palavra pela 

ordem. · · 

O Sa. PRESIDENTE:-Não dou a palávra. 
(.Reclam.ações. Twn~lta .) 

O Sn.. Bii:zEnRA. C.&VALCANTI: -Peço a pa
lavra pela orJem·, sobre o modo da dirigir a. vo

c i ando o S1·. Bezen·a Cavaleanti de allm· 
mas não podendo se1· ouvido, ate que, por 
fim, restabelece-se a o1·dem .) 

ta.çlo. 
O Sn. Pn.EitDENTE : - Não 

uobre deputado. 

0 SR. BEZEE.RA CAVALCANTI :-A questão 
resolve-se pelo art. 183 do regimento q_ue diz : 
« O terceiro methodo de votar, que é por escru
tinio sect·eto, tratando-se de eleições, se pra
ticará por me!o de cedulas escripta.s, sendo 
estas lanctada.s em urnas, que. os continuos eol'
terão por todos os deputados; e apresentadas na. 

dou a palavra. no mosn. a1 codolaa, de~ois de eontadaa pelo 1° se-
cretario e por ollo hda cada uma do per ai, pro-
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cederão os outros secretarias aos competentes 
assentos, de onde, no :fim, se .fa.rá a apuração 
para se publicar o resultado da votação. :11 

Insistindo o Sr. Bezerra Cavalcanti pelo 
cumprimento deste artigo, o Sr •. presidente 

chamada. q a e dá. o seguinte resultado: 

ELEIQÃ.O ?A . MESA. 

São recebidas 105 cedulas, que apurada·s, dão 
o;eguinte resultado : ·· 

Presidente 

Moreira de Barros ••.•.•.••. : . ••. 
Martim Francisco •..•.•.••..•..•. 
Em branco . ........ : ......... ; .. 

56 votos 
45 ~ 

(1: , 

i05 » 

E' eleito presidente o Sr. Moreira de Barros, 
· e convidado para occupar o seulogar na mesa. 

. 
pois de occupar a cadeira da presidencia): 
-Agradeço a esta augusta. camara. a honra 
com ue me diatin ue confiando de novo a 
direcção de seus trabalhos. 

No exercicio destas elevadas f11ncções, pro
curarei, como sempre, dar aos meus actoa o 
cunho da maior imparcialidade. 

Não bastam, porem, a melhor vontade e es
forços de quem dir~ge para que a ordem, a re
gularidade, a maior moderação- e cortezia pre
sidam as nossas deliberações (muitos apoiados). 
E' indispensa:vel que o presidente da. eamara 
encontre em cada um dos nobres depntndos um 
au 1a po eroso para e exeeaç o o regt-
mento. (Apoiados.) 

E' o que peço aos meus illuatres collagaa do 
· · i i , qtn 1 a-

mente repreaentadaa. (.1.'lf uito bem .• ) 

Vai se proceder d. eleiolo do to viec-presi-
dente: . 

Para f o vieo•preaidcnto (i03 cedulaa): 
Lourenço de Albuquerque. · 55 votos 
Bezerra Cavalcanti • • • . . • • 41 » 
Pereira. da. suv~ ....... I. .. i » 
Em branco... • • • • • • • • • • • • 6 » 

2° vice-presidente (97 cedalas): 
Antonio Prado .• . •••...••• 
Affonso Penna .•...•.•• . • 
João Penido ............ . 

a a 1 ••••••• 
Rodrigo Silva. ............ · 
Carneiro da Cu.nha ~ .....• 
Em branco .............. . 

3° vice-presidente (88 cedulas) : 

103 , 

53votol! 
35 , 
i , 

97 » 

Barlo do.Quahy •· ....... 50 votos 
Diana .•..•.•........ : . lO ,. 
Joio Penido.. .. • • • • • • • • 7 » 
Fra.nklin Do ria. • . . • • • • . i » 

Joaquin1 Tavares ..••... i ~ 
Adriano Pimentel ••. : . • i >) 

José Ma rianno. . . • • . • . • i )) 
Affonso Penna. • • • • . • • • . f. ~ 
Em branco. • • . • • . • . . • . • i6 1) 

88 

~ . ' 
ficar constando doa anna.es, que etfectivamente 
não estava presente quando se tratou da elei
ção do presidente da ca.mara.. Si assim não 
fosse, teria votado na pessoa. de V. Ex., 
não por que tenha qualquer accórdo dir.ecto ou 
indírecto, temporario· ou definitivo com . os 
dignos representante'S do partido conservador, 
que porventura. tenham votado nesse sentido, 
ao contrario do que tem querido insinuar di-

Esse voto seria o meu primeiro protesto con
tra os projectos que se intima ã camara para. 
serem votados sem emenda, sem discrepancia, 
em nomo e pactos ce e ra os pe o onra. o pre-
sidente do conselho no paço imperial. . 

O Sn.. PaEBIDENTEl:-V. ·Ex., pedindo a pa-
avra pe a. or em, s po e occupar-se a. e e1 o: 

peço que n1e auxilie no cumprimento do regi
mento. 

O Sa. ·CARLOS AFFONSO :- Afastar-me-hia 
muito propositalmente doa meus correligiona
rios que votaram no outro candidato liberal, 
com esse unico intuito. (Muito bem.) 

O Sa. F. BELteA.n.Io :-Votamoa pelo n1esmo 
facto; .logo estamos inteiramente àe aeeordo. 

fo secretario (101 cadulo.s) : 

.. 
M:•c-Dowall ••••••••• 
Cruz., ............. . 
Severino Ribeiro ••••• 

2° secrotario (102 cedulas) : 
V alladarea .•••.••••• 
Sinimbú Junior •••••• 
Em branco •••••••••. 

--i01 

92 votoa 
6 » 
4 ... 

{02 

3' e 4° secretarios (100 cedulas) : 

Sinimbu Junior· •...• 
osta. Rodrio-rtes • • • 

José Pompeu .•••.•••• 
Araujo Pinho •.•••• . • 
Bezamat ........... . 
Zai:n.a . .• . · .•....•...• 
Carlos Peixoto .••.••. 
E n1 branco •• •••. •••• 

84 votos 
58 , 
2!) » 

H » 
H , 
i » 
i . ,. 
5 ~-

200 

o Sa. PRESIDENTE nomeia para a commisslo 
de que trata o art. 5° do regimento os Sra. 
Affonso Penna, Lourenço ele Albuquerque, Fer-
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reira de Moura, Andrade Figueira. e Rodrigo 
Silva.. · · 

O Sa. ARAUJO Góu:s (pela ordem) reclama 
contra a inclusão na commissão do nome do 
Sr. Ferreira de Moura, cuja diploma está. con· 

O Sn.. PRESIDENTE declara que não sabe si 
está c?n!_eshd~ ou não ; o que s~be é que desta. 

bros_cujos diplomas estavam contestados. Em 
toio o caso é uma attribuição do presidente e 
este a exercitou conforme entendeu. · 

Levanta-se a. sessão ás 3 horas. 

4a SESSÃO PREP.A.'RATOR.IA El\-1 14 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

Presidencia do 81" •. iff oreir'a de Barros 

SUMMARIO.-_!..oitura o approvaç~? da aeta.-EXPED.!~Nl'.E. 

A's U horas da. manhã a.bre-se a sessão. 

E' li.da a. a.cta. da sessão antecedente. 

_ O Sr. Oarlos Peixoto (pela or
dem) :-Não estando o meu nome contemplado 
entre os que compareceram na sessão de hon
tem, conatant9s de uma publicação no Diario 
OfflciaZ de hoje, venho reclamar contra e~sa. 
omissão, declarando que compareci, e tomei 
parte em todas as votações. 

O Sa. P.REBIDENTE:-A reclamação do nobre 
deputado será tomada na devida ~onsideração. 

E' approvada a. acta. 
O Sn. PRESIDENTE : - Achando-se sobre a. 

mesa um di loma. a. resenta.do olo Sr. Horta. de 
Araujo .. assignado pelo juiz de direito, presi· 
dente da junta. apur,1dora e seis presidentes de 
mesas paroehia.es, na fórma da deliberação to
mada pela casa, o St•. Horta de Araujo vai sor 
considerado entre os prasantes,e o seu ~iploma, 
bem como o 9.ue foi apr1nentado pelo Sr. cons2· 
lheiro José Fernandes da Costa Pereira, vão à 
commi~são competente. 

Por e&tar com as mesmas formalidades e~ter
nas, é recebido o diplom::~. do Sr. Juatinia.no das 
Chagas, que igualmente passa a ser conside-
rado como presente. . 

O diploma vai á commissão competente. 
0 SR. to SECRETARIO dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

· Acta. da junta apuradora do 2 1 districto elei
toral da província do Espirito S!l.nto decla1•a.ndo 
deputado eleito por aquelle districto o Sr. con
selheiro José Fernandes da Costa Pereira Ju
nior.- A ' commissão verificadora. 
· Idem, idem do mesmo districto eleitoral de

ebrando deputado o Sr. Dr. Jose Feliciano 
Horta. de Araujo.- A' eommisslo verifica
dora.. 

Idem, idem do 6., tti•tl"icto da provincia de 
Minu Gerae1, declaraodo deputado por aquelle 

V. I.-5 

districto o Sr. Dr. Anton~ Justiniano das 
Chagas.- A' commissão verificadora. 

Idem da mesa eleitoral da. cidade do Mar de 
Hespanlia. relativa á eleição do 9') districto da 
proyineia da Minas Get·aes.- A' commissio 

O Sa. AFFONSO CELSO JuNIOR (fo secretario): 
-Acham-se sobre a mesa ae seguintes con
t aõs r-

Do Dr. Simplicio Coelho ela Rezende contes
tando o diploma expedido ao Dr. José Ba.sson 
de Miranda Osorio pelo 2° districto do Piauhy. 

Do Dr. José Luiz Coelho e Campos cJnte~~ 
tando o diploma e:xpedido ao Dr. Sancho de 
Barros Pimentel pelo 4° districto de Sergipe. 

Do Barão de Geremoabo contestando o di
ploma e3:pe.lido ao Dr. João dos Reis da Souza. 
Dantas Filho pelo. 9o districto da ~ahia.. . 
tando o diploma do desembargador Candido Gil 
Caatello Branco pelo 1° districto do Piauhy. 

Do adre João Manoel de Carvalho contes-
tando o diploma e:x:pedido ao DrZ. José Moreira 
Brandão Castello Branco pelo 2.) districto do 
Rio Grande do Norte. . . . 
tando o diploma expelido ao Dr. Antonio Ro
drigues Lima. pelo 11° districto da Bahia. 
. Do Dr. Generoso Mar'lues dos Santos con
testando o diploma expedido ao Dr. Manoel 
Eufrasio Correia pelo to dislricto do Paraná. 

Do conselheiro João da Ma.tta. Machado pro
testando contra a validade do diploma. conferido 
ao Dr. Antonio Felicio dos Santos pelo !7° dis
tricto de Minas Geraes. 

testando contra. a validade do diploma conferido 
ao conselheiro Joito Ferreira de Moura polo 
2o districto da Bahia. · 

aa e 1 va pro
testando contra a validade do diploma expe
dido ao Dr. Ulysses Machado Pereir" Vianna. 
peb tO, districto de Pernambuco. 

Do Dr. Joaé Av~lino Gurgol do Amaral pro
testando contra a validado do diploma conferido 
ao bacharel Alvaro Caminha. Tavares da Silva. 
pelo 8° districto do Ceara. 

Do Dr. LeandrcJ Chaves de Mello Ratiebona 
conte;;tando o diploma expedido ao Dr. Ma
noel Coelno Bastos do Nascimento polo 6° dis
tricto do Ceará.. 

Acta d1 apuração do 4o districto do Pará con
ferinrlo diploma ao Dr. Demetrio Bezerra da. 
Rocha. Ferraz. 

Acta da apnraçil:o do 2° districto de Alagô~s · 
conferindo diploma ao Dr. Manoel de Messias 

usmao yra .. 
De Manosl Jo-,é -de Oliveira e outros coates

tando o diploma conferido ao Dr. D11arte Pa
ranhos Sc'h.utel pelo fo districto de Santa 
Catharina. 

Do Dr. Francisco Bernardino Rodrigues 
Silva reclamando contra a eleição de Jacotinga 
do fO:> districto de Minas Geraes que prejudica 
o resultado da apuração feita pela. junta.. . . 

Offlcio do jniz de direito de Taubaté remet· . 
tendo documeatos relativos á elei~o do 2° 
districto de S. Pa.ulo. 
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Da. junta. apuradora do 6o districto da Bahia 
enviando cópia da apuração geral e protesto do 
candidato Dr. Americo de Souza Gomes. 

De Joaquim Carlos Miller e outros protes
tando contra a c.:!eição do 5o diatricto do Rio . 

De Manoel Fulgeneio Alves Pel.'eira contes
tando o diploma expedido ao Dr. Affonso Celso 
de Assis Fiaueiredo Junior lelo 20° districto 
de Minas eraes. 

Do conselheiro Laurinclo Abelardo. de Bt·ito 
contesta.ndo o diploma expedi lo ao conselheiro 
Manoel A. Duarte de Azevedo pelo 5° districto 
de S. Paulo. 

De Augusto de Souza Queiroz contestando o 
diploma expedido áo Dr. Antonio da Silva 
Pra.do pelo 1° districto de S. Paulo. 

De Alexandre Ma.reondes do Amat·al e outros 
enviando a acta. de apuração do H 0 districto de 

i nas et•ae3, para. s rvir e · p ma ao • 
José Manoel Pereira Cab1·al e allegando nulli
dade na. eleição do Dr. Joaquim Bento Ribeiro 

Da Luiz Mãr'tins de Araujo e outro mesario 
do collegio eleitoral da Escada, pl'otestu.ndo con
tra a fi.delidade da. respectiva acta, do 6 > distri-
c ') e ernam uco. 

Do Dr. Americo Marqu~>a Santa Rosa decla
rando ter protestado, perante a junta !!puradora 
do :o districto do Pará, contra a legalidade do 
diploma conferido ao D1•. José Ferreira Cantão. 

De divet•sos membros da mesa eleitoral da 
freguezia. de Guapy-mirim, Magé, informando 
qual a votação obtida pelos dous candidatos pelo 
9> districto da. provincia do Rio de Janeiro. 

De Bonorb de Souza Lima reclamando contra . . . 
,. 

Rodriguel Fernandes Chaves pelo So distJ·icto 
do· Rio de Janeiro. 

Do Dr. P dt•o da ;.~nha B~ltr- rese .. 
tando a certidão da acta de apuraça:o do 6° dis
trieto de Pernnmbueo. 

Do Dr. Adolpho Beserra. de Menezes contra
protestando o J?rotesto apresentado á junt!l s:Lpu
rador& do 3° dt.'ltricto da córte, pelo Dr. Joio 
E. Sayão Bulh~S3a Carvalho. 

Todoa eatea papeis vão á commiss!o verifi .. 
ce.dora. 

O Sa. PmtsiDENTJI convida os Srs. deputa-dos 
para. COJ?p:uecercm amanhã á.a mesmas horas. 

Lwanta-se a s~slio às fi f/2 horJs. 

5~ SESSÃO P.R.EPARA.TO!UA. EM 15 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

. Presidencia do S1·. M m·eira de Bar1·os 

SGY!UIIIo.-Loitura c approv:1.ção da acla.-Conlostações. 

A's H horas, a.c.haudo-se presentes os Srs~ 
Moreira de Barros, Affonso Celso Junior, Costa 
Rodl.'igues, Araujo Pinho, Ulysses Viaana, Vis 
conde de Souza. Carvalho, Lourenço . de .Albu~ 
querque, Joaquim Tavares, Corrêa de Araujo, 

· ·Bernardo de Mendonça Sobrinho, Aleoforado, 
Henrique Marques, Mareolino Moura, J. Na
buco, Ferreira. de Moura, lldafonso de Araujo, 

Rodrigo Silva, Gaspar Drumond, Amaro Caval
canti, Gonçalves Ferreira. Andrade Figueira, 
Segismundo, Araujo Góes Junior, Theodureto· 
S:mto, Lt:Jandro Maciel, Barão do Gnnhy, Sal
g!ldo, Sc~utel, Camar~o, Atron.q~ Penna,. Ma-

. . ' 
d~ Araujo, Buão do Diamantino 
Francisco (3i:i), abre-se a sessão. 

cedente. .· 
0 SR. lo SECRETARIO dá. conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Contestação do bacharel José Marcellino de 
Araujo sobre a eleição do 5., districto da provin-
cia da Bahia. . 

Dg D_r. ~:t:e= l'a de Va~co~cellos sobre a eleição 

São remettidas á commissão do art. 5o do 
regimen. to • 

. . 
a lista cuja organização foi incumbida á com
missão dos cinco, na conformidade do regi-
mentli e c ns nd - · · -
será apresentada, convido os Srs. deputados a 
rellnitam-se amanhã á hora do costume, e 
levanto a sessão. 

Levanta-se a sessão às i 1 horaJ e i quai·to 
da manhã. 

6·1 SESSÃO PREPARATORIA. EM 16 DE FEVE.R.E:RO 
;) 

SUmiARIO.-LoHura o n.pprovação da aeta.-Observa
çücs do Sr. Doroardo «!o Mundonça Sobrinho.-Rosposta 
do Sr. Andrado Figueir<~.-EXl'r:DIB:'iTE.-Gootestações. 

A's H horas, rachando·t3 presente11 os Srs.: 
Lourenço de Albuquerquo, AtfonaoCelso Junior, 
Andrade Figueira, · Visconde de SouJa Car
valho, Ferreira de Mout·a, lldefonao de Araujo, 
Barilo d& Diamantino, Joaquim Tavares, Pessoa. 
da Costa, Ma rUm Francisco, Zama, Silva Mafra; 
Da.ntaa Gões, Moreira Bran:lão, Cbage.a, Fer
nandes de Oliveira, Rodrigo Silva, Thomaz 
Coelho, H.orta de Araujo, Schutel, Almeida Oli
veira , Amaro Cavalcanti, Gaspar Drummond. 
Nascimento, Salgado, Ulhõa Cintra., Rodrigues 
Lima., Barão da. Leopoldina., Ribeiro de Mene
zes, Dias Carneiro, Theodureto Souto, Soares e 

N -

E' lida e app'rovada. a neta da sessão antece ... 
dente. 

O SR • . i o SEC.R.ETAlUo dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Copia authentica da. actã da apuração geral 
de -votos para um deputado á assembléa geral 
legislativa, pelo 4° districto da província ~e 
Minas Gera.es, Dr. Seb:tstião Gonçalves da Silva. 
Mascarenhas.- A' commissão verificadora. ·· 
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Reclamação de Francisco de Paula Montoiro 
de Noronha., residente na cidade de Christina, 
provincia. de Minas Geraes, contra. o ,roeedi· 
mento de uma. mesa eleitoral que funcc1onou no 
dia f 0-de Dezembro ultimo.-A' commieslo ve-
r1 ca. ora. 

·Todavia easa commiseão, sem attender a isso e 
sómente pelo deBejo de Ítlzer com que o parecer 
fo:s1e a.preaentado o mais depressa possivel e 
os tril balhos da. commissão pudessem proseguir 
reg:ula'!'Dlente, apresentou o seu .parece:. 

Contestação acompanhada de cinco documon· 
tos apresentados pelo conselheiro Matta Ml\; 

eha.do contra a eleiçã:u---WJ-~0"--\\,u' ~·~~-u;~~I=U!!'-t--l~~~)_i\_..cmllliiw::au_a_..e.x;am.;JULLlDJ.Il.ll!ClQS8."o__ _ _ _ 
vincia de Minas Geraes.- A' commisslo verifi menle não só as respectivas acta~ de apuração, 

como cada. uma das authenticas, contestações~ 
tlocumontos, etc., desprezando contestações in 
lim.i;1e, c~>mo !';i a commissão só por si pudesse 
docidir definitivamente sobre cada. eleição . 

cadora. · 

·osr. Bernardo de Meu.don• 
~a, Sobrinho:-Pedi a palnvra para t·o
gar a V. Ex. que faça. constar á eommisaão en
carregada de examinar os diplomas a neces~i
dade de apresentar quanto antas o respectivo 
parecer, p~r isso que dess.a a.pres~ntaçil:o im
porta a nomeação d-.ls commi~sões de verifi· 
caçao e po eres. 

Eu entendo mesmo, Sr.' presidente, que a. 
commissão tem sahido dn orbita das suns attri-

O trabalho da commissão não 6 esse, as suas 
a.ttribuições consistem: unicamente em verificar 
si h t\ ou não contestações. Desde que ha. con
testação ou protesto sol.>l·e qualquer eleição, a. 
commissão tem o dever de aceitar essa contes-
t~ção e de eons1 erar o can 1 ato na 
contestados. . 

Portan,o, o trabalho d.~ commissão actual é 
-• · · · , · ario, 

porque, tendo-se nomeado uma ctJmmissão por 
parte da. mesa. para verificar quaes são os ver

ir s di lomas e uaes os falsos admittiu-se 
a.qui por uma votação que só fosse cons1 era. o 
eomo diploma aquelle que fosse da io pelo juiz 
de direito com o numeto legal de mesarios. 
Todavia a commissão, desprezando essa delibe
ração da cama.ra e mostrando uma certa incohe
r.mcia. com os precedentes estabelecidos, tem 
considerado, na lista. dos candidP-<;os não contes· 
ta.dos, não só aquelles candidatos cujos diplomas 
ÍOl'am admittidos como verds.deiros, mas tam· 
bern aquelles cojos diplomas foram recebidos 
a men e v c . 

E' somente por estes principies, e não por eu 
querer descer a exercer represalias contra. 

---~mcl&ol!le---&1ffi~:!Ui~r-IHIM!Hfa&&---:L-l\J-Qetl-lll-tlt.--lf-Q.U·a.4ue r candidato que tenha sido considerado 
dos, e havendo 110 diplomas para. a. commis- hquido, que eu subo a esta. tribuna para. mos
são verific3.r e dar o seu parecer, eaie pa1·ecer trar que a. commissão não tem procedido regu
já. devia ter sido apresentado. la:rmente, e que além disso tem demorado 

Si outras commissõe11 de veri.ftcaçlo de diplo· extraordinariamente o respecti\'o parecer. Por 
maa têm apresentado : os seus pareceres com isso eu reitero o meu pedido para. que V. Ex. 
mais ou menos demora, têm ·tido rado para faça. sentir á commissão que ella tem o dever 
isso, porque em todas as seasões prepn.ratorias, de, em cm·to prazo, apresen~r o seu parecer 
principalmente n<~-s primeiras, têm comparecido para. ser discutido e votado, como é determinado 
apenas 5; 6 ou 8 deputados, e as commiuõe1 pelo regimento, quG é a lei da casa. . 
querendo apresentar os seus pa.recerea, têm 
aido obrigadas a. demorar essa. apresentaç«o, O Sr. Andrade Figueira co
porque, compareceado apenas um tão pequeno meça observando que as criticu que o nobre 
numero d~ deputados liquidas ou contestados, a deputado pela província das Alagôas acaba de 
.mesa não podia procedeL· ao sorteio como man- dirigir á commissão dl3 que o orador tem a 
ãa 0 regimento. honra. de fazer parte, obrigam-no a saggerir 

~a. ainda mai~ um precedente muito aignifi- á consideração de S. Ex. algumas explicações 
ue, ncredita, desfarão os equivocas que deter- . 

missão de verificação de diplomas deverja apre- mmaram essas cr1 teas. 
sentar no mais breve prazo possível o re:3p~cti- Reconhece que o trabalho de que a commis- · 
vo parecer. Quero referir-me ao cago aconteci- são se acha. encarregada é de sua .natureza l;lr
do na ses~o de 1881, de cuja. mesa. eu fiz parte. gente. Não só a natureza das causas o dtz .. 
A commissão nomeada para dar o seu parecer mas ainda a disposição expressa. do regimento,. 
sobre os diplomas aprGsentados, não tendo nu- determinando que ella apresente o aeu trabalho 
mero sufficiente para apresentar logci esse pa.- em breve prazo. . _ 
r~r:er, todavia. deu-o, apresentando um parecer Preten-:le o nobre deputado que a commtssao 
sobre 28 diplomas. embora desses 28 ·d~putadoa tom consumido mais prazo do que o exigem · 
um fosse o presidente da. mesa e o outro 11tn :1. natureza. dos trabalhos e os precedentes da 
ministro, deputados estes que não podiam f:.~.zer camara; o orador, porém, acredita que S. Ex. 
parte das commissões de verificac;to de podares. la.bora em verdadeiro equivoco. 
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Sem remontar á preee::lentes de legislaturas 
anteriores e apenas limitando-se ao pre
cedente havido em 1881, que é posterior a nova 
reforma eleitoral, ponderará. ao nobre deputa
do que, ai recorrer aos annaes,verã. qa.e a com-. - . 
dias para e.presentar o seu trabalho. 

A commissão actual funcciona apenas ha 
dous dias. · 

O SR. BERNARDO DE MENDONQA SosRINHO : 
-Hoje é o quarto. 

O Sa. ANDRADE Frcu::mraA., continuando, diz 
que ·a commissão9 de que faz parte, foi nomea
da na sexta-feira, as 3 horas da. tarde. e só no 
dia seg11inte pôde encetar os respectivos tra
balhos, que proseguiram no dia de hontem, 
apezar de ser domingo, por espaço nlo infe
rior a cinco horas,e que serão continnados hoje, 

cluil-os o mais breve possível. Neste; termos 
e em consideração ao precedente posterior á 
reforma eleitoral uni co a lica vel reconhece-
rã o nobre deputado que não ha mot~vo para. 
accusação. (Apoiados.) . 

Não remontara aos precedentes anteriores, 
porque re erem-se a e etç ea a1 as so ou ro 
regimeo. ; mas poderia, ainda mesmo nesta hy
pothese, responder com vantagem ao nobre de
putado; lembr&ndo-lhe que nunca os traba
lhos da commissão de que se tre.ta. foram apre
sentados no curto espaço de dous dias. 

O nobre deputado foi o primeiro a justifi.c1r a 
commisslo por consumir mais tempo na orga
nização do tre.ba.lho a seu cargo. Ponderou 
S. Ex. que nunca houve sesslo pre~aratoria 

Ora, si a comtriissão tem po1• fim verificar os 
diplomas apresentados, si foram apresentados 
i 10 di lomas facto exce cional como o nobre 
deputado assignaloa, a. consequencia é que ella 
deve consumir mais tempo no seu trabalho do 
que consumiram as commisaões identicas, que 
funecionaram em legislaturas anteriores .. 
{Apoiados.) 
· Eis o que explica a ditl'erença para mais, no 
tempo que a a;ctual commissito tem de em
pregar. 

O nobre deputado pretende que a comm1ssao 
tem abusa. do no exercício de seu manda. to. 

O orador poderia responder a S. Ex. que a 
censura. é extemporanea, porque o parecer 
ainda nlo fJi submettido á consideração da casa. 
e, porti.nto, não chegou airida a oceaài.ão em 
que póde ser objecto de critica.. A eommissão 
poderia dizer ao nobre deputado: Nada ha feito, 
não conheceis os result:1.dos do nosso trabalho. 

po'a O$. 

· · Pretende ainda. o nobre deputado que a com
misalo tem descido ao exame de actas, de di
plomãá, de· authenticas, l'epresentações e outraos 
peças referentes ao processo eleitoral. 
· Este exame, bem longe de ser motivo de cri

tica, é motivo para. elogios, si porventura. a 
commisslo, com seu proceder, tivesse em vista. 
eareal-os. 

O t:egimenl.o da ea.mara. preceitua que" com
missão deve examinar actas, diplomas, repre
~enta~ões, contesta~ea e a~é 4enuncias, e sobre 

tu reza a excluir o diploma ...,-porque ha recla
mações produzidas contra alguns, que, embora. 
provadas, não produzem. etfeito, como, por 
exemplo, a que foi dirigida contra a eleição de 
um districto da Parahyba. do Nol'te, por não 
terem as ceJula.s dos votantes o rotulo - para 
~11~~. . 

A camara. bem vê que esta reclamação, 
embot•a provada, não releva, porque a lei 
declara ue nas elei ões ue não se· am de 
vereadores ou juizes de paz não é motivo de 
11.ullidadd não conter a cedula do ·eleitor ores· 
pectivo rotulo. 

' tendet· accusar a commissão por protrahir o 
trabalho, de mod.o a prolongai-o indefinida· 
mente. O orador assevera ao nobre deputado 
qae, si não houver circ.umsta:acia extraordina
ria, a commissão pretende ultimar hoje, no sea 
terceiro. dia de trabalho, o exame das eleições 
das províncias que rests.m, isto é, do Espirito 
Santo para. o sul, e, assim, amanhã pret'3nde 
enviar á mesa. o seu parecer; si, porém, houver 
necessidade de um estudo mais detido das elei
çõe3 que ainda restam, a commissão. não duvi
dará assumir a responsabilidade de prolongar 
os seus trabalhos · por 24 horas mais, antes do 
que apresentar um trabalho imperfeito. 

Eis a explicação que tinha. a dar, em nome 
da commissão. · 

O Sa. BERNARDO DZ MENDONÇA SoaarNHo:-
Peço a palavra. . 

o Sa. Pru:SIDENTE : - Não ha naaa em dis· 
cussão. 

0 Sa. BERNARDO DE MENDONQA SoBRINBO:-
E' para uma explicação. · 

0 Sa. PRESIDENTE:-Tem a palavra. 

O Sr. Bernardo de Mendon• 
ça Sobrihno : -O nobre deputado pela 
provinc~a do R~o d~ ~aneiro diz que os prece· 
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dentes da casa não são a favor do que acabei de 
dizer, por serem anteriores á reforma do regi
mento da. camara.. 

Eu era. incapaz de apresentar precedentes da 
casa que não fossem a meu favor. Não citei, 

· reeedentes anteriores ao anno de 1866, mesmo 
porque não 1gnoro que o nosso regtmento 01 
reformado nesse anno, na parta. l'elativa á veri
ficação de poderes. Os precedentes que invo-. - .. . -. ' 
de 1866 para. cá, isto é, são os das commissões 
de veri:ficação de diplomas de !867, 1869, 1872, 
1876 e 1881. (Ha ttm aparte do S1·. Affonso 
Penna.) 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA: -Em 1881 le
varam-se 20 dias. 

0 SR. BERNARDO DI: MENDONÇA SOBRINHO:-
0 nobre deputado insiste em dizer que esses 

recedentes ue cito são "ustamente contra. a 
minha opinião, e que as commissões de verifica
ção de diplomas têm levado, ás vezes, oito, 10, 12 
e até 20 dias em a.presentat• á ca~ara o seu 

ExpHco o engano em que la.bora o nobre de
. putad~. As co~missões de verificação de diplo-

sGis e sete dias, no ma-simo, a. 'apresant~t" á ca~ 
mau o seu parecer, não porque o tempo tenha. 
sido pouco, visto que ellas poderiam apresentai-o 
dent.ro em doas dias, mas porque não tem havido 
numero suffi~iente da diplomas apresentados 
para organizar a lista respectiva., que deve 
conter 27 nomes, pelo menos. 

O Sa. PREsiDENTE :-Isso não é explica
ção pessoal. V. Ex. ·está. discutindo. 

O Sa. BERNARDO DE MENDONÇA SoBRINHo:
Não estou discutindo, estou explicando o que 
acabei de dizer, sendo se~ razão c~:mtestado 

Si as outra.~ commissões verificadoras leva
ram cinco,- seis e m<tis dias, foi porque nã:o 
havia. dBputadoa em nu:~ero de .27 para. poder 
organizar sua lista, afim de se proceder ao 
sorteio. (Nilo apoiados .) E' muito facil verifi
cal-o, recorrendo aos anna.es referidos. 

Eis aqui os precedentes, que existem depois 
da reforma de nosso regimento: em i867 a com· 
missão foi nomeada na primeira. sessão~ deu 
parecer na. quinta; em 1869 foi nomeada. na 
primeira. sessão e apresentou parecer na. quarta.; 
em i872 foi nomeada na primeira sessão 
e apresentou parecer na setima; ern 1876 

·foi nomea.:la. na quarta. sessão e apt•esentou 
pa;·ec~r na oi!ava; em 1881 foi nomeada. na 

~ n a are r na oi-
tava gastando esta. oito dias para. organizar a 
lista, dos deputa::los liquidas e contestados, 
e não vinte, como d'ss;e o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro. 

Mas, si todas essas commiss(Ses apresentaram 
pareceres tão t4rde\. não foi porque o trabalho 
fosse tão grande que não pudesse ser ultimado 
em um só dia., mas pela ra.zão que já. ex.puz. 
Ningueril poderá affirmar o contrario. ()s annaes 
podem ser consultados já., si os nobres deputa .. 
9os q_uizerem. 

· O Sr. Martinho Campos, como presidente 
desta eamara, declarou, ao ser lida à lista dos 
deputad~s liquidos e contestados em i88i, que 
não pod1a proceder ao sorteio das tres commis
sões de inquerito, porque, havendo sómente 27 
deputados e aendo des!3e~ um o pres~dente da. 

casa. admittir que um ministro faça pat·te das 
commis~ões de inquerito, nem podendo tambem 
o presidente da camara ser incluído nas com-
m1ssoes, se ue·s qu nao num o u c1 n 
para formar tres com missões de nove. 

<Nos annos anteriores tem .. se procedido ao 
sorteio, não obstante não haver namero sutli· 
ciente ; não ha., porém, vantagem alguma nisso, 
e· parece-me mais conveniente para. um verda
deiro .sorteio, que garanta. mais a imparciali
dade das commissões, que hnja maior numero 
de membros presente:J. » 

Este precedente é .i usta.mente a favor do que 
a i · , · · -
de verificação de diplomas teve pressa em apre
sentar a lista dos deputados li().uidos e cont~s-

sões de inquerito. Eu queria que a. commissão 
actual fizesse o mesmo que se fez em 1831: 
adiantasse o trabalho. 

A camara., pois, teve de trabalhar mais al
guns dias sem poder proceder ao sorteio, ape
zar de estar organizada a lista dos deputados 
liquides e contest!idos, até que chegaram e fo
raru apresentados outros diplomas de deputados 
liquidos. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 nobre deputado não 
póde continuar. 

O Su. B'.En.NAR.DO DE MENDONÇA SoBRINHO:
Eu não faço estas arguiçõ3s á comrnissão \'lor 
motivo de questão pessoal, nem tenho que1xa. 
alguma da commissão, por elb. fui declarado 
deputado liquido; mas, tendo apresentado uma - . ) . . . 

província das Alagôaa contra a. eleiçâ:o do Sr. 
Ribeiro de Menezes, a respeito de um alista• 
mento fraudulento na comarca da Imperatriz, 
a commissão desprezou in, limi1~e essa repre• 
sentação documentada, quando não o d3via 
fazer. 

O Sa. PaESIDli!NTE :-V. E1:. não póde con
tinuar. 

O Sa. BERNARDO Dlil MENDONÇA SoBB.lNHO :
V. Ex. permittiu que o nobre deputado pelo 
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Rio de Janeiro se referisse a certas e determ~.a. 
nadas eleições; mas, si para mim V. Ex. pro· · 
cede de modo contrario, sento-me, protestando 
contra o procedimento de V. Ex. e declarando 
que reservo-me para discutir a. questiona com-. - . -
ca.mara. 

O Sa. PRESIDENTE:-Não estando concluida 
a lista. cllj~ · · 
miasão dos cinco, .na conformidade do regi
mento, e constando-me que ainda hoje não ssrá. 
apresentada, convido os Srs. deputados a re
unirem-se amanhã, á. hora do costume, e le-
vanto a sessão. · 

Levanta-se a sessão ás 111 1/2 horas da 
manhã. 

7a. SESsÃO PREPA.RATORIA EM 17 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

SUMliAR.lO·-I,oitura o appNvação d:1. aeLa. Contes-
açoes 

A's H horas achando-se presentes o~ Sra.: 
Lourenço de Albuquerque, Affonso Celso Junior, 
Silva._Ma.fL·a,Soare3,Leopoldo Cunha, Basson,Mi
guel Castro, Bernardo de Mendonça Sobrinho, 
Diogo Vasconcellos, Castello Brancó, Adriano 
Pimentel, Amaro Cavalca.nti,Ba:rão de Diaman
tino, Andrade Figneira, Joaquim Tavares, 
Pessoa da Cosh, Schutel, Dantas Góes, Tho
maz Coelho, Barão de Anadia, Bezerra de Me-
nezes, 1qucnra en es, a.sc1men o, oaQutm 
Peiro, Antonio Carlos, Dias Carneiro, Ribeiro 
de Menezes, ~. Belisar~o, Araujo Góes Juni~r, 
c ' . . . 
Salgado, Henriques e Carlos Peixoto, a.bre-se 
a. sessão. 

E' lida. e a.pprova.d.a a a.cta da sessão a.nteee
deD.te. 

0 Sn.. 1° SECRETARIO dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Contestação apresentada pelo Sr. Jorge Rai
neri relativa á. eleição do Dr. Joaquim Pedro 
SoaL•e:; pelo 6° districto da província do Rio 
Grande do Sul. -A' com missão verificadora.. 

Idem, idem pelo Sr. Pedro Antonio de Oli
veira Ribeiro, relativa à eleição tlo Barão da 
Estancia. pelo 2° districto da provincia de Ser

i e.- A ' commissão verificadora.. 
O Sn.. Pan:stnENTE:-Não estando concluída 

s. lista. ,cuja organização foi incumbida á com
missão dos cinco, na conformidade do regin,ento 
e constando-~e que ainda hoje não será apre
sentada, convido os Srs. deputados a reunirem
se amanhã, á. hora. do costume, e levanto a 
sessão. · 

Levanta-se a sessão ás H i/4 h.ora.s da. 
m~nhã. 

83 SESSÃO PREPARATORIA BM 18 DE FEVEREIRO 
. DE 1885 

· Presidencia do Sr. M o1·ei1·a de Bartos 

SUMMARIO.- Leitura Cl approvação da. aeta.- EXPE· 
DIENTE.- Actas olcitoracs.- Diplomns.- Parecer da 
commissãr, dos eineo .- Protes:o do Sr. Affonso Celso 
Junio1·. Discussão· do p_arcccr. Discurso do Sr. Zama o 

S1·3. Ca1;1inha o Thoodur~to Souto.- RcqucrimClnLo do 
Sr. BulbGos Jardim.-Approvação do parocer da eom-
mis~ão dos eineo.-Sortcio das trcs eommissões vol'ifiea· 
dO!"ll.s.-Junmonto. 

A's H horas, acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de Barros, Affonso Celso Junior, Lou
renço de Albuquerque, Rodrigues Lima, Alber
to Bezamat, A. Figueira, Ulhôa Cintra, Rodri
go Silva, Horta de Araujo, Ca&trioto, Ma.c-. . -

. ' ' Leandro Maciel, Gonçalves Ferreira, Camargo, 
Diana, Fernandes d<~. Cunha. Junior, Thomaz 
C)elho lldllfonso do Arao ·o Silva Mafra 

Portugal, Alvaro Caminha, Marcolino Moura, 
Ulysses Viaána, Bento Ramos. Barão do Guahy, 
Prisco Paraizo, Franklin Doria, José Marianno, 
Nabuco, Belizario, Bario de Anadia, Carlos 
Affonso, Leopoldo Cunha, Basson, Thomaz 
Pompeu, Honriques, Campos Salles, Barão 
de Diamantino. Bezerra Cavalcanti, Zama, 
Rodrigues Alves, Duarte de Azevedo, Vis
conde de Souza Carvalho, Adriano Pimentel, 
Chagas, Eufrazio Correia, Segismundo, Martim 
Francisco, Sinimbú Junior, Barão da Estanc!a. 
e ~raujo Góes Junior. (Q9) 

Abre-se a sess~o • 
E' lida e approvada. a at;ta da seasil:o antece

dente. 
O Sa. i 0 SEC ~lET.ARIO dá. conta. do sP uinte 

EXPEDIBNTE 

Aeta. da. apuração geral de votos para um de
putado geral pelo 1o districto da província de 
Goyaz, o cons.elheiro André Augusto de Padua 
Fleury .-A' commissão veri1icadora. · 

Idem da apura.ç.ão geral de votos para um de· 
pntado geral pelo 2o d istricto da provincia dG 
Goyaz, Dr. Josá Leopoldo de 13ulhões Jardim • . 
-A' commissão verificadora.. . 
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Bujarú, Boa Vista, B.lrcart3na, Mosqueiro, Ita
pecurú, Conde, Guajará-assú, e a apuração ge
ral do f':> di'ltt·icto; Vizeu, Bragança Quatiput·ú, 
Cintra, Salinas, Santarém-Novo, Vigia., Colla
res, Odivellas, Marapanin, Irituna, Ollrem e 
apuração geral do 2o districto; Abaété, Cajra:t•y, 
Igarapé-mirim, Ca.metá, Tocantins, Mocajuba., 

· Baião, do 3:> districto, Muaná, Porto d~ Pe
dras, Cachoeira, Monsarás, Salvaterra, Chaves, 

· e t 1 C rralinho Breves 
e apuração geral de ambos os escrutínios; Boa 
Vista só do 1 o districto e Soure de ambos em 
duplicata, do 4o districto; Gurupá, Arraiolos, 

Granja, Camocim, Principe Imperial, lndepen
dencia, do 4° distl'icto ;-Flores, S. João Ar· 
neir?z, Coc~ry, Asaaré, Saboeiro, Brejo Secco, 
Mar1a Pere1ra, Pedra Branca, Qai:x::.eramobim, 
Boa. Viagem, Quixadá, e apuração geral do 
5• di ·tricto ·-Joazeiro Barbalha Jardim e 
Brejo dos Santos, no 6' districto ;-lcó, Quix.oló, 
S. M~theus, Va~ge.l. Alegre, L~vr~s, Umary, 
Pere1ro e apuraçao geral do 7 .. d1str1eto ;-Ara-

" ·- . . 
' ' ' ' Cascavel, Riacho do Sangue, Jaguaribe-mirim, 

Cachoeira e a.puração gernl do. 8J diatricto. 
Rio Grande do Norte. -Natal, A vez, Goyani

nha, Canguaretama, Cachoeira., :Macau, apura
ção geral do i o districto ; Assú, Acary, Jardim, 
Mattos, ~riumpho, Mossoró, Apody, Caraúbaa, 
lmperatrtz, Patli, Porto Alegre, Pau dos Fe·r~ 
ros, S. Miguel, Luiz Gomes, Jucurutú e apu
ração geral do 2° districto; 

me1r1m, 1 r1 o, ., , 
Veiros, Squzel, Monte Alegre, Prainha, Ma- Mogeiro, Natuba, Alagôa. Grande, lndependen· 
zagão, Marapá e apuração geral do 5° distri- cia e apu1•ação geral do 2° districto; Arêa, Pi-

. · · lões Bananeiras, Araruna, Borburema., Tri-
Aveiros, Alemquer, Obidos, Faro, Juruty, e umpho, e apuraç.ão gera e am os o~ escrn· 
apuração geral do 6° districto. tinios com duplicata no 2°, do 3° districto ; 

Maranhão.-Sé, Conceiç3o, S. Joio Baptis- Sabugy, Patos, S. João, 9a:baceiras e apuraç~o 
ta Ba.ca.nga. Vinha.es L um· ar S José R -~ geral de ambos os escrutlm.os, Pombal, BreJO 
·' S M' ' 

1 1 
, ' 1 ' : ' oza da. Cruz e Alagôa. do Mont(Hro9 sómente do to 

r1o, · lgu~ ! catu, Preá..! AnaJatuba d~ am- escrutinio do 4o districto; Souza, Piranhas e 
-boa ?S .escruhnlo.s e .apuraçao geral do 2 es- 1 apuração geral do 5o districto, 
crutm10, do 1 1 d1str1cto ;- Alclntara, S. João . 
de Córtes, Santo Antonio e Almas, Guimarães, Pern~mbuco.-Santo Anto01o, S. Fr. Pedro, 
Cururupú, Taryassü. Santa. Helena, Pinheiro e S. Jose, ~f~gado~ e apur~çã? geral de a~1bos 

- · · · os escrutlmos do i 0 d1str:cto; Boa-V1sta, 
!P.punga, ane a, arzea, • ouren & 

Matta e apuração geral do 2° districto ; Sé, 
Beberibe, Iguarassú, Itamaracá, Pau d:A~ho, 

Maranguapc, só do 1 o, e al>ura.ção geral só do 
2o, do 3° districto; Rosar1o, Ooyana, Tiju
cupapo,Itambé, S. Vicente, Pindaúba.,Craa.ngy, 
e apuração· geral do 4o districto; Na.zarech, 
Vicencia, Tracunhaem, Bom Jardim, Lagõa. 
Secca,e apur.ãção geral do 5o districto; Victoria, 
Escada, Bese1•ros, Gravatá. e apuraçlo geral do 

. 6° districto; Cabo, Jaboa.tão,Muribeca, lpojnca, 
Piauby .-Ampat•o, Dores de Thcrezina, Hu· Serinhaem e apuraçio geral do 7o districto; 

mildes,Valença.,Picos, Jaicós, Oeiras e apuração Montes, Agoa Preta, Gameleira, Rio Formoso, 
g~ral do fo districto ;-Parnahyba, Burity doa Uua, Barreiros e apuração geral do So dis
Lopes, Livramento, Marrão, União, C9.mpo tricto; Bonito, Panellas, Guipapá., Canhoti
Maior, Barras, Batalha, Piracuruca, PeJro li, nho e apuração geral do ambos os escrutiuios 
Peripery, Amarração, e apurnçlo do 2° diatri- e S. Bento do fo, do 9• distr~cto ; Curuarti, 
cto ;-Amaran:te, S. Jollo do Piauhy, Manga, R8.:posa., Altinho, Limoeiro, Madre de Deus, 
Jeromenha, S. Raymundo, Gurgueia, Santa Jacará. e a.put·ação geral do iO' districto; Ga-

. a S. rente Re enera ão s as Bel1:1s 
e apuração geral do 3> districto. Bi.nque, Conceição da Pedra e apuração geral 

Ceará.-S. Luiz, S. Jmé, Arronches, Meca- do fio districto; Alagôa de Baixo, Taquara
jana, Aquir~1, Soure, Pacatuba, Acarape c tinga, Remedios, S. José do Egypto, Flores, 
apuração geral do i o districto ;-Baturité, Pal- Triumpbo e apuração geral do 12° districto ; 
ma, Canindé, Penteco>te, Imperatriz, Trahiry, Cabo, Boa-Vista, Petrolina, Ouricury, Exú, 
Ainontada, Uruburê..a.ma., Pernambuquinho , Granito, Leopoldina, Salgneiro, Villa-Bella, 
Pruden:cia. ·e apur.,ção geral em duplicata do Fazenda Grande, Tacar..1tú c apuração geral do 

· 2) districto ;-Meruoca, ~obrai, Aracaty-a~sú, f3o districto, · 
Ac~ra~ú, Tucundu~a., S. Ma.n~el, .Palm't, S:·mta 

1 

O Sn.. PRESIDENTE dec~ara qu3 .se acha 
Q!;llteria, Tambor1l do 3 1 d1str1cto ;-Campo prompto o parecer da comm1ssão dos cmco, .. não 
Grandet Cocos, S. Benedicto, lbiapina, Viçosa, estan1o porem ainda. assis-nado po1· todos os 
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membros, razão pela qual 
até que o mesmo parecer 
mesa. 

suspende a sessão : e contestadas as dos que vem relacionados na 
seja apresentado á . lista. n. 2. . 

(Sw~pend~-se a sesstJo 
?ninutos.) 

~ Sala das commissõea, i8 de Fevereiro de f835. 
ás ft ltfJi"íJS e 30 j-Atfonso Penna.- Ferreira de Moura.

! A. Figueira.- Rodrigo Silva.- Lourenço 
O Sn. P.n.ESIDJ:NTE:- Coatinúa. a sessão. 
0 ~R· i 0 SECRETARIO proceje á leitura 

de Albuquerque. 

do LISTA DOS DEPUTADOS CUJA ELEIÇÃO NÃO SOFF!Ul: 
s 

PARECEI\ 

N. 1.- i885 

DUVIDA. OU CONTESTA ÃO 

Prouincias e nomes 

Amazonas 

Deputados cuja eleição não sotfre du-oicla ou Districtos 
coMestação e 'Oice·,ersa 2° Adriano Xavier de Oliveira Pimen-

A commissio nomeada em virtude do art. 5o 
do regimento, tendo examinado os diplomas, 
actas eleitoraes, representações e documentos 

a aprese a os camara e com-
missio, a. respeito das eleições, vem dar conta 
do seu trabalho. · 

que existem sobre a validade de eleições de 
muiws districtos eleitoraes, a commissão teve 
necessidade de fumar, como reliminar, aal o 

cance que se eve ar s pa avras o reg1· 
mento qaando diz : c eleição que não offereça 
tluuida nem solfra contestaç(fo-. e assentou, 
por maioria de votos, que só está no caso de ser 
considerada contestada. a eleição do districto, 
onde forem . arguidas irregularidades contra 
eleições parcjaes que, sendo descontadas, possam 
alterar o resultado final da votação do mesmo 
districto. 

Fic?u _igualmente assentado, c~ntra. o v?to 
&l 

assignados, que o facto ou irregularidade arti
culado, indo de eneontr~ á _verda;ie patente d1s 

duzir o efl'eito de contestar a eleição sendo aeom
pauhado de prova i1~ conti1tenti. 

Ventilou-se a qaesUto de saber·se s i no {o dis
tricb da proviDcla de Perna.mbuao . da.va-11e ou 
não o ca.so de duas tul"mas de eleitos, por ter 
havido duas eleições, e a. maioria da commissão 
resolveu que, nos termos da indicação vota.da 
pela camara na 11essão de 12 do corrente mez, 
não lhe competia alterar alista dos deputados 
diplomados. 

Entre os papeis referentes ao 5., districto da 
Parahyba encontrou a eommissão duas preten
dida.<; a.uthenticas grosseiramente falsificadas e 
como a contestac;ão á eleição desse districto se 
baseasse s:>bre taes documentos, resolve11 a 
commissão, por maioria de votos, incluir . na 
lista de de utados e lei ã .. 
Sr. Visconde de Soaza Carvalho, sendo que o 
membro divergente da maioria da cómmissão, 
embora de accõ-:-do quanto á e1:istencia. da falsi
fica.~ão, apartou-se de seus collegas por enten- . 
der que á commissão falta competencia para 
entrar na. apreciação de documentos antino
mieos. 

A eommissão é, pois, de parecer que sejam 
approvada.s peJa ca.mara. as duas listas que 
organizou, .depois de minucioso e:s:a.me, con
siderando-se elàiçõe.s não contestadas as dos 
Srs. deJ:>a.tados -constantes da lista sob n. i, 

go 

i3-> 

5') 

tel. · 

Pará 

Fra.nklin Americo de Menezes Do· 
ria. 

Antonio de Almeida Oliveira. 
.Manoel Bernardino da Costa. Ro

drigues. 
Francisco Dias Carneiro. 

Ceará 

José Pompeu de Albuquerque Ca
valcanti. 

Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti. 

Parabyba 
Anisio Salathiel Carnoiro da. Cunha. 
Antonio Joaó Hanriquca. 

· Mano oi Dantas Corrêa de Góo1. 
Vis~onde de Souza. Carvalho. 

ParnambucJ 
José .Ma.rianno Carneiro da Cunha. 
Jo1.quim Tavares de Mello Barreto. 
Antonio Epaminondas d~ Mello. 
Segismundo Antonio Gonçalves •• 
Gaspar Drammond. 
Jose Bernardo Galvão Alcoforado 

Janior. 
Bento Ceailiano dos Santos Ramos. 
Anton'io Gon alves Ferreira. 
Antonio Manoel de Siqueira Caval

canti. 

Alagoas 

Bernardo Antonio de Mendonça So
brinho. 

Francisco Ildefonso: Ribeiro de Me
nezes. 

Lourenç:>. Cavalcanti de Albuquer
que. 

João Lins Vieit"a. Cànsansão de Si
nimbu Junior. 
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Sergipe 

Districtos 
il) Leandro Ribeiro 

ciel. 
1 -

:;o Goyaz 
Josó Leopoldo de Bulhões JarJim . 

de Siqueira Ma- Sala. das commissões em 18 de Fevereiro de 
i885.-.4ffonso Peu.na.-Fe·n·eira de Mou1·a. 

4·> 
6> 
7.J 
8o 

2o 
So 

7o 

5') 

7J 
f O:> 
Ho . 
f 5o 
i7·) 
f9o 

Padre OI m io de Souza Cam os 

Bahia 

ranctsco r1sco e ouza aralZo. 
Francisco Maria Sodré Pereira. 
Antonio Carneiro da Rocha.. 
João Ferreira. de Araujo Pinho. 
Innocencio Marques de Araujo Góes 

Junior. 
Aristides Ceaar Spinola. Zama. 

Rio de Janeiro 

Carlos F.t"ede ico Castrioto. 
Francisco Belisa.rio Soares de Souza. 
Alberto Besamat. 
Alfredo Rodrigues Fernandes Cha-. 
Manoel Peixoto de Lacerda 1Ner

neck. 

S. Paulo 

Antonio Moreira de Barrús. 
Francisco de Paula Rodrigues Al

ves. 
Rodrigo Augusto da Silva. 
Martim Francisco Ribeiro de An· 

drada. 
Manoel Ferraz de Campos Salles. 

ru en e ose e oraes arros. 
Deifino Pinkoiro de Ulhõa Cintr·a. 

Candido Luiz Maria. de Oliveira. . 
Affonso Augnsto Moreira Penna. 
Sebastiâ'o Gonçalves da Sil~a Mas-

carenhal. 
Benedicto Cordeiro de Campos Val· 

ladarea. 
Antonio Carloa Ribeiro de Andrada. 
João NoguGiru. Penido. 
Manoel José Soa.res. 
Carlos Affonso de Assis Figueireuo. 
Antonio Felicio dos Santos. 
Carlos Pei~oto de Mello. 

Par-an:i. 

Manoel Eufraàio Correia . 

Santa Cathnrina 

1 o Duarte Para.nhos Sehutel. 
2o Manoel da. Silva Mafra. 

Rio Gran.de do Sul 

i o Antonio Eleuterio de Camargo. 
2o · Joaquim Pedro Salgado. 
5° José Francisco Diana. 
6o Joa'luim Pedro Soe.rea. 
V. I.-6 . 

. . ) 

LIST4. DOS DEPUUDOS CUJ,\ ELEIÇÃO SOFFl\E 

4 ' 

Amazonas 

Saty1·o de Otiveü·a Dias. 
' . 

Pa:rá 

Josõ Ferreira Cantão. 
Conego Manoel José de Siqueira 

Mendes. 

Piauhy 

Candido Gil Ca.stello Branco. 
José Basson de Miranda Osorio • 

Ceará 

Manoel Ambrozio da Silveira Torres 
Portugal. 

Amaro Cavalcante. 
Theodoreto Carlos de Faria Souto. 
Miguel Joa.qu.im de Almeida e Cas ... 

tro. 
Manoel Coelho Bastos do Nasci

mento. 
Thomaz Pompeu de Souza. Brazil . 

José Moreira. Br-and~o Oastello 
Branco , 

Parahyba 

José Lopes Pessoa da Costa. 

Pernambuco 

Joa.quim Aurelio Nabuco de Araujo. 
Antonio Fra.ncisco Corrêa. de Araujo. 
Henrique Marques de Hollande. Ca-

valcante. 
Ulysses Machado Pereira Vianna. 

Alagóas 

Barão de Ana iià. 

Sergipe 

Barão d:~. Esta.n<;ia. 

Bahia 

.loão Fel'reira. de Moura. 
Ildefonso José de Araujo. 
João dos Reis de Souza D3.ntas Ju

nior. 
Antonio Rodrigues Lima. 
Joaquim Jeranymo Fernandes da 

Cunha Junior. 
. ~Iarcolino de .Moura e. Albaq~!3tci ~e~ 
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3o 
6o 
go 

12:> 

Espirito Santo 

de 

Rio de Janeiro 

Joaquim Antonio Fernandes de Oli-
ve1ra. 

Adolpho Bezerra de Menezas. 
Thomáz José Coelho de Almeida.. 
João Manoel Pereira da Silva.. 
Luiz Alves Leite de Oliveira Bello. 

S. Paulo 

vedo. 

Minas Geraes 

simplesmente á votação si nenhum Sr. de
putado requerer que haja. discussão sobre o 
mesmo parecer. (Apoiados.) 

O SR. ULYSSES VIANNA:- Ha os tres ultimos 
precedentes. 

O Sn.. Pai:SIOENTE:- Si algum Sr. depu
tado entender que se deva. discutir o parecer e 
a camara. deliberar, eu submettel-o-ei à dis-
cussao. 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR (1.0 secretario): 
-Peço a palavra. para lavrar um protesto. 

O Sr • .A.:fronso Celso Junior 
( 1o secretario ; toma logar 1~a bancada) :
Venho protestar energicamente contra a e'l:clu
são de meu nome da. lista dos deputados çonsi
derados liquidos. 

posso attribuil·a senão a descuido da commissão 
verificadora. 

Diogo Luiz Pereira .de 
Vasconcellos. 

Almeida parQ proceder com ordem neste assumpto, si 
porventura pretende di~cutir o parecer. 

3' 

Bario da Leopoldina. 
Joa.q uim Bento Ribeiro da. Luz. 
Alvaro Augusto de Andrnde Bo .. 

telho. 
Aft'onso Celso de Assis Figueir~do 

Junior. 

Rio Grande do Sul 

Severino Carneiro Ribeiro Mon ... 

Francisco Antunes Maciel. 

Matto Grosso 

to BMão do Diamnntino. 
Sa.l11. das cou1missões em i8 de k1 GVeL·eit·o de · 

1885.-~lffonso Penna.-Fe1·reira de ~1fou-ra. 
-A. Fiuueira.-Rocll'ioo Silva.- Low·enço 
de Albuqucrqu6. 
· O SR. Pn'lsinE~TE: -Esta ptrecer devia. sor 
votado sem demora, porque, segundo o regi
mento, ó considerado trabalho urgente ; mas 
como se achl).m presentes na côrte qaasi todos 
oa Sra. deputado~ eleitos, e como o trabalho d 1. 
eommisaão se refere a quaai todos. os diploma~, 
julgo, salvo si a ~amara deliberar o contrario, 
que se deve mandar imprimir o parecer 
para ser votado amanhã. E si não houver quem 
se opponba a esta indicação será. ella. levada a 
effeito. 

O S.a. AffoNso CELSO JuNIOR. (fl secáJta1·io; 
pela ordem): ·- Requeiro a dispensa de im
pressão para que o parecer possa entrar imme-
diatamente em discussão. · 

Consultada a camara, resolve affirm.ati'l>a-
mente. · 

O Sa.. PRJ:SIDENTE: - Segundo o regimento; 
este parecer deve ser simplesmente sujeito á 
vo~ sem que preceda. diaeussão. Assim se 
tem feito uniformemente até á legislatara pro
:dmamente :finda. Portanto sujeitarei o parecer 

ta.va. indeciso a respeito da discussão ou não 
discussão do parecer. Pedi por isso a pal~vra 
simplesmente para protestar. 

O SR. P.a.EBIDENTE:-V. Ex:. tem um meio 
muito simples de chegar aos seus fins, sem 

· faltar á observQncia do regimento : 6 requerer 
que se abra discussão, que eu aceitarei o 
requerimento e a ca.mara deliberará. 

O SR. AFFoNso CELSO JuNron:-Desejo ape· 
nas azer um pro es o eon ra a ex:c as o o 
meu nome. V. Ex., que conhece melhor do 
qu~ eu o regi~ento, me indicará o melhor 

O Sa. PRESIDENTE:- Si V. Ex. quer fa:&et• 
simplesmente llm protesto, está feito. . 

O Sa. AFFONSO CELSO JUNion : - Não está 
feito. Preciso apontar o engano da commissão 
o verificar si d tempo ainda. de •·emedio.l-o. 

O Sn. Pn.ESIDENTE:- Para remedial" or1•os 
ou enganos, 'o modo maia reguh1• ó requerer 
que se abra diseusslo sobre o parecer. 

O Sn.. AFFoNso CEvm Jmnoa-:- Julgól dis
pensavel este requerimento, porque a discussão 
é inberente a qualquer parecer da casa. (Apoia
dos .) 

O Sn. Pn:iJ:sroENTE :...:. Pelo_ r egimento Aste 
parecer não tem dis~ussão.; deve ser .:~imples-

a menor duvida., em vista dos precedentes, de 
submelel-o á discussão, deliber,mclo a camara a 
respeito. 

O SR. ULYSSES VrANNA:-Segundo os prece
den les, não houve resolução previa para. abrir
se a discussãQ. 

O SR. AFFONSO CELso JuNIOR.:- V. Ex., 
Sr. ·presidente, está equivocado quanto aos pre
cedentes que invocou. A discussão sem reque- · 
rimento prêvio ó o unico alvitre consentaneo 
com o espirito do regimento. 
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O Sa. PRESIDENTE:- Pelo regimento este 
parecer é votado sem discussão ; mas eu não 
desejo por minha. autoridade tirar á. ca.ma.ra o 
direito de diacutil-o ; desejo que ella tome essa 
delibera~.ão por seu voto. Pelo regimento o 

arecer não tem discussão mM elos rece-
dentes não chamarei a mim. o direito de evi
tai-a: a cama.ra deliberará. 

UM Sn.. DEPUTA.no:- ·Em i88i o Sr. Mar-
tinho Campos declarou o contrario. 

O Sa. PRESIDENTE:- Si o nobre deputado 
ler as palavras do St•. Martinho Campos, verã 
que elle declarou que pareceres desta ordem 
não têm discussão. (Apa~·tes ,) 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR:-Seja como 
fôr, a~ho-me nã. tri~una. com o intuito de apre
sentar um protesto contra. o parocer que acaba. 
de ser lido. Esse protesto não póde deixar de 

O SR. PRESIDENTE:- Si o nobre deputado 
pretende _discutir o parecer, a melhor fórma de 

dentemente desse requerimento. Não pedi a 
palavra. pa.ra. requerer couaa alguma. Pedi-a 
p:1ra protestar. Continuo, por conseguinte, na. 
ordem.de cona:derações enCGtada.. 

Dizia. eu que só posso attribuir a. minha. ex
clusão da lista dos deputados incGntestados a 
um descuido, a uma omisslo dos nobres mem
bros da commiaslo verificadora.. Existo effecti
vamente contra o ~eu diP,loma uma contes· 

' falta. de bnae quo a commiasA:o nllo poderia 
aceitai-a de conformidade com os principias 

ue firmou; oonte11taçio de tal ordem, repito, 
que dep oret ve -a aaatgna a. pe o meu 1 us re 
contendor, no qual folgo do reconhecer um 
politico intolerante, mn um co.valleiro de fi.nis· 
1ima tempera. (Apoiados.) 

A commiasllo, Sr. preaidente, firmou o prin
cipio, unico razoavel. de que nom tudo aquillo 
que lhe fo~se otl'erecido com o nomo de con
tea~!LÇio deveria ser aceito como tal, poie de 
outra forma seria posaivel a qualquer depu
tado inbabilitar a todos os seus collegas para 
fazerem parte das commiasões de inqu.erito. 
(:1poiados .) 

Assente esta doutrina, não podia, n~ de
via. a commissão de modo nenhum aceitar ·a 
contesta.ção do meu diploma.. 

O S:a. PaESIDENTE:-0 modo por que funda-
t ue V. Ex. estli. 

convencido de que não póde discutir o pa
. recer. 

O S:a. AFFONSO CELSO JuNioR:- Não estou. 
convencido tal. Tr.:lta-se de uma. exclusão que 
me parece acintosa, e contra isto reclamo. 

0 Sa. PRESIDENTE:- Repito que O modo 
por que V. Ex. faz o seu protesto, mostra. que 
V. Ex. · está eon vencido de que este parece!' ·nã:> 
tem discussão; de outra. ::orte o nobre depu· 
tado, em quem folgo de reconhecer qu~ encon.· 
~rarei sempre "!lJP. auxili~r p~r~ ~ . e~ec-qçlto do 

houvesse o menor protesto. O meu competi or 
allega. que antes da. substituição cumpria ao 
presidente discutir o motivo indicado e insis
tir com o participante para que tomasse parte 
nos trabalhos. E, como não o houvesse feito, 
reclama contra a validade da eleição.-Isto não 
ó st?rio, senhoras, isto é futil. (Apoiados.) 

Na segunda. paroehia., cuja eleição foi inqui-
nada de nullidade... · 

O Sa. JoAQUUI NAnuco:-Si V. Ex:. estâ in· 
clinado a. pôr em discussão o parecer, porque 
nio o faz logo 'I 

O Sn. PaESIDENT.m:-Entendo que n~o o 
posao fazer por minha. autoridade ; a ea.mt.ra. 
que delibere. 

o Sn. BEZERRA. CA v A.LCANTI! -A cama.ra só 
delibera. sobre o que nio está. deliberado. 

O SR. PRESIDENTE:-Sobre este caso n~o ba 
deliberação. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTr:- Está delibe· 
ra.do por precedentes. 

0 SR.. AFFONSO CELSO JUNIOR :- • •. na. se• 
gunda parochia.. inquina~a. de nullidad~, não 

stituido pelo 4. o Diz o contestante tJUe esse 4° 
não prestou jllrame!lto e apresenta. _como· unico 
Mcumento dessa asserção uma. certldio nega· 
tiva de uma camara m11nicipa.l. Todos sa.bem, 
entretanto, que é expresso em lei que o jura• 
mento dos juizes de paz póde ser prestado pe· 
rante qualquer ·autoridade local e em ultimo 
caso na. propria mesa.. Na hypothese, não està 
provado que o não fosse. 
Qa~nto à sa parochia. é este o caso: faltar~~ 

dou" J ~i~~s ~e ~a.~ e foram legaliP.~l\~e ~~b~t1 .. 
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tuidos. Meu competidor adduz que ha alli sus-, capric.ho e a má vontade substituira.m nas de
peita. de fraude porque requereu certidões e cisões a l"efiexão, a calma, a justiça. e a. impar-
es~as não lhe puderam ser dadas em tempo. cialidade. (Apoiados.) 

Faço um appello ao bom senso da. cama.ra Sr. presidente, minha consciencia de homem 
para que me responda se vão nisto as nulli- honrado diz-me plenamente que sou o genuino 
dades de ue fa.lla. a. lei e as ue defiriu a com- re resentante de um districto d ·n -
missão no seu parecer. (Apartes.) vincis.. 

O SR. PRESIDENTE:- Peço ao nobre de- O Sa. ANDRADE FIGUEIRA:- Ninguem con-
utado ue não continue... testa. · 
O SR. AFFONSO CELSO JUN:IOR :-E eu peço (T1·ocam-se muitos apartes.) 

a V. Ex. que me mantenha no uso das prero- o Sa. AFFONSo CELso JUNIOR : - Cabe."me 
gativas que o regimento me dá. (Apoiados e incontestavelmente um lagar neste recinto. 
apartes.) (Apoiados.) Firme, resoluto e forte :da grande 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu- entendo que o pa~ força que me confere este direito (apoiados), 
recer pelo regimento'" não tem discussão, mas declaro á camara que hei de oppor uma resis
si qualquer dos Srs. deputa:!o3 entender de tencia imperterrits. a todo e qualquer manejo 
mo.lo diverso póde apresentar um requerimento daquelles que, ás claras oa ás occultas, me 
nesse sentido, que eu sujeital-o-ei á. votação da quizerem expellir deste loga.r.(Apoiados; muito 

O SR. Z .. uu:--Hei de· mostrar que,•pelo re- O Sa. PRESIDENTE:- O e:xemplo que acaba. 
gimonto, este parecer tem discussão. de dar o nobre 1 o se~retario •. de discutir ? !!.a-

. O SR. AFFONso CELSO Jumoa : .- Descanse, 
Sr. presidente, terminarei em poucas pala
vras ; mas acho-me na tribuna para. formular a 
minha. reclamação e hei de levai-a. a termo 
como entender mais conveniente- e melhor. 
(Apoiados.) Deixe-me concluir o meu protesto. 
V. Ex. fará depois o que quizer. 

O descuido d~ _commissão va.i, porém, mais 
l?nge ainda. Attende á nullidade das parochias 

do diploma como as de parochias em que a.s 
actas nlo foram concertadas por tabellião e on
de nlo houve remess~ da lista d s 1 · 
que votaram, atlirmando o meu competidor, por 
lhe convir, que isto são pequeuas formalidades 
aem importancia. 

O Sl\. AFFON~o PENNA dá um aparte. 
O Sa. ArroNso CBLCJO JuNioR:- Esta V. Ex. 

enganado. Perdoe-me dizer-lhe que o seu 
aparLo prova 911.e nlto leu com attençlo a con
teata.çlo a.lludida. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA.:- Nós não reco
nhecemos o direito do seu competidor. 

O Sa. AFFONso CELso JuNroR:- Ma.s puze. 
ram~me na lista dos eontestar:los, aceitando, ao 
mesmo tempo, eomoliquidos diplomas contt•a os 
quaes se e:thibiram nullidades de muito maior 
vulto. (Apartes.) 

, açao, emen a., 
como a V. Ex., Sr. presidente, aprouver deno
minar. Em pouca monta. tenho a minha in
clus~o na lista dos diplomados , tanto mà.is 
quanto fazendo parte dl. meRa. não poderia ser 
sorteado para as commiasões de verificação de 
poderes. (Ntlo apoiados.) 

Mas trata~se de violações ·de um direito, e 
essas, por insignificantes que sejam, cumpre 
serem combatidas com a ma.xima energia, mor

. mente quando os factos autorizam a suppor-se 
que o emperramento, o acinte, a preven~ão1 o 

com os precedentes. 
O Sa AFFONso CELso JuNIOR : - Eu não 

discuti, firmei um protesto. 
O Sa. Z.ur.A. :-:-Peço a. palavra. 
O Sn . PRESrDENTE : - Tem a pal4vra o Sr. 

Za.ma. 

. · O Sr. Zam.a começa Óbservando que, 
a ezar de nim"a -
vaucia do regimento, com tudo o Sr. presidente 
afasta.-se delb, pondo em discussão o parece~ 

uando o orador acabava de · pedir a. palavra. 
• . u s pareceres, so re os quaes 

peça a palavra qualquer deputado, são pelo re· 
gimento adiados para serem discutidos quando 
dados para ordem do dia. 

O Sa. PnEsiDENTE:-Mas, quanto aoparecet• 
de que se trata., a camara conceden urgencia 
p:ua ser votado immediatamente. 

O SR. ZAMA observa que ainla não se achava 
na ca.mara, por is:;o ignorava. essa rasoluçlo . 

Ent.ende que S. Ex. resolve11 bem o asium .. 
pto, submettendo â. disca.~s~a o parecer; resol-
veu aonforme a lettra e o espirito do regimento. 
E para. que não lhe fique o menor escrupulo na 
conseiencia, o orador ap3nas dirá que, sendo o 
systema representativo o systema.. da. publici
dade~ não póde haver caso aigum em que se . . - -

• 
mente o determina o regimento. (Apoiados e 
na o apoiados.) 

Mostrando que· o regimento determina. que 
to .los os pareceres sejam submettidos á. discus-
são, entende que não podia o de que se trata. 
deixar de acompanhar a regra geral. 

Q11ando, porém, o regimento entende que 
alguma mataria. póde ser votada sem discussão, 
tem-no clara.m<mte e~tabelecido. Assim os re· 
querimentoa de urgeneia. não se diaca.tem; assim 
os requerimentos de prorogação de hora. nlo se 
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discutem; assim não se discutem os p'lreceres nião. (Apoiados.) Quer que o Sr. Ferreira de 
que reconhecem deputados aquell~s que trazem Moura seja um dos julgadores da. camara., por
diplomas competentemente conferidos. que o reputa uma garantia para todos, q11er de 

Nestes termos, só por uma aberração de uJD, quer de outro lado (apoiados), além do di
iodos os principias, por infracção de todas as reito inalienavel que lhe assiste, em canse-
regra.s regtmetraes, se pouer1a proeeuer a vo queneuta sua e10e1~ao. . t ~. ~. I . d t·-

tação deste parecer, sem ser discutido como (Trocam-se diversos apa1·tes; o Sr. presi-
deve s9r. (Apoiados.) dente reclama attençllo). 

Ta.n to mais uanto a ma teria. deste arecer 
importa, :não interesses individuaes, mas in
teresses politicos de aUa. importancia (apoia
dos) ; não de um ou outro individuo, mas da 
camara que se precisa constituir e que, para 
constituir-se, precisa de todos·osjuizes que a 
lei determina que sejam julgadores em taes 
questões. (Apoiados.) 

O orador não accusarã a illustre commissão 
de parcialidade politica, faz justiça aos cara· 
c teres que a compuzeram. · 

O Sa. AFFONSO PE~NA:- Afianço a V. Ex. 
que a eommissão procedeu com toda a isenção 
de. espírito. 

• 
infallivel cortsa. alguma que pertença á especie 
a que nós pertencemos. A comm:ssão, no seu 
ps:recer, commetleu faltas, que é preciso COl'
rigir, não com o :fim de r-;xcluir este ou aquelle 
deputado, mas por defeito de apreciação nas 
questões que foram submettidas á sua c)nsi
deração. (Apoiados e nao apoiado~.) 

Outro dia o nobre presidente dizia que cada. 
um tratasse dos seus interesses, das questões 

· · · as tratando-se 
presentemente de deputados qua devem consti· 
tuir as commissões Yerificadoras de poder, o 
orador, pugnando pela inclusão daquellea q~e 
oram e:s:c u1 os, nao s az 

dos i~teresses do seu partidot dos intaresses do. 
s~u paiz (apoiados), papel de que está enca.r
rega:io pelo diploma de que foi portador e pelos 
votos que lhe foram conferidos no dia. 1° de 
Dezembro. . 

NA:o fallarà de muitos outros casos que natn· 
ralmente ainda apparecer!o, além das observa
çtSea que tem a fllzer ; mas começará pela 
provincia. da Bahia, de que e representante. 
A commissão entrou com effeito na. a.preciaçlo 
do valor das contestaçõ9s, segundo se vê da. 
lista que organizou : houve contestações que 
reputou frivolas~ inept:as, e outras a que pres· 
tou consiieração. 

Em relação á. sua provincia, ao passo que a 
commissão julgou que nenhum valor tinha a. ·- . . . 
agricultura, aceitou, entretanto. as contestações 
anresentadas aos diplomas dos Srs. Ferreira. de 
~foura. e lldefonso de Araujo. 

O orador conllec3 a materia destas contes· 
tações. A do Sr. Ferreira de Moura, princi
palmente, é fl'ivola, frivolis~ima, e até inepta. 

O SR. AP.AUJO PINHo:- Elk.=-mesmo decla
rou-se contestado. 

O Sa. ZAltiA. responde que o Sr. Ferreira de 
Moura podia. se declarar contestado, ma.a o ora. 
dor nilo é obrigado a compartilhar a su:L opi-

em uma capital, onde não são tão faceis os meios 
de illaquear a verdade, e que, si neste paiz ha 
alguma eleição escoimada de vicios, é segura
mente a do 2° districto da provincia da Bahia. 
As contestações apresentadas contra aquella 
eleição constam de duas partes: 

A i a-da organização de uma das secções da 
parochia. de Santo Antonio. 

O ~efeito q11e se argue ~ão existe. Si fossem 

perfeitamente constituida, e que os dons indi
víduos, a respeito dos quaes se allegava que um 
não tinha. sido convocado e outro mal convo-
cado, não tomou nen um e es par e na mesa. 

O SR. FERNANDES DA CuNHA FrtHo:-V. E::s:. 
uer fazer prevalecer a sua opiuião . 
O SR.· ZAMA responàe que, quando um de

putado se levanta na tribuna do parlamento 
para discutir um~ q a estão, não tem 1;10r fim 
impôr a sua opinião à camara, ou acredttn.r que 
o que diz prevalece sobre o espirito dos outros; 
tem unicamente por :fim esclarecer a. questão 
de que tratar. e ·emittir a. sua opinião pela 
qual é indi-vidualmente responsa.vel. 

Diz isto simplesmente em respo~ta ao aparte 
len e a de ut:1do ne se senla 

daquelle lado. (,tponta para a bcmr,ada con
se~oadol·a .) 

N DES DA CuNHA FILHO:- Talvez 
que com mais legitimidade do que V. E::s:. 

O SR. ZAM.A. responde que com certeza S. E::s:. 
é muito mais legitimamente eleito do que o 
orador. (Apartes do Sr. Fc1·nandes da Cu»hct. 
Fith9 e outros senhores. O 81·. presidente 
pede attençcio .) 

O orador, continuando na a.nalyse das 
contestações, di;'. que o segun:io ponto l'a .. 
fere-se a.o numet·o de eleitores que compa
receram na parochia de Brota.e. A propria. con
testação se contradiz e ~emonstra.. a_ fal~idade 
das suas asseverações. S1 a. comm1ssa.o ttvesse 
lido essa contestação veria que olla se destroe 
a si propria. . 

Quanto á. eleição do Sr. Ildefonso de Araujo, 
a maior contestaçã:> ~ t.er sido. fe!t!l. a apuraç~o 
no 1a • , . • 2~ f~ zer a aput'áção no d1a 20 c?mo no d1a. 21,. ~, 
23 e 24, e a respeito de nulhdade de collegJOs, 
desde que a. commissão nã:> é v~rificadora ~e 
poderes,não tem que entra .. na validade ou ~ao 
dos diffarente:; collegioa, que compoem o. dl~
tricto. Si a. com missão entra~e na . ap1·e~1açao 
dest'3 ponto, com certeza! havia de mclu1r al
guns individuas que aqu1 se acham sem poder 
tom~r Jl&rte nos trabalb.os da camara. 

E ainda mais: não basta que se allegae nul• 
lidado, é preciso proval-a. (Apoiados.) 
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O Sa. CARLos PEIXOTO:- Isso é com a com• 
missão àe inquerito. 

O Sa. ZAMA responde que si isto é com as 
commissões de inquerito não podia a comrnissã.o 
dos cinco tomar conhecimento dessas recla-

tanto, que não foi ac)ita a contestação do Sr. 
Fróes da. Cruz ao diploma do illuetre represen· 
tante do 4° districto do Rio de Janeiro, contes
tação feita. directa.mente por candidato que até 
teve diploma.. 

O orador declara á casa que não conhece as 
circumstancias desta eleição, por isso não entra 
em mais minuciosa ana.lyse. 

O Sa. CARLOS CASTRIOto:- V. Ex. confessa 

serem reputados líquidos os Sra. Ferreira de 
Moura e Ildefonso de Araujo, parece que igual 
peso deviam ter ara com o nobre de uta.do 
pe o o Istr1cto o 10 e ane1ro. ( poia os.) 

Vê que tambam foi deixado ã margem o nome 
do honrado deputado pelo 1 o} diatricto do niuni
cipio neutro·. 

A eleição do municipio neutro é uma eleição 
p3rfeitarnente conhecida, todo o mundo sabe 
como ella correu. O proprio candidato CO:l· 

servador o Sr. Ferreira Vianna., cuja ausencia 
o orador deplora profundnment'3 neste recinto, 
porque rea.lme~te honrava. a .tribuna brazileira, 

deixaria o direito dos seus eommittente;; aban
donado, e e<~taria. pleiteando, .nso por seu inte
resse proprio, mas por intereRse daquelles que 
o tivessem honrado com a sua votação. Entre
tanto, S. Ex. ainda. se não apresentou nesta 
casa, prova infn.lliv~"l de que elle 6 o primeiro 
a conhecer que não tr!m direito de fazer re
clamações contra a eleição do Sr. Valdetaro. 

Ainda rnais. E' o proprio orgão do parLido 
conser\•ador que se t~m encarregado de levar 
ainda aos osph•itoa mais duvidosos a convicção 
de que o Sr. Ferreira. Vianna. n§:o d o repra
&entante do f o districto da. côrte. Ainda. ha pou.: 
cos dias o Bra:il publicava um voto de pezar 
dos conservadores de S. Paulo pela. derrota 
do candidato conservador do i 0 distrieto da 
ô te 

Ora, o orgão de um partido que publica 
manifestações de pezar pela. derrota de um 
co-religionario, confessa publicamente essa àer
rota. e esse partido não tem mais o direito 
de fazer aqui reclamações contra uma: eleição, 
que esse orgão é o primeiro a confessar que 
não podem prevalecer diante de um espirito 
justo e recto. 

O orador ignora ainda. em que se fundou 
a commissão pat·a dar como contestado o di
ploma. do Sr. Barão da Estaneia, sobre coj1 
~leição não se tinha. at~ ~oj~· quvido articular 

uma só palavra.. Não vê presente o honrado Sr. 
Barão da Estancia e não sabe quem foi o con· 
testante de S. Ex. . 

0 Sa. BEZER'RA CAVALCANTI:·-:- J~ estava 

tão liquida como a daquelles que a tiveram 
optima neste recinto .•. 

O Sn.. JosE' MARIANNO:- Houve uma alle
gação que não .estava fundamentada e que de
cidiu a questão. 

O Sn.. F. BELIS.uuo: -Mas onde quer V. Ex. 
chegar 1 

O Sn.. ZA!IrA. vai mostral-oa S. Ex. 

O SR. F. BELISAIUo :- Mas não concluio 
nada. 

ha de concluir, e o fará mandando uma emenda 
á mesa, Não 1>odla de momento vir preparado 
para. discutir o assumpto uau.do não conhecia 
a zsta ; mas, expon o como exp e a'3 contesta
ções da. Bahia, cujo assumpto conhece, arga
menta, por analogia, procurando eleições de 
outras provin~ias que não conhece, mas que 
podem ser conhecidas e apreciadas pela casa.. 
Si o honrado Bar!o da Estancia estivesse aqui 
talvez se podasse tsr explicações mais com
pletas do que aquellas que o orador acaba de 
dal.". Não conhece bem o assumpto, mas pro
voca~do e~ ta. ~iseussão propo~ciona á commissão 

J 1 Co • 1 
dameato~ que tevB para vir propor semelhante 
exclqsão. 

Asshtiu um dia aos trabalhos da .commissão 
e viu declarar que só podiam fallar 03 membros 
da mesma commissão. 

UM SR. DEPUTADo :-E os interessados. 

O Sn. ZAMA pergunta quaes são os intereEC
sa.dos nesta questão. o~ proprios contestados 
são os: menos aptos para combaterem as contes
tações, porque ha sempre um retrahimento na
tural da parte daquelles que vêem o seu direito 
mal aprecia:lo. 

Reputando, como reputa, injustas as inclu.; 
sões dos Srs. Ferreira de Moura, Ildefonso de 
Araujo, Valdetaro e Barão da Estancia, vai 
manda1; á mesa. emendas sobre cada um dellcs; 
assim com ro orá ue dei:s:C3 d f: z r 
do numero de dcpuiados liquidosiD o nobre de
pllta:lo pelo 4) districto do Rio de Janeiro. que 
é o primeiro, si àF.!te argumento tem algum 
valor, a declarar que .a sua. clrJição devia ser 
conteatad.i. 

O Sn. CASTRIOTO :-Eu 1 Eitá enganado, nlto 
ouviu bem . . 

O Sn.. ZAM.A. addieionará mais uma emonda a 
respeito do nobre deputado pelo 20' districto da 
~in~s, o qual ~is~qti.ll perfeitamente o aeq 
dtr~nto. - · 
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Vai, poi<;, submetter á consideração da casa 
a seguinte emen:la, que é lida c apoiada: 

Emencla ao parecei' da commissão elos r.inco 

Barão da Es-

4. 0 Que sej\ ex~luido da lista dos diplomas 
líquidos o do Sr. Castrioto. 

5. 0 Que seja I;eputado liquido o diploma do 
Sr. Valdetaro. . 

Sala das sessões, 18 de Fevereiro de 1885.
Zama. 

O Sr. A.ft"onso Pe:ri.na pediu a 
palavra para dar apenns uma ligeira re:;posta 

f~i unicamente inju~to, classificando de par
ctal, emperrado e etvado de ma vontade em 
rela ão á sua elei ão, o arecer da commissão 

e que o oradot' faz parte. Si S. E:!t. hou
vesse assistido ao:o trabalhos da commissão, 
enunciaria, de certo, juizo mais exacto do pro
cedimento de todos os sen membros. 

A commissão assento!l certas bazes para se 
guiar no exame dos documentos que lhe foram 
apresentados. Foi o orador vencido em alguns 
pontos, mas dá testemunho á camara. de quo o 
foi em relação a deputados do seu partido, e do 
partido ndverso. 

n rv r s e i er es v aram na com is-
são pró ou contra os seus correligionarios, con
forme os documentos que julgaram. . . . -

) 

encontrar no tl·abalho d~t comissão injustiça 
que não houve. 

O parecer não prej nlg-a ali à o; sohre a vali·l&.d c 
d:l oleir,:ão d·~ deputados illiquiJos, isto é, dos 
que foram contest 1dos perante a commissão, e 
tambem não julga provadas ossas contes
tações. 

E' à camara que compete jalgnr dcllas, si al
LGI'am ou não o resultado finul da eleição. 

Não houve, pois, parcialidade no voto d;s 
membros da. commissão e o nobre deputado por 
Minas deve estal' convencido, de que o Ol'ador 
não dava um Yoto parcial contt•a. qnc>m r1uer 
que seja. . 
· O nobre deputado pela. Bahia criticou inclu
sões, na lista do3 contestados, de deputados que 

' ' ·n i d tad 
· cuja cama S. Ex. defendeu podem dizer qual 

fóra o fnndamonto da commissão para o seu 
voto. 

Elles pr-oprios declararam que, si porventnra 
fossem aceitas pela commissão ns contestações 
apresentadas, as suas eleições estariam pet·
didas. 

Em relação ao nobre d·eputado pelo 2° dis
tricLo de Sergipe, o Sr. Barão da Est:1.ncia, a 
contestação articulou a. falta proposital de um . 
collegio~ cnja. apurar:ão alteta o resultado final 
dll oleiç!o. 

Entende o orador tornar inconveniente esta 
discugsão, que se.ria uma verificação de poderes, 
quando a comm1ssão nem conheceu os docu
mentos das eleições. 

A discussão nenhum resultado util tt·aria.. . . . 
~ 

mais que sufficienle para formar as tros com
missõ~s de verificação de poderes. 

as suas emendas, afim àe que a commissão 
possa jã entrar no periodo da verificação dos 
poderes. · 

Vêm a mesa, são lidas e apoiadas as seguintes 

Emendas 

·Que seja. considerado contestado o diploma 
do Dr. José Pompeu, com.o primitivamente ha
via sido declara_do pela. commiss~o. 

O Sr. ZaiD.a (J,Jela ordem) querendo 
dal' prova da consideração que sempre presta 
ás palavras do nobre deputado por Minas,assim 
como da paz de ql.l.e se acha possuido, e não 
quer\?ndo prolongar a discussão, depois de ter 
a resentado as observa ões ne a resentou o 
que lhe pueceram cabiveis, retirou a sua 
emenda. 

gado a apresentar duas omendas ao parecer, 
ma)) não o far., reservando-se para na com
missão do inquerito discutir as eleições elo 9·J o 
12° districto de sua provincia. (11! ttito b ·~m .) 

Não quizera accusat· a commissão dos cinco, 
incumbidt1. de separar os diplomac; liquidas; 
entretanto não põ le deixar de mencionar que 
bonvesse ella quP.brado o principio quo ostabe
lt.Jcera, considerando liquido pelo i~J districto 
da Pet·nambuco o DL'. Antonio Gonçalves Fer
reira, entrando assim no merecimento de uma 
cuntestação otrerecida p~lo ot·ador. Desde que 
essa cont.ostn.ção in!luia no resultado da eleição, 
como muito bem o sustentaram dous membros 
da commissão, os Srs. Affonso Penna e Fer-
reit·a de Mout·a, a commi.ssão nãó tinha o di
reito. de entrar no merecimento da. mesma 
contestação, afim de saber si esta era. ou não 
fundada na lei; e, mais ainda, não tinha o di
reito de dispensar na p.ropria lei, que no 
art. 125, ultima parte, considera formalidade, 
da qual só póde tomar conhecimento a camara 
dos deputados, a falta da publicação de editaes 
no tempo determinado por lei . · 

Lavl'a.do este protesto e firmado o comp1•omisso 
de que discutira as eleições de5tes dous dis
trictos, deixa o orador de apt·esentar a emenda 
e tambem par:1. não demorar a constituição da 
camara. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 10 38- PÃjgina 1 de 3 

48 Sessão pré1)aratoria erri 19 d.e Fevereiro de 1885 

O Sr. A.lva.ro CaJD.inha. obset·va 13 Josó Pompeu. 
que a eommissão dos cinco assentou no prin- 4 Joaquim Tavares. 
cipio de que qualquar contestação provada. 5 Franklin Daria. 

· seria. aceit11 no sentido de evitar que fosse con- 6 Joaquim Pedro Soaros. 
siderado liq ui lo o deputado a que se referisse 7 Bento Rainos. - . . . . . 
Nogueira, c:mdidato pelo Ceará, apresentado 9 Alves de Araujo. 
uma contestação, par~ o_ orador muito impol."-

sideração. Por isso foi o orador forçado a 
apresentar uma. emenda. 

Entretanto, desde que o nobre deputado pela 
Bahia e outros estão retirando as suas emendas, 
não quer fazer e:x:cepção e tambe·m retira a sua, 
reservando-se para em occasião opportuna de
fender os direitos desse seu nobt•e amigo, de
putado pelo 5° districto. 

O Sr~ Leopoldo 
1z que, es a.n o so re a mesa o 1p omQ. o po

bre deputado pelo 1° districto de sua. provincir, 
e não ha.~endo contra ~lle cont~staçã?, pe.de ao 

lista dos líquidos. Acredita que a commissão 
não se opporá a isto, porque terá occasião de ver 
ap licado um dos princ1pios ue estabeleceu. 

ec amações . 
VozEs : -Votos ! Votos ! 
0 SR. PRESIDENTE:- 0 mais que posso fa

zer é incluir o nome do Sr. depu~do Flaut•y 
na lista. dos que apresentaram diplomas regu
lares, de conformidad.e com o que a ca.mara. 
approvou, isto é, na lista dos presentes, aptos 
para votar. Na'3 listas dos liquidas e dos illi
quidos o nome do nobre deputado só póde ser . . . ..... . 

Si o nobre deputado requer que a commi.s
aão dê l?arecer sobre esle diploma, suj~itarei o 
seu re uerimento ã voh ão da casa e demora-
rei o sorte1o, ate quo a commtssão de parecer. 
(Reçlamações .) 

De oatt•a. fórma, não posso proceder, Por 
propria. autoridade não posso considerar de
putado liquido ou illictuido ; ó competencia. da 
commis'3ão. 

VozEs : -E' m9lhor retirar o requerimento. 
O Sa. LEOPOLDO BULHÕES : -Bem ; reLiro o 

meu requerimento. 
O Sa. P.n.ESIDENTE : - Está ence;.orada a dis

cussão e yai-se proce:ler á votação. 
O Sn. TREODORETO SouTo (p~la ordem) re

quer a retirada da sua emenda. 

Consultada !l. ca-,a é approvado o requeri-
mento. · 

O Sa..PnESIDENTE submette ã votação as listas 
dos deputad<is contestados e não contestados, as 
quaes são approva:las. 

O SR . Pal!ISIDENTE: -Vai proeodcr-so uo 
sorteio das tres commissõe·li <le verificação do 
poderes. 

Faz-se o sorteio que dá o sGgLlinte reaulhdo : 

Primeita commitsc!o 

i Alvaro:> Caminha. 
2 José Marianno. 

i Alcoforado Junior. 
2 Antonio Carlo3. 
3 Schutel. · 
4 Carlos Affonso. 
5 Campos Salles. 
6 Bezamat. 
7 Bulhões Jardim. 
8 Alfredo Chaves. 

1'e,·cei,·a commissl1o 

i Eufrazio Corrêa. 
2 Sinimbti J uniol'. 
3 Ribeiro de Menezes. . . 
5 Delfino Cintra. 
5 Martim Francisco. 
7 Segismundo. 
8 Carneiro da. Cunha.. 
9 Carlos Peixoto. 

O S:a.. PRESIDENTE :-As commissões nomea
rão os seus presidentes, nas mãos dos quaes, 
na. fórma do regimento, prestarão jm·amento. 

sessão á i 1/2 hora. 

9& SESSÃO PIU!PARA.TORIA E:II f9 DE . lo'EVERElRO 
DE i885 

P1·eside11cia do Sr. Lourenço de Albuquerque 
(Jo vice.,presidente) . 

SUllliL\RIO.- Leitura o approvação da acta.- Exn
DJs:sTe,- Actas olo1Loraos. Juramento. 

A ·s H hora.'> acham-se presentes os Sra.: 
Lourenço do Albuquerque, Affonso Celso 
Juniot•, Leitão da Cunha, Horh de Araujo, 
Castrioto, Bezamat, Cantão, Mart'im Francisco, 
Ribeiro de Menezes, Nascimento, Leopoldo 
Cnnha, Candido de Oliveira, Corrêa. de Araujo, 
Henrique Marques • Ulhôa. Cintra, . Alvaro 
Caminha, Diogo de Vasconcellos, · Carlos 

e1xo o, ere11·a a. 1 va, en o amos, a -
gado' Olympio de Campos, Theodoreto Souto, 
Amaro Cavalcanti, Alfredo Chaves, João Pe
nido, Joaquim Pedro, Schutel, Maciel, Valla
dares, Silva Mnfra, Rodrigues Lima, Satyro 
Dias, Udefonso de Araujo, Miguel do C!LsLro, 
Jo11quim Ta.1•are~. Sancho Pimentel, Antonio 
Cat'los, Barão do Dbmantino, Bulhões Jardim, 
Josó Basson , Pessoa da Costa. e Siqueira 

. ~endes {44). . 
E' lida. e approvada. a acta. da sessão ante-

cedente. · 
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O SR.. i 1 SECRETARIO dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTZ 

ripe, Matnim, Passá, Cotegipe, Ilha. de Maré, 
Rua do Passo, Brotas, ltapoan e a[Juração 
geral, do 2o districto. · 

Cachoeira, Conceição da Feira, Muritiba, 
Cópia de diversas actas da eleição para depu- Cruz das Almas, lguape, Jacuipe, Outeiro Re

tado ã assembléa. n-eral ela rovincia do Ama- dondo S. Felix S. Gon al do Cam os Um-
ZO?as, remett1das pela mesa eleitoral da paro- buranas, Cur~alinho, Arguim, Mara.gogipe, 
ch1a de Nossa Senhor·a da Graça de Codajaz, I S. Felix de Maragogipe, Conceição do Almeida, 
coma!ca. de Ma.naus.-A' f a. commissão Je in- Rio ?a pona., S. Felippe e apuração geral, do . 

Reclamação e protesto do bacharel Antonio 
dos Passos Miranda, e::s:-deputado á assembléa 
geral pelo to districto da provincia do Amazo
nas, contra as nullidades que se deram nas 
eleiçõe;; das parochias de Bat•cellos e Codajaz. 
-A' ta. eommissão de inquerito. 

Authentica da apuração feita da eleição que 
se procAdeu no dia fo de Dezembro ultimo no 
1° districto da província do Amazonas, e no 

al · 1 · ·-
veira Dias.-A' ta. commissão de inquerito. 

Contra. protesto do bacharel Gregorio Thama
turgo de Azevedo, cidadão eleitor da parochia. 

ossa en ora a once1çao, a. c1 a. G e 
Manaus, relativo a certos actt:S occorridos du
rante o processo eleitoral de 1° de Dezembro . , . ...- . . 

Authenticas da. eleição a que se procedeu na 
parochia. de Noss:J. Senhora da. Conceigão da 
Villa de Barcellos, provincia do Amazonas, no 
dia to de Dezembro ultimo.-A' fa. commissão 
de inquerito .. 

Cópia da a.~h da apuração geral do 2o dis
tricto eleitoral da provinci'1 de Mato Grosso.
A' 3a. commissão de inquerito: 

Vêm á mesa e ~ão t·em·ettidas á 2a. commissão 
de in uet•ito as se uintes actas eleitoraes das 
provincias de 

Alagôas.- Maceió, Jarsguá, Pioca, Sant·1. 
Luzia, Pilar, Çon~aição de Ahgôas e apuração 

' . 

. 
· Rosario de Santo Amaro, Rio Fundo, Campi

nhos, Bom Jardim, Lustosa, S. Francisco, 
Monte, Boqueirão, Passé, S. João, Abrantes, 
Monte Gordo, apuração geral de ambos os es
crutínios ; Santo Amaro, Saub 1ra, do 2o escru
tínio ; Reconcavo, do to escrutinio, do 4o dis
tricto. 

Nazareth, Sant'Anna da Aldêa, Nova Lage, 
Santo Antonio de Jesus, Ja~uaripe, ~irajuh~a, 

Cruz de ltaparica, Catu, Arêa, Ca.riry, Bomfim 
da Capella, Tapera, Amargosa e Pedra Branca, 
do 5'J districto. 

I I I t 

monte; Porto Seguro, Santa Cruz, Villa Verde, 
Tr·anC030, Alcobaça, Prado, Caravella.s, Villa. 
Viçosa e Porto Alegre, do 6° districto. . 

Sant'Anna da Feira., Nossa Senhora dos Re
medios. Santa Barbara., Humildes, lta.pot:orocaà, 
Bom Despacho, Jacuipe-, Coité, Gavião, Puri
ficação d9s Campos, Coração de Maria., Pedrio, 
Ouriça.ogas, Serrinha, Camisão, Baixa Grande, 
Serra Preta, Orobó e apuração geral, do 7J 
districto. 

Inhambupe, Nossa Senhora. dos Prazeret~, 
Alagoinha.s, Araçás, Igreja. Nova,Olhos d"Agua, 
Catti, It.apicurú da ~~·aia, Abbadia, S. Pedro 

Porto Calvo, Maragogy, Passo de Camara- districto. 
gibe, Porto de Pedras e apuração geral, do 2° Nossa Senhora. da Saúde da Missão, Barracão, 
districto. Soure, Pombal., Amparo, Monta Santo, Massa· 

lmperiltl'iz. Atalaia, Assembléa. e apur•ação cará, Tucano, Conceição ão Raso, Geremoabo, 
geral, do 3) di-:tricto. Curral dos Bois, Boqueirão, Coité e apuraçito 

S. Miguel, Anadia., Limoeiro, Curut·ipe, Pal.- geriil, do 9' districto. , 
meira. dos lndio~, Quebrangulo e apuração ge- Rio de Contas, Sacramento do Rio de Contas, 
ral, do 4 J dist1·icto. Rem ·dios, Morro do Fogo, Bom Jesus do Rio 

Penedo, Piassabussir, Collegio, S. Br•az, de Contas, Lençóes, Campestre, Paraguas$ti, 
Traipú, Ipa.nema., Mat't Grande, Agua Branca, Maracás. B1•ejo Grande, Sincorá e apuração 
Pão de Assucar e Igreja. Nova, do 5° dis- get•al, do i0° districto. 
tricto. Caetité, Boa Viagem, Rosario do Gentio, 

Ser•gipe.-Aractj Li , Larange:ras, Riachuelo, Cannabrava, Duas Barras, Umburanas, Meiras., 
Divina ~nstora, Siriri, Maroim, Brotas, Japa- Monte Alto, Riacho de Sant.'Anna, Conquista, 
ratuba.. Ros1rio do C.lttete e apuração geral, Poções e Santo Antonio da Barra., do fio 
do 1° districto. districto. 

S. Christovão, Itaporanga, Itabaiana, Simão 1 Jae lbina, Ri:-..eMo, Nossa Senhora da Sa.tide 
Dias e apuração geral, do 2° clistricto. J de Jacobina, Morro do Chapeu, Monte Alegre. 

Estancia, Santa Luzia, Arauá, Buquim, Ria-j Mundo Novo, Villa Nova da Rainha; Freguezia 
cbão, Chap1da, Itabaianinha e Imperatriz dos Velha, Queimados, Joaz ·1iro, S3nto Sé, Pambú 
Campos, do 3:> districto . • e apuração geral, do i2' districto. 

Capella., Dôres, Curral de Pedras, Propriá, Conceição de Maca.hubaa, Cat·inhanha o Sanb 
Aquidaban, Villa Nova e Pacatuba, do 4° dia- A~na. dos Brejos, do i3o districto. . 
trido. Barra do Rio Grande, Santa. Rita do Ro 

Bahia.- S. Pedro Velho, SanfAnna, Victo- Preto, Campo Largo, Angical, Chique .. Chiqne, 
ria. e Conceição da Praia, do i 0 districto. Pilão Arcado, Casa. Nova e apuração geral, do 

Santo Antonio além do Carmo, Itapagipe, 14~ districto • 
. Pilar, Nossa Senhora. dos Mares, Pirajá, Pa- Espirito Santo.- Victoria, Caria.cica, Cara .. 

v. 1.-7 
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pina, Santa Leopoldina, Conceição da Serra, 
Nova Almeida, Santa. Cruz, Riacho, Rio Doce, 
S. Matheus, lta.U.nas, Bat•ra de S. Matheus e 
apuração geral de amboa os escrutínios ; Quei
mado e Nossa Sen~o.ra do Ro~ar:~ do Espírito 

' ' . Guarapary, Benevente, Itapemirim, Ita.ba-
poa.na, Rio Pardo, S. Miguel do Veado, Am
aro de Ita emirim anta lsab 1 e Vianna. de 

ambos os escrutínios, e apuração geral só do 
2, eserutinio ; Nossa Senhora da Penha do 
Alegre, só do i 0 escratinio, do 2:) districto. 

Córte .-Sacramento, Candelaria, S. José, 
Gloria, Lagôa, Gavea, Jacarepaguá e apuração 
geral de ambos os escrutinios, do 1° districtó. 

Santa'Anna, Santo Antonio, Santa Rita e 
apuração geral (em duplicata) de ambos os 
eserutinios, do 2° distl'icto. 

Espírito Santo, Engenho Velho, Engenho 
ovo, • r1s ovao, n auma, raJa, ampo 

Gl'ande, Guaratiba, Santa Cruz, Ilha. do Gover
nador e Paquetá,de ambos os escrutínios, e a pu-

:- •I • • 

· Rio de Janeiro. ·- Nitheroy, S. Lourenço, 
J urujuba, Itaipú! S. Gonçalo, Cordeiros, Itabo· 
rahy, Porto das Caixas, ltamb , Santo Antonio 
e Sa, arrc e apuração ger de am os os 

escrutinios, do 4° districto. . 
Macahâ, Barreto, Carapebús, Quissamã, Ma

cabú, Nossa Senhora das Neves, Barra de 
S. João, Assumpção, S. Pedro da Aldêa, S. Se
bastião, .s. Vicente de Paula, Nossa Senhora de 
Nazareth e apuração geral, do 5') districto. 

S. Salvador de Campos, Guarulbos,. S. Se
bastião, S. Gonçalo, Lagôade Cima, S. Bene
dicto: Macabú, Caran~ola~ Itab:1poa.ua, S. J~~o 

S. Francisco de Paula, S. Fidelis, Ponte Nova, 
Aldêa da Pedra, Piedade da Lage, Santo Anto
nio. de Padua e apuração gerol, de ambos os 
escrutínios ; S. Sebastião do Alto, do i o, e Mon
te Verde, do 2° escruttnio, do 7i) districto. 

Nova Friburgo, S. ~osé do Ribeirão, Sebas
tiana, Paqueqaer, Maca.eú, S. Josó da Boa 
Morte, Lapa, Correntezas, Gaviões, Rio Bonito, 
B~a Esperança e apuração geral, do So dis
tricto. 

S. Pejro e S. Paulo, Eneruzilhada, Cebolas, 
Bemposta, Sapucaia., Rio Preto, S. Pedt·o de 
Alcantara, Inhomirim, Pilar, Pacopahyba, 
·Magé, Guapymirim, Surahy, lguassü, Mara
picú, Palmeiras, Jacotinga., Merity, de ambos 
()S escrutinios ; Apparecida., só do 1o, Thereso· 
polis, só do 2° e a. ura -o era.! em du licata 

o o 1strtcto. 
Gloria., Valcnça, Rio Bonito, Rio Preto, 

Ipiab1s, Vassouras, Mendes, Ferreiros,Tinguá, 
Paty do Alferes e apuração geral, do 10° dis
trieto. 

Barra Mansa., Eapirito Santo, Quatis, Am
paro, S. Joaquim, Rezende, Campo Bello, Santa 
Anna doa Tocos, Vargem Grande, S. Vicente 
Ferrer, Piraby, Arrozal, Dores, Turvo e apu
ração geral garal, do tto districto • . 

Ita.guahy, B.9.nanal, Ribeirão das Lages, 
S. João :Marcos, Bom Jardim, Passa Tres, Rio 

Claro, Capivary, Guia, Itacuruçã, Jacarehy, 
Angra, Jacaecanga, Conceição da Ribeira, 
Mambueaba, Ilha Grande, Remedios, Paraty
mirim e apuração geral (em duplicata.), do 12J 
diatricto. . . . . -. ' . ' . 
Baptista, Braz, Guarulhos, Itapecerica.,Atibaia, 
Campo Largo, Nazareth, Cachoeira, Bragança, 
Mo das Cruz a ua e etuba Es · da 
Arujâ.,Parnahyba e apuração geral,de ambos os 
escrutínios; Jaquery e Nossa Sanhora do 0', só 
do 1° escratinio, e Nossa Senhora da Penha de 
França, só do 2°, do 1° districto. 

Santa Isabel, Patrocínio, :racarehy, Sanb 
Branca, Caçapava, S. José de Campos, Piedade 
de Buquira, Taubaté, Paiolinho, Parahytinga, 
Lagoinha, Cunha, Campos Novos, Sapucahy
mirim, Pinhal, Capivary e apuração geral, do 
2° districto. 

Sorocaba., Pi··dade, Tatuhy, Pereira~, Rio 
Bonito, Tieté, Itü, Monte-roór, lndaiatuba, Ca.
breuva, S. Ro ue, Ara ari uama Una, Jun-
ta y, orto Fe iz, de ambos os escrutmtos ; 

Campo Largo, só do jo esc1•utinio, e apuração 
geral, só do 2' escrutinio, ào 4° districto. 

Botucatú, Tieté, Rio Pardo, 'Rio Novo, Turvo, 
Boa Vista., Alambary, Quarehy, Sarapuhy, Fa
xina, Bom Sueces~o, Rio Verde, Tijaco Preto, 
Paranapanema, de ambos os escrutinios ; Dores 
do Rio Novo, Campos Novos do Turvo, Piedade 
de Lençóes e apuração geral, só do 2.:> es
crutínio; Itapetininga e Lavrinhas, só do i I es-

. · ,· is ic . 
lguape, Ja.cupiranga., Juquiâ, Prainha, Xiri

rica, Apiahy, Üd.nanéa, lporanga, Ita.nhaem, . ~ ·- -
ba, Ubatuba, Villa Bella., Rio do Peixe, Bair
ro Alto, Parahytinga, de ambos os escrutinios; 
Parahybuna e ·apuração geral só de 2=> escru
tínio, do 6° districto. 

Amparo, Serra Negra, Jand.iahy, Mogy-mi
rim, Mogy·gaassu, Campinas, S&nta Cruz de 
C.1mpinas, Araras, Rio do Peixe, Pirassunun
ga, de ambos os escrutinios, apuração geral 
só ôo 1° escrutinio, do 7o districto. 

Constituição, S. Pedro, Capivary, Jahú, Sapé, 
Dous Corrcgos, Rio Claro, Limeira., Pinhal, 
Ja.boticabal, Barretos, de ambos os escrutínios; 
Brotas e apuraçã9 geral só do 2o escrutinio, do 
8° districto. . . 

Casa Branca, Rio Pardo, Boa Vista,. Rio do 
Peixe, Mocoea, Batataes, Espirito Santo, Mato 
Grosso Ca. uru Ale ria Paraizo Rifaina 
Conceição da Franca., Carmo da Franca, Sa
pucahy, S. Simão, Desea.lvado, Ribeirão Preto, 
de ambos os escrutínios ; Caconde, só do ~o es• 
crutinio; Olhos d'Agaa e aput•ação geral, só 
do 2 >, do 9ô districto. 

Na fórma do art. 7o do -regimento, prestam 
juramento, nas mãos do sr: presidente, todos os 
membros das commissões de verificação de po
deres. 

Levanta-se a sessão ó.s H 1(2 horas. 
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f(p. SESSÃO PREP.A.RATORIA EM 20 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

Ptcsidencia do S1·. Lourenço de Albuquerque 
. (fo 'Oice-presidente) 

SUi\ll\1ARIO .-Leitura o approvação da aeta.-Enxon:sT&. 
-Diplomas dos Srs. ~aia e Fluury. Docu!lla~Los o :c· 
prcsontaçõ~s. Roqucrl!llllnLo da 2• commw;ao !_!c Jn
quarito. Dt~curso do Sr • .Mac-Dowcll. Approvaçao do 
m6s · 

Nova, Tubarão, ·Araranguá, Lages, Baguaes, 
A's 11 horas achani-se ~1resentes os Srs. Costa. da Serra, Coritibanos, Campos Novos e 

Lourenço de Albuquerque, Affonso Celso Juni?r, apuração geral -do 2<> districto. • 
Sinimbú Junior, Alves de Araujo, More1ra Rio Gr.onde doSul.-Madre de Deus, Rosar1o, 
Brandão, Nascimento, Barão de Anadia, 'Ver- Belém, Viamão, Pedras Brancas, Gravatahy, 
neck, Horta de Araujo, Amaro Cavalcanti, s. Leopoldo, Bom-Jardim, Dous Irmãos, Pie
Basson, Theodureto Souto, José Pompeu, Hen- dade, Cahy, Rio dos Sinos, Hortencio, Santa 
rique Marques, Corrêa. de Araujo:; Silva Maf:a., Catharina, s. Vendelino, Monte Negro, S. Sal
Leitão da C:mha, Alvaro Cammha, Alme1da vador e apuração ger~l do i o distr~cto. 
Oliveira, Alcoforado, Barão do Guaby, Men- Concei ão do Arroio, Torre, Cima da Serra, 

a ri , ·h e as r , i - Patrulha, Vaccaria, Lagôa. Vermelha, ruz ta, 
neiro, Ribeiro de Menezus, Joaquim Pedro, Passo Fundo, Nossa. Senhora da Luz, Palmeira, 
Castrioto Salgado, Cruz, Mac-Dowell, Vall:J.- Soleda.de e apuração geral do 2° districto. 

O" - • • •• • 

Gonçalves Ferreira, Franklin Doria, Fernandes 
do Oliveira, Barão de Diamantino, Bulhões, 
Soares, Carlo> Affonso, Leandro Maciel, Be-
zerra e enezes, eopo o un a e ar os 
Peixoto (47). 

E' lida e approvada a acta da sessão ante
cedente. 

• ' • ' t 
Sant'Iago do Boqueirão, S. Luiz Gonzaga, Ita-
qui, S. Fr:1ncisc~ de ~ssis, Uruguay~na (de 

o s escrutimos M1ssões S. Francisco de 
Borja e Quaraim (só do 1° escrutinio), S~n!o 
Angelo e apuração geral "só do 2° escrutinlO 
do 3' di.stricto. 

Sant'Anna do Livramento, D. Pedrito, Bagé, 

o SR. 
guinte 

fo SECRETAl.Úo dã conta do se- Piratinim Cacimbinhas, Pelotas, Boquete, Bo
q neirão, Cangussú e Serrito do Cangussú (de 
ambos os escrutinios), Bo~ Vista. (só do .1~ es
crutinio) e apuração geral só do 2° escruttmo do EXPEDIENTE 

• 4,0 districto. 
Acta da ju~tà. !1-puradora do fo districto ele1- Palmar, Jaguar~o, Canudos, 

eleito, em 2o escrutínio, deputado o Dr. José da 
Silva Maia.-A' fa commissão de inquerito. 

Acta da junta apuradora do 2° districto elei-
tera a provmc1a e a o rosso ec a.ran o 
eleito deputado o Dr. Augusto Cezar de Padaa 
Fleury.-A' 3• commiss~o de inquedto. 

Acta. da. junta apuradora do 3° districto elei
toral da provincia do Maranhão declarando de
putado o Dr.Augusto Olympio Gomes de Castro. 
A' fa commisaito de inquorito. 

Cinco documentos apresentados pelo Barão de 
Coromandel, contra a eleiçito do 1° districto da. 
provincia de Minas Geraos.-A' 3• eommissão 
de inqaerito. 

R~presentaç«o ?~ !3arão de Mirand~? ~utros 
agricultores dom1c1hados no munlCiplO de 
Campos, apresentando diversos alvitres_ para~ 
rezolução do problema do elemento serVll. -A 
commissão de justiç~ civil. 

Vêm á mesa e são remcttidas á 3a. commissão 
de inquerito as seguintes actas eleitoraes das 
provincias : . 

Paraná.- Coritiba, Pacatuba, Arraial Quei
mado, Campina Grande. Pinhaes, Iguassú, 
Votuverava, Paranaguá, Guarakessava, Guara
tu ba, Antonina. Porto de Cima, Morretes e 
apuração geral do f o districto. 

Campo Largo, Lapa, Palmeira, TriuJ?lpho, 
Tibagy, Jaguariahyva, Ponta Grossa., Imbltuba, 
Conchas (só do to eserutinio), Boa-Vist11. Gua
rapuava, Palmas, Rio Negro, Castro, Piraby, 
de ambos os escrutinios do 2° districto. 

erva , io a , v , , • 
do Norte, Estreito, Mostardas, Camaquan, Dôres 
de Cama.quan, Encru~ilhada., Patro~inio, Caça-

5° districto. 
s. Jeronymo, Herval, Triumpho, Taquary, 

Santo Amaro, Estrella, Rio Par~o, Santa Cr~?-z, 
Bocca do Monte, S. Sepé, S. Martmho, Cachoe1ra 
e apuração geral do ()o distrieto. . 

Minas Geraea.-Nossa. ~enhora do. Pilar, ~n· 
tonio Dias, S. Bartholomeu, .Anton1o Peretra, 

-casa. Br~nea, Rio das Pedras, Ouro Branco, 
Pa.raopeba, S. José do Parn.opeba, Suaaauhy, S. 
Braz Rio do Peixe, Queluz, Capella. Nova, 
It-lve~ava. Catas Altas, Lamin, Santo A~~ro, 
e Morro do Cba.péo de ambos os escru\J,nlos, 
Ilabira. do Campo, Cachoeira do Campo, Con
gonhs.s do Campo e apuração geral só do 2° 
escrutinio do 1° districto. . . . _ 

Marianna, In:fi.cionado, Sum1douro, R1be1rao 
rumado Fur uim Saú.de Paulo Mo-

reira, Barra Longa, Ub:i, Ponte · Nova, Esca -
va.do, Conceição do Casca, Abre. qampo •. ~e
query Pedra Bonita, Manhú.a.ssu, S. S1mao, 
Santa 'Margarida, Sacramento, Sa.nta _Hel.ena, ' 
Caratinga e a. apuração geral do 2G distr1et_o. 

ltabira do Matto Dentro,Carmo, SaJ?-t&. Maria, 
Sant'Anna dos Ferros, Sete Cachoeuas, An;
tonio Dias Abaixo, S. José da Lag~a, Al:fi.~, 
Santa Barbara, Rio de S. Fra.nc1seo, ~o 
Abaixo, Morro Grande, Brumado, Coeaee, PI
racicava, Catas, Altas de M.ttt~ Dentro~ · Pratu, 
Conceição de Matto Dentro, R1o do Pe1xe, Ta· 
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péra1 S. FrAncisco de Assis do Paraúna, Gtla• 
nbies, Gaspar Soares, ltambé, Corregos, Rio 
Abaixo, Rio '.Preto e Apuração geral do 3o 
districto. 

Sabará., Lapá, Santa Quitaria, Conceição de 
aos Con nha de Sabará Rio Acima 

Curral d'El-Rei, Carmo de Betim, Contagem, 
Venda Nova, Caethé, Roças Nova.s, Taquarassti, 
Lagôa Santa, Mattosinhos, ~aboticatubas, P~u 

I - t t 
tibà, Buriti e Apuração geral do 4° districto. 

Pitanguy, Maravilhas, Rio S. João Acima, 
Bom Despacho, Conceição de Pompeu, Mar
mellada; Dore; do Indaiá' Morada: Nova, San
to Antonio dos Tiros, Pouso Alegre. Curvellos, 
Morro da Graça, Bagres, Trahiras, Piedade do 
Pará, Matheus Leme, Cajurú, S. Gonçalo do 
Pará, Sant'Anna do Rio S. João Acima, Mon
te, Saúde, Aterrado, Corrego do Anta e apura-

o • • 

S. Jo§:o d'El-Rei, Condeição da Barra, Noss3. 
Senhora dA Nazareth, lbituruna, Ca.jurti, San
ta Rita do Rio Abaixo · S. José d'El-Rei, Pra-
dos, Caranda.hy, França. da Lage, . 1ago, 
Nol!laa Senhora da Oliveira, S. Francisco de 
Paula, Passa Tempo, Carmo do Japão, Ampa .. . . . . 

pedindo taes documentos, para, depois de ap
provado pela camara, fazer-se e:ffectiva a deli- . 
beração por intermedio da mesa e pelos canaes 
competentes. 

Não foi isto obje~to de votação~na commissão, 
ue se reservou ara melhor o ortunidade 

isto é, para quando se tiver de tratar especial· 
mente da eleição daquelle districto. 
, Entretanto, o procedimen.to da 2& commis.são 
• ' o . 

que foi apresentado· na ia commissão pelo illus-
tt•e membro a que me referi. 

A opinião do orador foi e é que semelhantes 
diligencias não devem depender de paret:er 
quando se trata de uma materia urgente, cujo 
processo deve. ser accelerado. {Apoiados.) 

E' bastante, por conseguinte, assim como fez 
a 2• commissão de inquerito, dirigir-se á. mesa 
a,c,ommi~são q!le tenha ne-cessidade. de qualquer 

rimento. approvado o qual, serão riquisitajoa os 
documentos ou papeis de que porventura haja 
mister. 

Mas, parece- e e to a a conveniencul., que, 
havendo esta divergencia, :fique assentado o 
modo . u~iforme de proceder-se em todas as 

I t t t 

Conquista! ~iedade dos Geraes, Ponto e ~mbos o Sa. GoNÇALVES FERREIRA :-Penso que se 
os escrutm1os e _apuração ~eral só do_ 2. . póde mandar uma emenda fazendo igual re- . 

Bar~acena, lbltlpoca, Qullombo, Joao Gomes, . quisição á r(·speito do go districto de Pernam-
Remedtos, Desterro do Mello, Turvo, Madre bnco · · 
Deus, Piranga, Calambáo, Oliveira, Concei- · 
ção do Turvo, ChQ-potó, Boa Esperança, Baca- O Sa. MAc-DowELL não mandará emenda, 
lhio, S. José do Chopotó, Pinheiro, Porto Se- porque entende que qualquer procedimento 
guro, de ambos os escrutínios, S. Vicente Fer- deve partir collectivamente da commissão de 
rer, Canaviaes, Bacalháo (Santo Antonio) e i.nquerito da qual faz parte. 

• o • • Levantou-se ara ro or esta uestão, afim 
Vem é. ruesa., é lido, apoiado e posto em dia- de que a camara delibere á respeito. Parece

cusaão o seguinte requerimento d~~o 2• commis- lhe inacceitavel o alvitre de fazer dependentes 
sa:o de in uarito. · semel~antes diligencias de um parecer da 

. REQUERIMENTO 
A 2& eommissão de inquerito requer que• 

com urgencia, sejam-lhe presentes o livro das 
actas da eleiçlo de Guapy-merim, municipio 
de Magá, provincia do Rio de Janeiro, relativo 
á eleiçio de 7 de Janeiro, e bem assim o livro 

~ de notas do escrivão de paz, em que foi trans
cripta a referida acta. 

Salà das Commissões, 19 de Fevereiro de 
i885.- C. SaUes.- C. Affonso.- Alberto 
Bczam.at~-A. Garlos.-:-Alcoforado Jtmior. 
.-.Leopoldo Bulhões.-- Alfredo Ohaves.
Scf~utel ...... V. S. Carvalho. 

O Sr. Mac-Do"W""ell não pede a 
palavra. pal"a de modo algum oppôr-se ao re-

' ~ 
mites de discussão e votação, até que cheguem 
os documentos de que a commissão haja mister, 
quando a. ma teria e por sua .natureza urgentis· 
sima.. 

. Portanto, vota pelo requerimento da 2a. com· 
missão, mas deseja. que a cama.ra estabeleça 
por meio de seu voto o modo uniforme de pro
ceder das commissões em semelhantes contin· 
gencias, o que não só aproveita ao reconheci
mento geral dos deputado~, como é conveniente 
a qualquer dos candilatos, em um paiz de 
grandes distancias, em que não ha para todos 
os pontos esLradas de ferro, linhas de nave
gação a. vapor, nem telegrapho. Segundo o al
vitre que indica. será. possivel fazerem-se com 
antecedencia essas requisições, a:fi~ de que 

' . -
que 1men o a eommussao, ao con rarto, JU -
ga.·o mu~to aceitavel; mas, tend ~-s;; dado requisitados. . 
hontem na i• commissão de inquori'to, da qual E' unicamente o que tinha a. dizer, para. 
o orador faz parte, um incidente semelhante, seientificar a camarada dj vergencia de .opiniões 
em virtud-e de reelsmação do Sr. Antonio Cor- que existe neste assumpto. . 
rêa, depotado pelo 3> districto d'3 Pernambuco, Ninguem mais pedindo a palavra é encer
auacitou-se a questão de saber qual era o modo rada a discussão e posto a votos o requerimento 
eurial de proceder-se a identicas diligencias. é approvado. 
Bnten~eu um dos distinct<>!l membros _daquella Nada mais havendo a tratar-se levantou-se a 
eommt~a.i:o, .. o Sr. coaselh. etro F. Dorta contra. I sessão as H 1/2 horas · 
a. o}linil:o enunciada pelo orador, que o unico • . 
lJl,eiQ regalar era a apresentaçio de um parecer ~ . ' . 
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fia SESsÃo PREPARATORIA EM 21 DE FEVEREIRO 1 aceitação em nada altera. o resultado da eleição; 
·DE 1885 Que na parochia de Ma.laeacheta formaram 

. . mesa no dia em que se procedia a 2° escru-
P-rest.dencza do

0
Sr: Loure"!ço de Albuque1·que tinio e fizer·am a eleição, que ajunta apuradora 

(1. 1ace pres~dente) não consi~erou legal; 

Aeta~. Paroeoros. 

' ' Valladares, Henriques, Alvaro BotP.lh'). Horta 
de Araujo, Marcolino Moura, Mignel C11stro, 
La.Clerda. Werneck, Theodureto Souto, Moreit·a 
Brandão. Leitão da Cunha, Basson, Prisco Pa
raizo, Castrioto, Ribeiro d ~ Menezes, Dias 
Carneiro, José Pompsu, Bezerra de Menezes, 
Nascimento. Leopoldo Cunha, Martim Fran
cisco, Gonçalves Ferreira Cot•rêa de Araujo, 
Alco!orado, Franklin Daria, Chagas, Alv~ro 

Diana, Barão de Diamantino, Silva Mafra, 
Bulhões, Leandro Maciel, Almeida Oliveira, 
Bernardo de Mendonça, Joa uim Pedro, Rodt·i-
gues 1ma, as e o ra.nco, re o a.ves, 
Joaquim Tavares, Diogo de Vasconcellos, Carlos 
Peixoto, Satyro Dias, Dantas Góes, Bento 

.Abre-se a sessão. 

E• lida e a.pprovada a acta da sessão antece
dente. 

O Sa. 1° SECRETAtuo dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

N. 2-i885 

Minas Geraes (i9) districto) 

A ga. commissão de inque1•ito, tendo exami
nado as actas eleitoraes das p~rochia.a que for
mam o 19) districto da pro·\incia de Minas 
Geraes, tanto do 1°, como do 2° escrutinio, 
verificou : 

Que no fo escrutinio não houve eleição na 
pl.iroehia de Nossa Senhora de Malscacheta ; 

Que as eleições das Olltras parochias corre
ram sem vicio que importe nullidade, havendo, 
porem, 1rregu ar1 a es e pequena Importan
cia na. organização de algumas mesas ; 

Que, tendo sido votados ern :1.0 escrutínio 
varias cidadãos, nenhum delles obteve a maioria 
absoluta, tendo de correr o 2° escrutinio, mar
cado par~ o dia 10 de Janeiro, entre os dous 
mais votados - Dr. Carlos Peixoto de Mello 
e Dr. Man~>el do Nascimento Neiva; 

Que, em 2° escrutinio, houve protesto contra 
a eleição da parochia de Philadelphia., o qual 
foi vantajosamente respondido pela mesa. Esse 
protesto não tem procedencia algama e sua 

pectiva junta, da qual consta terem obtido : 
1lr. Carlos Pei:s:oto de Mello 314 votos e Dr. 
Manoel do Nas:!imento Neiva 233 votos. 

e o que, e a comm1ssão de parecP.r : 
1. o Que sejam approvadas as ehições das 

parocbias que Mmpoem o 19° districto de Mi
nas G·~raes, á e~cepção da eleioão da.parochia. 
de Malacacheta.. 

2.0 Que seja reconhecido deputado pelo 
mesmo districto o Dr. Carlos Peixoto de Mello. 

Sala. das commissões, 21 de Fevereiro de 
1885. -H. Euphrasio Correia. - 1l1a1·tim 
Francisco Ribeiro de Andrada. -Francisco 

"' 1·aizo.- 8inimbu Junio1·. -A. S. Carneiro 
da Cunha. - Sigismundo A. Gonçal'Des, ven
cido u 1 - · • 
la.cacheta.. 

N. 3-1885 

Sa?.,ta Oatl~arina (2° districto) 

A 3a eommissão de inquerito, tendo exa· 
minado todas a~ authcnticaa das eleições do 2"> 
districto da província de Santa. Catha.rina e a. 
acta da apuração a que procedeu a respectiva. 
junta, verificou: 

Não have1· sido constitnida. legalmente a 
mesa da parochia de Sant'Anna. do Mirim, que 
se compoz sómente de quatro membros ; - . 
districto faltas que a~ invalidem e apenas 
pequenas irregula.rida.des sem importa.nci.a.; 

r · un a a ura ora ce !id e 
mente conta.ndo para o conselheiro Manoel da 
Silva M:1fra 506 votos, e para o Dr. Thomaz 
Argemiro Ferreira Chaves 319 votos. 

Assim é de parecer : 
Que seja annullada. a eleição dl pa.rochia de 

Sant'Ann:l. do Mirim; 
·Que sejam approv1Ldas todas as outras eleições 

das parochias qne constituem o 2° districto da. 
província de Santa Catharina; 

Fina.lmente que s~?ja reelonheeido deputado 
por esse districto o conselheiro Manoel da Silva. 
-Mafra. 

Sala das commissões em 21 de Fevereiro de 
:l885. - (Jm·los Peiu;oto de l!![ ello. - M ai·tim 
F r·ancisco Ribeiro de Andrada.- M. Ett
pl~Y'asio Correia. - Sigismtmdo A .. Go1~çal-
-ues. ~ • . arneu:-o a u a. - uum u 
Junior. -Prisco Paraiso. -F. I. Rib6i1·a 
de Menezes. 

Vem á ·;nesa e são remettidos á. ga. commissão 
de inquer.ito as seguintes actas eleitoraes das 
províncias de : 

Minas Ger·aes.-Ubá, Bagres, Bondoso, Toc~n .. 
tins, Pomba, Guaraay. Mereez, Santo Antomo, 
Bomfim,Canna. Verde, Turvo, Affiictoa, Arripia
dos,Coimbra, Ania., Pedra do Anta, Carangola e 
Rio Branco, de ambos os élcrntinios, DOres do 
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Turvo e Gloria, só do fo, Sapé e apuração ge
ral só do 2°, cio 8° districto. 

Leopoldina, Piedade. Madre de Deu~ do 
Angli, Bog, Vista , Rio Pardo, Pirapitinga, 
Cata~ua;zes, Laranjal, Em_Pos~ado._ Capivara, 

. ' ,. 
tin.ga, Monte Sião, Jaguary, Extr-ema, Toledo, 
Cambuhy, Cunpo Mist:co, .Caldas, Slnta Rita, 
Campestre, S. Sebastião, Guarupé, Canóa.s, Cabo 
Verde, liotelhos, Paraizo, Jacuhy, Prs.tinha, 
Monte Santo, Passos, Aterrado, Santa Rita de 
Cassia de ambos os escr11tiaios ; Estiva e Boa 
Vista, do primeiro ; A guas de Caldas, Rio Claro 
e Mesambinho, do segando escrutínio, do f2o 
districto. 

Coraçõe~. Matuea, Douradinho, Sa.at'Anna, 
Santa. lzabel, Retiro, Alfenas, Machado, Ma
chadinha, Areado, Se1•ra Ne~ra, Boa Vista, 

orraneo to, res ontas, argem, argi
nh:i, CllmpoGr<lnde, Carrego do Ouro, Lavras do 
Funil, Luminarias, Cachoeira, S. João Nepo
muceno, Perdões. Canna Verde, de ambos os 
escrutinios; S. Gonçalo de Sapucahy, Escara
muça, e apuraçlo geral do 2o escrutinio, do 
13o districto. 

Formiga, Arcos, Bambuhy, . Porto Real de 
S. Francisco, Tamanduá, Desten·o, Itapecerica, 
Candêa.e, Campo Bello, Boa Esperança, Coquei
ros, Rio Claro, Apparecida, Ventani<l, Piumby, 
Gloria, S. Roque, Rosario da Pimenta e apura-
ção geral, do 14° districto. . · 

Uberaba, Conceição das Alagô3s, Frutal, 
Campo Fot·moso, Ubera.binhs, Carmo do Prata, 
Tijuco, S.Francisco de Salles, Rio Verde, Monte 
Alegr~, Santíssimo Sacramento, Desemboque, 
. rq a., ra1: , an a u za.na, rra.z ovo, 
Campo Grande, de ambos os escrutinios; Pra
tinba e apuração geral só do segundo ; do t5o 
districto. 

Paraca.tú, Bagagem , Carmo, Agua Suja, 
Brejo Alegre, Rio das Velhas,. Patrocinio, Co
roma.ndel, Salitre, Santo Antonio do Patos e 
Espirito Santo, de ambos os escrutinios, 
Sant'Anna. . dos Alegres, só do f o, Rio Preto só 
do 2\ do i6o diatricto. 

Diamantina, Chapada, R.lo Manso, Rio Pre
to, Mon~~~~a, Cu~im.~t~h!, Go,uvêa, D~tas~ • 

Montes Claros, Contendas, Boa Vista, Cora
ção de Jesus, Brejo das Almas, Jequitahy, 
Bom Fim, Olhos d' Agua, Rio das Velhas, Glo
ria e apuração geral, do f7o. 

Serro, Rio do Peixe, Coz:rente, Turvo, Rio 

listas, Guanhães, Patrocínio, Ca.pellinha de 
Guanhães, Pessanba, Jacury, Cuiethé, de am
bos os escrutínios e a prov~ção geral só . do 2°, 

o s r1c o. 
- Minas Novas, Capellinha, Sueuriú, Agua 

Limpa., Piedade, Chapada, Filadelphia; S . João 
Baptista, Penha de França, S. Felix, Barrei
ras, Mercês do Arass~ay , Arassua.y , ltinga, 
Sa.lto Grande, S. Domingos do Arassuay e 
apuração geral de ambos os escrutínios, Ma
laeacheta e Jequitinhonha, s6 do 2'\ do i9° dis
tricto. 
Grã~ Molgol, GoJ;"utuba,_ Itaeambira, ~anto 

( , ' ' 
~ouso Alto, Rio Verde, J :tahy e appuração ge-
ral de ambos os escrutínios ; Rosario de~. Barra, 
Sant'Anna d'Antas, Santa Cruz, Caldas Novas. 
Morrinhos, Santa Rita. do Pa.ranahyba, Catalão, 
Entre Rios, só do fo ~ Santa Rita. d'Antas, Al
lemão, Rio Bonito só do 2o. do i 0 districto; 
Porto Imperial, Nacti v idade, Chapada, S. Mi- . 
guel e Almas, Conceição ào Norte, S. José do 
Duro, S_. Jo:Io da Palma, Arraias, Taguatinga., . 
S. José do Tocantins, Trairas, Pilar, Am!l.ro 
Leito e npuraçito geral, do 2° districto. 

Mato Grosso.- Cu abá, Pedro li, Guia, Li-
vramento, 10 a.1xo, npa a, ro a.s e a{IU· 
ração gera.l (era.duplica.ta) do i o districto ; Dia
mantino, Rio Acima, Miranda, Corumbà, Pa.
ranahyba, Poconé, Caeeree, Ma.to Grosso, do 
2a districto. 

Vêm tambem á mesa e são remettida.s : 
A' i • commiasão as seguintes actas: 
Bemfica, Inha.mgapy, do 111 districto do P.trá. 
S. Luiz, do fo do Ceará; Iguatu do 7° e União 

do 8o da. mesma provincia. ; 
Serra da Raiz, do 2° da Parahyba. ; Pombal, 

Batalhão e Brejo do Cruz, do 6·) districto da 
mesma província; · . 

Ma.rangaa.pe, do 3o de Pernambuco ; Cruan
gy do 4°, Bonj ardim do 5° ; Brejo da. Madre d~ 
Deus do 10 ; Leol?o~dina do 13° ; uma re~la-

• 1 1 va s, so 
do 3° districto, -do mesma província. 

A'· 2a. commissão : actaa da eleição de Ale
gre do 2) districto do Espirito-Santo. 

A' ga. commissão: as actas da. Lagôa Dourada. 
do 6o de Minas Geraes e Ardpiados do 8° da 
mesma província, e Serro Azul do 1° districta 
do Paraná. 

.Levanta·se a sessão á; U f/4. 
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12a SESSÃo PR.EPARATORIA. ~M 23 DE FEVEREIRO j Rosario, No~sa. Senhora. das Dores, Nossa Se-
. DE 188;> n~ora_ de Balem, Nossa Senhora. da Co~ceição de 

. . . V1amao, Nossa. Senhora do Livramento das 
Prestdenc1a d~ Sr. M orewa de Barros Pedras Brancas, No:sa Senhora dos Anjos de 

SUMMARIO.-Leitura o approvação da acta. ExPEDIENTE. Gravatahy ' Nossa. Senhora. da Conceição de 
· • s. a c m i s- · • • , · • · , • ·-

. ' 
nimbú Junior, Valladarcs, Martim Francisco, 
Alves de Araujo, Joaquim Pedro, Rodrigues 
Lima, Jose Ma.ria.nno, Nascimento, Horta de 
Araujo, Bulhões Jardim, Barão de Diamantino, 
Silva Maia, Silva Mafra, Prisco Para.izo, A. 
de . Siqueira, Amaro Cavalcanti, Cantão, Mi
guel de Castro, Basson, Castrioto, Alvaro 
Botelho, Alvaro Caminha, Carneiro da Cunha, 
Dias Carneiro, C\mpos Salles, Leopoldo Cu:r:ha, 

Joaquim Tavares, Danta.s Góes, Jose Pompeu, 
.1\fac-Dowell, Theodureto Souto, Bernardo de 
Mendonça, Duarte de Azevedo, Ulysses Vianna, 
· ran · 1n ora, 1 e1ro e enezes, 1g1smun .. 
do, Araujo Góes Junior,-Gaspar Drumond, Ca.s
tello Branco, lldefonso de Araujo, Rodrigo . . . 
Thomaz Coelho e Carlos Affonso. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e a.pprovada a acta. da sessão ante

cedente. 
0 Sr, 1 o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

.Acta da apnr~çã.o g~rald~ eleição, pelo 8° dia-

' districto da. provincia de Minas G 1raes, decla-
rando deputa.do o Sr. Dr. Erneato Pio do1 
Mares Guia..- A' 3o. commisalo de inquerito. 

Certidão do titulo de eleitor de um cidadlo 
da freguezia de S. Migt1el na provincia de 
Santa CaLha.rina.- A' 3• eommiaalo do in
querito. 

Actas do tn, 2' e 3° districtos de S. Bo1·ja ; 
e 2o do Alegrete, do 3° districto eleitoral do 
Rio Grande do · ·sul, todas do 2<> escrutínio, e 
do 2·) districto de Uruguayana.- A' 3a. com
missão de inquerito. 

Acta do Jáguaribe-Mirim, do 8° di'stricto do 
Ceará..- A' f a. commissão de inquerito. 

para serem votados na fórma 
os seguintes 

PARECERES 

N. 4-1885 

Pl'O'!'incia do Rio Gra'nde do S ttl (1> d is
tricto) 

O i o disLricto eleitoral da provincia do Rio 
Grande do Sul compõe-se das parochias de Nossa 
Senhora da Madre de Deus, Nossa Senhora do 

Hortencio, S. João Baptista do Monte Negro e 
S. Salvador. 

Em todas estas parc~hias houve eleição, no 
1° de Dezen:bro do anno passado, e fo1·am pre
sentes á 3a. commissão de inquerito as authen
ticas respectivas, assim como. a cópia. da. acta da 
apuração final que realizou-se na cidade de 
Porto Alegre, séde do districto, a 20 de Dezem
bro ultimo. · 

As faltas existentes sendo consideradas como 
meras irregularidades que nada influem sobre o 
processo eleitoral, é de parecer a commissão: 

1. o Que sejam declaradas válidas todas a.s 
eleições que, a i 0 de Dezembro ultimo, tiveram 
logar no i o di~tricto d!l provincia. do Rio Grande 
do Sul; 

2. o Que seja roconbeeido d.:Jpu lado o Dr. An
tonio Eleutherio . de Camargo, que obteve a 

-Oa,·los Pei~oto.- Prisco Para.i=o.-F. [,.. 
Ribcil'O de 11[ cnc=cs.- A. S. Carneiro da 
C'u11l~a. -Sigismuncb A. Gou çalvcs. 

N. 5-1885 

P1·ovincia de Mi11as Gc1·acs (4<> districto) 

A a~ com missão de inq uerito, tendo examina
do as actas de todos os eollegios que compoem 
o 4> districto da província de Mina.~.Geraes, 
com excepção do collegio de Santa Luzia cuja 
auth.entica não lhe foi presente, verificou que 
todo o processo eleitoral co1•reu regularmente, · 
não tendo sido presente nenhum protesto ou 
contesta ão, além do a resentado erante a 
junta apuradora pelo cidadão Antomo az m o 
Coelho da Cunha ; e, 

Considerando que não procedem os fundame~
tos do referido protesto, e que na mesma elel
ção obteve o Dr.Sebastião Gonçalves da Silva. 
Mascarenhas 675 votos, ao·pal!so que os seu$ 
immediatos obtiveram: o primeiro 183 votos e 
o segundo ·136, é de parecer: 

1._0 Que sejam approvadas a.s eleições P.roc~
didas em 1 o de Dezembro de 1884 no 4 • dlstrl
cto da. pt·ovincia de Minas Geraes ; 
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2. o Que seja reconhecido e declarado depu· 
tado pelo mesmo districto o Dr. Sebastião Gon· 
ç1lves da Silva Mascaranhas .. 

Sala das eommissões, em 21 de Fevereiro de 
1.885.- Prisco Paraizo.-Martim Francisco 
Ribei1·o de ndradn.- Carlos Peixoto.- . 
Correia. - F. I. Ribeiro de liienezes.
Sigismundo A .. G_onçflves.-:- A. S. Carnei,·o 

N. 6-1885 

Provincia de Minas Geraes (1.4° districto) 

A 3a. commissão de inqaerito,- tendo exa
minado todas as actas eleitoraes do 14:> distri
cto da. província de Minas Geraes~ com exce
pção da de Aguapé, que não foi preseate ã 
COIJ?-missão, e r·econhecenJo que_ o processo 

o 
reclamações nem cont,..stações, e verificando 
haverem obtido votos os Srs. Manoel José Soa
res 559, J as tino Carneiro 148 e Lu cio 'de Men-
donça , e de parecer: 

1.. 0 Que sejam approvadas todas as a.ctas que 
compoem o 14° distl"icto eleitora.l, presentes á 
comm1ssao. 

2. 0 Que seja; reconhecido e proclamado depu
tado pelo reíerido districto o commenda.dor Ma
noel José Soares, q 1e reuniu a maioria. legal. 

Sala. das commiss~es em 21. de Fevereiro de 
i885.- M. Euphrasio Oorreia.- Martim 
Francisco Rtbeiro rle At~.ckada.-Carlos Pei
xoto.- F. I. Ribeiro de M enc;c.~·.- Prisco 
Parai1o.- Sigiemuwlo A. Go,1çaZuc1.- A. 
S. Ca)•neiro da Cunha.-SinJmbú Junior. 

N. 7- i885 

Pro,incia de Goya: (21) districtfl) 

A 3• comrnissA:o de inquet~iLo, tendo exo.mi· 
nado as actas eleitoraes doa collogio1 quo com· 
poem o 2° districto da Jlrovincia dG Goyaz, o 
tP.ndo verifica·fo, pelo diplomo. apr.Jflonhdo, 
have11 obtido o Dr. José Leopoldo rb Bulhõas 
Jardim a maioria legal, é do parecer : 

i,o Q11e Heja.m approvadas todn.!l aq oloi~~e~~ 
dos eollegios qua eomposm o 2 • districto dl'l 
Goyaz, á excepção da de S. Josê do Dut·o~ por 
ter sido presidida por meea organizada para a 
eleição de um deputado provincial procedida 
doua dias antes. 

2.0 Que s~ja reconhecido e proclamado depu
tado pelo referido districto o Dr. José Leopoldo 
de Bulhões Jardim, que reuniu a maioria 
legal. . 

a a. as commu:;sões em e evP.rc1ro e 
f885. - Sigismundo A. Gonçalves. -Mar
tim Francisco Ribeiro de Andrarla. - Carlo s 
Pei:xnto.- Prisco Pamizo. - E. Cor1·eia. 
. -F. I. Ribeiro de Jlenezes.- A . S . Car
neiro da Cunha. -Sinimbú Junior. 

N. 8-1885 

provincia de Minas Geraes, com excepção da 
do collegio de "Nos-.;a Senhora da A~badia, e, 

Considerando que a referida eleição cor1•eu 
regula.rm.:mte, não lhe tenlo sido apresentldo 
protesto ou contestação alguma ; 

tro 1. voto, é de parecer: 

i." Que sejam approvadas as eleições proce-. 
didas no dia 1o de DAzembro de i88t, no 5° dis
tricto da provincia. de Minas Gerae> : 

2. o Qne sejâ. reconhecido e declarado depu
tado pelo mesmo districto o Dr. Benedicto Cor
deiro dos Campos Valladstres. 

Sala. das commissões em 2i de Fevereiro de . . . 
Ribeiro de Andrada.- E. Oorreia.- A: S. 
Carneiro da Cunha.- Sinimbü Junior.- F. 
I. Ribeiro de Menezes. -Si ismundo A. 
Gonçalves. 

N. 9-1885 

p,.o,.,incia do Rio de Janeiro (7J districto) 

Examinando as authenticas e mais documen
tos relativos á. eleição a que ae procedeu no 
7° districto eleitoral da. província do Rio de Ja
neiro, p:> ra um deputado á assembléa geral le
gislativa, no dia. to de Dezembro, a 2a. com
missão de inquerito apresenta o seguinte 

Relatorio 

No 1° escrutiuio, a fo de Dezembro ultimo, 
tiveram votos : 

Dr I Alberto Bezamat ..•.•.•••. I •• I. 

/.ntonio Leite Monteiro de Barros ...• 
Bar~o de Cantagallo •.•• , ....••...•• 
Quin tino Bocn1.uva. •••.••..••.• ••..• 
lJr. Ant· •Dio L~1te Monteiro d~ Barros. 
Antonio Monteiro de Barros •... . .... 

5ü1-1 
536 
227 

2 
f 
i 

O voto em separado, contado ao Dr. Alberto 
Bezamat, f 1i o que a mesa eleitoral da paro
chia de Santo Antonio de Pa.do:a. resolveu assim 
tomar, em consequencia dG ter !':ido escripto em 
p~tp"l de côr e se achar contido em involucro 
tambem de côr. 

A' mesa eleitoral da parochia do S. Bom Jesus 
de Monte Verde foi apresentado nm protesto, 
com estes fundamentos: 1°, não ter sido feita 

· ia on oca -o do elei es · 2 ) ter-se 
installa.dó a mesa. eleitoral no dia da. elei~.ão, 
ãs 1.0 horas da manhã; 3', não ter sid.o devida
mente separado do resto do recinto ó logar em 
que se achava a mesa . 

Estas allegações, porém, não se"Iapoiara.m 
em prova alguma. . 

A junta apur.1dora do districto, verificando 
que, em qualquer hypothese, nem um dos C9.D-

p1·o"'incia de Minas Geraes (5o districto) didatos conseguira reunir maioria absoluta do 

l 
vQtos, mandou proceder a. jo eserutinio entre 

A 3a comm.issio de inquerito exa.minou toias os doas mais votados-Dr. Alberto Bezamat e 
as a.uthenticas da éteição do- 5° distrieto da Antonio Leite Monteiro de Barros. 
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Correndo o 2° escrutínio no dia 9 de Janeiro, J Naquellas tres parochias o votação foi assim 
tiveram votos : destribuida: 

Dt·. Alberto Bezama.t • . . . • . . . . . . . • .. . . . 708 
· Antonio L~ite Monteiro de Barros. . . . . . . 602 

Coub~ ~l'm dis o ma·s um voto ao cidadão 
Antonio Leite M. de Barros, que a mesa paro
chiai de S. Sebastião da Parahyba fez tomar 
em separado, porque9 conforme. decla1·a-se _na 

, 
elo nome do condidato. O exame ocular, porém, 
mostra que não se trata de um signal especial 
ou marca, que tivesse sido propositalmente feito 
para tornar conhecido o voto de algum deter
minado eleitor. 

Quanto a. este escrutínio, não consta protesto 
ou reclamação alguma. 

E', pois, a commissão de parecer: . 

o Dr. Alberto Bezamat. 
Sala da commissão, 2i de Fevereiro de 1885. 

-C. SaUes.-Al redo Cha,es.-C. A onso. 
-A. Carlos.-Alcoforado J unior.-Leopoldo 
de B'tr.lhões. -Schute~. 

·N. i0-1835 

Pro,incia do Rio de 7 aneiro (8° districto) 

Do exame dos documentos presentes á 2a 
commissão de inquerito resulta. que na. eleição 
do i a de Deze!llb~o ultim.o, no So di~trict? ele i-

Dr. Alfredo Holl'i.gues Fet•nandcs Chaves 
:! • •• • •••••••• 

Deixou a junta apuradora elo districto do 
apurar a. eleição da pa.rochia do Nossa Senhora 
do Amparo de Correntezas por niio ~erem sido 
t·ecebida.s as respectivns authenticas e porque 
em qualquer hy1>otheso a sua votação ntio podia. 
alterar o t•esuha.do eleitoral. 

Peranto a junta apuradora, assim como pe
rante as mesas dac; a~sembléas eleitorn.es elo 
parochi:ts ou districtos não foi apresentado pro
testo on reclamação tendente a invaliJar o pro
cesso eleitoral em parte ou no todo. Existe, 
porém, uma reclamação assignada por Honorio 
de Souza Lima e enviada a camara dos Srs. 
deputados, arguindo nullidades contra as elei
ções de _9apivary, Carmo e Rio Bonit_o. Simples 

Examinando as authentica.s relativas a estas 
parochias, vet·ificou a commissão que dellas não 
consta a preterição de qualquer formalidade 
substancial : ~o contrario, em sua e:s:posição 
se vê que o processo eleitoral correu com toda 
a regularidade, tendo sido observados e execu
tados os preceitos legaes. 

Mas ainda. quando podessem prevalecer a.s 
allegações do reclamante, nem por isso seria 
alterado o:resultado eleitot•al. 

V. I.- 8 

Rio Bonito-Torres ... 75 Chaves •.. 75 
Capivary- Torres ...• 42 Chaves ... 75 
Carmo- Torres .•...• 8 Chaves ••• 27 

Total. ....... 120 ......... 177 

Ora, derTuzidos estas . -
.; " . 

ves no distl'icto, resta-lhe ainda a totalidade de 
337 votos. Deduzidos igualmentq os 125 votos, 
pelos mesmos. fundamentos, dos 293 que oàteve 
o Dr. Martins Torres no districto, restam-lhe 
sómente 169. 

E' pois, manifesto que9 prevalecendo ou não 
as arguições do reclamante, será o resultado 
eleitoral do districto sempre o mesmo. 

A commissão, ~'orta.nto, é de parecer : 
ue seja recon ect o e pu a o pe o JS. 

tricto eleiLoral da província do Rio de Janeiro 
o. Dr. Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves. 

N. U-1885 

Pl·ovincia das Alagôas (4° districlo) 

A ~a. commissão de inqucrito, depois does
t•Jdo a que procedeu das authentica.s da eleiçito 
do 4o distri~:to da provincia. das Alagõo.s, en
controu, dignos de menção, os •egtdntes 
pontos : 

. 
S. Miguel, contadas as cedulas, para Bf)rom 
cmnssadaa, vorificou ·so o numoro dG i26; por 
occas1uo, lOI'Óm tlo sol·om ns moamlls n >uradas 
l'cconhocou-so o~htLi1•om 127, isto ó, mu.ut urna, 
alóm do numero dos eloilOl'Oil quo compl\roco
ra.m e votaram. 

2 .() Na.parochia. do S. BonLo doBomJcsulj 
dos Pobrea do Quebra.ngúlo houvo um protesto 
do eleitor Jacintho Fer1•eira. For1·o contra a va
lidade da. mesa orga.niznda, sob o fundamento 
de nlio ter havido iH timaçao dos roeaarios, 15 
dias antes da organização da. mesa. o apenas 
officios na vespera ; deixando de ser convocado 
o 2 > juiz de paz ; e tambem por ter funccion'\do 
escrivão de paz incomp-:tente, sem nomeação 
legal e som h::wer pago os dit·eitos :i Fazenda 
Nacional. 

A mesa contt·aou protestos, com fundamentos 
de haver se lavrado e a.ffi.:s:ado o edital de con
vocação dos mesa rios o eleitores, no dia. i 0dc Ne-
vem ro e e por e i . · , 
v espera da organização da mesa, officios aos 
m embros que deviam compol-a, deixando de 
~omparecer o 2=> j •1iz de paz, por ausente em 
viagem:-e mais tet· servido escrivão de paz 
competente, qual o nomeado interinamente 
para o cargo em 27 de Outubro de i884, lla
vendo pago o sello r espectivo de seu titulo de 
nomea~ão e prestado jura.mento. . _ 

Quanto ao f •> ponto-entende a ·c~mm1ss~o 
que, na fôrma dos precedentes, deve sér des-
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contado ao candidato mais votad·o, na pa.rochia 
de S. Miguel, o voto de excesso encontrado, 
não reputando esse facto com valor de inquinar 
de vicio ou nullidade o processo da eleição. 

quanto ao 2"-consi~era improcedente a ~a-

em contrario pela lllesa e dos documentos em 
·· que esta. aa estribou no seu contraprotesto que 

vem ·unto aos res ectivos a eis. · 
ccresce que, am a mesmo annu la as as 

eleições das parochias de S. Miguel e Quebran
gúlo, o resultado final não se modificaria. 

Com effeito, sezundo a. a.puração da junta, 
obtiveram: 

Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albu
querque 428 votos e 3 em separado. · 

Dr •. José Torquato de Araujo Barros, 236 
votos. 

. , 
conselheiro Lourenço de .Albuquerque teve 79 
votos e i em separado, o Dr. José Torquato de 
Arau·o Barros 47 votos e a de Qoebran úlo, 
on e o 0 cand1dato alcançou 86 votos e 1 em 
separado e o. 2:> 22 votos, ter-se-ia: 

DeduzidQs os votos dos eleitores de S. Miguel, 
i26 e de Quebrangülo, 109, isto é, 235 dos 667 
que compareceram em. todo o districto, ficaram 
432, dos qua.es obtiveram: . 

Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albu
querqae-263 e i em separado. 

Dr. José Torqaato de Araujo Barros-167 

Havendo em branco 1. 
Estaria. portanto eleito, d& mesma. forma, o 

rimeiro. 

Em visto do e~poato, a. comm.issão conclue : 
1. 0 Que sejaDl declaradas validas os elokões 

das seis parochias ·que compõem o 4o ltistric~o 
da provincia das Alagôaa. 

2. o Que seja descontado i voto ao conselh~iro 
Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, gue ficarà 
assim com 428 votos e 2 em separado, ou ad
didos este•, com 430 votos. 

3.0 Q11e seja reconhecido deputado, eleito pelo 
nferido 4° districto da provincia das Alagôas, o 
conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albu
querque. 

Sala. da za commissão de inquerito aos 21 de 
Fevereiro de 1885.-Alfredo Bezamat. -C. 
Affonso.-A. Carlos.-Alcofo·rado Junior.-

Schute~. 

N. i2-i885 

Pro'Oir&cia das Alagôas (fo dist1·icto) 

A. 2a commisaão de inquerito examinou deti
damente as cópias authenticas das actas eleito
raes do to djstricto da. província das Alagôas, 
não encontrando vicioa ou irregularidades na. 
eleic;io a que alli se procedeu no dia f. de De
zembrO' do a~nG prosimo finds. 

Observa apenas que . Rão lhe foi presente a 
acta da organização da mesa da parochia da 
villa de Santa Luzia do Norte, mas 

Considerando que ne.:;sa parochia a apuração 
deu o seguinte resultado : 

Dr. Bernardo Antonio de Men-
do~ça Sobrinho.......... 69 votos 

e ma1s. • . . • . . . • . . . • • . • • • . . 2 em se arado 
Dr. Thomaz do Borufi.m. Spi-

nola. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 58 votos 
e ma1s. . • . . • . . . • . • . • . • • . . • 2 em. separado 
Dr. Jo.aquim Jonas Bezerra 

Mcntencgro.............. 4 em separado 

E considerando que pela apuração final, 
obtiveram os candiJatos a seguinte votação : 

Dr. Bernardo Antonio de 
Mendonça Sobrinho.. .. . . 458 votos 

e ma1s .•. •..•.•.•.•..••... em separa o 
Dr. Thomaz do Bomfim Spi

nola. . . . • . • . . • • . • . . . . • • 387 votos ................... 
D1·. Joaquim Jonas Bezerra 

Montenegro ... . • '....... 33 votos 
e ma1s. • • . • • . • . . . . • . . . • . 4 em se arado 

E que, portanto, a annullação da elei~ão na. 
I"eferida p.J.rochia da villa de Santa Luzia do 
Norte não alteraria o resultado :final. 

E• de parecer 
fo Que sPjam approva.das as eleições das seis 

parochias que compõe o 1° districw. 
2. o Que seja. reconheeido deputado eleito o 

Dr. Bernardo Antonio de Mendonça Sobrinho. 
Sala da. 2~ commissão de inqaorito aos 21 do . -. "" .,. 

Carlos Affonso. -Antonio Carlos. - Alco· 
{orado Junior.- Alfredo Cha,cs .- Schutel. 
- Leo olclo de Bulhües 

N. 13-1885 

Pt'o-uincia do Rio de Jarloiro (~o di1t1•icto) 

A 2" commi!:a~o de inquerito, examinando 
as autbenticaa o todos oa mn.is documentos 
rolaLivoa á eleição 11. que ae procedeu no 5'' 
districto eleitorn.l da provinc:a do ·Rio do Janeiro, 
pzu•a um deputado á Assemblóa. Geral Logiala· 
ti va., verificou : 

Que. segnndo a apur:1ção geral, foitn. pe!a. 
respectiva junta apuradora, legalmente consti
tuida, tiveram votos os cidadãos : 

Dr. Francisco Belisar:o Soares de 
599 votos. ... 

Que o Dr. Belisario .de Souza teve mais dous 
votos, que foram tomados em separado,por deli
beração das respectivas mesas elBi toraes ; sendo 
um na parochia de S. Pedl'o e outro na da Con
ceiQão de Macabü ; 

Que o Dr. Joaquim da Costa teve mais sete 
votos. igualmente tomados em separado ; senrio 
cinco na parochia de Nossa Senhora. da Concei
ção de Carapebús e dous na. de S. Pedro ; 

Que na paroobia. de S. Pedro a mesa eleitoral 
resolvera tomar em separado as tres eedalaa 
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acima alludidas, porque os po1•tadores dellas 
achavam-se condemnados pelo Tribunal daRe
lação da. Cõrte, em· processo de re!;ponsabili-
dade; . 

Que as mesas parochiaes de Macabú e Cara-
pe us zeram omar em separa o, naqne a 
um, e nesta cinco votos, porque os cidadãos 
que as depositaram na urna, comq uanto fossem 
Peeenhe · ~ · · · 
davia apresentaram-se sem os respectivos ti
talos ; 

Que, :finalmente, não consta, quer das actas 
pa.rciaes das diversas assembléas ·eleitoraes, 
quer da acta da. apuração geral feita pela junta 
do · districto, contestação alguma, reclamação 
ou proteato eontra o processo eleitoral e a va
lidade da eleição.· 

A eommissão, portanto, é de parecer : 
i. o Que não sejam contados os votos tomados 

em separado na parochia de S. Pelro, em vista 
da expressa disposição do art , 2.,, § 2o n. 2, do 

ecre o n. ; 
2.o Que igualmente não sejam apurados os 

votos em separado das parochias de Macabus e . . . 
eeito do art. ·t5, § 18 da lei n. 3029, de 9 de 
Janeiro de f88I ; · 

3.o Que, em consequf!ncia, visto que estas 
conclusões não produzem alteração quanto ao 
rE-sultado eleitoral. como se evidencia. da con
frontação da votação alcançada por' um e outro 
eandidli.to, seja. reconhecido deput-1do, pelo 
5° districto eleitoral da província do Rio de 
Jane\ro, o Dr. Francis~o Belise1rio Soares da 
Souza. · 

S:>la. das sessões da commissão, 21 de Fe
vereiro de i885.-C. Salle.<:.-Al{reda Chaves. 
-0. A onso. -Alberto Bezamat.-A. Ca1·Zos. 
- c ~ute .- eopo o 
de Bulhües. 

N. 14-!885 

Pro-uincia da Baltia (8° distl·icto) 

A 2" commic;são de inquerito .nenhum pro
testo ou reclamaçio encontrou nas actns da 
eleiçtro do go districto da província da Bahia., · 
bem como na da apuração geral. Compareceram 
s. esta. eleição 970 eleitores, cujos votog_ reca
hiram nos aeguintes cidadãos: 
Dr. Innocencio Marques de Araujo Góes 

Junior . .............. . ............. . 
Conselheiro Ruy. Barbosa ...•.• . .......• 
Conselheiro José Augusto Cha-ves ..•.... . 

O processo eleitoral correu com as forma l· 
da.des legaes. e tendo obtido maioria abs~luta o 
primeiro votado, é a commissão de parecer: 

Que seja. reconhecido deputado geral pelo 
So distrieto da provincia da Bahia o Dr. Inno
cencio Marques de Ar.tujo Góes Junior. 

Sala das commi~sõea, 21 do Fevereiro de 
!885.- Alfred'J ChatM~.- O. So.lles.- O. 
Alfonso.- Alb6,•lo Bc:amat.-.4ntonio Ca1·· 
los,._ Alco(orado Junio,·.- ~copoldo dtt Bu
lhões.- Schutel. 

N. 15 -!885 

Pfo'!Jincia de S. Paulo (7~ districto) 

A za eommis'>ão de inquerito tendo exami· 
nado. as. authenticas das eleições parochiaes do 
1 1s 1c a. proVlncaa e . au o, n a 
encontrou que podesse invalidar o processo 
eleitor~l, pelo que ó de parecer _que seja re-

districto · o D1•. Manoel Ferraz de Campos 
Salles. 

Sala da 2a commissão em 21 de Fevereiro de 
1885. - Alcoforado Junior. - C. Afforuo. 
-A. Carlos.- Alberto Be.zamat. -Leo· 
poldo de Bulhões.- Sckute~. 

N. 16-1.885 

t:> 

Dr. Leandro Ribeiro ·de Siqueira 
Maciel.. • . . • . . . • • . • • . . • . . . • . • • 556 votos 

Dr. Manoel José de Menezes Prado 392 ~ 
Dr. Joviniano Ramos Romero.. •.• 115 :. 
Dr. José Luiz Coelho Campos..... 2 ~ 
Padre Manoel Joaquim Ludovice.. 1 » 

No collegio de Nossa Senhora. do Rosario do 
Catt.et.e deu-se um conflicto, na occasião de 
a;;signar-se a acta, por querer um dos mesarios 
a. 1c10nar ao seu nome a egaç es con ra a. va
lidade da eleição, resultando dabi a falta de 
assigna~ura dos dous mesa~ios, Candido Barbosa. 

A comrnissão entende que o capricho destes 
mesarios não deve affectar o resultado expt•esso 
da. vontade do eleitorado, principalmente tendo 
sido a acta firmada., além dos outros tres mesa
rios, por 2~ eleitores, que a revestem da au
thenticidade necessa:ria. para constituir prova 
plena e convincente~ do que dá. ~alioso teste
munho o candidato Dr. Manoel Jose de Menezes 
Pr,tdo, l'etirando nesta eama.ra, perante a com
missão dos einco, a contestação que havia offe .. 
recido á junta apuradora do districto, baseado 
nesta e em outras a.llegações igualmente im-
procedentes. 

E', portanto, a commissio de parecer que 
sej~ reconhecido deputado pelo f o distrieto da 
pro~nei~ de Ser~ipe o Sr. Dr. Leandro Ribeiro 

Sala das commis~ões em 21 de Fevereiro da 
i885 . -Souza Ca1.,ualho .-.Alber to Be.zarnat. 
..,..A. Carlos .-Schutel.-C. Affonso.-(]. 
Salles .-Alfredo Cha'Des .-Leopoldo ele Bu
lhões. -.Alco(oraclo Junio1·. 

. N. i7-i885 

Pr·ovincia da Bahia (f) dillricto) 

A 2& commisalo de inquerilo, tendo eumi· 
nD4o as actat da oleiçlo do i o d~tricto da 
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província da Bahia, verificou que nos oito 
collegios, do que compõe--se o referido districto, 
houve i.365 votos ex:pressos,distribuidos da se
guinte f~rma : 
Barão do Guahy ............... ~. 714 votos 

r. oru.o uze 10 onça. ves e 
Almeida. . . . • • . • . • • • . . . . • • • • . • 360 » 

Dr. Augusto Ferreira França.... . 291 ~ 

O processo eleitoral correu sem reclamação, 
offerecendo apenas um protesto na segunda 
secção da. freguezia. de S. Pedro o eleitor 
Dr. Aristides Cesar Spinola Zama, por não 
ha.ver sido aàmittido como fiscal de· um dos 
candidatos; declarou, porém, a mesa em um 
contra-protesto que o protestante não fóra 
acceito, por apresentar-se no dia da eleição, 
e não no acto da installação da mesa, como 
preeeitúa. a lei. 

comm1ssao nao en ra no exame a questão 
agitada no protesto, que nenhum alcance tem 
no caso p_:esente, porqua_nto ain~a eliminada 

' a mais desfavoravel para o candidato eleito, 
~ontinúa este a contar em seu favor a. maioria 

·absoluta dos votos ex: ressoa. 
E', portanto, de parecer: 
Qae seja. reconhecido deputado, pelo i o dis

tricto da província da Bahia, o Sr. Barão do 
Ouahy. 

Sala das commissões. em 21 de Fevereiro do 
1885. -Souza C ar'Oalho.-Alberto Be.:ramat. 
-A. Carlos.-Schutel.-0. Affonso.-C. Sal
les.-Alfredo Oha,es .-Leopotdo de Bt{lhões. 
-Alcoforado Junior. 

N. i8-i885 

Pro'Oincia da Bahia t7o distl·icto) 

A segunda commissão de poderes, á qual 
foram pre1entes as actas das eleições, a qu~ se 

. p acedeu no dia 1 de Dezembro proximo passa
. ao,nas 20 paroehias, de que se compõe o 7° dia· 

tricto da provincia da Bahia, tendo-as exami· 
nado com o maximo cuidado, é de opinião que, 
em geral, foram observadas as dispósições le
gaes, quer no processo da. organização das 
mesas e!eitoraes e propriamente da eleiç!o, 
quer no da apuração dos votos, por ellas rece · 

.. oidas, pela respectiva junta apuradora. 
Verificou, apenas, a commiss!o que nas paro-

. chias da Feira de Sa..nt'Anna, de Ouriça.ngas e 
ele. Nossa Senhora da. Conceição do Gavião foram 
apresentados protestos, dos quaes só os das 
duas pri~eiras foral?l contra. protesta-dos pelas 

Foram fundamento do primeiro, relativa á 
eleição da parochia da Feira de Sant'Anna, o 
não ter sido feita a chamada dos eleitores pelas 
listas eleitoraes :.-emettidas pelo escrivão do re
g,stro eleitoral, e o haver a mesa eleitoral to
mado em separado os votos dos eleitot•es ultima
mente incluídos na revisão de 1883, ·em virtude 
de recursos. 

Do contra protesto e .da competente·-acta se 
verifica que a eleiç!o se. realizou com inteira 
obaarvn.ncia de todas as formalidades legaes ; 

que a. chamada foi feita sem a. minima reclama
ção de qualquer dos eleitores presentes, que fo
ram todos chamados e admittidos a votar, qne 
não se deu irregularidade· ou -vicio algum, que 
possa nullifica.l-a. 

nior o qual, por ter sido sómente nesta ultima 
revisão de 1884 incluido por mudança. da paro
chia dos Humildes, onde estava anteriormente 
qua 1 ca o, ac a-se compre en 1 o tam em na 
expressa disposição do Rrt. 8° § 10 .da lei 
n. !3029 de 188i. Os quatro primeiros votaram 
no candidato coronel Pinto · Lima e o ultimo no 
candidato Dr. Araujo Pinho. 

Fundou-se o segundo protesto, relativo a. pa
rochia. de Ouric;a:agas, em ter sido a contagem 
das cedulas feita por um dos mesarios e em ha
verem sido os votos dados ao candidato Dr. 
Araujo Pinho escriptos ~m papal p~utado. 

respectivo contra protesto se verifica que a 
chamada dos eleitores e os demais actos do pro-

s li 1 a · a· u 
reclamação alguma, e bem assim que o papel 
das cedulas impugnadas era de côr branca, sem 
tranaparencia., marca., signal ou numeração, 
embora pautac:lo, na conformidade do § 19 do 
art. 15 do decreto n. 3029 de 1881. 

Quanto ao protesto apresentado á eleição da 
pa:rochia de Nossa Senhora. da Concei~ão do 
GaviA:o, bazeou-se elle unicamente no facto de 
nlo haverem sido convocados por edital os elei
tol'e&; Como para os outros reconh~ceu a com
missilo a absoluta improcedencia de tal protesto; 
porquanto, sobre ser essa falta simples irregu· 
laridade, que na hypothese vertente não consta. 
haver prejudicado a verda::le da. eleição, não 
importa, na phrase da propria lei, nullidade, 
mas simples falta, cujas conseqaencias d auto
ridade competente cabe apreciar e julgar. 

on'3 an o tam em a acta a e eu;ão a pa
rochia. da Feira de Sa.nt'Anna que foram to
madas em separado duas cedulas escriptas do 
seguinte mo:to:-Dr. Araujo Pinho- uma, e 
outra-Araujo Pinho-, entendeu a commissão 
que devem éllas ser apuradas para o D.r. ,João 
Ferreira de Araujo Pinho, unico candidato da
quGUes nomes neste districto eleitoral e cuja 
identidade não póde ~er posta em duvi.:ia por 
aquella simples omrssão. . 

Quanto aos votos tomados em separado pela 
mesa eleitoral da. parochia de Nossa Senhora dos 
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Remedios, e que foram dado~ ao candidato coro
nel Pinto Lima pelos cidadãos Manoel Janua.rio 
Ferreira e Fortuna.to José Gonçalves, incluiios 
só no alistamento de 1884, não podem ser 
computados em vista da terminante disposição 

mado em. separado na parochia. de Sant' Anna do 
Camisão pelo eleitor Manoel Pereira. Sampaio, 
por ter,em bõa. fé, declarado que antes da. eleição 
havia feito pablico pelo Diario de N oticías da. 
Bahia ter mudado de nome passando a cha
mar-se Manoel Adolpho Sampaio por existir 
outro de igual nome nafreguezia. 

Entendeu, pois, a commisão que t1I veto 
devia. ser apurado, visto não ter hav:ido,segundo 
a acta reclama ão al s · · 
do cidadão admittido a votar. 

Verificando, :final:mente a. eommissão que a 
aeta. da elei -o da. arochia. do Coité não foi 
acompan a a. como evera a da. organização 
da mesa, e bem assim que não foram remettidas 
a. esta camara. a~ aeta.s da eieição à a. parochia 

• I 

taes faltas graves por importarem. a. impossi-
bilidade, por sua. parte, de conhecer da regu6.~ 
ridade e legalidade do processo eleitoral ; e re
conhecendo que a eliminação das eleições dessa.s 
duas parochias, não pôde iníluir no resultado 
final ; foi d3 pat•ecer ·q u.e sejam. ella.s ccnside· 
rádas como não existentes e excluidas da apu.
ração geral do districto. 

Concluindo, portanto, é a commissa:o de .Pa-

os votos dados por 983 eleitores, dos quaes re
cahiram 650 no candidato Dr. João Ferreira de 
Araujo Pinho e 333 no canuidato coronel An-

· r 1 im t e que po r 
obtido maioria absoluta seja reconhecido depu
tado Jl&lo 7° districto da provincia da Bahia o 
Dr. João Ferreira de Araujo Pinho. 

Sala das com.missões,23 de FevPrah·o de 1885. 
-Alfredo Oha'DBs.- CarJos Alfonso.- .Al
berto Bezamat.- A. Carlos.- Alco(orado 
Junioi·.- Leopoldo de Bulh.ües.-Schutet.
C. Saltes.- Souza Car'Ualho. 

N. 19-1885 

Província do Paranà (2::J districto) 

· O 2° districto da província do Paraná consta 
dos seguintes collegios eleitoraes: Guarapua
va, Conchas. Almas, Palmeira, Campo Largo, 

• O' • 

hiva, Boa Vista, Pirahy, Tiba.gy, Castro, La
pa . e lmbituba de c ajas eleições foram presen
tes á. commissão as respectivas authenticas, 
assim como a authentica da ·apuração geral. 

Segundo consta da propria acta. da apuração, 
algumas irregularidades notadas nas actas dos 
diverso~ collegios não influem quanto ao modo 
por que foram organizadas as respectivas mesas 
eleitoraes, cujo processo correu l'egularmente 
em todos os collegios não tendo apparecido 
protesto ou contestação alguma. .• 

Verificando-se terem obtido votos os cidadãos: 
conselheiro Manoel Alves de Araujo, 716 ; 01.". 
Fran~isco Theresio Porto, 220 ; e capitão Josã 
Joaqaim Ferreira. de Moura, i e ca.pitão José 
Ma.thias Mtlller 1, :euniu. o. conselheiro Ma-

ele!ções do 2o 

N. 20-1835 

A 3~ commissão de inquerito, tendo G.Ia.mi~ . . -
diatricto da provincia de Minas Geraes e a 
acta da apuração a que pro~edeu a respectiva 
junta, verificou ter corrido todo o processo 
eleitoral com regularidad~, não hav1mdo fa1~ 
tae que as invalidem, é port:1nto de parecer : 

i. o Qae aeja.m approva.das todas as eleições 
que compõem o 2° distrieto da. provincia. de 
Minas Get·aei. 

da .. 
eu·o 

Sala das commiasUes em 23 de Fevereiro d 
885.-Prisco Paraizo.-M artim Francisco 

Ribeiro de Andrada.- Ribeiro de M ene.:es. 
-Carlos Peifl)oto.- Sigismunclo A. Gonçal
'l)es.- E. Correia.- A, S. Carneiro cln 
Cunha.- Si1timbu Junior. 

N. 21-1885 

P,.ovincia de Minas (io districto) 

A 3• commiasão de inquerito, tendo exami
nado as actas eleitoraes que formam· o 7o dis
tricto da província de Minas Geraes, tanto no 
1o· como no 2 ' escrutinios, verificou que as 
eleições correram sem vicio que importe nul
liJade;e assim é de parecer: 

.. . 
parochias que eomprehenEI.em o 7 J distrieto da. 
província de Minas Geraes. 

2. o Que seja. reconhecido a declarado de .. 
puta.do pelo ·referido districto o Dr. Antonio 
Carlos Ribeiro de Andrada. 

S·1la. das commisslSes em 23 de Fevereiro de 
i885.-Prisco Pat·ai.:o.- Carlo1 Pca~oto.
E. CorJ·eia.- Sigi ... numdo A. Gonçal11es.
A. S. Ca,·neiro da Cunha.- Sinimbü JfA• 
nior.- Ribeiro ds Mene~cs. 
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N. 22- 1885 

Pro-cinCia de Minas Ge1·aes ( 3:J diStricto ) 

A 3a. commissão de inqu.erito, tendo exami-
as a tas elei ra.e s · arocbias de 

gue se compõe o 3° districto da provincia de 
Minas Geraes, menos a do Riacho Fundo, onde 
não se pr-.cedeu a.. eleição, e verificando que 

\:;; ' 
sem que ~pparecesse protesto ou contestação 
a.lgutna., é de parecer : . 

i. o Que sejam a.pprovadas todas M eleiÇões 
d&a pa1•ochias que eompoem o 3° distrieto da 
provincia de Minas Geraes. . 

2. 0 Que seja reconhecido e declarado depu
tado peJó referido di::stricto o conselheiro .i\.f
fon~o Augusto Moreira Penna. 

Sala das pommis~ões eni 23 de Fevereiro de 

Peixoto. -.Ribeiro ele Menezes. 

N. 23- i885 

P1·D-oincia de Santa Oatharine. (1° districto) 

A 3• commissão d6 inqaerHo, tendo exami
nado todas as authenticas das eleiçõe:; do io 
districto da provineia. de Santa Ca.tharina, a 
verificando qúe as referidas eleições correram 
sem vicio que importe nullidade ; e conside
rando que as razões adduzidas pela contestação 
apresentl'lda eontra o processo elHitoral, d·1 
modo algum altara o resultado das mesmas 
e e1 es, e e parecer: . 

o ~-

i. o Qae sejam approvada.CJ to las aa eletções 
das pa.rochias que compoem o {o districto da 
pro lUCia e a o. ar1na. 

2.o Qae 1eja reconhecido e decla.rado depu
tado pelo referido di1trieto o Dr. Dao.t•te Pa
ranhot Schutel. 

Sala daa commiaa(Sea om 23 de Feveraiz:oo da 
i8S5 .-F. I. Ribeiro do M enc.:es.- M m·tim 
Fro.uoi1co Ribeiro de Anclrada.-OaroltM Pei· 
txJoto de Mollo.-E. Correia.-Sigismrm:lo A. 
Gonçaeues.-A. S. C(wneiro do. Cunha.- Si· 
?limbú Junior.-P;·isco PtJ7'ai:o. 

N. 24- 1885 

Assim, não obstante .a falta a.lludida. daa tres 
cópias das actas da. organização das mesas, pa
rece á commissão deverem ser a.eeitas as respe
ctivas eleições, tanto mais quanto houve assis
tencia dos íi.scaes dos candidatos, em Traipu e 

·qualquer dessas hypotheses, com maioria ab
soluta de votos o Dr. João Lins Vieira. Can
san~ão de Sinimbú Junior. 

Relatada a questão perante a commissão, foi, 
por maioria ~e votos, vencido que se contasse 
ao Dr. Sinimbu Junior o voto apurado em sepa
rado na parochia de S. João da Igreja Nova, o 
qual lhe fõra dado pelo eleitor Manoel 8ertorio 
Ferreira. Ferro, que estava pronunciado e 
affi.an do. 

Na conformidade da. exposição supra, a. eom-. 
missão offerece as seguintes conclusões: 

paro~hias do 5o distrieto eleitoràl da provineia. 
das Alagôas. . . . . 

2." ue se'a contado ao candidato Dr. J lo 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbti Junior o voto 
apurado em separado na paro chia. de S. João 
de Agua Branca, ficando o mesmo com 5i0 na. 
apuração final. 

3,a.Qae seja reconheeido de}j}uLado eleito pelo 
5? diatricto da referida . provineia. o Dr. João 
Lins Vieira Ca.nsansã.o de Siuimbu Junior. 

Sn.Ia. da 2a. commissA:o de inquerito aos 21 "d3 
Fevereiro de 1885. -Alberto Be:amo.t. -

. . . 
Junio1·. - Schutel. - C. Sallcs.- Al,rredo 
Chaves. -L'Jopolâo de BulhlJes. 

N. 25-i885 

Prouincla das Alagôas (3o clist1·icto) 

A 2" commiaaA:o dG inqueri.to pt•ocedeu a rígo
roao estudo da eleição do 3:) diatrict.o da. pro
víncia daa Alagôa11, ten io em vista &s cópias 
&.utnentica~ das respectivas actas e maia papaia 
qua lhe !oram confiados. 

Compõa .. a3 o rP.ferido di!i!trie~o de tres paro
chias : Santa Maria Magdalena da. Imperatriz, 
Noua. Senhora das Brotas e Santo Ama.ro da 

. Pró-oi1~cia das Alag5as (5o clistricto) { Atalaia e Senhor Bom Jesus da. Assembléa. 
, . . _ . . O resultado da eleição do 1° de Dezembro 

. A 2• comm1~sao d~ mquerzt~ !oram pre- proximo passado, foi este : · 
sentes os papezs relahvos á ele1çao a que se . ... . 

rocedeu no 5o districto da . rovincia "da-s Ala- Na ia parochza eompa.recera.Ill il5 eleltores, 
gOas, faltando, porém, as côpias authenticas 
das a.ctas de formação das me;;a.s da.s parochias 
de Nossa Senhora do Rosario do Penedo, Nossa. 
Senhora. do O' de Traipü e Nossa Senhora da. 
Conceição de Agaa Branca.. · 

Dr. Francisco lldefonso Ribeiro 
de Menezes .•.•....•.•... • •. 

Dr. José Angelo Moreira. da:,snva. 
D !.'. Sal v a. dor Elias da. Rosa e 

!02 votos 
69 ~ 

Silva........ . . . • . . . . . . . . . . . . 4 }} 
Na. 2a., presente 173 eleitores, alcançaram : 

Dr. F. I. Ribeiro de Menezes. . . .i05 ~ 
Dr. J. Angelo Moreira da. Silva.. 27 » 
Dr. ·Salvador Elias da. Rosa. e 

Es tudada a. mataria., -verificou a commissão 
que o processo eleitoral correu sem. nnllída.de 
nas 10 paroch:ias que constituem o districto, 
não tendo havido protesto ou reclamação al
guma, quer perante as mesas e\eitoraes, qner 
perante a jan~ ~purado1·a., quer perante a ca- Silva. ................ ; •• : ••••• 
JD&~a. · Antonio 4e A~meida Braz •. ~.~.: 
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Na 3a., votaram 127 ebitores, tendo : N. 26-1885 

Dr. F. I. Ribeiro de Menezes ... 
D r. J. Angelo: Moreira da Silva .• 
Dr. Salvador E. da Rosa e Silva. 

67 votos 
31 71 Provi1~cict do Rio de Ja.nciro (1P clistricto) 

29 " 

' nado toJacs as authenticas de eleições paro-
chiaes e da apuração final do Ho districto 
d I'Ovincia. do Rio de Janeiro n nhum vi-

. . . . cio, falta ou protesto encontrou, que possa 
lllegal a JUnta. apurador,.a. por se constltulr pôr em duvida a validade da quellas eleições, 
com infracções do art. 1,4 do .regulamento de pelo que é de parecer : 
13 de Dezembro de 1881, funcc10nando ~penas· 
com 3 pt·esidentes de mesas eleitoraes, quando Que seja approvada a. eleição f~~ita no fio 
aliás aquelle artigo exige pelo menos a pre- districto da provin~ia do Rio de Janeiro, no 
sença de quatro presidentes de mesas. 2°, ser dia fo de Dezembro do anno proximo passado. 
n?llo _o collegio da _Atalaia, potvicio na orga- Que seja r.~conhecido deputado por aq•1elle 
mzaçao da. mesa, . n~o tendo stdo couvocado o districto 0 E:x.m. Sr. Dr. Domingos de An-
10 supplente dos JUI~es de p~z ,; 3o, se.r nullo o drade Fi ueira. 

' eleitoral, tendo siJo falsificada: a lista dare-
visão .dos jurados de 1876, que serviu de base 

ara o res éctivo alistamento do eleitores. 
Sobre a i a. parte do protesto~ opina a. com

missão não tet· procedencia a materia arguida 
visto ue o. dietricto, a enas se com 'lodo de 
tres JSarochias, devem f:, zer parte da. Janta apu
radora o juiz de direito da com'•rca, como pre
sidente e os juizes de paz, presidentes das mes;1s 
parochiae3. 

Quanto a 2•, consta da acta a convocação do 
{o supplente e não foi pelo protestante des
tru:ida a prova que dalli resulta. 

Tambem não estando provadas as arguições 
contra. a validade da. ele~ç~ da parochia. da lm-

prevalec'er ; cumprindo observat• que ainda 
m~amo que fosse considerado nullo o processo 
eleitoral desta fre uezia e deduzidos ao Dr. F. 
lldefonso Ribeiro do Menezes os i02 votoil que 
alli teve, e bem Rssim 69 do D1;. José Angelo o 
4 do Dr. Salvador E. a,~ Rosa e Silva, ficaria 
o 1° com 172 votos, maioria absoluta. 

Isto posto, a consideran~o que a eleição do 
3° diatricto estã.fcscoimada de vicio!'J ou nulli· 
dades ; 

Cons1derando que pela apuraçito da jtlnta, no 
Dr. Francisco lldefonso Rib3il•o do Menezes fo
ram bem o devidamente contados 2i4 voLos, hn.· 
vendo concorrido t\ eleição 475 eleitores; e por· 
tanto 

Consideran·do que reuniu o mesmo Dr. R~
heiro de Menezes maioria absoluta de votos : 
Propõe a commissão : 

1. o Que sejam approvadas a's eleiç-., · · 
em ·i 0 de Dezembro de 1884, no :::P districto da 
província das Alagõls. 

2.o Que seja reconhecido deputado eleito por 
essa circumscripção o Dr. Francisco lld(3fonso 
Ribeiro de Menezes. 

Sala das collimissões aosj 21 de Fevereiro de 
1885.-Alberto Bezam.at.-Ca1·los Affon.sa.
A. CarZos.-C. Salles.-Leopoldo de Bulhões. 
-.4.Zfredo Ch~J.'IJ JS.- SchutsZ.- Alco(o1·ado 
Junior. 

Sala da 2a cominissão de inquerito em 24 de 
Fevereiro de 1885. -A. Carlos Alberto Be-
AI • - • 

(orado Junior.- Schutel.- Alfredo Cha~es. 
- Leopoldo de BulMJes. · 

N. 27-1885 

Provincia ele M inces Gera.es (20o districto) 

A 3• commissão ·de inquerito,tendo examina
do as aetas eleitoraes do 20° districlo de Minas 
Geraes : 

Consideran:lo que nenhum protesto dAlla8 

consta, e q11e a contesta.ç o apresen a a n o In 
valiú.a a eleição, porquanto : 

· d Grão Mo oi in uinada de 
nullidnde, organizou-se a. mesa. e correu o pro
cesso d3 conformidade com a lei ; 

2.o Ni\ de S.Jos6 do Gorutuba não se acha de· 
vidamento provada a alJ~g!l'ção de que nl~ es· 
ta.vR. juramentado um do3 JUIZes de paz, pots só 
so exbibe uma. certidão negativa da camara mu
nicip:.ll e se meneiou& o facto de nio cons~ar da 
acta o a.lluJido juramento ; 

3.o Na de Agua Vermelha nio ae fez a con
vocação do 411 juiz do paz,em falta do 3°, por se 
haver organizado a mesa no dia da eleição, n'ão 
tendo comparecido o mesmo. 

Considerando quo deve:.u ser apuradas as 
aclas desprezadas pela. junta apuradora, P.orque 
as il•regl.lla.ridades <JUe contêm não c~nst1~uem 
nullidaJ.es substanc1aea e nem com et1a á unta 
entrar nesse e:s:ame; 

E· do parecer que : 

Sejão approvadas todas as eleições do 20° dis
tric to da provincia de Minas Ge:-aes e declarado 
deputado por elle o Dr. Affonso Celso de Assis 
Figueiredo Junior. 

Sala das commiasões em 23 de Fevereiro de 
i885.- Prisco Parai.:o.- E. CoJ·rcia.- Si
gisnmndd A. Gon~al-ues.-A .. S .. Ca,.neiJ"tl da 
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· Cunha.-Sinimbú Junior.- Ribeiro de Me-· Entretanto, a junta apuradora, não querendo 
nezes .-Carlos Peizoto. enxergar t.ão palpaveis nullidade.s deixou, par

Illme. e Exms. Srs. presidente e mais depu
tados a .assembléa gera~ legislat~va.-Manoel 

cial e. arbitrariamente; de computar na apu
ra.ção os.votos d~ freguezia do Brejo do Amparo, 
e Ita.ca~bi~a, nas quaPs obteve o ~ontestl.nte 

cadeira nesta augusta camara pelo 20° dis- textoR de não tel" acompanhado as a.uthenticas 
tricto eleito1·al da provincia de Minas Ge-

1 
da i a. a cópia das assígnaturas dos eleitores, e 

raes, vem ante VV. EEx. contestar o diploma , por não ter sido authenticada pelo escrivão de 
expe 1 o pe a unta. apara ora o re er1 o 1s• 
tricto ao Dr. Affonso Celso de Assis Figueiredo 
Junior, pelos seguintes fundamentos : · 

Quinze foram aà pa.rochias em q•1e tiveram 
logar as respectivas eleições. no dia :lo de De
zembro ultimo, o nellas obtiveram, o Dr. Af
fonso Celso de Assis Figueiredo Junior 4:1.2 vo
tos, Manoel Fulgencio Alves Pereira 4C)3, e 
Lindolpho Caetano de Souza e Silva :l voto. 
Não houve eleição, segundo consta., na fregue· 
z1a o are ao, mumc1p1o e . ranc1sco. 

Na pároch.ia de Santo Antonio do Grão Mogol 
deixou de fazer parte da meza. eleitora~ o 1° im-
me 1a o em vo os ao!:! JUIZes e az, c1 a uo 
João Ferreira de Almeida, collector dllquelle 
municipio! sob o fundamento · de serem im-

te incom:patibilidade não existe, desde que o 
! o immedJato aos juizes de paz não exerce juris
dição alguma, e só funeciona nas mezas eleito· 
raes. Devia, portanto, o jaiz de paz presiden
t9 .insistir pelo comparecimento do referido 
cidadão, e só aubstituU-o (por ausencia) ás duas 
horas da tarde, o que nio se deu, visto como 
foi elle incontinente substituído pelo 4° imme
diato. 

mo mumcipio de Grão Mogol, deixando de 
comparecer para a or~anb:a9A:o da. meza o 211 

"uiz de nz L~io Rodra aaa Dantas fez della 
parLe o 4" JUIZ de pnz, sem ter prestado o de
vido jur.1mento perante a camara municipal, 
como prova o documento sob n. i, e nem 
conata. da acta. gue o tive'lae prestado perante 
qualq11er autoriaado local, ou perante o preRi
dente da meBa. 

Na ~arocbia d'Agua Vormelha, munieipio 
da Sahnaa, nito tendo igualmente comparec1do 
o 3 1 j aiz do paz Ricardo da Rocha Mcait'ellea, 
dailou-se do convocar o 4'' juiz de paz, e fanc
cionou illegalmente na moza o 3o immediato 
a.oa jnizes de paz • . Além dia to. tem o contes· · 
tanta juatoa motivos para acreditar que na elei
çlo ~eata ps~ochia, houve ~raude por não lhe 
ter 11do po1s1vel obter cert1dlo das aetas, em 
razlo de nlo te.r~m devolvido o respectivo livro 

mara mu 
tos sob ns. 2 e 3· 

Silo, portanto, evidentemente nullas as elei
ções das tres parochias apontadas, (além de 
outras não, especificadas por não ter sido dado 
ao. contestante examinar as actas), em face das 
terminantes di ~posições dos arts. 15 § 7° n. i 
da lei n. 3029 de 9 de J:1neiro de 1881, 98 § ' fo 
2° e 3°, 100 (2a. parte), e ii8 do decreto n. 8213 
ele i3 .de Agosto do mesmo anno, como demons
tram as authenticas que devem existir na se-
cretaria. dessa augusta camara. . · · 

paz a cop1a as ac as a a, me um o am em 
a junta para cohonestar o seu acto, e sob o 
mesmo pretexto da falta de cópia da assigna- · 
tura dos eleitores, a freguezia de Mol."rinhos, 
ond.e teve o Dr. Affonso Celso Junior uma maio
ria de 7 votos! ..• 

Taes faltas, porém, não passam de pequenas 
irregularidades que não inquinão de nullidade
o processo dessas eleições, desde que não se 
provar que nellas houve fraude. 

São formalidades estabelecidas por lei, é 
certo. com o fim de cercar o processo eleitoral 
de maiores garantias, mas que, pl'eteridas por 
mero esquec1men o, nao 1n uzem nu 1 a e 
porque o art. 129 do de~reto n. 8213, já. citadl), 
só não considera valida a eleição feita perante - . . 
midade com as prascripções do mesmo decreto, 
e n.a organização das mesas eleitoraes das fre
guezia.s do Brejo do Amparo, Ita.mbira, e Mor
rinhos não 83 preteriu formalidade alguma 
legal~ 

Ors., sendo validas as eleições dessas fregue
zias, e manif~stamente nullas, por vicio de or
ganisação das respectivas mezas eleitora.es, as 
das fregue:r.ias de Grão Mogol, S . José do Go-

' . 
Dr. Affonso Celso Junior, 77 votos, e o contes
tante 37, é inquestionavel que, descontados 
estes votos obtidos or cada um dos candidatos 
nestas parochias, a votação obtida por cada um 
delles no djstricto, fica o Sr. Affonso Celso 
Janiot• com 325 voto$, e o contestante com 365 
e, portanto, o deputado legalmente eleito. 

Nestes termos, espera o contestante que esta 
augusta cama.ra, ha da julgar procedente a ma
teria da. presente contestação para o fim de re
conhecei-o como o deputado eleito pelo 20° dis
tricto aleitor:1l da. provincin. de Minas Geraes 
por ser de Justiça. 

Cid~de de Arassuaby, 5 de Janeiro de 1885. 
- Manoel Fulgcncio A~ves Pereira. 

111m. Sr. presidente da Camara Municipal d..J 
Grão Mogol. 

O aba.b:o assi nado recisa a be · do Fe~:t 
direito, qoe o secretario certifique ao pé dest!l. 
em breve relatorio e de maneira. que faça fé, 
quaes os juizes de ·paz eleitos no present~ 
quatrienio pela freguezia e distdc'o de S. Jos' 

·do Gorutuba deste termo, que prestaramjura-
men:to perante V. S., ou perante a can:..a.ra ; 
requer, portanto~ a V. S. sirva-se ma.nda.r 
passar a. r.eferida certidão.-E. R. M.-ll.la
noel Fulgéncio Alves Pereira. 

Certifique.-Grão Mogol, 20 de Dezembro.de 
i885.-Fonseca Ribeiro. 
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Ivo José de Sant'Anna, secretario da Camara 
Municipal da cidade do Grão Mogol, província 
de Minas Geraes etc.. · 

Certifico que revendo o livro de juramento 
das autoridades que os prestam perante a ca-

• ..... • t 

data de 22 de Maio de {883, o cidadão Zefe
rin@ Ferreira de .Almeida, eleito 1 o juiz de 

1 f: uezia. e districto de S José do 
Gorutuba, prestou juramento de~se cargo pe
rante o vice-presidente da camara municipal 
representado por seu procurador tenente AlP.
xandre José de Figueiredo, devida.mente con
stituído; consta mais, a ·fi. 38 verso do referido 
livro· que em data de 27 de Maio de i884, o 
cidadão José Paustino de Sá e Silva, 3° juiz 
de paz pela mesma freguezia e districto,prestou 
juramento do cargo perante o presidente da 
camara municipal. Com :relação ao 2J e 4o 
JUizes e paz e er os por a 1, nao cons a o 
mesmo livro que tenham prestado juramento 
Jilerant~ a camar~ ou.seu presidente. O refer~do 

da camara municipal. Grão Mogol, 20 de De
zembro de 1884. Eu, Ivo José de Sant'Anna, 
secretario ue a escrevi e assi no.-Ivo Jose 
de Sant' Anna. 

. Illm. Sr. presidente em exercicio da. Camara 
:Municipal da Villa de Salinas. 

Manoel Fulgencio Alves Pereira precisa., á. 
bem de seu direito, que o secretario dessa. il
lustrissima eamara, revendo o livro em que 
devem ter sido escriptas não só a. acta da forma
ção da mesa, como da eleição a que se procedeu 
na freguezia de Agua Vermelha, no dia 1 do cor-
re ·· 
geral, e b~m assim o livro destinado para a 
assignntura dos eleitores, que devem ter com-

. i - or certidão 
tudo quanto constar dos referidos livros, ou lhe 
dê certidão negativa, no caso que os livros 
ainda. não constem do archivo; requer por
tanto á. V . S., digne-se mandar passar as refe
ridas certidões-E. R. M.-M anoeZ Fulgencio 
Al..,es Pereira. 

Passe, Villa de Salinas, 19 de Dazembro de 
i884.-0 vice-presidente da. camara em exer
eicio, O. V. Franco. 

Da.maso Alexandrino Borges, nctual secre
tario desta lllustrissima Ca.mara da Villa de Santo 
Antonio de Salinas, na fórma da. lei, etc, 

Certifico que revendo o archivo desta eamara, 
nelle não encontrei livro algum tendente a elei
ções constante na petição retro, a~sim ~mo 
am em n o cons 

destinado para a assignatura dos eleitores, do 
que de tudo dou fé, aos 19 dias do mez de 
Dezembro de {884. Eu Damaso Alexandrino 

-Borges, Secretario da Camara o escrevi, e as-
signo. -Damas o A'e~andrino Borges · · 

Sr. Escr.ivão do Juizo de Paz da Fregue
zia da Agua. Vermelha. - Francisco Germa
no da Costa precisa para bem de seu direito e 
justiça., que V. lhe certifique . ao pé deste se 
-e:Dste·no arehil'o de seu cartorio, os livros de 

v. 1.-9 

actas _fie organisações de mesas eleitoraes, e 
de as~1gnaturas de eleitores : si existirem, o 
s~'=.Ph~ante pede a V. se digne passar por cer
tidao JUnto . a este, o teor da acta da organisa-. 
ção da mesa. ~leitora! do dia 1 o _de Dezembro 

ta:am na eleição para deputado geral. O sup
phcante-E. R. M.-Fmncisco Germano da 
Gosta. 

Certifico que não existiado em meu carto
r~o os livros de que trata o supplicante Fran
Cisco G_ermano da Coata na petição retro, não 
posso, ~pso fa~to, ?assar a certidão que re
quer. O refertdo a verdade, do que dou fé. 
Agua Vermelha, 23 de Dezembro de 1884. Em 
test~~u~ho cla verdade.-0 escrivão, Joaguim 
Fel<ctsstmo do Rego Ba-rros. 

Ill~. Sr. 1° Juiz ~e Paz.- Diz Manoel Ful-

João Baptista Ribeiro, escrivão de paz do 
districto do Amparo, por nomeação de serventia 
na fórma da lei.- Aos senhores que a presente 
minha certidão virem, ou a quem o seu verda
deiro canhecimento deva e haja de tocar e per
·tencer: Certifico que, revendo o livro que serve 
para a~signaturas de eleitores, nelle á :tis. 16 e 
17 se vê ter as assignaturas seguintes: Antonio 
José de Madureira Bernardino José de Castro 
Bertoldo José Pimenta, Firmo José Pim·enta, 
Herculano Jacintho de Carvalho, Herculano 
Pereira Guedes, Francisco de Paula Corrêa, . . . . . ' 
Joaquim d9. Silva Gomes Bittencourt, lgnacio 
José Corrêa, João Baptista Ribeiro, Jeronymo 
Pereira dos Santos, Antonio Redrigues Ferreira, 
José Canegundes de Sant'Anna, João de Paula 
Co:rêa, Joaquim P~reira Ro~rigues, José Joa
quim Thome, Joa.gu1m Ferre1ra de Souza, João 
Antonio de Almetda, João Rodrigues Lopes da 
Rocha, Jesuino Rodrigues Ferreira, Luiz Bel
trão Ferreira, Luiz José Saraive. Junior, Lin
eisto José Pimenta, José Rodrigues da Rocha., 
Manoel Anastacio do Couto Moreno, Marinho 
José Baptista, Martiniano Rodrigues Ferreira, 
Militlo Fernandes Vianna, Mareiliano de_Souza 
Santos, Narciso José de Sant'Anna, Possidonio 
-Rodrigues Torres, Pedro Antonio da Silva 
Gomes, Romão da Conceição Araujo, Sebastião "" .. , . . .. 

de Paula Corrêa, Antonio Perein Lisbôa, 
Apparicio da Silveira. Brito, Antonio Belarmilio 
.de Paula Lima, Benedicto Ferreira de Souza, 
Balduino de Souza Freire, C~etano José de 
Ma.cedo, Emygdio Pereira de Lacerda, Fran
cisco Xavier da Gama, Francisco Borgea -de 
Oliveira, Horacio Ferreira Lopes, José Gon
çalves Lima, José Fráncisco de Lacerda, João 
da. Silveira. . ~rito, Joio José de Macedo, .João 
Amancio Pinto, ·Joio José de Macedo Branco, 
Joio José de Brito, Jurcelino Gomes de'Sá,·J'osé 
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Carloa Ferreira Junior, Joio de Araujo Brito, 
Mas.imo Antonio da Lacerda, Joaquim Paulo de 
Meneze1, Marcellino de Sá. Pereira. Pio Fer
·reira da Hora, Theotonio Gomes de Sá, Virgilio 
Ferreira Lopes, Canclido Xavier dos Reis, . . -

1885, aos 16 dias do mez de Janeiro do dito 
anno, DAsteArraial de Nosl& Senhora do Ampa
ro do Brt'jo da cidade Januaria, comarca da 
Janual"i&, em o meu cartorio compareceu o ci
dadlo Antonio de P•ula. Pereira Proença, pe
rante mim eacrivlo; e por elle me foi d1to que 
lançasse em publica. fórma. o officio .que é do 
theor seguinte • . Juizo de direito de Grão-Mogol, 
U de Dezembro de 1884. Illm. Sr. Não t·ndo . . . 

. no art. 150 do Decreto n. 8213 .de 13 de 
Agosto de 1881 remettido . até agora. a. este 
. juiz~ a . au\hentica da. el~ição de sua pa-
. 9. os na e qu ra o 
art. 176 do indicado Decreto; cumpre que o 
faça com a possivel urgencia. para que possa 
ter lugar a apuração geral dos votos, até o dia.· 

. 20 do corrente mez, sob as penas da lei. Deus 
·guarde a V. S. lllm. Sr. Juiz de Paz e Pre-
• sidente da.~ mesa eleitoral da. Paroehia do Brejo 
do Salgado. O juiz de direito Francisco de 

-Panla. Fernandes Rabello. Nada mais se con
. tinha · e nem declarava em o dito oiflcio~ · senão 
:O que dito fica, pois do proprio original para 
, aqui traala.dei, e fielmente a elle me reporto 
. em poder do dito representante do referido offi
_,·cio. Eu Joio Baptista Ribeiro escrivão de· paz 
· que este fiz ; e depois li, conferi, e o achei 
tudo conforme e va.i com o meu signal publico 

·que uso. ~m te~te!Dunho Joio dq V. B •. R. e 
. . ' 

. i885 . .;...o eacrivio de paz J (){lo Baptista Ri-

. beiro. 

-- .. Sàibam quantos este publico· instrumento de 
_p_ublica fórma virem, que sendo no anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus . Christó de 

· f885, aos 16 dias . do mez de Janeiro do dito 
-anno, neste· Arraial de Nos~a. Senhora do ·A·m
: paro ·do Brejo da cidade da. Januaria, comarca da 
Januaria, em o meu eartorio ·compareceu o ci

: dadio Joaquim · Ferreira de Souza, perante 
·mim. escrivlo ; e por elle me foi dito que lhe 

correio, o ·Sr. João Magalhães de Souza, no 
dia 3 de Dc·zembro, como provam os reg·stros, 
que se acham em meu poder, não podendo os 
membros da mesa. serem responsaveis · por fal
tas alheias. Arraial do Brejo, H de Janeiro· 
de 1885, -Deus guarde a V. S.- Illm. Sr~ 
P"residente da Junta Apurador:.~do 20D districto, 
eleitoral. -Joaquim Ferreira de Souza, to 
juiz de paz. Nada mais se continha e nem de
clarara o dito officio, senão o ue dito fica 
pois do proprio ortgina para. aqui trasladei, e· 
:fielmente delle me reporto em poder do dito· 
represen~an_te do re~e~do offieio. Eu, João Ba-. ' 
depois li; conferi e achei tudo conforme, e 
vai com o meu sign:\1 publico que uso. Em· 
testemunho. - J. V. B. R. João Ba tista Ri-
beiro. Amparo, 16 de Janeiro de 1885.- O es
crivão de paz, João Baptista Ribeiro. 

Reconheço verdadeiras as lettras e. :firma. do· 
prese>nte àocumento e serem do propril) punha 
do eo:crivão de ·paz da freguezia. de Nossa 
Senhora do Amparo, por ter dellas pleno co
nhecimento,do que dou fé,__:.Cidade da Jannaria; 
comarca do mesmo nome,i9 de Janeiro de 1885. 
- Em test~munho de verdade, o tabellião, 

0 S.a. PRESIDENTE dá. para amanhã a se-· 
guinte ordem do dia • 

otação dos pareceres a a. comm.1ssão de· 
inq uerito, reconhecendo deputados os Sra.: 

Dr. Carlos Peixoto de Mello, pelo t9o dis
tricto da província de Minas Geraes • . · 

Conselheiro Manoel da. Silva Mafra, pelo· 
2o districto da provincia de Santa Catharina. 

Levanta-se a sessão á.s ii 3/4 horas. . . 

13& SESSÃO PREP.ARATORU EM 24 DB FEVEB.EmO· 
Di 1885 • . 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros. 

A's H horas acham-se presentes os Srs: 
Moreira de Barros, Affonso Celso Junior, Val
ladares, Sinimbú Junior, Silva Mnfra, Mareo
lino Moura, Antonio Prado, Werneck, José 
Pompêu, Bezamat, Horta de Araujo, Mendonçat 
Sobrinho, Carneiro da.Cunba, Alves de Araujo, 
Barão de Anadia, Amaro Bezerra, Brancisco
Belizario. Duarte de Azevedo, Bento Ramos,. 

· Pessoa da Costa, Joaquim Tavares, · Dantas
Góes, Carlos Peixoto, Alvaro Botelho, Leopoldo-
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'Cunha, Diogo de Vasconcellos, Mae-Dowel, 
-Gaspar Drummond, · Valdetaro, .A.maro Caval-
-canti, Kodrigo Silva, Henriques, Schutel, Lou-
renço de Albuquerque, Salgado, Leitão da 
Cunha, Moreira Branlão, Nascimento, Ilde-. . 
·Cantão, Castelfo Branco, Silva Maia, Dias Car
neiro, Antoni > Carlos, Campos Salles, Le!I.Iidro 
Maciel, Bezerra de Menezes. Barão da Leo-
}lO ma, eo areto outo, ortuga , tquetra 
Mendes, Joa9.uim Pedro, João Penido, Chagas, 
Barão de DJamantino, Felicio dos Santos, 
Coelho e Campos, Thom'iz Coelho, Ribeiro de 
Menezes, Fr.mklin Doria, Corrêa. de Araujo, 
:Sigismundo, Soares, Olympio de Campos, Al
varo Caminha, Barão do Guahy, Affonso Penna, 
Camargo, Bulhõas, Prisco Paraizo e Maciel. 

E' lida e approvada a acta da sessão ante
·eedente. 

O Sa. fo S:mcaETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio deU de Janeiro do corrente anno, do 
Juiz de Direito da · coms.rca de Urubú,. remet· 
tendo as se uintes netas das 6 arochias 
eompoem o 0 1s neto e e1tora s. provmc1a 
da Bahia, visto não ter si~o eft'ectuada no 
devido tempo a r1-mnião da janta: Carinhanha, 
N. S. da Gloria, Brotas de Ma.cahubas, Santa 
Anna dos Brejos, C6nceição de Macahubas e 
Santo Antonio de Urabu. A' 2a. commissão de 
·inquerito. 

Actas das parochias de Príncipe e Serra 
Negra, do 2° districto da provincia · do Rio 
Grande do Norte.- A' 2• commissão de in que-

1 • 
Protesto de alguns eleitores da. parochia de 

Cora mbã, ·do 2° districto eleitoral da. provincia 
- ' a. • ... d i 

'rito. 
Vem a meza., é lido, apoiado e a pprovado o 

seguinte 
JUCQUERIMENTO 

A 2 acommissão de itíquerito requer q ae,eom 
urgencia, lhe sejam presentes a.a acta.s das elei
ç'ões em fo escrutinio das pa.roc:hias de Nossa 
Senhora da. Piedade de Leaçóes, em 2° ias 
parochias de Itapetininga e Lavrinha.s, e em 
1 o e 2o escrutinios das J>arochias da Fortale~~· 
Santa Barbara, do Rio Pardo, Souto Antonto 
da. · Bôa Vista, do 5° districto de S. Paulo. 

Sala das sess'ões, em 23 de Fevereiro de 
:1885.-Leopoldo de Bulhões, Carlos Affonso, 
Alfredo Olla-oes, Antonio Carlos, Alberto Be:. 
zama, c , 

São presentes à. mesa,lidos e vão a. imprimir, 
para serem votados na fórma do regimento os 
-seguintes 

, I · , • 

.N. 28~ !885 
' . 

Pro~incia de Goyaz (1,:> àistr_icto) 

A 3." eommissão de inquerito. examinou as 
eleiç5es do i~ e. 2° ea~rutinios, procedidas nos 

differentes collegios do i 0 districto da provin· 
cia de Goyaz ; e considerando que as referidas 
eleiçõe::;, correram regularmente, com exee
pção das dos collegios do Rosario da capital~ 
Entre Rios e Catalão em que se deram as se-. . . . 

' ' tomados em separado 25 votos sob o funda-
mento de estarem as cedulas escripías em pa
pAl de côr ; em Entre Rios foram tomados 
em s~parn o_cmco vo~~ e eleitores que ·em 
vez de seus tltulos exhtbtram certidões destes ; 
em Catalão foi tomado em. separado o voio do 
eleitor José Felippe do Nascimento por ter 
assenta.do praça na. companhia policial,_ dias 
antes da eleição ; 

A commissão entende que devem ser annul
lados os 25 votos do collegio do Rosario e os 
cinco de Entre Rios; e g_ue deve ser apurado 
o voto do eleitor Jose Feli e do Nascimento da. 
paro c ta do Cata. ão, visto que não tinha ainda 
sido eliminado do respectivo alistamento. . 

Assim pois, ~a comm~ssão de srec~r : 
1. o Que sejam annulla.dos os votos .dos 25 

eleitores do collegio do Ro3ario da capital, que 
v~taram em papel de côr; e dos cinco do col-
eg1o e n re 1os que votaram sem e 1r 

os seus titalos, descontando-se ao conselheiro 
Fleury 26 votos obtidos desses eleitores e ao 
tenente-coronel Moraes .Jardim quatro, os quaes 
foram sommados pela junta apuradora : 

2. 0 Que seja s.purado o voto do cidadão 
Jo~é Felippe do Nascimento~ eleitor do colle
gio de Catalão, contado esse voto ao conselheiro 
Fleury, a quem foi elle dado ; 

o a. de u-
tado pelo 1° districto da. provincia· de Goyaz o 
conselheiro André Augusto de Padua., Fleury, 
flUe obteve maioria de votos no .i o escrutinio. 

Sala das commissões em 23 e evereuo e 
1885.- Sigismundo ·A. Gonçal-ces.- Mar
tim Francisco Ribei'ro de Andrada.- Ribeiro 
de· Menezes.- E. Oor1·eia. -Carlos Peta:oto
- A~ S. Carneiro da Cunha.- Prisco Pa. 
raizo. -Sinimõú Jumor. 

N. 29-i885 

Pro-oincia do Rio Grancle do Sul (2° ,us-
tricto) · · 

A 3a. commissão de inquerito examinou as 
authenticas das. eleições procedidas no 2° dis
tricto do Rio Grande do Sul; verificou que todo 
o prooeaso eleitoral correu regularmente, :não 
• · • • . ~> r en adas 
contra as eleições da Lagoa Vermelha• S. Fran• 
cisco de Paula, . Passo ·Fando; · Conceição · do 
Arroio e Santo Antonio da. Patrulha, no .pro
testo apresentado à junta apura~ora. · · .. 

Entende a com!)lissão que devem ser annul-: 
lados em numero de vinte e nQve os votos ob
tidos pelo cari~i~o .T~ja.no Vir!ato. de Me
dei:os no i 0 .distr.tcto,de S. FranciSCO de Pa~ 
de Cima do.Serrá_·p.or estarem as referida~.~~ 
dulas fechadas . com lacre vermelho, co~ti-: 
tuindo marca evidente. 
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Assim pois, é a commissio de parecer : 
1 .. o Qo.e. sejam a.pprova.das todas as eleições 

das parochia.s que compõem· o 2() districto da. 
provmcia. do &i<i Grande do Sul. . . 

2. o Q11e sejam annullados 29 votos tomados 
em separa o na paroc 1a e · . ranClsco e 
Paula de Cima da. Serra e descontados e.o can
didato Trajano Viriato de Medeiros. 

o • • 

tado ·pelo referido districto o coronel Joaquim 
Pedro Salgado que reuniu a maioria legal. 

Sala das conimissões em 23 de Fevereiro de 
f885.- M artim Francisco Ribeiro de An
dracla.-Carlos Peixoto.- Sigismundo A. 
Gonçal'Oes.- Sinimbu Junior.- Ribeiro de 
M ene~es .-Prisco Paraizo.-E. Correta. 

N. 30-1885 

tricto da provincia. do Rio Gra.nde do Sul e, 
verifi.ca.ndo que todo o processo eleitoral correu 
com regularidade, não procedendo a.s razões 
apresen a a n ra. as r er1 as e etçoes, e e 
parecer: 

i. o Que sejam approva.das todas as eleições das 
parochias que eompoem o 6° d.istricto da pro~ 
vincia. do Rio Grande do Sul; 

2. 0 Que seja reconh~cido e declarado deputado 
pelo referido districto o Dr. Joaquim Pedro 
Soares. 

Sala das Commissões, 23 de Fevereiro de 1885. 
- Martim Francisco Ribeiro de Andrada.-
Ca1·los Péixoto.- Sigismundo A. Gonça~11es. 
- Sinimbú Junior.- Ribeiro de Menezes.

. Prisco Paraizo;_;, E. Correia. 

N. 31-1885. 

Pro'Oincia do Rio Grande do SÚl (5° districto) 

·A 3• commissão de inquerito examinou todas 
as authenticas das eleições do 5° distrieto da 
provincia. do Rio Grande do Sul e a . actllo da 
apuração a que procedeu a respectiya. junta. 

As mesas eleitoraes foram organ1zaJas sem 
preterição de solemnidades substanciaes, e as 
eleições correram reguhrmente, sem protesto 
nem reclamação alg11ma. 

Votaram 1. 920 eleitores, tendo recahido a 
votação ·nos candidatos seguintes: 

Dr. José Francisco Diana •...•••••••.••.• 
Dr. Joio de Miranda Ribeiro Sobrinho ••. 

972 
710 

emprego por sentença ; e quando mesmo proce .. 
desse essa reclama.ção em todas as suas partes, 
ainda assim teria o Dr. Diana maioria absoluta. 

A·. !ista do ~xposto é a com missão de parecer: 
.o r 

da.s parochias que formam o 5o districto do Rio 
Gra.nde do Sul. 

2.o Que seja. reconhecido e declarado depu-
ri o is ri • · s · ranc1sco 

Dia.na. 
. Sala das sessões, em 23 de Fevereiro de 1885. 

M artim Francisco Ribeiro de Andrada.
Ribeiro de J.Venezes.- Sinimbü Junior.
Sigismundo A. Gonçal'Oes.-Carlos Peixoto.
E. Correia.-Prisco Parai::o. 

N. 32-!885 

seu parecer : 
qorreram regula~mente e sem as , 

' Nossa Senhora da Soleda.de de Cairary, Santa 
Anna ' de Iguapé-mirim, Nossa Senhora. do 
Carmo de Tocantins, Nossa. Senhora. da Con
ceição de Macayuba, Santo Antonio de B;:tyão e 
no 2° e 3° districtos de S. João Baptista de 
Cametli. 

No {o districto desta parochia foi apresentado 
um protesto, cujos fundamentos, relativos ã or
ganização da mesa, se acham destrui~os em um 

pelos membros da referida mesa. . 
Na parochia. de S. Miguel de Beja não houve 

eleição, segundo communicou á junta. a.puradora. 
o Jlllz e paz ma1s vo o, por nao erem com
parecido os membros da mesa nem ·eleitores. 

Não foi presente a authentica. da paroch.ia. do 
Divino Espirito Santo de MojU.. nem a. esta 
commissão, nem á. juntá. apuradora, a. g_ual de· 
clara que esta falta não in1lue no resnlta.do da 
eleição. 

Das nove authenticas a que se tem referido 
a. commissão, consta. que· foi esta a vota
ção : 
Dr. Guilherme Francisco Cruz . • • • 336 votos 
Dr. Manoel de Moraes Bittencourt. 186 ,. 

Foi encontrada, dentro de um envolucro, em 
vez de ceduls., uma. ca.rta que se acha junta. â 
áuthentica da Conceição do Abaeté. 

Não sendo contestada. a. alei do Dr. Gui-
lherme Cruz, em cuja. maioria absoluta. nio 

72 póde in:fiuir o resultado da. authentica de S. Mi
guel de Bej&, é a.: mesma. commissão de pa
recer : A jlinta apura.dora. expediu diploma ao Dr. 

José', Francisco Diana, por ter attingido a. maio
ria absoluta em i o escrutínio. . 
- A commis.são exa.minou tambem a reclamaçã:o 
que·cmitraa eleição do Di". Diana apresentaram 
tres:eleitores do Rio ·Grande, e verificou que os 
fundamentos dessa. recla.mação não procedem, 
seD.io quanto ao voto do eleitor eliminado em 
i883 e ao daquelle que· estt.va. suspenBO do 

Que se approve a eleição do 3° districto do 
Pará, feita no dia i 0 de Dezembro ultimo; 

Que seja reconhecido e declarado deputado 
pelo mesmo districtot · o · Dr. Guilherme Fran-
cisco Cruz. · · · 

Sala das sessões da i a commissão tie inque.. 
rito em 23 de Fevereiro de i885.-A.l..,aro. C a-
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minha.-M. Alt1es de Araujo.-S amud W. 
M ac-D~U. - Frank&in Doria. - Joaquim 
Pedro.-José Marianno.- Bento CeciZiano 
dos Santos Ramos .-Joaquim· Tavg,res de 
Mello·Barreto.-José Pompeu de A. Oa'Dal-

N. 33 -1885. 

A ia. cómmissão de inquerito, tendo exami
nado attentamente as authentica.s eleitoraes do 
2° districto da província .lo AmazOnas, verifi
cou. que co1·reram regularmente e sem pro
esto os trabalhos eleitoraes rias paro chias de 
Nossa. Senhora. do Carmo de Parintins, Nossa 
Senhora. do Bom Soccorro da. Villa Nova de 
Barreirinhas (Andirá). Nossa Senhora do Roza-. . c . -
de Maués,· Nossa Senhora do Carmo de Canumã, 
Nossa Senhora das Dol'es de Manicoré, 
Sant'Anna de Coa.ry (Alvelos), Santa Thereza 

e e e e . a o e 1vença.. 
Da acta da organização da. mesa eleitoral de 

Silves não consta si foi o presidente quem de-. . . 
juizes de paz. 

Na organização da mesa. eleitoral de Santo 
Antonio de Borba,· onde o Dr. Adriano Pi
mentel teve seis votos, deram-se as seguintes 
irregularidades: a.) não consta que se esperasse 
até ás 2 horas da tarde pelo 2° immedia.to dos 
joizes de paz; b) não consta igualmente que 
fossem convidados o 3o e 4° immediatos ; c) foi 
o presidente da mesa e não o i o immediato, 
como manda a lei uem desi nou o eleitor ue 
suppriu a falta do 2° immediato. 

Em Tabatinga não houve eleição, o que já 
ailccedeu em 1881, segundo consta, por falta . . . -
rochial. 

Não foi apresentada. á commissão a authen
tica do collegio de Nossa Senhora de Guade~ 
lupe de Fonte Boa.. 

O resultado da votação de todas as actas é o 
seguinte: 

Dr. Adriano Xavier de Oliveira. Pi-
. mentel. . • • • • . . . • • • . • • . . . • . . . • • 308 votos 

Dr. Clarindo Adolpho de Oliveira. 
Chaves.......... . . . . . . . • . • . • • • 178 ~ 

Dr. José Lustosa. da. Cunha. Para~ 
naga,ã .. .. ~ . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . 6 , • 

Nio podendo, pois, em hy~othese alguma, 
ser infi.rmada a maioria absoluta., que, em tu 

• • + · • "da eu·a 
eleição não foi contestada, é de pa.1·ecer a com
missão: 

i. o Que seja approvada. a eleição a que se 
procedeu, a i de Dezembro ultimo, no 2o dia•. 
tricto do Amazonas. . . 
· 2..0 Que seja reconhecido e declarado depu· 
tado, pelo mesmo districto, o Dr. Adriano Xa

Mac-DoweU.- FrankLin Dorit~..- Joaquim 
Pedro. - Jo:;é M arianno. - Bento O. dos 
Santos Ramos.- Joaquim Tavar·es de Mello 
Barreto.- Jose Pompeu de A. Ca'!>alcanti. 

Prot1incia do M aranha o (4° districto) 

, 
n~do. todas as authe_nt'icas das eleições do 4° 
d1stncto do Ma.ranhao e a acta da respectiva 
apuração, e v.erificado nenhuma. falta. se deu, 
que a,s possa.invalida.r, é de parecer : 

. 9ue sejam. apl?ro~a~a.s as eleiçõe~ das paro
chlas de Itap1curu~mmm, S. Sebasbão da Var
gem Grande, Nossa Senhora das Dores da Cha
padinha., Conceição das Barreirinhas, Conceição 
da Tutoya., S. Bernardo do Parnahyba, Nossa . - . -

' Elo Brejo e San t' Anna do Burity, as q u aes deram 
o seguinte resultado, de accôrdo com o que 
c da act da a ura ão : Dr Manoel Ber-
nardino da Costa Rodrigues 2i4 votos, Dr. João 
Candido de Moues Rego Junior i08, Dr. Sa
lustísno Ferreira de Moraes Rego 79, Ricardo 

v ' 
Que seja reconhecido deputado por esse dis-

tricto o Dr. Manoel Bernardino da Costa Rodri
gues. 

Sala das commissões em 23 de Fevereiro de 
1885.- Jose Pompeu de A. Ca'Ualcanti. -
M. AZ11es d e Araujo. - Franklin Do
ria.- Joaquim Ped1·o .-Jose M arianno.
SamueZ M ac-Dowell.-Bento Oeciliano dos 
Santos Ramos .-Joaquim Ta-uares de MeUo 

N. 35- 1885 

A i a comm.issão de inquerito examinou, aom 
a devida. attenção, as cópias authentieas das 
·eleições para deputado geral, ultimamente 
realizadas nas paroch~as de. que se compõe o 
2~> districto da provincia do Maranhão. 

E. tendo verificado a regularidade co pro• 
cesso eleitoral em todas essas parochias : . 

·E' de parecer que sejam approvadae as ditas 
eleições e reconhecido deputado pelo mesmo 
districto, o candidato que reuniu maioria. abso
luta de votos, consellieiro Dr. Antonio de Al-
meida Oliveira. · 

Sala da commissão, 23 de Fevereiro de 1885. 
-frankUn Doria..-M. Al'Des de Araujo,
Alt1aro Caminha - 1 o sê Pompeu de Albu· 
guerque Ca'OaZcanti.- oaguml. auares s 
Mello Barreto.-Bento Ceciliano dos Santos 
Ramos.- Jose Marianno.- SamueZ Mac· 
Dowen. 

N. 36-1885 

Prouincia da Parahyba (1.0 districto) 
vier de Oliveira Pimentel. 

Sala das · sessões da ta commissão de inque- O 1° distrieto da provinciio da Parahyba se 
rito em 23 de Fevereiro de i885. · - · AZ'Oaro. com.Põe dos seguintes collegios eleitora~s :. ~
Caminha.- M. AZ,es de Aravjo.- Samud pi\&1, dividido em duas secções, Santa Rita, Li· 
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vramento, J~eoca, Pedras de Fogo, Taquara; 
Alhandra, Mamangua.pe, Bahia da Trahição, 
Pilar e Gurinhem. . · . 

Das actas pres~ntes á eommissão, exceptua
das as de Jacoca. e S. Miguel da Bahia da . - - . • 
.eleição, se verifica, que o processo eleitoral 
.correu regularmente e obtiveram o Dr. Anysio 
: · l Carnei a. C ha 484 votos Dr. An-
tonio. Alfredo dà. Gama e Mello 293, Dr. Abdon 
Felinto Milanez 1, Dr. Luiz Pereira Maciel 
Pinheiro . I e uma cedula em branco, havendo 
-comparecido á eleição n1s diversas pa.rochias 
780 eleitores. . 
·E', portanto, a commissão de parecer que 

àsja. reconhecido . deputado por esse districto o 
Dr. Anysio Salathiel Carneiro da Cunha, 
que· obteve maioria absoluta d~ votos no 1° es
crutínio·. 

Sala das commissões em 23 de Fevereiro d~ 
-1885.-Josê Pompeu de A. Oa'Oalcatiti.-M. 
Al'Ves de A1·aujo.-Franklin Doria.-Joa-
.guun e ro.- ose ar,anno.- amue ac• 
lJoweZZ.-Bento Ceciliano dos Santos Ra
mos.-Joaquim Ta-oares . de Mello Bar-

N. 37-i885 

Pro-oincia de Pernambuco (1.8:) clistricto) 

A la. eommissão de inquerito examinou as 
:authentieas da eleição do i3o di2tricto da 
provineia de Pernamb11co, menos a do collegio 
de S. Jose de Belmonte, que nio lhe foi pre
-sente e cuja vot~ção de fórma. alguma altéra. 

o-

DowelZ.-Bento OeciUano dos Santos &mos. 
_..;.. loaquim TaTJares de Mello Barreto.
:AZtaro CGminha. 

N. 38 -i885 

Pro~in.cia .. d~ . P~~ambuco ~o districto) 

A f• eom~is~o, de· inquerito examinou as 
.. eleiÇões pr~eédid~á em ;f ·de Dezembro do i.n
n:o findo nas pa.roehlas ·que compoem o. 2° dis· 
<trictO da província de Pernambuco, e nio ten-

do encontrado irregularidade; nem tendo lhe. 
sido presente protesto ou contest~ção sobre as 
referidas eleições: verificou terem obtido votos 
os Sl."s, Dr.· José .Marianno Carneiro da Cunha; 
916 ; conselheiro Theodoro Machado Freire . . . 

' . 
querque- Mello 3, D. Antonio de Macedo Costa 
i, Dr. Cosme de Sá Pereira, L · 

' . 
José Marianno Carneiro da Cunha obteve a. 
maioria de votos, conforme exige a 'léi; é de 
parecer: · 

i. o Que sejam approvadas as eleições do 20 
districto da provincia de Pernambuco; . 

2. 0 Qu~ seja reconhecido e declarado de·· 
putado pelo mesmo ·districto o Dr ~- Iose -Mai'i
anno Carneiro da Cunha. 

Pro..,incia do Ceará (SO districto) 

A {a. commisgão de inquerito examinou as au
th~nticas da eleição do 8° districto do Ceará, 
.menos a da parochia de S. Bernardo . de Russas, 
e, nio encontrando irregularidadA ou vicio que 
inquinem de nullidade as referidas eleições; 
verificou terem obtido votos (incluin:io a vota.-. 

o da~. arochia de Morada Nova cu 'a. authen-
tica nio ôra. presente JUnta. apuradora,. e sun. 
á esta. commissão) Dr. Alvaro Caminha. Ta
vares da Silva 530 votos, Dr. José Avelino Gar-

' . 
maioria absoluta o Dr. Alvaro Caminha. 

Assim, pois,. á de parecer a eommissão: 
i . 0 Que sejam approvadas as eleições do So 

districto da provincia do Ceará ; . 
2. o Que seja reconhecido e declarado depu

tado pelo mesmo districto o Dr. Alvaro Ca
minha Tavares da Silva. 

Sala das commissões em 23 Fevereiro de 1885. 
-M. Ahes de Araujo.-Franklin Doria.
Jocu.zuim Pedro.-Jose M a1·ianno .-Samue'e 
Mac-DoweU.- Bento Oeciliano dos Santos 
Ramos .-Joaquim Ta-oaref de Mello Ba,·
reto.-Jos.d Pornpeu de A_. Ca-oalcanti. 

N. 40~1885 -

ProtJincia de Pernambuco (4° districto) 

A i• comm.is~ão de i~querito examinou as 
authentieas da eleiÇio procedida nos sete eolle
legios de que se· compõe o 4° distcicto da ·pro-
víncia de PernambucO. ;_ · · · · · · 
· Conside!"&ndo qúe ~ tó~o ,o proces~~ - ~leitora! 

correu regalarmente, nlo tendo-lhe :51j,dc) pre
sente protesto ou eontest~Çio algiíma ; e · · 
· · Considéra.rido· que, da authentica da apuràoão 
se evidencia ter obtido maioria ·absoluta de 
votos o Dr. Joaquim Tavares de. Mello Ba.i'reto, 
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cujo no~e toi ~utfraga. do eom 3~5 votos, Atendo I em que s:3 deram irregularidades constantes 
o seu unmedtato, Dr. Bels.rmmo Corres. de doa protestos apresent:idos á.s respectivas meSS\.8 
Oliveira Andrade, obtido 260; é de parecer : eleitorae3. . . 

i.~ Que sejam approvadas as eleiçõ~s do I:l" ta. secção da. parochia d~ Sant'Anna de 
4° distrieto da provincia de Pernambuco ; Obtdos o fia~l da um. do~ :andtda.tos proteslou 

• o ue seJa. recon ec1 o e ee ara o e
putado pelo mesmo distrieto o Dr •. Joaquim 
Tavares de Mello Bar.rew. 

a a as comm1ssoes em e evereuo 
de 1885.- M. A.lves de A1·aujo.- Franktin 
Doria.-Joaquim Pedro.- Jose M arianno.
Samuel W. Mac-DoweU.- Bento CeciZiano 
dos 8a1~tos Ramos.-Jose Pompeu de A. Ca-
1'alcanti.-ALt7aro Caminha. 

N. 4i -i885 

Pro-vincia de Pernambuco ·(5° dist1·icto) 

' Dezembro do anno findo, para. um deput;~do á 
Assembléa Geral Legislativa, não obstante 
haverem sido substitllidos os· dous mesarios da 
t~rm~ e 1mme JatQs aoS.JUl~es de paz na orga
tnzaçao da mesa do i 0 d1str1cto da parochia de 
Sant• Anna do Bom Jardim ás 9 horaa damanbã 
sem ter havido patticipaçito escripta de não pode: 
rem comparecer, o qu~ tambem deu ... se na paro
chia de Sant' Anna de Vicencia. com a. substitui
ção do 2° immediato pelo 3o ; e sem fÁllar em 
outras menores irregul~ridades ; é todavia de 

· parecer, visto não·se ter apresentado protesto 
algam pet"ante as mesas -eleitoraea, nem contes-

, - . . . . 
vendo alcançado ma.ioria. absoluta. de voto~ e~ 
i 0 . escrutinio o Dr. Antonio ~paminondas qe . 

· t.& Que sejam approvadas as eleições das p&· 
rochias ·da Conceição de Nazaretb, Sant'Anna 
de Vicencia, Santo Antonio de Tracunhaem 
do i o e 2() districto de Sant' Anna do Bom Jar
ditn e da. dG Bom Despa.eho da Lagóa. Secca. 

2.• Que sej& reconhecido deputado P,elo 5° 
districto da. provineia. de Pernambuco o Dr. An
tonio Epaminondas de .Mello. 

Sa.la das conferencias da i• commidlo de 
inquerito, 23 de Fevereil'o de i885.-Samuel 
Mac-DoweU.-M . .A.l..,es de Arau}o.-Fra.n
hZif" Doria.--JOD!JUim Psdro.-Jose Ma
rianno.-Bento Ceciliano doa 8antoa Ramos 
-Joaquim Ta'Oa1·es de MeZlo Barreto.
Jose Pompeu de A. Ca'l)a~canti.-.A.l..,aro Ca
minha. 

N. 42-.1885 

Provz·nc~á do Para (6=> districto) 

A fa. commissão de inqo:erito examinou às 
authenticas ·da eleição ·procedid& em {o dfl De

. zembro !le 1884 no 6-' districto da · província do 
Pará, com excepção da do collegio de Villa. 

· Franca que . Jião lhe. foi. presente e .verificou 
. que · em todas. . ellas eorreu· regularmente o 

processo eleitoral. menos · quanto. aos eollegios 
. de Sant'Anna de Obidos, (!•secção) e Santarem 

corrido o cidadão Philomeno lsidoro Barreto, 
que ha dous annos, mudá.ra. a sua residencia 
ara a ca ital da rovincia do Amazonas onde 

se acha quahficado. Contra-prot,~stou o fiscal 
do outro candidato declarando que o referido 
eleitor não se achava eliminc.do do alistamento 
da secção, que exhibiu o seu titulo na occa
sião da chamada, sendo admi ttido a votar sem 
contestação e outrosim que o § 23 do art. 232 
do regulamento eleitoral . só commina penas 
ao eleitor que. votar por mais de uma vez na 
mesma eleição aproveitando-se do alistamento· 
duplo.- A' commissâo pareeam razoaveis os. 

ferida eleição, entre outras recusára a mesa. 
ao fiscal o direito de verificar os titulas dos
eleitores chamados a. votar. 

mesa co - r s . i · m-
missão parece .prodac--nte a argumentação do 
contra-protesto ; a minoria, porém, n4'o pa
receram procedentes a.s ratões do mesmo con-· 
tra-proteato quanto ao ultimo ponto, visto que 
o art. 133 do regulamento permitte, não só 
aos ftsca.ea como aos membros da mesa e elei
tores da respectiva parocbia, districto 00 secção 
suscitar questões e intervir na sua discussão ;. 

·e ainda mais porque, pelo proprio espírito da . - .. 
inhibidoa de examinar a veracidade dos titulas 
apresentados lls mesa&': tanto D:Jais qaanto o 
contra- rotesto, neaA pa.rLe, limita-ae a. dizer 
que a mesa cn o negou ao sca 1re1 o a. gum, 
nlo conaantindo aómente que elle se ingeriasB 
Jla& deliberações ela. meu ou questões ante ella 
susaitadae, em faee do·§ 2" do art. {31 do re
galamento ,, eaquecendo·sll da terminante· 
diapoaiçlo da uhima parte do art. i:13; nasim, 
poia, & minoria da commiaalo propõe em 
emenda a annu!laçlo da. eleiçlo do referido -
collegio de Santarém. · 

Aa domai• eleiç6a51 correram regularmente, 
obtendo a maioria de votos o Dr. Sa.mael Wal· 
lace Mae-Dowell (3ti9 votos) e o Dr. Manoel' 
Francisco Machado (163). 

A eommisdo prop1Se: 
i. o Qoe sejam approvàdas as eleições doa col .. 
• d 6() dia ricto da rovincia do Pará ; 

. 2.o Qae seja reconhecido e declarado depu-
tido· pelo mesmo· districto o Dr. Sa.muel W a.l-
laee Mae-Dowell. · 

Sala das commissões e.m. 23 de Fevereit"o 
de 1885.-.M. Aloes de Araujo, vencido.- · 
FrankUn Doria, vencido.~Jo~im Pedro, . 
vencido.-Jose Marianno, vencido.-Bento 
CeciUano dos Santos Ra?nos.-José Pompet' 
de ·A. O'a-uaZclinti.-A.l-ua1·o Caminha.~"Jo.a- · 

. quim Tat7ares de Mello Barreto-Samuel W. _ 
Màc-Dowell, votei' s6 na questão sobre.·a va~i-
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dade da eleição de Santarem, por ser de direito 
e não depender della 9 meu reconhecimento 
como deputado. 

A minoria da. oo~missão; pelos fundamentos 
exharados no parecer supra propõe a seguinte 
emenda á rimeira conclusão : 

Qae sejam approvadas as eleições do 6o dis
tricto . da provincia do Pará, menos a do colle

io de Santarem ue deve ser ann11llada. e 
deseontan o-!':e-aos candidatos os votos obtidos 
no mesmo collegio. 

Sala das commissões em 23 de Fevereiro 
de 1885.-M. Al"'es de A1·aujo.-Fran'klin 
IJoria .-loaguim Pedro Soares.-Jose Ma
rianno. 

Documen,to n. ·1 

Acta da eleitoral da 
--------~~e~g~· ' 

cidade de Santarém, provincia do Pará.- Aos 
30 dias do mez de Novembro de f884, pelas 

ras da manhã reunidos no a o da Camara 
Municipal,· o 2° juiz de paz da parochia, An
tonio Benedicto ~e Oliy1~ira Campos, 3o juio 
de paz, Manoel F1rmo P1nto de Campos, com z . . ,. . . . ~ 

' Leopoldo ~ereira Macambira, · declarou o dito 
2o juiz de paz, que, na conformidade da lei 
eleitoral de 9 de Janeiro de 1883, e seu regu
lamento de i3 de Agosto do mesmo s.nno, as
sumia a pr2sidencia eleitoral em substituição 
legal do 1° juiz de paz João Victor Gonçalves 

. Campost que se acha impedido, não só por estar 
com assento na assembléa legislativa provin~ 
cillol, da. qual é membro, como tambem por ter 
partieipado ofticialmente não poder pre · · 
eleição de deputado geral, que ae vai fazer, por 
aqueUe motivo, e por estar soft'rendo em sua 
saude, não odendo su"eitar-se a trabalhos se-
dentanos, em consequenc1a do que, tendo o 
2o juiz de paz assumido a preaideucia, convo
c~va, como convocou, o 4° juiz de paz, Accen
dino Gonçalves Gentil, que logo compn.receu e 
tomtu assento. .Assim tambem, tendo deixado 
de comparecer o 2° immedia.to ao 4o juiz de 
paz, Antonio Joaquim Rodrigur.1 dos S&ntos, 
que se acha ausente ha doua an.oo1, da parochia, 
tendo mudado lU'\ residencia para a ca.pital, 
~endo por iaso oliminado do ahatamento, con
vocou o So immediato em votos, Mauricio José 
P~reira Maeambira, que logo c~mpareeeu e 
tomou assento. Deelãrou o pr:szdente estar 
i:nsta.llada. 0"11 organizada a mesa eleitoral, que, 
na conformidade da lei de 9 de Janeiro de 
1881, e ·art. i70 do regulamento de 13 de 
Agosto do mesmo anno, tem de fazer a eleiçio 

. e um epu o ssem ea era egts a va., 
que cabe dar a este 6° circulo eleitoral, cuja 
eleição deverà proceder-se ama.nhl, 1 o de De
~embro, ás 9 horas do dia, devendo a mesa 
eleitor~ achar-se presente a essa hora e neste 
·toea.l, aftm de receber o voto dos eleitores. 

que vai assignáda pelo presidente, mesa.rios, 
fiscal e eleitores que o quizera.m fazer. Eu, 
Manoel Benedicto da Silva, escrivão do juizo de 
pu, a eacreTi. Declaro, a lei que se trats. na 
aeta, é de i88i, e não de i883. O escrivão, 
Mano 1 en · ilva o s · · -
tonio Benedicto de Oliveira Campos, Manoel 
Firmo Pinto de Campos, José Leopoldo Pe
reira Macambira, Accendino Gonçalves Gentil, 

a • • • - r ira.. e 
em tempo, que o fiscal Antonio Rodrigues 
Collares deixou de assignar a acta acima9 

sem declarar o motivo, · e que a apresentáção 
desse :fiscal foi feita pelos eleitores Joaquim. 
Manoel Ferreira e Silva e Marcellino Antonio 
de Souza; do que se faz esta declaração, em. 
virtule do art.107, § 2' do regulamento de 13 de 
Agosto de 188i. Eu, Manoel Benedicto da · 
Silt:a, eaeriv~o do jui~o ~e paz, o escrevi.' An-

' Manoel Firmo Pinto de Campos, José Leo· 
poldo Pereira. Macambira, Accendino Gon
abes Gentil Mauricio José Pereira Maeam-

birn, C. C. por mim, Jose Joaquim de Menezes 
Sa.rmento9 tabeUião de notas.-Antonio Be, 
nedicto de. Oli"'e~ra Campos, presidente:-

' . 
-Mau.riciolosé Pereira Macambira.-Accen-
dino Gonçah>es Gentil.-Jo1e Leopoldo Pe-
reira M acambira. · 

·Documento n. 2 
Aeta da eleição para deputado à Asaemblea 

Geral Legislativa, pela parochia. de Santarém, 
provincia do Pará.-No dia i do mez de De
z~mbro do. an;11o de 1884, na .cidade de Santa-

Apresentou-se o ·· eleitor Antonio Jo"'9uim gulamento de · 13 de Agosto do mes:g10 anuo, 
. ROdrigues COllares, como :fiscal do cand1dato designando o. mesario Manoel Firmo Pinto de 

. · Dr. -Manoel Franeiseo · Machádo, e oomo . tal . ·campos, para. servir de secretario, e o meaario 
--fOi conside~o, á vista da :dee~ra.ção eseripta ,.José Leopoldo P~reira Macambira.~ para fazer1a 
· deste. Organtzada a mesa., satisfe1tos todos os ·chamada dos ele1.tores. Este ·mesmo começou 
.requiaitos legaes, 'foi ' laVrada a presente aeta., · a chamada. pela respectiva ·lista : d~ eleitores, 
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observando a. ordem dos quarteirões e o nu- da Motta, Prudencio José Lopes, Antonio Carlos 
mero destes, confor:01e o alistamento. A' pro· Bai"jona de Miranda , Virg-inio Antonio da 
porção que eram chamados, cada eleitor, exhi- Motta, José João Vieira de Menezes, Antonio 
bindo o seu titulo, introduzia na urna uma Fernandes da Silva, Feliciano Gaudencio de 
cedula, fecha::la de t_odos os. lados,. com .o com- Oliyeir~ ~ego, J~aquim de Oljveira.Rego, ~oão . . . 
presença. para este fim destinado. Finda a. vo- E~elvino Fró?s,. Antonio Luiz de Almeida,
tação, o secretario lavrou um termo em seguida S1mão de Ohve1ra Campos e Silva, Gustavo . 
da assigna.tura do ultimo eleitor, no respectivo Caetano. Corrêa, H gino de Oliveira Martins 

vro, ec aran o o numero e es, ass1gna.n o a Antoo1o 1s1ar1o a 1 va, Antonio Bibiano àe 
mesa eleitoral e fiscal. Immediatamente passou Ca~valho, Augusto Atha.nasio Picanço, Francis
a. fazer a ~puração geral·das cedulas recebidas, co Odorieo da Silva Neves, Francisco Amazonas 
depois de contadas em numero de i37 emma.s· Pica.nço, José Crispim Ferreira. Campos, Joa· 
sa.das, abrindo para. este fim a urna, repar- quim Josê de Almeida. e Cunha, Manoel Antonio 
tindo o presidente as lettraa do alphabeto Ferreira, Manoel de Alcantra Rebello, Thomaz 
pelos tre;; mesarios e designando o mesario Jo- da Graça. Picanço, Augusto Antonio Ferreira, 
sé Leopoldo Pereira Macambira para ler as lis- Pedro Luiz Coelho, Sebastião Roque de Oliveira 
tas debaixo de sua imm.ediata. inspecçãc, escre- ·da. Paz, Leopoldo José de SanfAnna., Faustino 
vendo cada um dos mesarios em sua relação o Gonçalves de Souza, João Caetano ~ereira, Ma-

ga.rismos saccessivos da numeração ordinaria, 
repettndo o ultimo na.mero em voz alta, á pro-

r ... ue r · a dula tirada. da urna. 
Concluida a apuração, o secretario, sem interru
pção a~guma, fez uma relação de todos os vot: s 
e publi~ou o nome delles e o numero de. votos 

ral Legislativa, sendo esta a ordem .da votação, 
conforme a apuração geral que é a seguinte o 
Dr. Samuel Wallce Mac-Dowel, advogado 
residente na capital, desta província, cento e 
vinte um votos e um em separado: Dr. Manuel 
Franctsco Machado, proprietario residente em 
Obidos, qainze votos; e 'deste resultado se affi
xou em edital na porta do edi:ficio. O eleitor 
Antonio Rodrig:aes ~lla.res &;Pr'esentou um 

os membros da mega., e será remettidq a ca
mara dos deputados, appenso as autbenticas. 
Esse rotesto foi unanimemente contra-pro-
testa o pe a. mesa, sen o a sa.s as suaa 11. e
gações, constando o contra protesto da mesa de 
outro appenao a mesma a.cta. Dedxaram de 
compal'"ecer, perdendo por isso o direito de vo
tar, os eleitores seguintes : Antonio José Re
bello, Paulo José da Cunha, Antonio Joaquim 

. Rodrigues doa Santos, Geraldo Francisco de 
Maga.lhles, lsaac Asulai, Joio da Costa Pe· 
reira, Joaquim Joaé de Bastos Filho, Galdino 
Velloso Pereira, Olympio Joaé :[l'ernandea Bat• 
tos, Secundino Pinto Guimar!es, Simllo José 
de Oliveira Campos, Affonso José de Castro, 
Antonio Ped•·o Belfort Gomes, Alfredo Guerra, 
Benelioto José de Medeiros, Joio Alve1 Mo
reira do Carmo, Iosé Silvieto de Bastos, Sim· 
plicio José Corrêa, Victor José Pinto de Ca.m .. 
pos, Alfredo Ferreira. da Silva, Belarmino Pe. . . . . " ' 

1 • 
na, João Cancio Ferreira de Leão, Josó Luiz 
da ·silva e Souza, José Geroncio Pereira de 
Mello, Cezar Augusto Rodrigues de Mattos, 
Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves, 
Francisco Lourenço de Novôa, João Baptista 
de Mattos, José Antonio Nunes, João Regis 
Pinheiro, Joaquim Hon.orio da Silva Rebel
lo, José Ciaadio da Szlva. Rebello, Francisc11 
Rodrigues Vianna, Joio Pereira RamoQ, Nicaeio 
Jósé . de Oliveira, lgilacio ltodrigues Pinto, 
Bellarmino Fausto de Sant'Anna, ·Josó :Cnrcino 

v. I.-10 

' Rodrigues dos Santos e José Marques de 
Abreu. .A mesa. resolveu por unanimidade 
a urar em se arado uma cedula r m t-: 
terã junto ás authentiea.s, por lhe faltar o dis
tico ~ para deputado geral. - Pelo presidente. -
da mesa foi chamado o tabellião José Joaquim 

' notas esta acta . Todos os papeis relativos á 
eleição foram queimados em presença. da. mesa 
eleitoral. Terminados todos os trabalhos, man
dou-se que o secretario extrahisse as ires 
cópias authentica.s, que terão o destino legal, 
remettendo depois o livro das actas á Ca.ma.ra 
Municipal. Lida esta sera aBBigna.da. pelo 
presidente, mesarios, fiscal e eleitores que o 
quizerem.-.Eu, Manoe.l Firmo Pi_nto de ~m-

de Oliveira Campos, presidente, Manoel Firmo 
Pint.o de Campos, José Leopoldo Pereira Ma
cambira, Accendino Go~çalves Gentil, Mauricio 

ose eretra. acam a. a i a 
clara em tempo que, tendo sido convidado pelo 
presidente da mesat o eleitor Antonio Rodl'i• 
gues Colla.res, eomo fiscal do candidato Dr. Ma
noel Francisco Machado, para aaasignar esta 
acta, nlo o q uiz fazer, do que a mesa mandou fa· 
zer esta rleclaraçlo, que vai assignada por olla, 
e ;peloe eleitores que o quizerorn, Eu, Manoel 
F1rmo Pinto ae Campo•, aecretario, a 01crevi. 
Antonio Benedir.to de Oliveira Campo•, Manoel 
Firmo Pinto de Campos, Joaé Leopoldo Pereira 
Macambira, Aecendino Gonçalvea Gentil, Mau
ricio José Pereira Macambira, Dr. Antonio 
Joaquim Gomes do Amaral, Ignacio José 
Correia, José Caetano Correia, Francisco José 
Mascarenhas, Manoel de Oliveira. Campos, 
Gustavo · Honorio Serotheau, Miguel Antonio . . . 

' Iador, José Victor de Campos,Antonio Joaquim 
Vianna., Bibiano da .Motta de Siqueira, An-:o 
tonio Ma.rcellino da Silva, Francisco Carlos Pe
reira, Antonio José Lobato. 
. Fica registrada esta acta. de :fts. 32 a 35, do 
competente livro de notas do meu cartorio• 
Santa.rém, 1° de Dezembro de f884.- 0 -· 2° ta
bellião, Jose joaquim de M O'raes Sarmento. · 

C. C. por mim.- Jose Joaquim ele M o,.aes 
Sarmento. tabellião de notas.-Antonio Bene~ 
dicto de OlirJeira Campos, presidente.~ Ma· 
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noel Firmo Pinto .de Campos, secretario.
Mauric,.o Jose Pereira Macambira.- Accen
dino Gonçal-oes Gentil.- José Leopoldo Pe-
.reira M acambira. . 

Documento n. 3 

Ulms. Sra. presidente e mais membros da 
mesa eleitoral.- O abaixo assignado, eleitor 
desta parochia e fiscal na eleição de deputado 

saem e~ era ·pe o ' str1cto proVln-
cia, protesta contra a illega!idade da mesa 
ac~ual (Jelos motivos seguintes: 

t..o Porque a mesa. eleitoral, organizada para 
fazer a nomeação do preai .ente e membros da. 
mesa actoal:, deix,ou de proceder de conformi
dade com o di~po-:to no art. 104 do regulamento 
de 13 de Agosto de 1881, que ordena que taes 
nomeações sejam f~itas por eleição. 

2.u Porque a mesa é igua!ment·~ illegitima, or 
r st o const1tu1 a por mt~83-tgua mente 1 ega; 

portanto, em face da disposição do art. 98 do 
regulamento citado~ ~ão podendo o)uiz de paz 

2.0 Que o i o ponto do Dl'OtPsto é simplesmente 
inepto, visto como o qüe rege a formação das 
mesá.s eleitoraes, onde não ha secções, é o 
art. 98 do regulamento de 13 de Agcsto de 
1881, e nlo o 104. 

3-0 ·ue o auto si o • 
e não entendeu o art. 15, § 7o, n. f, 2~ parte 
da lei de 9 de Janeiro de t88t, e o § i<~ do 
art. 98 do reg~lamento de 13 de Agosto do 

• e ea-s nes " 
rochia de não poder o f o juiz de paz João Victor 
Gonçalves Campos presidir a eleição, por se 

·achar i111pedido em os tl"'.a;balhos da Assembléa 
Provincial,da qual é membro, como participara 
officialmente, e por não poder sujeitar-se a 
trabalhos sedentarios. 

4. o .Que o 3o ponto do protesto careêe de ver
dade; e contra elle protesta a maioria do elei-
torado da par...chia. · 

o 

-nos casos de falta, ausencia oo impe,limento 
do mais votado, segue-se que a mesa eleitoral 

--------~u~e_c~o~n~s~t~it~u~iu~e~s~ta~·~fo~i~il~le~~m~e~n~t=e~r~e~s~id~i~d~a1-~~~~~~~~~~~~~~1U~~cia~r-----
pelo 2° JUIZ de paz Antonio Benedicto de 0 protesto, que vai appenso a authentica da 
Oliveit•a. Campos, achando-se presente e dentro . eleição éom este contraprotesto e a partici-
do edificio em que funcciooava a me~a o pação o~cial do 1o juiz de paz, que motivou ao 
1° juiz de paz, João Victor Gonçalves Cam- '20 juiz: d~ paz assumir a presideneia da mesa, 
pos, e que portanto á illegitima a mesa actual convoeanjo 0 4o· juiz de paz na fórma da lei 
por aquella constituida. · d 

3. 0 Por ter o eleitor Manoel Sebastião de Mo- . CltR a. 
raes Sarmento assignalo 110 livro antes de Mesa eleitoral da parochia de Santarém, f de 
depositar a cedula na urna, não sendo de ac- · Dezembro de 1884.- AntoKio Benedicto de 
côrdo com o art. 143 dQ decreto n. 8213 de 13 oe~"eiraOampos, presiiente.-Manod Firmo 

., . · ptJs, secretario. ..\faurieio Jose 
Pereira · M acambira.- Accendino Gonçalves 
Gentil.- Jose Leopoldo Pereira Macambira. 

4. 0 Por ter sido recusado á fiscalisação, pela 
mesa, dos titulos dos eleitores pelo abaixo assi
gna ·Jo, apezar d~ ter requerido esta formau.'---J------------~ ............. .,....71>-..---I!I~--------------
dade. 

Requer, portanLo~ que, fazendo-se menslo na 
acta e rubricado o seu protesto pela mesa. aeja 
appens~do · a cópia da. mesma acta na fórma 
à lei. 

Santarém, 1° de Dezembro de 1884..-0 fiscal 
Antonio Rodrigue1 Collares. 

Documento n. 4 

A mPaa eleitoral d& paroehia de Santarém, 
unanimemente contraprotestando o e"pecio~o 
protesto. que acaba de· apresentar o colleçtor 
aas rend"s provinciae~, Antonio Rodrigues Col
lares, fiscal do candidato Manoel Francisco 
Machàdo, d ~clara o seguinte: 

1 . 0 Que o protesLo é esp~cioso, filho do de . 
pe_ito. por t_er o signatário do protf·Sto visto 
abOrtado o aea plano de cabala eleitoral, feito 
como agente do governo, e~tanJo no pl~no 
exercicio de eollect.or das rend •B tJroviac~aes, 
de ac,·ôrdo com o collector- das renda.a geraes, 
Jayme de Oliveira Pimentel, e o juiz rnuniei1 al 
sapplente em exer.:icio pleno, Francisco Pa
checo de Azevedo, os qaaes ae diziam agentes 
do governo para pleitearem a eleiçlo em fllvor 
do aeu candidato; como fizeram ostensiva
mente-. . . 

Cidade de Santarém, 29 de Novembro de i884. 
IUm. Sr.- Comrnunico a V. S., para 01 fins 

legaes, que, não só m~ acho impr•dido de poder 
funccionar como t.J juiz d~ paz desta parochia, 
para presidir i organizaç~'! da mesa eleitoral, 
aenlo tambem para a eletçllo que tem de pro• 
ceder·IF'l no dia 1 •J de Dezembro para deputado 
a\ .Aa.embJoa Geral, por me achar com assento 
na Atl8mbléa LegiaJativa Provincial, da qual 
faço parte, e por incomrnodOI o!9 I&Ude, que mt 
privam de quaeaqar-•r tr~balb: •s sedentario~, por 
motivo doa quae1 obtive licença ; eornp ti udo, 
port~nt.o, a V. S. presidir aos trabalhos da or• 
ganização da mesa eleitoral e t..'Ons~quente 
eleição, na. qualidade de 2° juiz de paz. 

a ~- • 
Benedicto de Oliveira Campos. digno 2° juiz de 
paz da parochia de Santarém..- O f o juiz de 
paz JoiJo · Victor G. Campos, deputado á 
Assembléa Provincia.l. 

N. 43-!885 

Provincia do Rio Grande do Norte (fO dis
tricto) 

A i• commiaslo de inquerito, e~aminando 
detidamente tOdas a8 authentieaa eleitol'&ea . do 
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fo districto da provineia do Rio Grande do 
Nor.te, verificou o seguinte : 

· Na. pa.rochla. de Natal, tendo sido, na orga
nização da mesa, sub~tituido, pelo 3·~ o 2o irn.
medi~to que p~,·~cipou tno1estia, succedea qae, 

signa.l" ~lU <l?s eleifor~s, pa.ra. eo01pleta.r a. 
mesa, fot a. de1ugna.ção fe1t.a., não pelo pre3ide.nte 
mas pP.la. ma.iori.a. da. mesa.. · 1 

2. 0 Niio se convidou, nesse dia. os 3o e 4° im~ 

. . 
:\')otar, diz a. .acta, e sendo-lhe offerecido o 
l~gar _ ,,.a mesa parochial pelo rcspecti'J)o pre
sidente. deia:ou de toma.r as~ento or lh'o neto 
ter ce t o o su stttu.to. 
. Semelh·1n.te procedimt:!nto constituiria mani
festa infr..aeçã.o do a.rt. !36 do decreto n. 8213 
de? Ago:to de 1881, si estivesse provado que o 
2° 1m.rned1ato comparecera na occasillo de re
uni,--se a mesa, o que não· parece prova.vel na. 
ausencia de qualquer protesto que até hoje ain
da não foi apresent1dCJ. · 

Nas parochia.s de Nossa. Senhora da. Con
ceição de M 'cahyba, S. Josó de Mipibú, Can-

sistiu s.o processo eleitora.l e a~signou ar-es
pectiva. aeta. 

Consta da. authentica ainda, ua nesse eolle-
gto, teu o vota o e ex ores, oram. aparados 
45 votos. · 

A. mesa paroehia.l de S. Joã<> Baptista. de 
Arez &l'bi\ra.riamente deixou de aceita.r um pro· 
tel!to que foi offerecido,e não vein com ares
pectiva auchentica. Etn declaração f<>ita, em 
seguida à acta, diz a mesma mesa. que o es
erivl\o de pa.z e notas José Barbosa Nobre de 
Gouvêa. we ausentou pa.ra. não fazer a transcri-

• pQ!o legal, pelo que nomeou ella.par" es~e fim, 
outro cidadlo. 

Em Goya.ni.nha votsrs:m 123 eleitoree,e~apeza.r 
de terem aido eonta.daa outras tanta$ cedulas, 
.a.ppareeeu nma de mai~. Houve protesLo im- l 
pugnado pela mess. 

Finalmente, na. parochia de Nossa Senhor.a 
da c.,nceição de Macau deram-se os seguintes 

.Apezar de não -se ter remettido1 com .s. ·aa- · 
thent.i~. eópia da -aets. da organiza~ão da mesa.\ 
como ·é indispenaavel, -vê-se, pela proptie. ·aeta. 
da. elaição, onde se acham narrados algons 
fa.etos da vespel'a, que não póde -deixBl' de se 
considerar nulla -a organização d11o lllesa paro
chiai, e a respectiva eleição pelas seguintes 
razões-: 

i. 0 Nio tendo, no dia.-30 de Novembro ultimo, 
.o 1 o iwmediato ao fo jaiZ de • pu C{tl6l'ida de-

mediatoa ao 4° juiz de paz. ' 
o . • ..... 

Da.s 1079 cedulas apurada.~ foi este o.rej;ultado ; 
Dr. Amaro Ci:l.rneil'o Be~erra Cavalcanti, 

6~7 -votos. 
Dr. 'l'arquinio Bra.ulic de Sooza. Ama.rante, 

450 votos. 
Dr. Vicente Igna.cio Pereira, i voto. 
M 1jor Mtguel Ribeiro Dantas. i -v-oto~ 
Não pod-lndo, pois, inílair no resultado do 

phito eieitora.i a annutlação do eoUegio ® 
Ma.ca.u e a dedu ão das 4 cedulas .. 
cera.tn de mds em Touros e Goyaninha., é d~ 
parecer a comm.ís!Jão : 

ue se"a. a rova.da a elei ão do fo district 
do Rio Grande do Nort~; 

Ql\e Qeja. reconhecido e declarado deputado 
pelo mesmo diatricto o Dr. Amaro Carneiro Be .. 
zerra. Cavalcanti. 

Sala. das B"S";ões da. i~~> eommissão d~ inque ... 
rito em 24 de Fevereiro de i835. -Ãl'Uaro Ca
t1Zinka. - M. Alves de Araujo. - Frankli'z 
Doria.- Joaquim Pedro.- Bento Ceciliano 
dos $a1ttos Ramos.- Sam-uet M ac Dowell.
J(Jse Pompeu.-J(Jaquim TavareG. 

N. 44-!885 

P1·o,ineía áe S. Paulo {9° districto) 

A 2• eommissão de inquerito, ex~Lminando a 
eleição do 9' distr.icto da provincia de S. ·Pa.alo, 
em i o e 2° aerutinioa assa. a ex or se a,. 
reeer: 

Compõ"e-ae a g=> àistricto de 2l paracbias ; 
em todas e\las conell a eleiÇão regularmente 
nos dou11 àaerut.inios, havendo apenas um pro
te!JtO ·sem proeede.ac·ia, contra s validade da 
eleição, no 2' escrutin'io, ·na parochia. de Canna 
Verde de Ba.tataes, conforme victoriosarilentl:l'O 
demoastroa a me$& em am eontra-protesto. 

Na .paroebia. d~ S. Simão foram eneont.ft\dOB 
na urn~ tres envolaeros, dentro '-doa qua~ i2 
oatroB com tres cedalas, cont8Ddo o nome do 
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·Dr~ Frederico do Nascimento Moura, as quaes 
ced1Jlas· deixou a mesa de apurar, proce~endo 
assim legalmente.· · 

Nãoâ tendo havido nullidades, reclamações 
o~ contestações, entende a commissão: 

Com e:xcepçio das paroehias · de Nossa · Se
nhora dos Remedios e da de Lençóes, realizou
se o processo eleitoral nesse distrieto, com as 
formalidades da lei, uhi.mando:.se a eleição sem 
protestos ou reclamações. . · 

Na parochia de Nossa Senhora dos ltemedios 
nao se cone utu. a e e1ça.o, por 1mpe iniento 
.dos fo e 2° juiz~s de paz no acto de iniciar-se o 
processo do recebimento d9.S.cedalas, e, segan-. . - .... 

Sala da 2• commissão de inquerito, aos 24 de 
Fevereiro de tae5.-AZcoforado Junior. -C. 
8aZZes.- Sckutel. - A. Carlos.- A~('i-edo 
Oha'Ues.~Alberto Bezamat. 

e Governo Provincial, por absoluta falta
0 

de elei
tores para substituírem os impedidos na fórma. 
da. lei. · 

N. 45-1885 

Prouincia da Bahia (4° rli~.trict.o) 

A 2a. eommissão de inquerito, tendo verifica
do· g,oa nas eleições ultimamente effectuadas no 
4°dlstrictoda Bahia, quer no 1o, quer no_2o es-
·cru nto, oram .o serva as as essenc1aes pres
cripções da lei eleitoral, de modo a merecerem 
taes eleições a approvação da camara, é de 

. . 

Que seja reconhecido, deputado pelo 4° dis
tricto da provincia da Bahia, o conselheiro 
Francisco Maria Sodré Pereira, que no 2o es
erutinio, ao qual concorreram 861 eleitores, 
obteve 486 votos. . 

Sala das commissões, 24 de Fevereiro de 
1885.-.Alfredo Cha-oes.-Schute~.-C. Salles. 
-.Alcoforado Junior.-.A. Carlos.- Alberto 
Bezamat. 

N. 46~f885 

Pro'Dincia de S. Pau~o (8° dist1"icto) 

A 2" commissã.o de inquerito, não encontran
do irregularidade ou vicio que possa annullar a. 
eleição do 8o districto da província de 3. Pau.lo, 
ou altenr o . resultado constante da acta da 

·respectivajunta apuradora, e verificando, além 
disso, que não· consta. a apresentação do protesto 
procedente, invalidando as eleições pa.rochiaes, 

·é de parecer que seja. reconhecido deputado o 
Dr. Prudente José de Moraes Barros. 

Sala da. comm.isslo, 24 de Fevereiro de i885. 
- Alcoforado lunio,·. - Ã~berlo Bezamat. 
- Schutel. -A. Carlos. - 'Alfredo Cha.,es. 

N. 47-i885 

Pro-oincia da Bahia (1.0~» districto) 

, A a. com!D1ss~Q. de mquento, tendo pro
. c.edido a :ounu.c1o~o exame de . todas as actas, 
. e demais papeis relativos á eleição das H pa
~ rochias do i O~» districto da provineia da Bahia , 
.verificou terem·~: _e!J:a. ~oncorrido 899 eleitores, · 
que !'otaram nos segü?,ntes cidadãos: 

' 'Df~ ~ Al-istides Cesar Spinola Za.ma. • • • • • • 478 
~: LUiz Francisco Junqueira Ayres de 

E na parochia da cidade de Lençóes võtou o 
eleitor Lucio Pereira Ramos, com o titulo do 
eleitor Manoel Facandes de Macedo ; e tendo a 
mesa. eleitoral verificado o facto, sómente depois. 
de posta a cedula na urna, não a.dmittiu que 
ell~ aasignassa o livro da inscripção, apprehen
deri.do o referido titulo ue or ma· i d . 
votos, resolveu não entregar ao seu proprieta
rio que se apt"esentou reclamando-o pór haver
lhe sido su~trahido por um hos.ee~e ; 

' e~te facto, ao qual se póde applicar a dispo-
sição do art. 232, § 1 o do decreto n. 82i3 de 13. 

que incorre o individuo que vota ou pretende 
votar com t~tulo eleitoral de outrem ; e apre
ciando, como lhe cumpl.'e, os demais factos e 
circumstancias dados na eleição a que se refere, 
é de parecer: 

Que se requisite do governo providencias em 
ordem a sei." responsabilisado o eleitor Luiz 
Pereira Ramos, que na ·eleição da cidade de 

· Lonçóes votou com titulo de outro ; ~ 
Que se· a reconhecido de utado elo 10~» dis .. 

trtcto a provme1a a. a.h1a o Dr. rtstt es. 
Cerar Spinola Zama., que na. eleição desse dis
tricto obteve em 1° escrutinio maioria absoluta .. 

a as cor:nm1ssoes, e evereuo & 
i885.-Alfredo Cha-oes.-Schute~.-C. SaUes. 
Alco(orado Junior~- A. Carlos.- Alberto 
Bezamat. 

N. 48-!885 

Pro-oincia do Rio de Janeiro (1.00 districto) 

A 2• commiaalo de verificaçlo de poderea, 
a quem foi presente o diploma do depatado 
eleito pelo iOo districto da provinci& do Rio de 
Ja.neiro, tendo examinado as a.uthenticu doa ti 
collegioà eleitoraes que compoem o referido 
diatricto, nada encontrou que podeaae inv&lidar 
o processo eleitoral, pelo que é a comm.isslo d& 
par~cer: 

· _Que seja reconhecido ·deputado pelo i ()o dia· 
1c a proV1nc1a o to e ane1ro o xm. 

-Sr. Dr. Manoel Peixoto de Lacerda Werneck • 
. Sala da 2• eommissio em 24 de Fevereiro de
i885.- A. CarZos.-SchuteL- C. SaUes.
Alberto .Bezamat.- Alcoforado Junior--
Alfredo Cha.,es. . ·. . .-

N . 49-t885 

Pro'Uincia de Sergipe (3° distrit?-fo) ;· · ·· : A-me ida .. .......... -....•.• ·· .. ~ . . • . . . 375 
A · segUnda. commissio de inquerito não en-

46 controu nas actas da. eleição do 3° districto da 
· Tenente·Coronel Apio Claudio da Rocha 

·Medrad.o ........................... . 
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provincia de Sergipe reclamação ou protesto· 
contra a validade de qualquer collegio. 

O resultado fi.nai da votação foi o seguinte : 

Vigario ,Olympio de So~za Campos..... 365 

Commendador Francisco Teixeira de 
Faria .... •.... . ......... · · ... · .... · 

votado, a commissão e de parecer : 
Que· sejam approvada.s as eleições do So dis

tricto da província de Sergipe, e reconhecido 
deputado pelo meamo districto o Sr. vigario 
Olynipio de Souza Campos. 

Sala das commissões em 23 de Fevereiro de 
1885.- Souza Oar'Oalho .-Carlos Affonso.-
0. SaUes.- Alfredo Chaves. - Alcoforado 
Junior.- A. Carlos.-SchuteL -Alberto 
Bezamat. 

N. 50-1885 

Provincia de S. Paulo (6° districto) 

A 2• eommissão de in uerito examinando as 
actas e eitoraes das parochias que fori:nam o 
6° districto da província de S. Paulo, tanto no 
1°.como no 2e> escrutínio, verificou : 
.. Que no i C) escrutínio não houve eleição na 
paro chia do Bairro Alto. 

Que na parochia de Xiririca foram apuradas 
93 cedula1, sendo 60 em separado, cujos votos 
recahiram : 46 n.o· conselheiro Martim Fran
cisco Ribeiro de An:irada., iO no conego Scipião 
Ferreira Goula.rt Jun ueira e 4 no Dr. I nacio 
Wa lace da Gama Cochrane, por estarem es~ 
·criptas em papel pautado. Os votos das 33 ce~ 
dulas restantes, em papel branco e anilado, re~ . . . . 
Castro, sendo aquellas remettidas pela mesa, 
assim como 12 involocros destas, 10 com diver· 
sas marcas de fabrica, e dous com salpicos de 
tinta preta. 
· Qae, tendo sido votados em to escratinio va
rias cidadãos, nenhum delles obteve a maioria 
absoluta, entra.Bdo em 2) escrutinio, marcado 
para o dia. iO de Janeiro, os dous mais votados: 
conselheiro Martim Francisco Ribeiro de An
drada, e Dr. Ignacio Wallace da Gama Co
chrane. 

Que na parochia de Iguape foi tom.ado em 
separado o voto do eleitor Joa.q aim Lourenço 
Ribeiro, por nãe# ter exhibido o competente ti-
tulo. · 

Qae na parochia de Xiririca houve um pro-. . ~ 

titulo, apre;;entan:lo outro meaario um protesto 
contra a validade da eleição em geral, pela in~ 
tervençio do governo, não exhibição titnlos 
dos eleitores de Itanhaem, voto de um eleitor 
em Ca.raguata.tuba, transferido para outra paro
chia excesso de cedula em Xiririca. contra-
protestando o conselheiro Martim Francisco Ri
beiro de Andrada. 

Que pela apuração feita pela referida junta 
' . . . 

Francisco Ribeiro de Andrada 633 votos, Dr. 
lgnacio Wa.Ilace da Gama Cochrane 597. 

Pelo que é a. commissão de parecer: 
1. 0 Que sejam considerados válidos os votos 

apurados em separado. no i 0 escrutínio da pa
rochia de Xiririca, escriptos em pa.pel pautado, 
por não ser isto prohibido pela lei ; assim como 
os das cedulas contidas nos involucros, cuja. 
marca de fabrica tambem não é rohibida., não 
estando provado que os sa picos de tinta preta 
fossem intencionalmente empregados para vio
lar o segredo do escrutínio. 

. 11e nao eVIa. ser apura a a ce a a e 
que se faz menção na. parochia de. Xiririca, de
vendo, por isso, ser descontado um voto do can
didato mais votado, conforme os precedentes 
constantemente seguidos pela ca.mara dos de
putados. 

4. 0 Que, nlo tendo sido provados os itens do 
.protesto apresentado á junta apuradora com 
relação á.s parochias a. ~ ue se refere, são vali~ 
das as eleições procedidas nas mesmas pa-
roc Ias. 

5. o Que deve ser contado ao conselheiro Mar
tim Francisco Ribeiro de Andrada o voto . a. pu-
ra o em separa o na 
Santos. 

6. o Que seja reconhecido e declarado depu
tado pelo 6° districto da província de S. PaUlo 
o conselheiro Martim Francisco Ribeiro de An~ 
drada. 

Sala da 2a. commisslo em 24 de Fevereiro 
de 1885.-Alco{orado Junior.-Sch-utel.-C. 
Salles .-Alfredo Cha'Oes .-Alberto Bezamat. 

N. 51-1885. 

Pro"'incia de Pernambuco (7° districto) 

A ta commissão de inquerito, tendo examinado 
as authentica.s das· eleições do 7° districto elei
toral da provine_!a ~e Pernambuco e achando-as 

. parecido uma. cedula de mais, consta·ndo da .x 
t f~ d dula ·a d Que sejam approvadas as eleições do mes.mo 

ac a. que ura encontra a uma ce um & e districto e reconhecido deputado 0 Dr. Sigis-
.um pedaço de papel em branco, sendo apurada. mundo Antonio Gonçalves, que obteve maioria 

Que na 2• secção da. parochia. de Santos foi · 
apurada em separado uma cedula,por nlo conter absoluta de votos no primeiro escrutimo. 
o nome todo de um doa candidatos, maa aómente Sala daa eommiuUes. em 24 de Fevereiro 
-Martim Francisco. de {885.- Joapim Pedro.- M • .Al11es de 
. Que perante a jttnt& apuradora um doi me- Arcaujo.- Frarà1clin Dorica.- Bento CeciZia~o 
.~arios chamou a attenção da meam& junta para doi Sanro1 Ramo•·- Jo1tl Pompeu do A. 
a irregulari~ade que se deu na parochia delta- Ccaecaloa"ll.-INqulm 2'aeGf'fl de M. Barreto • 
.nhaem, votandq os respectivos ~eleitores, 1em - Alt~aJ•o Camlw.-S••~t~l llac·DowJI. 
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N~ 5~1885 

Pro,incia de S. Paulo (2~ districto) 

A 2a. commissão de inquerito tendo exami
nado todas as autilenticas das acta.ti das elei-

e mais documentos concernentes á eleiçao do 
2o districto de S. Paulo: · 

Considerando ue na aro~hia de Jambeiro a 
mesa. eleitoral B installou no dia 28 -de No
vembro, as 9 horas da manhã (tres dias anLes 
da eleição), dando-se substituto immediata
menté ao 2' juiz de paz, que não havia. compa: 
recido. nem feito a communicaçã{) legal do 
.impedimento ; . 

Considerando que na parocbia de S. Luiz de 
Parahytinga a mesa. eleitoral sa insta.Uou a 30 
de Novembro, ás 9 horas da manhã, substi
tuindo-se, sem motivo algum declarado, o i o 
1mme ifl, o pP. o ; 

Considerando que vicio identico se deu na. 
organização da mesa da parochia do Patroc:nio, . . . . , , 
hora.::; da. manhã, com. o 4o e i o immediatos ao 
4° juiz de paz, sem que precedes"e a c01nmu
nicaç1:o legal do im edimento. da.- ar-te do 2o 
1mmed1ato e sem q 11e fo '8"\ convocado o 3 •, 
como expre:;sa.mente det"rmina a lei; 

Considerando essenciaes as formalidades pre
teridas· nas eleiçõ3s destas parochias, a 2a. com
missão de inquerito é de parecer: 

f. o Que não sejam approvadas as eleições 
das par .. chias do Jambeiro, S. Luiz do Parahy
ttinga e Pa.trocinio. 
· ·2. o Que sejam a..pprovadas as eleições de 
~da~ as out~as paroehias de 9.ue se compõe o 2o 

1c e1 o a a provmc1a. e . au o. 
3. 0 Que seja raconh"ci:lo e declarado depu

tado o consel~eiro An~ m!o Moreira de Ba.rroa, 
, ~ 

dos eleitor~s que compareceram ás eleições do 
mesmo 2o districto. 

Leopoldo de Bulhões.- AZf,.edo Cha.'Ves.
Alco(OJ·ar1o Junior.- A.. Carlos.- O. Salles. 
-8chutel.-Alberto Bezamat. 

N. 53-i885 

Pro,incia de S. Paulo (3~ di1tricto) 

A 2• commissio de inqueriw, tendo eumina
do t!>das as a:uthenticas das actas das eleições 
havtdaa nodta. i 0 de Dezembro proximo findo 
no 3o districto da província de S. Pa.ub, veriti~ 
eou ter obtido o Dr, Franci.:co d~ Paula Rodri
ga-es Alves1 fazendeiro advogado resident·e -em 
Gaa:ratinguetá 930 voto<J :; o conselheiro Bento . . 

. , r rea1 en e 
. em S. Paulo 666 votos; José Carlos do Patro
cínio, jor.nali'ita., residente na côrte, um voto. 
. Considerando que a .acta. da el.,ição da. paro
chia da :"iocaina não foi acompanhada como de
V~t_:à. da. orga!lização da mesa, o que impossi
~ilita a comm1ssão de conhecer da legalidade do 
-proee880 ~>leit~ral dessa. parocbia, caj~ vota.çio 
11io ·altera o resultado· da eleiçio do distrieto, é 
·~ parecer: . · 

to. Qa&sej~ conSiderada ·como não eXistente 
a eleiÇio -da,':dita paroehia ·; · 

2:). Que seja -reconhP.cido e decla.rado deputà. 
do o Dr. Francisco de Paula. Rodr'igu•s Alves, 
por ter reunido a maioria .absoluta. dos votos dos 
eleitores que concorreram á. eleição do 3o dis
tricto da. provineia. de S. Paulo, 

i835.-Leopotdo de Bulhões.-A.lfreào Cha
'IJes.-• .Ucofl)rado Junior.-C. Saltes.-Schu
tel.-A. Car&os.- Alberto Bezamat. 

E' remettido á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que, por intet•medio do govei'no, se 
re~uisite a apresentação do livro que serviu 
em 1876 para a reun,ião dos jurad(ls do termo 
de S. José Ja Lage,coma:rca .ia Imperatl·i z, pro
vinc1a das Alagôa.s, e assim tambem do pro
cesso original da revisão eleitoral feita no 

o SR. P:aE<;IDENTE : - Este requeri
rimento devh. ser apresentado por intermedio 

a commts;ão,porque,segun o o regtmP-n o. a e 
as emendas que qualquer deputado quize~ apre
sentar para serem pres··nt·•s ao conhectmento 
da ca.mara, devem ser l~vadas á commissão. 
Não obstante, eu vou sujeitar o requerimento a 
a.poiamePto e discussão, e a ca.mara resolverá 
como entender. · 

E' apoiado e aJ!.Pro-oado sem discussc%o ore
querimento. 

menciona a falta de apresentactão e remes :a. d& 
cópia autbentica da. acta da. organização da 
mesa da parochia de Santa Luzia do Norte, pro
vincia das Alagôas; e tendo eu em meu poder 
a. certidão dessa acta, e desejando que seja. sa.
nada. essa irregularidade, p ·ço a V. Ex.. que 
faça. encaminhar esta. certidão à respect1~a 
eommiasão para e:sta tomar della conheci
mento. 

E' o que tinha a dizer . 
O SR. PR11:siDENTE:-A reclamação do nobre 

deputado ser& attendida. 
E:ão remettidas á. mesa e em seguida á 2& 

commisaão de inquerfto as certidões das acta.s 
da. organuação da mesá eleitoral e da. eleição 
havida. na a.rochia da villa. de Sa.nta. .Luzia do 
Norte • 

O Sr. Ma c• Do'W'ell tem de solicitar 
da mes:~. uma pro"Videncia. no interease d•> es
cla.r·~cimento da ver.!ade em rela.ção á eleiçio 
do 6'> districto da província do P~:~rá., pelo qual 
acaba de sar eleito, recebendo pela segunda vez 
os su:ft'ragios dos eleitores de ae districto. 

Deve primeiramente jaatifiea.r a ra.zio por 
que, em v-ez derequer~r pArante ·á f• commis· 
Bio de inqaerito ·da qual f~.tz pa.rte, o vem fazer 
perante a -ea.mara ; e em segando logar·o · 
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Sr. presidente o informará. si é m:ds regimental 
ou mais eurial requerer essa providéncia como 
vem de fazer, apresentando um_ requerimento· 
escripto para ser sublli.ettido á discussão em 
votação, ou si independen.teD?e!lte disso entende 

respPctiva a informação verbal na. c9nformidade 
do regimento, fez.se o annuncio no Diario 
Offtciat convid'lndo os interessados a apres"ln
tarem suas exposições e contestaçces. No dia 
aprazado ningue~ se apresentando perante a 
eommissão para tal fim, resolveu ella que se la
vras~e parecer reconhecendo o orador deputado 
pel~ 6' districto da provincia do Pará. 

Na conferencia seguinte, o honrado relator . - . . ~- . 
' querito apresentou seu parecer escripto, no 

qual concluia reconhecendo o orador de!Jutado 
ora uelle districto, mas esta conclusão era 

precedida de outra, em q11e se reconhecia nu la 
a eleição procedida na freguezia de Santarem, 
por motivos que o o~ado~ não traz a de.b~te, 

ferir as disposições regimentae~. 
O Sr. PRESIDENTE.- Ainda bem que V. Ex. 

mesmo reconhece. 
O Sr. M...tc-DowELL diz que d'aqui concluirá 

V. Ex. que dentro do regimento o orador diri-
girá. á mesa o seu pelido. . 

Suscitou-se a discassão relativa. aos motivos 
d'es~~ a~nullação, que o to?lou de sorpreza pela 

Requer est11 publicação para que a camara 
vot~ com perfeito conhecimento da. materia. Si 
S. Ex. entender que póde deferir o seu pedido 
por attriuuição que lhe deu o regimento. inde
pendentemente de submetter o seu requerimento - . . -

• • 1 
porém, julgai-o indispensavel, o requerimento 
está feito noa s~guintes termos, e o enviará á 
m a L" 

O SR. PRESIDENTE informa a.o nobre depu
tado que a mesa resolveu, de intelligencia com 
as diversas eommiseões de inquerito, mandar
publicar aquelles Jocumentos que fossem. indi
cados pP-los relatores das mesmas commissões, 
de accõr.io com os interessados. 

O nobre deputado, portanto, entendendo-se 
com o illustre relator da commissão, poderá in
dicar a. publicação dos documentos a que se 

rém, si elle concordar, está resolvida a ques
tão, senão, V. Ex. sujeitará. o meu requeri
mento a a. oiamento e discus!'ãO. 

O SR. ALvEs DE AR~UJO:- Peço a. palavra. 
O SR. PREStoENTE nota. ao nobre deputacto

que a mes:1. não póde mandar publicar todos 
os papeis que se apresentam para esclareci
mento J.e questões. Semelhante publicação le
varia muito tempo e prej11dicaria, sem maior 
esclarecimento da verdade, a rapidez q11a se· 
exige na verifict~.ção de poder s. Nenhum di· 
reito, porém, é preterido desde que se che· 

m:ssão indicass~, entendendo-se com o interes• 
sado, todos os documentos que devessem ser 

e f' publicalos., 
sua eleição que via inquinada de nu !lidadA, o SR. ARAuJo GóES!- E quando não houver 
em relação a uma parochia. não teve outro a.ccordo W 
remeJio, visto que se tratava puramente de o SR. PRESIDENTE:- Neste caso se publica• 
uma questão jul"idica, que de modo algum af- rá, de~de que 0 inter •ssado entender ser isao 
fectava ao seu reconhecimento como deputado necessar:o para 0 esclarecimento da votação 
por aquelle distrieto, senão discutir para resal- sobre sua eleição. 
va.r, nos precedentes da. commissão, a fiel 
observancia da lei. O SR. ARAUJO Gó~~:;; :-E' uma medida só 

Assim o fez, e votando só menta nesta parte em beneficio do Dial'io O fficial. 
do parecer, declarou, como o Sr. presidente O Sa. PRESIDENTE diz que S. Ex.. enga· 
verá escripto, que só votou sobre a. validade na-ae, caso julgue que pretende-se tirar á ca
da eleição da freguezia de Santarém, por sr>r ma.ra qualquer esclarecimento: a medida to ... 
uma questão de direi to, e da. qual não dependia m ·tda. é só para o caso em que a publicação se 
o seu reconheeimr•nto como deputado. Mas a torne oc.:iosa . O intere :-eado é o JUÍZ : si elle 
minoria. da commissão, vencida neste ponto, entender que essa publicação é· necessaria. 
apresentou uma. emenda. na qual pede q11e a. par:~. ddesa. dos seus dir eitos, mandar-se-á. 
camara reconheça nulJa a eleição d·~ Santarém. fazel-a.. 
Compre en e o r. pres1 ente que J& então, 0 SR. MAc-Dows:LL :-Todas essas consi
quandot.inham passado o.; tramites r~"gimenhes, derações são muito judiciosas, mas não têm 
o oradot· não podia apresentar documentos r(jla- nenhuma applicação ao caso. 
tivo" ao ponto em questão. 

Nlo oi vem e.presentar hoje, ma.s q_uer que a O Sa. Pa&atDENTE :-Tem e. palavra o Sr · 
camara jul.:rue eo:n perf,ito conb~>c1mento da Alvea de Araujo. 
yerda le, e vetO requerer que aa publique, com o 
parecer da commlaslo, • ael.& d& or;:ttnizaçlo O Sr. Alve• de Ara.u.joa-Sr. 
C!a meaa, a acta da eleiçlo de S~tntarém, o pro- ~l"eatdente, o nobr, collega, dP.pata lo pelo . 
teato e contra-proteato, aos quaea ae refere Parâ, tentou renovar perante a eam~ra u~a 
esq. emenda, eomo documento juatificativo diacuaa:io que teve hontem logar na 1• comiDlJe 
della. . alo de poderes. 
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O Sa. M.A.c-DowELL:-Não apoiado; não ten-
tei tal. ··· 

O Sa. ALVES D~ .AB.AuJo:-Si o nobre depu
tado, em vez de VLr fazer esse requerimento a 
V. E-x., o. tivesse. feito á commissio sobr\3 a. 
publicação deste oeumento e de quantos ma1s 
elle ·quizesse, não só o rela.tor, como toda a 
nobre 1 a. com missão votariam para que esta pu-. . . . 
· O nobre deputado, porém, não fez requeri

mento algum, não offereceu 8 menor impugna
ção e veiu requerer á camara, como si- hou
vesse opposição ou má. vontade do rel&t01' da 
1a. commissão em relação a S. Ex., um dos 
aeuB' membros, procedimento que a. camara não 
acreditará. que eu tivesse tido. . . 

Quando fiz a exposição verbal sobre a eleição 
do districto, p_elo qual foi eleito o nobr~ depu-

. sem duvida alguma eu não estava inhibido de, 
quando lavrasse o parecer como relator, apre
sentar todos aquelles pontos que pudessem de-
Vl amente _eaç arecer a comanssao para ar o 
seu voto, afim _de ser o mesmo parecer presente 
à mesma camara. 

haver sorpreza para qualquer membro da com
miasiio, para qualquer interessado em negocias 
a ella sujeitos, porque o parecer e posto em 
discussão perante a commíssão e sujeito á 

· emenda. · · 
Desde que isto acontece, si o· nobre depu

tado quizesse um, dons, tres dias para meditar 
sobre esse parecer, para apresentar documen
tos contrarios á sua conclusão, não se lhe ne~ 

• ·s • 

OSa. MAc-DowELL:-Perdõe-me V. El:., o 
doeumento é a propria acta. 

ducta nesta camara, como membro da. i • com
missão de poderes, é dar a maior latitude à 
defesa. : todos os interessados hio de reconhecer 
que este é niio só o meu procedimento, como o 
da· eom.missão. Ora., t~i este é o meu procedi-. 
mento em relaçlo a qualqaer interessado que 
aqui se apresenta, eu não poderia ter con
ducta diversa em relação ao nobre depa.ta.cfo. 

O Sa. MAc-DowELL:- Perdóe-me V. Ex ; 
. eu. não preciso de defesa.; sou deputado como é 
o ro.ais liquido. (Cruzam-se apartes entre o 
me~o Sr. Mac-DpweU e o Sr. Bezerra 
Ca:oaZcanti~) · 

O Sa . . P.irBsiDENTE:- Attenção! Quem tem 
a palavra é o Sr. Alves de Araujo.· 

de ouvir-me, porque hei de concluir o que 
tenho 8 dizer a esta camara. 

O Sa. PaESIDliiNT.III:- A discussão nlo com· 
porta azedamea, nem ha. razão para ellea. 
O nobre relator da commissio ... atá dando ex· 
püca.ções, a meu ver, · as maiÇJ aa.tisfactoriu; 
por conseqn"ncia, aio eseasadas estas recla
mações. (Cor&tinuam os apartes · entre os 

· Srs. Mac-Dowell 6 Bezerra Oa.va.lcanti.) 
O Sa. Pa.'ESmRNri::- Attenção ! Quem tem 

a palaVI"a é o Sr. Alves de Araujo. 

O Sa. ALVES n:a: AB.AuJó:- O noaso regi.: 
mento, quando· mandou que estas discussôes ti
vessem logar no seio das commi8l5ões, teve em 
vista prevenir o que V. Ex. · acaba de ver. 
O que quer- dizer-discutirmos perànte aa com-.. . . . 
discussões~ E' isto expressamente prohibido· 
pelo regimento.. · 

Toda a discussão tem lo ar na commissão • 
esta apresenta o seu parecer, as suas ·conclu_; 
sões, . o seu rela.~rio,. e publica , toJos aquelles 
documentos que os 1ilter~ssa.dss pedem para 
serem publicados. 

Por que razão, pois, vem o nobre deputado 
fazer a V. Ex. um r-equerimento, requerimento 
que, feito perante a. commissão, sel'ia. aceito~ 
Eo, pois, já que V. Ex. decidiu muito bem qu~ 
não podia receber tal requerimento, eu como 
relator da commissão o recebo, e mandarei pu-

Lear o que o no re epu a o eseJa . 
Julgo ter assim satisfeito ao nobre deputado. 

. -Do 1 Za ordem : 
-O nobre deputado a.llude a <jue V. Ex:. deci-' 
diu não receber o meu requenmento. 

Si assim ef!eetivamente V. Ex. decidiu, re~ 
1 Q • 

favor uma cadeira; não quero, não o farei 
nnnca. 

Desejo saber, como V. Ex. decidiu, e pré
viamente declaro que me subinetterei á decisão 
de V. Ex., qualquer que ella. seja.. 

O Sa. PRE~DENTE diz que a questão é sum
mamente insignificante para que se estabeleça. 
discussão nos termos em que os nobres de1Juta
dos a estão estabelecendo. Póde-se resolver 
este caso com ca ma e mu1 o e1 men e. 

O nobre rela.tór da. com.m.issio acaba. de de
clarar gue está de aceôrJo com os interess&dos . ... ~ 

que seja.m publicados. 
Si, porém, algum relator de commissão estiver 

em deaaccórdo com qualquer interessa.do, a 
mesa ma!ldará. publicar os documentos cuja 
pnblieação for-lhe solicitada.. 

Não póde tomat decisão que mais garanta o 
direito de todos. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se á votaçio do parecer n. 2..;..i885 
da 3a. commissão de inquerito. 

E' s.pprovada· a ta. parte da ta. conclusão que 
diz assim: 

Sejam-approvadas as eleições das pa.rochias 
o oem o i9° districto de Minas Geraes.· 

E' rejeitada a 2a parte da mesma conclusão, 
á. excepção da. eleição da parochia. de Malaea· 
cheta.. 

E' approvada a 2• conclaslo: que aeja reco
nbeeido deputado pelo me•mo districto o Dr. 
Carlos Peixoto de Mello, 

ProeeJe-ae i votaçlo do parecer n, 3-i885 
da 3• commiado de inqoerito. · 
· E' approvado em todas as auu partes e a 

conclu&M final: que IJeja reconhecido deput&clo 
pelo 2o districto da província de Santa Catha• 
rina, o conselheiro Manoel da. Silva Mafrt.. · ·, 
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O SR. PRESIDENTE dá para amanhã a se- • Santa. Catharina 
guinte ordem do dia.: 

d Dr. Duarte Paranhos Schutel, pelo to dis-y otaÇão dos parec~res das comm~ssões e tricto. 
inquerito reeonheeando deputados: 

Goyaz 

Dr. Antonio Eleuterio Camargo, pelo 1° dis- Dr. José Leopoldo d~ Bulhões Jardim, p~lo 
2o distt>icto . . tricto. 

Minas Geraes 
Levanta-se a sessão ao meio-dia. 

Dr. Sebastião Gonçalves da Silva Mascare- ~;o-
renhas, pelo 4° districto. 

Commendador Manoel José Soares, pelo 14° 14• BE:;s:io PREPARA.TORIA EM 25 DE FEVEREIRO 
distribto. DE 1885 

Dr. Benedicto Cordeiro Campo!~ V alladares, 
pelo 5o districto. p d s 

Cons3lheiro Candido Luiz Ma.ria de Oliveira., resi encia do r. M o~·eira rle Bar1·os 

. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, pelo 
7° districto. 

Conselheiro Affonso Augusto Moreira Penna, 
pe o 1s r1c o. 

Dr. Affonso Celso de Assis Figueiredo Ju
nior, pelo 20° districto. 

Rio de Janeiro 

Dr. Alberto- Bezamat, pelo 7o districto. 
Dr. Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, 

pêlo 8) districto. · 
Dr. Francisco Belizario Soares de Souza, 

pelo 51) districto. 
Dr. Domingos de Andrade Figueira, pelo 1fo 

districto. 

a a 

Barão do Gua.hy, pelo :1° districto. 
Dr. lnnocencio Mar ues de Arau'o Gó~a Ju-

nior, pelo 8 ') districto. 
Dr. Joio Ferreira de Araujo Pinho, pelo 7° 

districto. 

A.lagõas 

Dr. Francisco Ildefonso Ribeiro de Mene
zes, pelo 3> districto. 

D1•. João Lins Cansansão de Sinim.bu J11nior, 
pelo 5" di~trieto. 

Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albu
querque, pelo 4° districto. 

Dr. BernarJo Antonio de Mendongl Sobri
nho, pelo fo districto. 

Sergipe 

S. Paulo 

Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles, paio 7° 
diatricto. 

Paraná 

Conselheiro Alves de Araujo, pelo ·2° dis
tricto. 

v. I.-11 

- . 10.- ~ilura o approvação da neta.- ExPE
DIE:STR,-Approvação de parceoJ', s o Nconhoeimonto d~ 
deputados. 

s o1•as ac am-se pre3entes os Srs.: 
Moreira de Barros, Affonso Celso Junior, Val
Jadares, .Cost_a Ro:irigues,Sin~mbú Junior~ Alves 

' ' ' valcanti, Theodurdto Souto, Augusto Fle·:ry, 
Rodrigo Silva, Henriques, Caminha, Basson, 
Franklin Doria, L·.:1cerda Werne·::k, Horta de 
Araujo, Leandro Maciel, Mendonça; Sobrinho, 
Barão da Leopoldina, Gaspar Drummond, Beza. 
mat: Antonio Prado, Moreira Brandão, Rodri
gues Lima, Leitão da Cunha, Salgado, J. Pe
nido, Dias Carneiro,Ribeiro de Menezes, Bento 
Ramos, A. de Siqueira, Camargo, Rodrigues 

s José' Pom eu Di 
Fernandes de O li v eira, Portugal, Carlos Pei
xoto, Araujo Góes Junior, Silva Maia, Diana, 
Maciel, Barão do Guahy, Aff'o?J~:> Penna, Leo-

o , , 1 os an os, 
Chagas, Thomaz Coelho, Olympio do Campos, 
Soares, Antonio Carlos, Joaquim Tavares, Dan
tas de Góes, Pessoa da Costa. Prisco Para.izo, 
Gonçalves Ferreira., Corrêa de Araujt>, Lou· 
renço de Albuquerque, Campos Salles, Joaquim 
Pedro, Ulhõa. Cintrn., Sigismundo, Alvaro Bo
telho, Cantl[o, Castello Branco, Zama, Eufrasio 
Correia, Ma.rtim FrB.ncisco, Candido1 de Oli
veira, Barão de Ana.dia., A. Fi~ueira, Mar
colina Moura, Ferreira de Moura, Sancho Pi 
mental, Bulhões, Ildefonso de Araujo, Gomes 
de Castro, Araujo Pinho, Henrique Marques, 
Alfredo Chaves e Mares Guia. 

Abre-se 53. sessão. 

E' lida e a.pprovada a acta. da sessão ante-

0 SR. f o SECRETARIO dá conta. do seguint,~ 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do i o secretario do senado datado de 23 do 

corrente, communicando que o senado em sua. 
primeira sessão preparatori::.. verificou ha.v~r 
numero sufficiente de seus membros para abrir
se a. Assembléa 6eral.-Inteil'ada.. 
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Do conselheiro Manoel Pinto de Souza Dan
t-as, datado de 23 de Dezembro ultimo, partici
pando ter Sua Magest·1de o Imperador lhe con
fiado interinamente-o cargo de Ministro de Esta
do dos N egocios Estrangeit·os,em consequeneia - . -

pJar impre:;so da collecçã:o das leis da.s respe
ctivas provinci~s.-A archivar. 

São presentes á mesa, lidos e vão a. imprimir 
para serem votados na. fórm:l. do ragimento 
os seguintes 

PARECERES 

N. 54-1885 

Pro"'incia do 'll-I aran·Ma (f:l distriGto) 

obstante as irregularidades notadas em al
guma<> das ditas actas, as quaes não aff~ctam 
o resultado geral da eleição, e apezar de não 

·lha terem sido presentes as da eleição ou no
meação das mesas da. 2a. secção da. parochia. de 
Nossa..Senhora da Conceição, da. 2a. de S. Joio 
Baptista, e da 2• de Nossa Se.nhora da Victoria, 
todas d-a capital, é de parecer: 

Que sejam ..a.pprovada.s as mencionadas el~i· . . .. . 
~ 

tricto da provineia. do Maranhão. 
Qu_e ~eja reeon~eeido. deputa.~o por aqnella 

Sah das sessões da i• commisslo de inque
rito, 25 de Fevereiro de 1885.-Samue~ W. 
Mac-DotceZZ.-M. Al-ues de ..Araujo.-loa
~im Taoares.-FrankUn Doria.-JCJaquim 
- edro.-Jose Maria.nno.-Bento Ceciliano 
dos Sa,1tos Barnos.-Jose Pompeu de A. 
Oa-uaZcanti.-Al'Oaro- Oamfnha Ta'Oares da 
Sil-oa. 

N. 55-1885 

Pro-uincia de. S. Pavlo (4o d.istrict.o) 

A 2• commissão de inquerito examinou todos 
os papeis referentes á eleição do 4o districto 
eleitoral da. rovincia de S. Pa.ulo., e não tenJo 
encontra o v:c1os, 1rregu ar1dades ou proteatos 
que a:ffectem o respectivo prQcesso, é de pa· 
recet"- : 

Que seja recollhecido ieputado eleito pelo 
4o districto da provincia. de S. Paulo o Dr. Ro
drigo Augusto da Silva. 

.. Sala da 2a. com.missão de inquerito, 25 de 
·Fevereiro tfe i885·.-Leopo'Cdo· de Bulhõe1·.
(! •. &lle:r.- Albertu B:ezàmat'.-Alcoforado 
.1u?iior.- .A. C:arlus.- Scn"tftel'.- A:lfreáo 
Cha-oes. 

N. 56-1885 

Provincia da Bahia (3::J districto) 

A 2a. commissão de inquerito tendo, pelo 
estudo fe~to nas a.etas q~e lhe foram presentes, 

' no dia 1o do Dezembro proximo passado't no 
3> districto da Bahia, não se deram faltas ou . . . 
vali Jade, e que nella obteve o csns Jlheiro -Prisco 
Pa.raizo 622 votos dos i .164 apurados pela. 
raspect.iva. junta, é de pareeer: 
· Que, por ter conseguido maioria absoluta, seja · 

reconhecido e procl&ma.do d "'putado pelo 3° dis· 
tricto da. provineia da Bahia o conselheiro Fran· 
cisco Prisco de Souza. Paraizo. 

Sala das comlhissões, 25 de Fevereiro de 
1-885.- Alcoforado Junior.-Alf'l'edo CharJes. 

o "' 
- Schutel.- C. Salles.- A. Car~os . 

Pr{}fi,.u;ia do Paranà (1.J districto) 

attenção a.s authe11ticas ·das eleições das ·di
versas porochias do 1 o diátricto da provincia do 
Paraná, e. 

Considerando que nas duas secções da paro· 
chia de Coritiba, e nas parochias de Pacatuba, 
Arraial Queimado, Campina. Grande, lguassú, 
Votuverava, Serro Azul, Guaratuba, Porto de 
Cima e Morretea a eleição correu regularmente 
sem protesto nem reclamação alguma ; 
. Cona1 eran o que os protestos e rec ama es, 
articulados de parte a parte contra. a validade 
das eleições-procedidas nas parocbias de S. José 

· · , eft~-
tndos nos contraprotestos, se tornam inaubsis· 
tentes pat"a o effeito de invalidar as eleições 
destas parocbias ; 

Considerando que, em relação a paroebia de 
Paranagua, agitou-se a questão de não haver 
a mesa concedido ao :fuseal de um dos caudi
d:l.tos o direito de examinar os diplomas dos 
ele-itores,. o que não ficando provado a com
missão npprovou. a eleição; e unanimemeDte 
estatuiu que os 1iscaes podem uaat· de pleno 
direito na fiscalisação de todes os actos; e 

Sendo o ros!,lltado total da votação o se
guinte: 

Dr. Manoel Eufrasio Corrêa. • • • • . 540 votos 
Dr. Generoso Mar ues dos Santos.. 512 >'> 

Conse· eti'O . oa:qnim Sa Ja.n a a. 
rinho... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . i 

José Gonçalves de Moraes..... . . • • i 

Em branco 2 cedulaR : 
De accôrdo com a. apuração feita pela jana 

legalme.ate constituida na cidade de Coriti'ba: 
E' de parecer : 
f. o Que sejam a.pprovada.s as eleições das dif

ferentes paroehias do 1° distrieto da província 
do Paraná. 
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2.0 Q11e seja. reconhecido e declarado de- que, assigna.do por vinte eleitore5, foi apresen
putad.o pelo i o di,stricto da proviu c i~ do Pa- tado á mesa e mencion~do Da acta respectiva~ 
ranã. o Dr. Manoel Eufrasio Corrêa. 

Sala das com~issões em 25 de Fevereiro de 
i885.-A. S. Carnei,·o da Cunha.-llfartim 
Francisco Ribeiro de Andrade.-F. I. Li
beiro de Menezes .-Sinimbú Junio1·.- Sigi.s
mu:ndo ~· Gonçal,es.- P:isco Pa..raizo.-

Augustos e Dignisaimos Senhores Represen
tantes da. Nação.-0 bacharel Generoso Mar
ques dos Santos vem perante esta August~ 
Cama:ra reclam:tr contra o diploma conferido ao 
Dr. Manoel E uphrasio Correia pela junta apu
radora do i') districto eleitoral da provincia. do 
Paraná.~ em virtude dos fundamentos que passa 
a e'l:pôr e já ~onsts.m do protesto que apresen-

ke3sa.ba, bastando a annullação da primeira 
p~ra aiLera.r completamente o t•csult~do da 
eleição do districto.. . 

À junta apura.dOTa :reeonheceu a. veracidade 
dos facto• allegados ; mas entendendo, com ·O 
reclamante, que carecia Je co.mpetencia para 
decidir a questão, eubn:.etteu-aao conbeeimento 
desta camara, ante a ~ál vem o abJixo a.s· 
signado demonstrar os fttndamentos do se11 
protesto. 

Parochia àe Paranaguà 

Reunida. no dia. 1 o de Dezembro, á ·hora 
legal, a mesa eleitoral desta parocbia, com-
posta unammemente e mem ros per encen
tes á parcialidade co·nservado~a, e dando-se 
principio á chamada, compa'i"eceu para 'DOtar 
e eleitor in'scripto n.o 1J logar da respectiua 
Zista, Antonio Joaquim Maia, que apresentou 
~et& tituio ao mesario Jo4o Caetano· de Sou: a, 
encarregado pela mesa. d~ vet•ifica.r os tituloa 
dos eleitores ; este mesario, depois da. verifica
oi~ passou o titulo da.quelle eleitor ao nseal 
apresentado pelo raelamante, como .ca!ldiuato 
à eleição, tenente coronel José Cleto da. Silva~ 
afim de que, a .seu turno, .o examinasse e veri~ 
fi.caaae. 

A mesa contra-protestou; mas o seu contt·a
proteato só foi visto por nJla e, ·quando muito, 
pelol'l seus co-religionarios, poia não foi apre-
sent·1 o nem pu 1ca o no a.c o a e e1çao, nem 
posteriorment~, a de~peito da publicidade immo
diata. que ti v eram os -p~ot~stos apresentados, 

junta apuradora. 
E tal foi o proposito de guardar segredo sobre 

os fundamentos do contra- protesto, que a mino
ria da junta apurador.a, da qual fazia parte o 
proprio presiden~c da mesa. de Paranaguá., 
contra-protestando ao protesto a.pre:;enta.do pelo 
reclamante, não contestou directamenta o fu.cto, 
limitando-se a alludir, em termos vagos, ao 
contra-protesto da mesa parochial. 

"lba em telegramma : ' Mesa .não consentia 
fiscal :verificar tit.ulos. Libera.es protestaram. 
Não houve mais incidente. ~ ( Dooamento soh 
n. L) 

A Pro'llincia diY Paranti, orgão do 'f)nrtidl) 
liberal, no seu primeiro numere •s a .eleição, 
pu blieou o facto ; o orgão conservador, sem 
oppo! preci~a. conteataçã~ on dar q11alquer 
ex:phcação, hr:nttou-se aart.icular que o protesto 

d 8 91' ! 
Convicto da. verda.de do facto, o recl&mante 

dirigiu-se pessoalmente à cidade de Para.na.
á a.tim de •·omover a. res ectiva justificação 

perante a. aulorida~a comp~tente. O JUlZ ~u
nicipal, litiado ás mfiueneut.s loca.es do partido 
conservador, oppoz toda sorte de obstaculos á 
iiüciação do processo, e por ultimo recusllu·se 
peremptoriamente a. admittir a justificaçlio, 
sob o futil pretexto de estar o fóro em ferias, 
quando e evidente que a. hypothese acha.-ae 
comprehendida na. excepçlo do art. 3o §tu do 
decreto n. 1285 de 30 de Novembro de .i853. 
Só depois de suspeuso o juiz mu.nicipal por neto 
da presidencia. da provincia., á qual levou. o 
reclamante sua queixa, põd.e este obter, do 
juiz supplente em exereicio,. despacho, ma.n
dando proceder à j•1stüicação. Novos obstacu
los, porém, surgiram, p~r parte do presidente 
e membros da mesa. eleitoral. "Tendo daquelle 

a-rtido o acto abusivo, que se tratava de jus-
eabia tal-direito, o que sendo impugna. o pe o . ti ca-r, reqnera~ f! rec ~ma!l e qu -
fiscal, foi a questão submettida à ®liberaÇãG citado para. asBlstll" A JUstlfica_ção~ b~_m com_?, __ _ 
da, :mesa.,---e- esta., por9.uatr-o l"oto~ ·OOMr~ ·um, para 'V~ ·depô~'_ eomo testemWJlia;· ~ mesarto 
sendo e11te o do mesar1o Theodoru~o Jaho:dos Theolor1co Jul1o dos Santos • .Nenhum ·delles 
Santos, decidiu, de Mcordo com. ·a .opinilo ~d:> foi encontrado .pelo ot;üci~l de justiça, :recu8$.n
preeide~te, que·ao !iscal.uão . competta ~ ·d.ire1to d~ 11: senhora do prune1ro. a receber a.- .ear.ta. 
de ·examlDar :e ·-wnftcar os tl&olos dos e.leJtoree c.1~tor1a, ,pDrque, .segundo dissera. e ~n•t.a .da 
q_úe eompareeiam para votal", pfJr·~r isto es:elu- certidão do oflicial de_justi~ ,seu mar1do ~ 
uva ·attribuição da. mesa. Em ''flrtude deet& tava a.usent.e e ella nao sa.b1a qu~udo_ vol~r~. 
deliberaçM, :deixou ·o ·fiscal ·do~lamante ·de Entio requera~ o ~cla.mante ·a.etta~-ao, D \10 B6 

. ex&minar ·Os :tituloa ·dos elei'to,_. :que·votaram dós · d~is me~ctonados, ~om~ de todos os OUtf?S 
n'l mencifNl.ada eleiçlo, &-femnilou umprot8Jto mesanos, arha!tdo.ae·a JUstificação para o d1a. 
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seguinte. Nenhum delles foi encontrado pelo I mesa os -oeri.ficasse, e consultada a mesa- si 
o:fficial de justiça ! Turlo isto consta das raspe- ao fiscal competia o direito de 'Oeriftcar os ti
ctivas cel"tidões. Assim verificado que os me- tulos-, elle testemunha. pronunciou-se de ae
sa;rios o•!Cultavão-se para. evitarem a citação, eôrdo com o presidente, negando ao fiscal o di· 
pois é incrivel que, sendo todos negociantes rei to de e:::taminar os titulas antes da mesa. ~ 

• • O' • • 

até a hora em que se r~queria a sua citação 
vistos na rua. ou em ~eus estabelecimentos, 
achando-se um delles nessa mesma occasião 
uncc1onan o como verea or em sessao a ca

. mara municipal, no mesmo dia e às mesmas ho
ras se ausentassem da cidade; e não podendo 
adiar-se a justificação por tempo indefenido, 
-procedeu-se a ella com citação e assistencia do 
promotor publico da comarca, co~9 represen
tante dos interesses da causa publica. · 

Com os depoimentos de sete testemunhas con
testes, algumas sem interesse algum no pleito, 

or não serem eleitores, sendo um destes, o 
Sr. oaqmm 03res omes, estrangeiro dis
tincto e respeitava!, não só por sua intelli
gencia e caracter, como por sua posição de . ' 

o ' ~ 
o reclamante, ao· retirar"-se para a capital, onde 

que a questão proposta á mesa foi- si ao fis
cae competia o direito de 'Oerificar os titulas
e a mesa respondeu que c ao fiscal não com-
pe 1a o 1re1 e exammar os 1 u os antes 
da mesa. 1 :. 

Pela discordancia da. resposta estâ se vendo o 
esforço que a testemunha fizera. para desvir
tuar o facto. 

, 
levai-o-ia a imaginar tão ridicula evasiva. 

Felizmente para a causa da verdade, o mesa
rio Theod0rico 'á. tinha antes da reven -o do 
estudo e quiçá das combinações, referido, pe
rante duas pessoas qualificadas, como votara 
sobre a. questão suscitada na mesa de que fazia 
parte: confronte-se o seu depoimento com as da. 
6~ e 7a testemunhas da justificação e ver-se-á 
que ainda uma vez :ficou burlada a tentativa de 
occulta.r a verdade. 

reside, dever deix.ar p~ocurador constituído 
para requerer o depoimento do mesario Theodo
rico Julio dos Santos, cuja citação era reali
zavel depois de ausentar-se o reclamante; e 
suppunha. que, apezar de ser extremado parti
daria, elle não se recusaria. a. dizer a verdade, 
por já ha vel-a. declarado perante duas teste
munhas inquiridas na justificação. 

E aqui é o logar de perguntar-se:- si a vet·
são dada agora no depoimento dG .Tbeodorico é 

_ a verdadeira, or ue razão não S9 ex licou isto 
' pa.reaer, por ter-se conseguido fazel-o eit:lr' 

esse mesa. rio negou o que já havia. declarado pe-m . . . . . -

os Sra. Joaquim Soar~s omes e José Gonçalves 
Pereira Guimarães, como se póde verificar pela 
conft·ontação dos seus depoimentos com o do re
ferido mesario, que consta dos autos juntos, 
sob n. 3. 

O depoimento de Theodorico , entretanto, 
desvil·taando o facto de um modo que o bom 
senso e a verosimilhança. repellem, mostra o 
proposital interesse que os partidarios do Dr. 
Euphrasio Corrêa tinham em occulta.r a verdade, 
interesse que ji estava patente pelo procedi-

, manto que os mesarios, tres dos quaes são seus 
pâTentes mui proximos, revelaram, occultando· 
se para não serem citados. 

Começa. aquelle mesario o s~u depoimento 
dizendo que nüo prestou attenç6o á duvida sus-
i a • re o ei or n omo oaqmm a1a e 

fiscal do Dr. Generoso Marques, por ser elle o 
mesario encarregado d~ fazer a chamada t 

E'·crivel isto,quando foi aquella a unica ques· 
tão ventilada durante os trabalhos da eleição, e 
quando, pelo mesmo facto de estar encarregado 
da. chamada teve o mesario Theodorico de in
terrompel..;a ao suscitar-se a duvida ~ ! 

. Continúa dizendo quG ·o presidente da mesa. 
observou ao fiscal que este não podia verifica. r 
os titulas dos eleitores -sem gue primeiro a 

logo que deu-se publicidade ao protesto apre• 
sentado á mesa parochial ~Porque niio se deu 
essa expli~ação quando o protesto !oi reno~ado 

publicado pela. imprensa ~ ' 
Tudo conspira, pois, contra a versão engen

drada pela mesa para fugir ás coil.seqaencias 
do acto de prepotencia e injustificavel ~rbi· 
tra.riedade que praticou, e a prova produzida 
pelo reclamante impõe-se á consc1encia de 
juiza; desprevenidos e compenetrados da no
bre missão de manter a lei, a qual procuNu 
todos os meios de garantir a verdade do voto, 
pela publicidade e :fiscalização. 

Assim provado o facto arguido, prescinde o 
reclamante de demonstrar que elle inquina de 
nullida.de substancial o proce;:so da eleição ; 
pois, sendo a. ex.hibição e verificação dos titu
los um dos aetos mais importantes e· graves 
desse processo (art . 15 · § 18 da lei de 9 de 
aneuo , recuzar-se ao sca o trel.to e pro· 

ceder á. essa verificação, é tolher e nullifiear 
o direito de -fiscalizar, que a lei não limitou 
a. este ou aquelle acto da eleição, e, portanto, 
ampliou a todos. 

Si isto é, em these, uma verdade incontes
tavel, muito maior. alcance assume no caso 
vertente, quando o reclamante · unieo ca.ndi
_dato que concorria com o candidato oonserva, 
dor • . tinha contra si a mesa unanime da pa
rochia de Paranaguá, -e, portanto, sómente o 
fis•l, que nomeára, poderia impedi!·, pela 
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ftsealiza~ão, que algum eleitor votasse ·com ti
tulo falso, alheio ou illegal. 

Tire-se ao fiscal esse direito, e ficará elle re
duzido a uma entidade completamente nulla. 

E' nulla. a eleição desta parochia., por ter sido 
a respectiva mesa. organizada com violação do 
ar . n. ·t e1 e e ane1ro. en o 
comparecido, além d~~ tres juizes de paz com
petentes, o 1 o immediato ao 4° juiz de paz, ma
jor Manoel Bento Gonçalves CorJ.eiro, e fal
tando, com causa participada, o 2 ' immediato, 
Benedicto Antonio Correia, o presidente da 
meza, em vez de convocar o 3° e n:1. falta 
deste o 4° immediato, nomeou para substituir· 
o 2' immediato o eleitor Francisco ie Paula 
Miranda, que to:nou ass~nto e fuMcionou, se-

ao seu substituto, emquanto se achasse na pre· 
sidencia da mesa, 11tio porque hou'Desse incom
patibilidade no exercicio simultaneo dos ditos 
crn·gos, mas porque assim convinha para maior 
liberJade do acto, e a.1lm de que o presidente - . . - . 
toraes para acudir á policia ua povoação . 

Do documento junto sob n. 5 vê-se que não 
havia ao tempo da eleição, como não h9. actual-
men ~. supp en e a gum c o e ega o e po 1c1a 
de S. José dos Pinhaes, juramenta.:lo. 

Não tinha, pois, o delegado a quem passar a 
jurisdição. . . 

E não havendo incompatibilidade, não devia, 
por esse facto, deixar de presidir a mesa elei
toral em face do art. 119 da citada. lei. 

Conclusão 

o seguinte: 
Dt·. M. Eupbrasio Correia........ 540 votos 

. ·, . . .................. . 
não fo1· organizada pela fórma estabelecida nos G. Marque;;..................... . 27 » 
paragraphos anteriores.• o da de Guarakessaba : 

Parochia de S. Jose dos Pinhaes . . 

Vendo perdida a. votação que obtivera no col
legio de Pa.t·anaguú,o competidor do reclamante 
mandou que seus amigos apresentassem á 
junta. spurado!'a protesto contra a eleição de . . . 
vcra fOi votos contra 34, para, na. hypothese 
de ser aqu·elh annullada, podflr equilibrar a 
ditferen a, edindo a nnnulla .ão desta. 

undamento desse protesto o, porém, tão 
util, que o rccla.mante poderia deixar de impu
gnal·o. 

Consiste ello no fa~to de não ter o juiz de 
paz mais votado, que presidiu a. eleiçiEo, e é 
t&mbem delegado de policia, passado a juris~ 

..dicção deste cargo ao ~upplente, por ser, diz o 
protesto, incompntivel o exerc1cio dos dous 
cargos. 

Não hn. tal in··ompatibilidade ; nem que hou
vesse importaria ella. a nullidade da elei
ção, uma vez que pelo exercicio do ultimo 
cargo não houvesse, o cidadão que presidira a 
mesa, perdido o primeiro. 

A nova l ei eleitoral não estabelece seme
lhante ineompatibilidade. 

Mesmo antes della, não havia lei que decla-
rasse mcompa 1ve o exer icio car0o e 
delegado d e policia com o serviço das mesas 
parochias ; o quo fôra. declarado pi)!O aviso de 
H de Abt·il de 1865, cit. n . promptua
rio eleitoral do Dr. Ma.:c.uel Jesuino Ferreira
verb. in parte VII. 

Apenas os avisos de 29 de Janeiro e 21 de 
Maio de i849 e 26 de Agosto de i872 declara
ram que o juiz de paz mais votado qne fosse,ao 
meamo tempo, delegado ou subdelegado de po
licia e que tivesse de presidir a mesa parochial, 
devia passar a jurisdicçlio do cargo de policia 

M. Eu phrasio . . . • • . . . . . . . . . . . • • . • 9 votos 
G. 1\1arq ues. . . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . 2 )) 

Ann ullada só mente a eleição da. parochia de 
Paranaguã, o resultado será, pois : 
Generoso Marques......... . . . . . . • 485 votos 
Manoel Euphrasio ....•.• . .• : .... 448 :. 

chias, será o resultado : 

Generoso Marqu~s... . ............ 483 votos ....... ......... 
Em ·qualquer destas hypotheses tem o recla· 

mante ID!l.ioria. absoluta. 
Não se trMun .lo prop:-iamente de a.nnullação 

de votos, como no caso de votos constantes de 
cedulas marcadas ou dados por eleitores sus
pensos dos direitos politicos, etc., e sim de 
annullação do processo da eleição, o reclamante 
conclue, pedindo a esta augusta. camara: 

1. o Que sejam annulla.das as eleições das 
parochias de Paraoaguá. e Guarakessaba. 

2.o Que seja o ?eclamante reconhecido depu
tado pelo io àistricto da província do Paraná. 

(Com cinco documentos referidos). 
Corityba, 3 de Fevereiro de i885.- Gene

roso Marques dos Santos . 

ocumento n . 

Illm. e Exm. Sr. Dr. chefe de 'policia.-
0 abaixo assignado precisa,para :fins elei
toraes, gue V. E-s:. se digne maniar passar 
por cert1dão -oerbo ad 1>erbum o teor do .te
legramm& pelo qual o delegado de policia de 
Para.naguá communica. a V. Ex. o resul
tado da eleição daguella. cidade, no dia i o de 
Dezembro ultimo.-P. deferimento. E. R. M. 
Corityba, 23 de Janeiro de 1885.- Gene1·oso 
Marques dos Santos. Pasae-Pe a certidão re-
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q.uerida. -Corityba.,23 de Janeiro de 1885, Leao 
Velloso Fitho.Da.ndo cumprimento-ao despacho 
de- Exm.Sr.Dr. chefe de policia,exarado no re
querime.ntoretro,certitico que revendo o archivo 
desta sacretaria. encontrei o telegramma do 
teor se einte :-Re arti ão Geral dos Tele ra.-
phos. Estação dj Corityba., i de Dezembro de 
f884. Procedente de Paranaguá. Endereço. 
Ao Exn:. Dr. ch~fe de poli~ia. l!rgente.:-

~ . 
beraes protestaram. Não houve mais incidente. 
-0 delegado de policia em exercicio, José Gon
çalves Pereira Guimurães.-E' o que se con
tinha em dito telegramma que bem fielmente 
foi extrahido pur mim Antonio Mode'3to Cot·rêa, 
amanuense da secretaria da. policia, aos 24 dias 
do mez de Janeiro da i885.Conferida por mim, 
lphigenio Ventura de Jesus, secretario de po
licia. 

i885 • .,.,.. Juizo municipal da cidade Para
na uá. . ..- Autos de ·ustifica ão de nullidade 
e eitoral em que e justificante o Dr. Generoso 
Marques dos S:mtos, e justificado_ o promotor 
publico d~ co':llarca. e outros.- Autoação.-

~ 

Christo de 1885, aos i5 dias de Janeiro do dito 
a.nno, nesta cidade de Paranaguá, e em meu 
c~rtorio, autoei as petições que adiante se 
seguem; do que fiz esta. autoação.- E eu, 
João José Pinto, escrivão, o escrevi. 

111m. Sr. juiz municipalsupplente em e:xerci
cio.-0. bacharel Generoso Marques dos Santos, 
tendo! após sete dias de su~c~ssivas .P:otelações . 
termo o requerime-nto junto, no qual o suppli
cante lhe pedil'a que o , admittisse a justificar 
os faetoa nelle relatados e occorridoa na elei .ão 
que teve logar nesta cidade no dia i o de De
Hmbro ultimo, com o ultimo despl.cho, em que 
o juiz declara nio tomar conhecimento do re
querido c por estar o fóro em ferias -. reeuzan
do-se,aasim, a administrar a justiça que cabe em 
auaa attribuições, pol' cujo motivo foi ana
penso pelo Exm. Sr. presidente da província, 
vem submetter a despacho de V. S. o mesmo 
requerimento, para que tenha logar a justi .. 
fteaçlo requerida. Tratando-se de materia ur
gente, Clue nlo admitte demora, de um aeta 
necesaar1o para. -conservaQio de direitos e que 
ficaria prejudicado não sendo tratado durante 
as ·ferias, visto que, terminando es.tas no dia. a de Feve~eiro e começando a~ se~õ.es pre
paratorias da Cama.ra dos Depatadc;>s llO dia 
ti do mesmo mez é evidente 11e não ha-
ver1a tempo e preparar~e a. justlcfiação 

·para ser nesse dia appresentada. á mesma ca
mar~-~ - ~~~~.'l_sim_ 1)9ç}tn~ia- -: :ficar preju_licado __ o 
direito do supplican:te, a 1nais reta.r..:lata· 
ri-a ·ooln:prehensio reconhece logo que a es .. 
pecie ·está oomprehendida :na ·exeepção do 
art. 3°· § to do :decreto n. i285. de :30 de Novem
bro de 1853. Além disto, é oorre-nte e expreuo 
DO regulamento &leitm'a>l que os aet()e relativ~s 
ao proceiSO eleitoral ·nlo ae inteRGmpem ·du. 
l'&nte asferias, ·e sendo aa juatiftcaç&s delta 
ordem uma depen9neia de11e processo, elai'O 

é que acham-a~ comprehendidas ness~ regra.. 
Portanto, o supplicante pede á V. S. quer in· 
dependentemen te de distribuição, por essa li
cenciado o 2=> escrivão. se digna deferir o t , 
quarido, manda.n:lo fazer as intimações pedides 
e de~i nando dia e hora. ara a in uiri ão. 
E. R. Mercê.- Paranag11á., 14 de Janeiro de 
1885.-Gcne;·oso Marques dos Santos. A como 
req ~er, designo o dia 15 do -corr~~te às U horas . 
g11á, 14 de Jan.eiro de 1885.- R. J. da Costa. 

Hlm. Sr. juiz municipal sup.plente em exer
cício.- Antes de dar cumprimento ao_ :Jespa• 
cho retro. de V. S., permitta-me que informe 
que á hora por V. S. designada para a. presente 
justificação, não só eu escrivão como o pro
motot· publico, nos aehamos occupados nos Lra
baiho;; da revisão -e qualificação dos jurados 

. . . 
entender de dil'eito, levo esta concurre~cia ao 
conhecimento de V. S. Paranaguã, 14 de 
Janeiro de 1885.-0 escrivão João Josd Pütto. 
Em vista da informação do escr1 vão, SeJam 
notificadas as testemunhas para dep!)rem a i 
hora da ttrde do referido d.Lt 15 docorrente.-

lllm. Sr. Dr. juiz municipal. -0 -bacharel 
Generoso Marques dos Santos, para provar 
perante a. Camara dos Srs. Deputados, .na res
pectiva vet'ificação de poderes, a nullida.de da 

. eleição á que se procedeu nesta. cidade, no dia. 
1° de Dezembro ultimo, para deputado á assem• 
bléa geral legislativa pelo to districto desta. 
pl'ovineia, precisa justificar perante V . S . ., . . - . . . 
.mesa eleitoral desta parochia e do Sr. 'Promo
tor publico da comarca, que, tendo ·sido ch&• 
mado e a sentando-as ara votar na. referida 
eleição o eleitor Antonio Joaquim ala, 1nscr1• 
pto no primeiro logar da li~ot\1. pela .,ualse fez 
a chamada, depois de ·ser o seu titulo veri· 
ficado pelo mesario incumbido desse servi~o, 
capitA:o Joio Caetano de So11za, pa.,sou-o ea'e 
ao fiscal nomeaio pelo suppliea.nte, como can• 
dUato á mPsma. eleiçlo, tenente-coronel Joaá • 
CleLo da Silva, para a 1eu turno, verifical•o, ao 
qu~ oppoz-se o pt·esideote da. me.~a, commen
dador Manoel Rica.l'do Carneiro. allego.ndo que 
n§o lhe competia o direito de verift.oar oa titll
loa doa elei~orea, por ser este direito pertencen
te exclusivamente á. mesa; e suscitando--59 •o
bre estG incidente uma breve diseussão, foi 
a questão aubmettida a deli'beraçã:o da mesa., 
composta em sua unanimidade de membros d& 
parcialidade olitica. contraria ao sopplicante, 
dec1dtn o e a, pe os ·votos e quatro me•a.rlv.a 
contra um, que ao fiscal não cabia o direito 
de examina.r: .. e vel'ificar os. titulas dos_:&leito
res, pelo que deixou o fiscal do sup.plican'e 
de .fazer essa verificação., apr.~sentando. imme
diatamente elle e mais 19 eleitores um pro
testo contra tal deliberação, o q~al foi aceito 
pela mesã e mencionado. na · aota. Porta.nto, 
o supplieante pede a V .. S. qu'S-D. A.-se 
digne de mandar intimar aa testemunbaa no
meadas ã JDal'lgem pat~a deporem sobre o deda .. 
zido, no dia-e hora qu.e forem d11aignados, com 
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pena de desobedieneia, assim como o 1 o juiz de 
paz, eommendador Mano~l Ricardo Carneiro, e o 
promotor publico da comarca para assistirem á. 
justificaÇão, com pena de revelia, julgando-se 
afinal po: s~ntença.~ e entr~gando-~e os autos 

R.-M.-Paranaguá, 9 de J!lneiro de 1885.
Generoso Marques dos Santos. 

tos Rangel, Joã~ Regia Pereil"a da Co~ta, Ma
. noel Lucas Evangelista, Fr,1ncisco Timotheo de 
Simaa, Tb.eo:ioricõ Julio dos Santos:, José Gon
çalv~s Pereira Guimar·ães, Joaquim Soares Go
mes, ~apitão Antonio Francisco de Santa Rita. 

Complete o sello e voHe, qnerendo. -Pal"ana
guá, 9 de Janeiro de 1885.-Gonçal-ves Lima. 

Não tomo conhecimento por estar o fôro em 
ferias. -Paran~guá, 12 de Janeiro d~ 1885. 

Cet·tifico que em cumprimento á. petição e 
desp~cho retro intimei &s testemu~has A!ltonl:o 

dador Manoel Rieardo Carneiro, presidente 
da meu eleitoral e ao capitão Antonio Fran
cisco de Santa Rita, arE.o comparecerem ama-
n , a ora e l)g!Lr 1n 1ca. o, a m e n.ss1s 1r 
aquelle, e es'e jurar o que souber, na quoli
darie de testemunha.; cujas cartas foi pelo otll~ 
cial de justiça Tavares entregue á testemu
nhA Sa.nt·L Rita e a. outra me foi devolvida. 
por não ter Rido oncontrarlo o respectivo juiz J.o 
pa~. O rof1,rido é verdads do q11e dou fé. Para.
nagiJii, i4 de Ja.neiro de 1885.-0 esc1·ivão, 
J~o Jo~·d Pinto. 

Re1uerimento verbal . - Aos 15 dias do mez 
do Janeiro de 1885 n'esta. eida.de de Parana.guá, 
e na. casa da. Camara. Munieip:1l,aonde ~e achava 
o juiz munieipal 3° s11pp!ente eí..à e:~.ercicio ea:
pitio Adriano Ribeiro Rosado, comigo escrivão 
do seu cargo adiante nomeado, sendo ahi, com
pareceu o Dr. Generoso Marques dos Santos, e 

o r elle foi ·dito ue ara o 1im de roceder-

dado!" Manoel Ricardo Carneiro, como os mesa. 
l"ios capitão Presciliano da Silva Correia, te
nente Affonso Pereira. Correia e capitão João 
Caetano de Souza, para assistirem a justifi
cação, sob pena de revelia, e bem assim a. . -
depôr sob pena de desobejiencia, visto .não ter 
sido encontra. lo, éomo justifica o official de jus
tiça, neando notificados em audiencia o 
motor pu 1CO e te·stemunha.s que se acham 
presentes, intimando-oq na fórma da lei os 
que. ~ão. esti.v~rem. Outrosim reque.ria q~e o 
mer1t1sstmo JUiz ordenasse que o offictal de jus
tiça certifique o oecorrido sobre a entrega da 
carta cita.toria ao commendador Manoel Ricar
do Carneiro, para const tr dos autos, o que o 
mesmo _official declarou P?ra!lt~ diversas pes
soas, e 1sto allegalo no pr1 nctplO deste req ue
rimento. O qu~ ouvido p~·Io juiz deferiu desig-

- - 0 8. 3:. inqu1-

.. 
mutihas Antonio Rod:rigues dos Santos· Rangel, 
João Regis Per·eil'a da Costa, Manoel Lucas 
Evangelista, Francisco Tbimoteo de Simas, 
José Gonçalve~ Pereira Guimarães e Antonio 
Francisco do Santa Rita, bem eomo o promotor 
publieo; digo Guimar-ães bem eomo o promotor 
publico ; e em sua residencia Antonio Fran
cisco de Santa Rita. ; e por carta. ao commen
dador Manoel Ricardo Ca:_neiro, juiz de paz 

casa. da Camara Municipal, do que ficaram . 
aquclles sciantes,·sendo-me devolvila a carta do 
juiz de paz, por se achat• elle ausente. O refe-
r1 o e ver a e e ou e. 

Pat·a.ná, 15 de Janeiro de iti85. -o escrivão, 
Jo(f,o Jose Pinto. 

Certifico que pelo escrivão Pinto me foi en
tregue uma. c ·irta de intimação, dirigida. ao juiz 
de paz pl'esidente da mesa. eleitoral, commen
dador Manoel Ricardo Carneiro, e procurando 
eu em sua resideneia ao dito senhor, responde
ram que ahi nito achava-ao e procurando en
tr·egat• a dita carta á senhora. do dito senhor, 
esta. me disse que não podia receber a ca:ta. 
porque o Sr. commendador estava ausente e 
ella. não sabia quando voltaria;, e por isso dei
xava de receber a carta. O referido é verdade 
do que dou fé. Paranaguá., f5 de Janeiro de 
1885.~ João E stacio T. de Miranda, official 

se Justificação constante das petições de folhas 
doulf e tres, pelo justi:ficante Dr. Generoso O cidadão Adrian.o Ribeiro Rosado, juiz 
Marques dos Santos foi dito, que não tendo municipal 3J . súpplen.te em exercido, na. 
sido intimado o justificado commenda.dcr Ma- cidade de Pa.ranaguã, e seu termo, etc. 
noel Ricardo C'arneiro, por não ter sido encon- Mando .a qualquer official de justiça a. quem 
trado pelo offi.cial de justiça, que declarou for este apresentado, estandi> por mim assi
havel-o proearado el;D easa a respo.nde·ndo-l~e gnado, que em seu cumprimento intim~ a Pres
sua se1lh~ que haV1a. elle s~ ausentado, qmz ciliano da. Silva. Correia, Affonso Peretra. Cor
entregar-lhe a earta, recusando-a~ elta recebei-a reia, João Caetano de Souza, Theodorico Julio 
requeria. que fosse a inquirição adiada. para dos Santos e Joaquim Soares Gomes, para com· 
amanhã, mandando o m·)ritissimo juiz intimar parecerem a.man.liã, ás iO horas da. ma.nh.ã, na 
nlo só o preai~ente da. mesa eleitoral commen- · casa da Camara Municipal, afim de ass1stlrem, 
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os tres primeiros na qualidade de mesa.rios, a 
justificação requerida pelo Dr. Generoso Mar
ques dos Santo3 sobre a recusa feita pelo pre
sidente da. mesa. eleitoral de verificaçã') dos ti
tulos dos eleit?res, pelo r~spectivo :fiscal tene~-

' mos pafa .deporem o que souberem e perguntado 
lhes fór, sob pena. a e3tes desobediencia~ e 
á uelles de revelia. - O ue c um ra.. Pa.-
rana.gua1 15 de Janeiro de 1885. E eu, 
João José Pinto, escrivão, o escrevi.-.4dria
no Ribeiro Rosado. 

Certifico que em c11mprimento ao mandado re-
-tro intimei a testemunha Joaquim Soares Gomes 
e não intimei, Presciliano da Silva Correia por 
não encontrar e indagando da família do mes
mo me disseram que tinha feito viagem para 
Serr~ e não s~biam qua~do _voltaria.; Affon~o 

' encontrei, e indaguei do Sr. João Guilherme 
Guimat•ães me disse que tinha feito viagem 

Onac ar' e n- sa.bi uando olaria· 
João Ca.ettnQ de Souza procurei majs d'3 uma 
vez e não encontrei. Theoiorico Julio dos Sa.n-. 
tos procu.rei tanto na casa: de morada como na'· 

o 
senhora, inda~ando dos caixeiros dis~eram-me 
que tinha·feito viagem, para onde não sabia.m 
e tqmbam não sabiam quando voltava. O refe
rido é \'erdade que dou fé, Pa.ranaguá, i5 de 
Janeiro de i885.-João Estacio T. de Mi .. 
randa, otficial de justiça. Em tempo certifico 
mais que pelo escrivlo Pinto me foi en
tregae uma carta de intimaçlo dirigida 
ao juiz de ~a~ prt'sidente da mea!l eleit?ral 

regue uma car a e 1n 1maç o, 1r1 1 a ao 
juiz de paz presidente da moija eleitoral, com
mendador Manoel Ricardo Carneiro, e eu pro
car11ndo em aua rllaidencia. o dito senhor, rea
pondel'am•me quo abi nlo ao achava, e pro
cuundo entrogar a dita carta, á senhora do 
dito 1enbor cli .. e-ma quo nlo aceitav:1 a carta, 
po1•que o mesmo Sr. commendador estava au
Bento, e ella nlo sabia quando havia de volta1•. 
O referido é vord9.d.e, que doa fé. 

Par&naguá, t5 d·3 Janeiro de i885.- Jo{lo 
Estacio T. de Miranda, offieial de justiça. 

Assentada.- Aos i6 dias do mez de Janeiro 
de 1885, nesta cidade · de Paranaguâ, e na 
casa. da Cama.ra Municipal, aonde foi vindo o 
juiz municipal 3> suplente em exereicio, ci
dadão Adriano Ribeiro Rosado comi o escrivão 
ao diante nomeado, sendo ahi, digo, nomeado 
para. o fim de sa proceder a justificação con .. 
stante da petição inicial, sendo ahi presentes 
o justificante Dl'. Genet·oso Marques dos San
tos, ~ promotor publico da comarca José Euge
Ílio Machado Lima, p()r aquelle foi dito que, 
éstando verificado que o presidente e mais 
membros da mesa eleitoral occultam-ae para 
não _serem citados, afim de assistirem a pre
sente justificação, e como se deprehende do 
facto de nlo ter sido encontrado um só delles, 
sendo todos l'eaidentes neab. cidade e estabele-

cidos com ca.sa de commercio, e um delles o 
cidadão Affonso Pereira. Correia, esteve hon tem 
nesta mesma sala em sessão da Camara Munici
pal, da qual faz parte como vereador" a mesma 
hora em que elle justifi.cante requeria a sua in-. - .. . . 

' . 
juiz, requeria que se procedesse a justificação, 
visto achar-se presente o promotor publico da 
comarca ue re reseiita. os interesses da. causa. 
publica. O que sendo deferido pelo jui:c, pas .. 
sou-se a proceder a inquirição das testemu
nhaa, do modo que adiante segue. Do que, para 
constar lavrei o presente termo que assignam. 
E eu, João José Pinto, escrivão, o escrevi. 
-R~:::ado.-Generoso Marques dos Santos.
J. E. Machado Lima. 

Primeira iestemunha. -Antonio Rodrigues 
dos Santos Rangel, <le idade ~2 .annos, mais ~u 

, ' ' 
dente nesta cidade~ negociante. Aos costumes 
disse nada. Testemunha jur<lda aos Santos 
Eva.n · elhos e:n um livro delles e.n U'3 oz 
sua. mão direita., sob cargo do qua.llhe encar
regou o jaiz que bem e :fielmente, sem dólo, 
nem ma.licia, declarasse ~' que. soubesse e pe_r-

prometteu cumprir e guardar. 
E sendo inquerido pelo justifi~ante, a qMm 

foi dada a pala.vt•a, sobre o conteado da petição 
de :tis. 4, q a e lhe foi lida : 

Respondeu que, na qualidade de eleitor desta. 
parochia, compareceu n:1. sala da. Camara Mu
nicipal, atim de dar seu voto na eleição para 
deputado geral, que teve logaJ.9 no dia 1 de 
Dez9mbrod? anno pa.ssa..io, por isso sabe, por 

gando eleitor inscripto na mesma lista,. entre
gou o seu tit11lo, para ser verificado pelo mesa
rio eapita:o Jolto Caetano de Souza, e este, de
pois de examinai-o, passou-o ao fiscal nomeado 
pelo juatiftcante, tenente .. corc::tel José Cleto da 
Silva, afim de, por sua vez, C!Ste verificai-o ; 
neste aeto, o presidente da mesa., commendador 
Manoel Ricardo Carneiro, oppoz-se alque o 
mesmo fiscal pro:!edesse a essa. verincaçlto, di
zendo que a lei não lhe dava. esse direito, o ~ue 
contestou o dito fiscal, e pondo em segutda 
o presidente a questão a. votos, decidiu a maioria 
da mesa., pelos votos do mesmo presid(.mte, dos 
mesarios João Caetano de Souza, Affonso Pe
reira Corrêa e Preseiliano Ela Silva Corrêa., 
contra o voto do mesario Theodorico Julio dos 
Santos, ue o fiscal não tinha. o direito de e~a-
minar os titulos dos eleitores ; por isso dahi 
em diante o ten:mte-coronel Cleto, não exami
nou mais titulo algum, desde a. apresentação do 
Jelle testemunha que foi o eleitor que votou 
immediatamente depois de decidida. a referida 
questão. 

Disse mais que, em acto sucessivo, o te
nente·coronel Cleto escreveu um protesto 
contra. a deeisio da mesa, o qual, depois de aa
aignado por 20 eleitores, foi apresentado á mesa. 
e mencionado na acb. 

Disse, finalmente, que o presidente e todos 
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, 
do Dr. M.•noel E,uphrasio Correia, a3sim como a f •cção política do Dr. Manoel Euphrasio 
do mesario Affonso Pereira Correia, e o mesa- Correia, a maior parte dos membros da dita 
r~o Presciliano da Silva Correia é pa1·ente pt:o- mesa são parentes do mesmo senhor. Pcrgun· 
x1mo do mesmo Dr. Manoel Euphrasio. tado quaes são esses membro<; dn. m"sa parentes 

E como nada mais res 10.d.desst:~ e nem lhe do Dr. Manoel Euphr.;s':o ~ Respondeu qu:~ o 
foss~ perguntado, deu o juiz por. findo este ac.to, m:-~jo1· Manoel Ricardo Carneiro, 1.' jmz de 
do que p:-tra. constar mandou bvrar o presente paz e .\ffonso Pe.-eira Correia são concunhaJos 
e que send:> lido o acht1dO conforme, assignam. do Dr. Manoel Euphrasio, de quem fi tio 

E ~u, João.Jo~é Pinto, esc;:-ivão, 0 escrevi.- o mesari•l Presciliano da Silv;;~. Correi:!. 

gues dos Santos Rangel.-Gen.eroso Marques 
dos Sa1~tos.-Jose E. Machado Lima, promo-

Segunda testemunha.-João Regis Pereira da 
Costa,de idade, 21 annos, solteiro, natural desta . . . , , . 
Aos costumes nada. Testemunha jurada aos 
Sa.ntos Evangelhos, na fórma da lei,e prometteu 
dizer a verdade do que soubesse e perguntado 
lhe fos·se. E sPndo inquer:do sobre o conteudo 
da petição de fls. 4, 9ue lhe foi lida: Disse que 
apesar de não ser eleitor, compareceu no dia 
1 ~ de Dezembro proximo pas;;ado. na sala d.l. 
Ca.mara. Municipal, onde se procedia a eleição 
de deputado geral, levado pela natural curios~· . . . ... . 
chegando, quando já havia vot:l.do o eleitor An
tonio Joaquim Mair., viu o presi1lente dn. mesa, 
·commendador Manoel Ricardo Carneil·o, com 
um 1vro na m o, 1;1;0n o que o . sca na.o rra 
competente p:u·a flscalizu.r-corto acto dn. o:eiçilo, 
que ello testemunha não tinha presf'nciauo 
qual havia 11ido, sustentando o tcnento·coronol 
José Cleto da Silva que tinhn. ca~e direito; 0111 
seguida, 'presenciou o ref,•rido \)I'O!tidente sub· 
metter a questa:o à decisito da mcsll, a C{llul re
solveu, pelos voto~ da maioria c sómento contra 
o voto do mesnl'io Thoodorico Julio do:; Santos, 
no sentido da opinião do presidente. Dis•o 
mais quo um Oll doua din.a depois da cll'ição, 
conversando elle testemunha com o mesario 
Theodorico Julio doa Sant~ s, a respeito 
do sea vot,, este lhe disg~ra que votara 

contra a opinião da maiorb da mesa, porque 
entendia que a palavra-fiscal-, de q"\le usa o 
regulamento eleitoral, comprehende em sua. 
am i os c ., , · · 
verificação de títulos. Disse mais, por ser-lhe 
perguntc~.do, que antes mesmo de convers:~.r com 
o mesario Theodorico, soube elle testemunha 
que a questão ·suscitada perante a mesa, .versara 
sobre a verificação dos titulas do:> eleitores pelo 
fiscal, porque o viu, na mesma occasião, levan
tar-se entre os eleitores que haviam concor
rido, muitas conversações a respeito. Disse 
mais que conhece ·o presidente e os demais 
membros da mesa ·e sabe quo todos elles per· 
tencem á parcialidade ·conservadora. Disso, fi· 

V. I.- ·12 • 

;:, ' 
o juiz por findo o pre,ente in•1uerito qor.>, s3n·lo 
li.to e achado conforme, assignam. Eu João 

• ' • - ~ r vi.- ~tdriano Ri· 
beiro Rosado.-João Reqis Pereira da Costet. 
-Generoso Jf arques dos Santos.-Jose E. 
Jf achado Lima. 

Terc:>ira testemunha. - Antonio Francisco 
de Santa Rita, de idade 46 annos, casado, ru~i
dente e natural d~sta c:id~de, negociante, aos 
co-tumes disse nada. TestGmunha jurada. aos 
Santos Evangelhos, em um livro delles, c pl·o
r.oettou dizer a ver,lade do r1ue soubesse o pt:r· 
guntaJo lhe fosse. E sendo in11uerido sobre o 
conteudo da petição do fi. 4, que lhe foi lido: 
Respondeu que, ten lo compu.t·ecido na s:1.la. da 

lu ici ml desta cidade ara .:a1• seu 
\'Oto, na qualidade do oloitor, na <·leição cffe
ctul'!.da no di:L 1° do Desombro do anno proximo 
pas~111uo, nhi prosonciou quo, comp:trccendo p:tra . . . . . . 
vo ar o 1 o , 
cluunndo, ontrogou sou titulo u.o meso.rio Joio 
CnoLI\UO do Souzn, que cstnva encarregado da 
l'o~poctivo. vorifi•.·n~.ilo, o qunl. depois de exn.mi· 
n11.l·o, ontrogou o lu•·~tmo titulo no fl~cnl uojus
tiftco.nto, Lonont~·coroncl Jo~ó .Cloto da Stlva, 
em cujo o.cto o prosidonLo da mesa, commen· 
dndor Ma.noel Ricardo C:trnoiro, declarou que 
!1.0 fiscal ni'iO C.IIJÍn. 0 uire I to (16 C:taminar OS 
titulos dos eleitores, o sim sómento ã mesa. o 
quo foi conto:-;tndo pelo referido fiscal, que allo
gou contrn ec::sa opinião ser inutil a sua pre
sença naquelle bgar uão lho sendo pormiltido 
fiscalisnr aquello acto, e em seguid:1. o mesmo 
presidente sujeitou a questão a deliberação da 
mesa., a qual decidiu por quatro votos, e apenas 
contra o voto do me~ario Theodorico Julio dos 

exami1;a1· os titúlos ap1·esentados pelos elei· 
tores que compareciam _para votar .. pisse 
mais que. em consequenc1'J. dessa de~1sao, o 
referido fiscal não examinou mais titulo algum, 
e lavrou um protesto que, assignado po: vinte 
eleitores, inclusive elle testemunha, fo1 apre
sentado ã. mesa e mencionado na acta. Disse, 
finalmente, que o ~residente e membros da 
mesa são todos da parcialidade conservadora. 
Dada a palavra. ao promotor publico para r~per· 
guntar, a te1temanha o fez do mo.io segutnte: 
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Perguntado se sabe se existe parentesco entre 
os membros da mesa e algum do3 candidatos 
votados neste collegio 1 Respondeu que o majol." 
Mllnoel Ricardo Carneiro, presHente da dita 
mesa, e Affon-;o Pereira. Correia. são concu
nhados do Dr. Manoal Eu hrasio ue é tio do 
mesario Presciliane Sil\o·a Correza. Pergun
tado si sabia ou poderia. sll.ppor que os mem
bros d!\ mesa. se interessassem pela. eleição 

• r 

naturalmente tinham interesse na eleição 
do candidato do partido a que pertencem. 
E nada mais sendo dito aem perguntado, 
deu o juiz por findo o presente inquerito, 
que sendo lido e achado conforme, assignam. 
l!;u. João José Pinto; escrivão, o escrevi.
.ridriano Ribeiro .Rozado.- Antonio Francis
co de Santa Rita.-Generoso Marques dos 
Santos. -Jose E. Machado Lima. 

Testemunha 4a - Francisco Timotheo de 
Simas, de idade 21, annos, solteiro, natural e 
resident~ desta . cidade, empregado _publico. 

~~ contetido da petição de folhas quatro, que lhe 
foi lida., disse q11e, tendo comparecido na. casa. 
da Cama.ra. MunicipaL no dia {o de Dezembro ul
timo, afim de assistir ao processo da. eleição por 
simples curiosidade, visto não ser eleitol' e 
achando-se presente J.esde o principio da 
t!hamada, viu que, sen':io chamado para vo
tar o primeiro eleitor da lista. Antonio 
Joaquim Maia, compareceu. · e apresentou seu 
titulo a.o mesario o ca i&ão Joio Caetano 
de Souza., o qllal, depois de examinai-o, 
pa.ssou o mesmo titulo ao tenente-coronel Cleto, 
qr1e. es~va com assento na mes~ •. como fisc~l 

, 

Quinta. testemunha..-Manoel Lucas Evange
lista, de 25 annos de idade, casado, natural e 
residente nesta. cidade, caixeiro. Aos costumes, 
disse nada. Testemunha jurada aos Santos 
Evangelb.os, na fórma. da. lei, e prometteu dizer 
a verdade do ue soubesse e er untado lhe 
fo.ssa. sendo mquer1do sobre o conteúdo da. 
petição de fls. 4, que lhe foi lida: 

Respondell que tendo, no dia 1 o de Dezembro 
• 

casa da. Cama:ra Municipal, com muitas outras 
pessoas, assistindo a elei!;ãO, a. que ent~ se -
procadP-u para deputado geral, não obstante 
não ser eleitor, mas por mera. curiosidade, 
sabe -oor isso ser verdade todo o deduzido na 
petiçãÕ do j ~.tstificante. tendo elle testemunha 
presenciado todos os factos nella relatados, a. 
saber : Que apresentando-se para votar o pri
mei~o.eleitor _chamado Anto_nio J~a_guim_ Maia, 

1 ' ' porque esse direito só á mesa competia; que o 
dito fiscal, contestou essa proposiçSo, e sendo 
pelo presidente submettida a quest!o d decislo 
da. mesa, decidiu ella que o fiscal não podia. 
examinar os titulas dos eleitores, sendo essa. 
deliberação tomada. pelof) votos do presidente e 
tres dos mesarios, excepto o mesario Theo.io
rieo Julio dos Santos que votou dG modo con
tra.rio. Qae depois dessa. deeialo o tenente-co-. . . 

examinar o titulo, o pre1idonte da. mesa, com
mendador Manoel Ricardo Carneiro, deelarau 
que llão era o fiscal competente para. tal exa
me, e que esse direito só tinha. a mesa, e como 
o tenente-coronel Cleto nlo concordasse com 
~ata. ~piniio, o preaidente aubmetteu a queatlo 
á dec1slo da. me~a, votando o presidente e 
mais tres me•arioa, no sentido de nlo ter o 
fiscal o direito de eumin:1r os titulas, e vota.ndo 
contra. esta decislo o meaario Th~odorico Julio 
dos Santos; que sab3, por conhecei-os, que slo 
membros do partido conservador todos os ref'e- Reque•imento , 1wbal. - Concluida a. in
ridos mesarios; que, finalmente, em conse- qnirição da quinta. testemunha requereu 0 
quencia da decisão da mesa, o tenente-coronel ju.stifi.eante que estando adiantada. a hora, 
Cleto não e:x:a.minou mais titulo algllm, alem fosse a continuação da inquirição adiada para 
do ~e Maia, e formulou um p_rotesto, que foi amanhã e havendo a a J · 

tado á me~. .. 
· . Dada. a. palavra. ao promotor publico, parare
perguntar á testemunha., por elle foi dito que 
na.da tinha a perguntar. 

- Soares Gomes, eommunicando que , a ttento 
a seu estado de saude, só em sua casa po
deria depor, se marcasse hora para a inqui
rição da testemunha. José· Gonçalves Pereira 
Guimarães, na casa da camara e a da teste
munha Soares, em sua. residencia., sendo a pri
meira intimada. em audiencia. por se acha-r pre- . 
sente, e communicando-18 por carta á ultima, . 
a. hora. designada pa.-ra sua 1nquirição. O qu.e, 
ouvido pelo ja.iz, foi deferido, designandoas:
U horas da manhl, para ter logar a inqu.iri
çlo da testemunha Pereira. Guim.a.rãeg, e v.o 

E-por esta fórma, nada mais sendo dito nem 
perguntado, deu o juiz por findo o presente in
qaerito, que, sendo lido e a.ehado conforme, 
auignam. E eu, Jollo José Pinto, escrivão, o 
ucrevi. -Adriano Ribeiro Ro:ado.- Fran
cisco 7'imothfo dl 8ima1.-Generoso ·Mar
gu"' dos Sarato1.-Josc E . llfacl~ado Lima. 

• 
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meio-dia a da testemnha Soares · 1ieando desde 
já notificado o promotor publico. Do que fiz 
este termo que assignam.- E eu João José 
Pinto, escrivão, o escrevi.- Rozado.- Gene
ro_so Marques dos Santos.-J. E. Machado 

Certifico que intimei em audiencia a teste
munha Jose Gonçalves Pereira Guimarães 

- I 

costume, e igualmente intimei ~ teste~unha. 
J?aquim. Soare~ Gomes, por ca.rta, que tinha 
stdo des1gn~do a~ 12 horas do dia, para na ca.sa 
de sua res1denc1a, ser tomado o seu depoi
mento. O referido é verdade, do que dou f e.
Paranaguá, 16 de Janeiro de 1885.- O es
crivão, Joao Jose. Pinto. 

Juntada.- E logo em seguida a certidão 
retro, junto a estes autos . o officio que adian!e 

, 
José Pinto, escrivão, o escrevi. 

Junte-se.-Paranaguá, 16 de Janeiro de 1885. 

Aeh.ando-~e. i~ncommodado de saude e por 
t~nto tmpossibibtado de comparecer hoje como 
es emun a JUS 1 caçao a que est proce-

dendo perante V. S. o Dr. Generoso Mat•ques 
dos Santos, vou rogar a V. S, se digne orde
nar que eu seja inquerido na casa de minha 
residencia, em vista da razão allegada. 

Deus guarde a V. S.- Paranaguà, 16 de 
Janeiro de i885.- 111m. Sr. Adriano Ribeiro 
Rozado, muito digno juiz municipal supplente 
em exercício.- Joaqui·m Soa1·es Gomes, vice
consul de Porta al, àe França e da Gran-Bre
tan a. 

Assentada.- Aos 17 dias do mez de Janeiro 
de i885,nesta. cidade de Para.naguá,e na caaa. da 

amara. umctpa ,aon e se ac ava. o JUlZ mum
cipa.l30 aopplente em exercício cidadão Adriano 
Ribeiro Rozado,commigo escrivão ao diante no
meado, sendo a.hi nomeado, para o fim de pro
seguir-se nos termo3 da prflsente j ustifica!:ão; 
sendo ahi presente igualmente o jastificant'3 
Dr. Generoso Marques dos Santos e o promotor 
publico da comarca Dr. José Eugenio Machado 
Lima, foram inquiridas as te.stemun·bas do modo 
g_ae adiante a e segue; do que fiz est l termo. 
Eu, Joio Josó Pinto, escrivão, o escrevi. 

Testemunha 6.&- José Gonçalves Pereira. 
Guimarães, de idade 25 annos, solteiro, natural 
e residente nesta cidade, negociante. 

Aos costumes disse nada. Testemunha ju
rada aos Sa~tos Evangelhos na fórma da lei, e 

·perguntado lhe fosse. E sendo inquirido sobre 
o contendo da petição de fls. 4, que lhe foi 
lida, respondeu que, tendo ella testemunha 
compax-ecido, na. manhã do dia i o de Dezembro 
ultimo, na sala. da Camara Municipal, afim de, 
na qualidade de eleitor desta. pa.rochia, dar o 
seu voto na eleição a que então se procedia 
para deputado geral, teve por isso oceasião de 
presenciar os factos relatados na petição ini .. 
cial, e sabe por isso que, chamado para. votar o 
eleitor inscripto em primeiro lagar na lista da 
c}la.~a.da~ Ant.ouio Joa~nim Maia, coml?areceu 

e entregou o seu titulo ao mesario capitão João 
Caeta~o de Souza, encarregado da verificação 
dos t1tulos, e este, depois dB examinai-o 
passou o mesmo titulo, certamente para ~ 
mesmo fim, ao fiscal do candidato Dr. Generoso 

nesta oc~ião o presidente da. mesa, eommen: 
dador Manoel Ricardo C&.rneiro, oppondo-se a 
ue o fiscal examinasse os titules declarou ue 

a· lei não lhe dava. esse direito, que era exclu
s!v~ da ~esa ; o fiscal contestou essa propo
stçao, dtzendo que a palavra - fiscalisar 
empregada pela lei, comprehendia a veri~ 
fica~tão do3 titulas e todos os outros actos 
da mesa, pois não sendo assim, não sabia 
elle fiscal o que Ínia na.quelle logar ; res
pondeu o presidente que po.:iia elle estar 
all~ ou reti~ar-~e, podia est~r sentado ou de pé, 
ass1gnar ou de1xar de ass1gnax- a. acta, 1nas 
11 o m er-utr em qua quer s o s , 
e terminada essa discussão, o mesmo presidente 
poz a questão a votos! decidi_ndo.a maioria da -
rios João Caetano de Souza, Affonso Pereira 
Corre;a e Presciliano da Silva. Correia, que o 
fiscal não tinha o direito de oxaminar e de ve-
rificar os t1tu os os e eitot·es, vo an o con t•a 
esta decisão o mesario TheoJorico Julio dos 
Santos ; á vista do que o fiscal tenente-coronel 
Cleto não examinou mais titulo algum dos alei~ 
toras que compareciam, e formulou por escri
pto um protesto, que depois de assignado por 
20 eleitora;;, entre os qua.es elle testemunha, 
foi apresentado á mesa, que o mencionou na 
acta, constando-lhe que esta contra-protestou, 
mas elle testemunha tendo estado presente . ., - . 

u 
lhante contra-protesto (e;; ta. ultima. resposta deu 
a testemunha por lhe ser pergunta:io). Disse 

ais, por ser perguntado, que nenhumdos ele i· 
tores assignatarios do protesto viu semelhante 
contra-protesto. Disse mais, sendo-lhe per
guntado, que o presidente e todo; os me
slrios pertencem â parcialidade conserva
dora. Disse, finalmente, por lhe ser pergun
tado, que no dia 7 do corrente, conversando 
elle testemunha. com o mesario Teodorieo Julio 
dos Santos, om casa do negociante Joaquim 
Soares Gomes, e perante este, sobre o facto 
que elle testemunha referiu em seu depoimento 
e perguntando o. Theodorico si caso fosse 
elle chamado como testemunha na presente 
justificação eonfit·maria. o fn..cto, respondeu 
affirmativamente, acrescentando que era in
capaz de faltar a verdade, mas que o seu 
depoimento contrariava a parle do protesto que 
· ter a mesa. votado unanimemente eontra, 

quando, elle Theodorico votara a vor, em con
trario á decisão dos antros mesarios, Dad~ a 
palavra ao promotor publico para reperguntar 
a testemunha, por elle foram feitas as seguintes: 
Perguntado si sabe si existe algum paren
tesco entre alguns dos mesarios e algum dos 
candidatos votados nesta parochia ? Respondeu 
que o major Manoel Ricardo Carneiro e Affonso 
Pereira Correia, são com-cunhados do Dr. Ma
noel Eufrasio Correia e flUe o mesario Preaci
liano da Silva Correia, é parente proximo do 
mesmo dou~or, ignorando o ~rau de :pare~-
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tesco. E nada mais ·sendo dito nem perguntado~ e~te trmo. Ea,e ·João José Pinto, escrivão, o 
deu o juiz por findo o presente inquerito, que escrevi. 
sendo lido e achado conforme, 'assignam. Eu, (] l H · 
João José Pinto, escrivão o eserevi.-Adriano onc us~o.- ei por provado o deduzido na 
Ribeiro Rozado.-Jose Gonçalt,es Pereira Gui- petição defis. 4, em vista dos depoimentos das 
marães.-Generoso Mar ues dos Santos.- ~estemunhas. O escrivãÇ> entregue os auto;; ao 

A.ssentada.-No mes~o di~, mez e anno de-

Joaquim Soares Gomes, presentes o juiz e partes 
retro declarados, commigo escrivão adiante no· 
meado, passou-se a proceder .a inquirição da 
mesma testemunha como adiante se vê. Do 
que fiz este termo. Eu, João José Pinto; es
crivão, o escrevi. 

Testemunha 7a.-Joaquim Soares Gomes, de 
idade 51 a.nnos, casado, natural de . Portugal. 
morador nosta cidade, negociante e vice-conaul 
e or uga , e ng a erra e e rança. 
Aos costumes nada. Testemunha jurada aos 

Santos ~nvangelhos na· fórma da lei, e pro-

guntado lhe fosse. E sendo in•1uirido sobre os 
factos con~tantes da petição de folhas qu\ltro, 

ue lhe foi lida, res ·•ndeu ue' sobre a. ma-
teria de Justificação sabe umcamente o s!3-
guinte :-Que ha poucos dias passados, achan
do-se em casa delle testemunha o cidadão 
Theodorico Julio dos Santos, em conversação 
com o cidadão José Gonçalves Pere;ra Guima
rães, sobre o assumpto da presente justificação 
dissera aquelle a este, em presença delle tes· 
temunha, que si fosse chamado para depor na 
mesma justificação não teria. duvida em de
clarar que, como mesa.rio, votara contra o a.cto 
"ma.10r1a a me>~a. e ~l ora esta c1 a. e, mas 

que cata declaração iria prejudicar o protesto 
dos liberaes, pois que nesse protoato ae decla-. " . 
e que elle Theodorico votou e continuara a de: 
clarar que votou contra.. Dada a palavra ao 
promotol' publico, por elle foi dilo que nada 
tinha 11. perguntar. E por esta fórma, nada 
mais sendo dito nem perguntado, deu o juiz, 
por findo o presente inquerito1 que sendo hdo e 
achado conforme, assignam. Eu, Jo:lo José 
Pinto, escri.vão, o escrevi.-A.driano llibeiro 
Ro::atto.-Joaquim Soa,.es Gomes.-Gencroso 
lt! a··gt,es dos Santos. - José E. Machado 
Lima. 

Requerimento 'DcrbaZ. -Em acto sucees
sivo req uereti o JUStificante, que, indepen
dentemente dei nquir:ção da tes temunha 
~ue deixou de set· intimada, !heodorico Ju-

tos conclusos para julgamento. visto estar 
travado o allegado na petição inicial. O que 
duvido pelo juiz deferiu o requei"ido. Do que 
fiz este t~rmo l'•e 2-ssknam. Eu, .João José Pin
to, escrivão, o escrevi.-Rozado.-Ge,teroso 
1.l! arques das SaMos. 

Paranaguâ, 17 de Janeiro de 1885 • ...,..0 es
crivão, Jo !'io PiMo. 

Conclusos.-E logo os faço conclusos ao 
juiz muuicipa.l 3° au~plente em exereicio, 
cidadlo Adru~no Ribouo Rondo, do q ne 1iz 

de i885.-Adria· 

Publicaçao.- E no me3mo ·dia, mez e anno 
retro declarado, em meu cartorio, por parte 
do juiz municipal supplente em exercicio me 
foram entregues estes autos eom a sentença. 
retro, do que fiz este termo. E P.U, João José 
Pinto, escrivão, o escrevi. Certifico que inti
mei o promotor publico da comarca, José Eu
genio Machado Lima, o conteudo da sentença 
~etr?; do que ficou scient~, e não intimei o 

Documento n. 3 

1885.-Juizo municipal da cidade de Para.na
guã.-Eecriv.ão, José Pinto. Autos de petição 
para inquerição eni. que é O D.r.;. Generoso 
Marques dos Santos, supplica.nte. - Autoa..o 
ção.- Anno do na.scimento de Nosso Se
nhor Jesus Ohristo de t885, aos ~2 dias do . . 

crevi. 

lllm. Sr. juiz municipal.- Diz o Dr. Gene· 
roso Marques dos Santos, por teu pt'ooarador 
abaixo assignado, que, tendo promovido pott 
este juizo uma. juat.iticaç«o a Jbre f -tetos oceor .. 
ridos na eleição a. que ae procedeu n~ata c i· 
dade, para d~puta lo geral, no dia i o de Dozem• 
bro ultimo, otfereceu como toatemunha, entre 
outTos cidadãos, o menrio Thaodol'ico Julio doa 
Santos, o qual n4o foi inquirido por nllo ter 
sido encontrado durante dous dias em que foi 
procura~o pelo official de justiça, encarregado 
de sua. ctta.ção. 

Achando-se, porém, nesta cidade o referido 
cidadão e sendo actualmente encontrado á toda 
hoi"a em sua ea<>a de commereio or todos ue o 
procuram pa.ra negocio, quer o supplicante. não 
obstante já tor sido a jastitica<}ão julgad!!o por 
sentença, que seja tomado o depoimP-nto do 
mesm > cida lão sobre a materia da justificação,. 
a sabet·: 

Qu·,,na referida eleição, tentlo sido chamado e 
comparecendo para votar o eleitor inscripto em 
pritneiro logar n~~o lista., pela qual se fez a cha
mada, Antonio Joaq·Jim Maia, entr~gou seu ti
tulo ao m '3sario capitão João Caetano d!3 Souza, 
encarregado da. respectiva verificação, e pas
aa.ndo-o. este mesar~o a.o fisça.l nomeado ~elq 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 10 53- PÃjgina 13 de 15 

Sessão preparatoria em 25 de Fevereiro de 1885 93 

n1mem a 
lidada política. contraria. ao candidato lJr. Ge
neroso, decidindo-se pelos votss do presidente e 
tres mesarios e contra. o voto do mesario 
Theo:!orico .Julio dos Santo3, que ao fiscal 
não competia examinar e verificar os títulos dos 
·eleitores que compareciam para votar ; á vista 
do que deixou o referido :fiscal de examinar os 
outros titulas apresentados durante a. mesma 
eleição e ~ormulou. um ~rot :!sto, que, a!isigna_do 

nado na acta. 
Portanto, o supplicante pede a V. S. que se 

di ne de mandar intimar o cidadão Theodorico 
Julio dos Santos para, em dia e hora desi~na
dos, compa1•ec~r na. sala. da Ca.mara Municipal, 
n:fim de ser inquirido sobre o allega.1o nesta pe-. - . . 

t 

se suscitou entre o eleitor Antonio Joaquim 
Maia e o :fi~cal do Dr. Generoso Marques dos 
Santos tenente-coronel José Cleto da Silva • 
mas que, observando a este o presidente da 
mesa, commendador Manosl Ricat·do Cc1rneil·o 
que elle não po::iia verificar os titulas do~ el~i-

' . 
&ssistir a inquirição com as commina\Ões le- a mesa verifica.c;se-os, depois de uma. pequena 
gàes,entregando-se,a:final,o depoimento ao18up- discussão t·endo o presidente da mesa. feito a 
plica.nte para. delle fazer o uso que lhe con- leitura de um artigo da. lei eleitoral referento 
v~er.- Pelo C)U8 E. R. M. Pa.ranaguá., 20 de a1 assumpto, fez elle testemunha antes dess::~. 
Janeiro de 1885.-0 procurador, Jose Gleto da leitura, uma oba9rvação a. respeito; e consut .. 
Silva. A. Como requer. Marco o dia 24 ao tada a. mesa si o fiscal competia o direito de 
me:o dia. Paranaguá, 21 de Janeiro de 1885.- 'Oerificar os titulas, elle testemunha pronun .. 
.Rosado. ciou-se de accôtdv com o presidente, negando 

Certifico que em. cumprimento a petição e ao fiscal o ~ireito ~e 'Uerificar os titutos antes 

marca 0 referido é verdàde q q 1 dou fé. {isca exammou h tu o a gun~ os outros e ez .. 
ParanagOil, 21 de Janeiro de 1~85. _ J ollo . tores? Respondeu que n!ío, atem. do eleitor 
Estacio T. de Miranda, official de justiça. .4 ntonio Joaquim Ma. ia, a.pezar de terem fi. 

ca.do os diplomas depositados en~ cima da 
O bacharel Generoso Marques dos Santos, terna,a 'Uitta. do mesmo Sr. fiscal, que si os 111lo 

advogado dos nu:litorios da Relação do districto examinou foi p:wque ruro qui.:,tenáo-.<;e conssr
de S. Paulo: -uado na mesa o mcem1 fisca.Z,ate o flm da elei-

. Cona~ituo meu procurado!' o Sr. tenente-co- rao . Perguntado si depois da resoluçio da mesa 
ronel Joaó Cleto"da Silva, com poderes espec:iaes de imr,edir o fiscal de examinar o~ titulo~. houve 
para, no juizo competente, requerer e proceder outra postorior reformando o seu acto 1 Rea .. 
d. inquiriçlo do cidadão Theodorico Julio dos pondeu que a mesa. teve apenas um acto nesse 
Santos, aoerc:.1 dos factos occorridos na eleição sentido - negar-lhe o direito de ver antes da 
eft'ectuada nesta cidade no dia. i de Dezembro mesa - annuindo depois que os visse defois 
ultimo, bem como a. de outra. qualquer teste- della.. Perguntado qual o motivo pelo qua na. 
munha que convenha ser inquirida, promoven- discussão ou conversa, como diz a testemunha, 
do as justificações que entender necessa.rias manifestou ella op nião a favor do direito do 

ara rova. dos mesmos factos, averbar sus ei- fiscal examinar os titulas em contraposição a 
ções interpor todos os recursos legaes e sub· opm1ao o pres1 en e e ma1s mesar1os • es
stab;lecer estes podere3 em quem lhe aprouver. pondeu que já tinha esclarecido este ponto de 

I pergunta, mas que, em todo o casiJ, corrobora
Paranaguá, i7 de Jan~iro de 1885.-Gene- va-o, dizendo que foi esclarecido na conversa 

1' 0SO Marques dos Santos· que teve com o presidente da. mesa e o fiscal, 
Assentada e foi todo de accordo com a lei. Disse mais, 

por lhe ser pergunbdo, que, si digo a lei. 
Aos 24 dias de Janeiro de i885, nesta. cidade Perguntado si foi presente a mesa um pro

d9 Para.nagoà e em casa da Camara Municipal, testo a.ssigna.do por 20 eleitores do qual se fez 
onde ·se achava o juiz municipal 3° supplente menção na acta 1 Respondeu que foi presente o 
em exercicio, Adriano Ribeiro Rosado. eommi- protesto mas qu~ não em !eguida á converaa 
~··escrivão do seu cargo, adiante nomeado, entre o presidente da mesa e o fiscal do Dr. Ge-
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José Pinto, escrivão, que o subscrevi.-Ad,·ia-: Antonio Ooelho. 
no .Ribeiro .Rozado.- Theodorico Julio do1 
San.tos.-Jose Cleto da Silva.-Jr.se E. Ma- Documento n. 5 
chado Lima, promotor publico. 

. ' Conclusão.- E logo os faço conclusos ao juiz 
municipal 3) supplente em e:r.ercicio, Adriano 
Ribeiro Rozado, de que fiz este termo. E eu, 
João José Pinto, escrivão, o escrevi. 

Conclusão.- Entragne-se á parte depois de 
se ado, pagas as custas.- aran!igu , e a· 
neiro de 1885.-Rozado. · 

. ' . 
escrivão, o escrevi._;, Paranaguá, 24 de Ja-
neiro de 1885.- O escrivão, Joc1o Pinto. . 

Remessa.-E logo faço remessa destes autos 
ao contador Joil:o Rodrigues Branco, de que fiz 
este termo. E eu, Joãl) Jose Pinto, escrivão, o 
snbscrevi. 

Documento n. 4 

a li ral· 
No dia 30 do mez de Novembro do anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Ohristo de 
i884, compareeea no aço da eamara munici-
p es a vt a e uara ssa a, a. 
manbl, o cidadio Antonio Manoel Baptista, 
jaiz de paz mais votado, comigo escrivA:o de 
seu cargo, e tomando assento na cabeceira da 
me.11a, declarou que, na fórma do art. 99 e ou
tras disposições do decreto n. 8213 de 13 de 
Agosto de 1881, passava a oroganizar a mesa 
que tinha de servir para a eleiçlo de um de
putado á Assembléa Geral Legislativa, como 
foi convocada pelo decreto n. 9271, de 3 de 
Setembro ultimo. Em seguida convidou Fran· 
cisco Alves Cordei!.•o o Francisco Gonçalves de 
Souza Valle, 2o e 3° .iuizes de paz, e aos doas 
.immediatos aos quatro, os cida.dlos, major Ma
noel Bento Gonc;alves Cordeiro e Benedicto 
Antonio Correia, todos convocados por edital 
de i do corrente mez e officios, não compa· 
reeen o o segun o vo o ene ·c o 
nio Correia, conforme participou por o.fficio, o 
juiz convidou ao eleitor Francisco de Paula 
Miranda, qae tomou assento no lagar do 8e· 
gundo s11pt'lente; t•:;maram assento de um e 
outro lado da. mesa: achando·se presentes os 
mesarioa tomaram assento, e declarou o Sr. 
presidente· achar-se constituída a. mesa eleito
ral que deve, no seguinte, receber O<> votos dos 
eleitores dests. parocbia, e convida.ndo aos me
l&rioa a ae acharem presentes em seus loga
ru ama.nhl á1 9 hora• dâ manhl no paço da 

Pro'DitJcin de Minas Gerae1 (f.Oo distric 'o) 

A 3• commissã.> de inquerito. tendo es:a.mi· 
na o as au en cas as p 
compõe o fOo districto eleitoral da província 
de Mina• Geraes, tanto do i o como do 2° escru
tínio, verificou q_ue todo o proceaso correu ra• 
gularmente nlo JUlgando procedente a 'rgui• 
olo de nullidade contra a e1eiQ1o de Jacotinga 
por falta de prova. 

Entende, porém, <{Ue deve ser deaco!ltado ao 
candidato mais votado um voto do elettor quo 
deixou de apresentar o retpectivo titulo 

E assim é dê parecer: 
i . ., Quo sejam approvadas as eleiçtSea da1 

parochiaa que compõe o 101 diatricto de Minas 
Geraes. 

2. o Que seJa reconheciio e declarado deputa
do p~lo refer1do disiricto o Dr. Joio Nogueira 

Sala. das commissões em 25 de Fevereiro de 
1885.- E. Cor1·eia..- M a.rlim Francisco Ri
beiro de Andrade.-:. F. I. Ribe#·o ele M ene
zes.- Delphino Cintra.- Sinimbü Junior.
Segismundo A. Gonçalves.- A. S. Carneiro 
da Cunha.- Ga.rlos Peitcoto com restricções 
quanto a Jacotinga.- Prisco Para.izo. 

ORDEM DO DIA 
Procede-se á votação e são approvados, em 

todas as suas partes, os pareceres das respect\· 
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vas commissões de inquerito que conclu9m pelo O Sa. PRESIDENTE dà. para amanhã a se-
rec~nheeim.entq dos seguintes deputados: guinte ordem do dia : 

Rio Grande do Sul 

Dr 1 
tricto. 

nhas, pelo 4° districto. 
Commenda-:lor Manoel José Soares, pelo 14° 

districto. 
Dr. Benedicto Cordeiro Campos Valladare_s, 

pelo 5° districto. 
Conselheiro Candido Luiz Maria de Oliveira, 

pelo 2o districto. 
· Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, pelo 

7o diatricto. 

pelo 3° districto. 
Dr. Affonso Celso de Assis Figueiredo Ju

nior, elo 20> distrieto. 

Rio de Janeiro 
Alberto B~za~at, pelo 7o distrieto. . 

pelo ao distrieto. 
Dr. Francisco Belisario Soares de Souza, 

pelo 5o distrieto. 
Dr. Domingos de Andrade Figueira, pelo 11° 

diatrieto. 
Bahia. 

Barlo do Gaahy, pelo io distr-ito. 
• Dr. Innoce~cio.Marques de Araujo Góes Ju-. 

Votação dos pareceras das commissões de 
inquerito, reconhecendo deputados : • 

oyaz 

Conselheiro André Au3'usto de Padaa Fleury, 
o • • 

Rio Grande do Sul 

Coronel Joaquim Pedro Salgado, pelo 2o dis
trieto. 

Dr. Joaquim Pe:lro Soares, pelo 6o districto. 
Dr. José Francisco Diana, pelo 5o · distl'icto. 

Pará 

Dr. Guilherme Francisco Cruz, elo 3o dia-
tr1cto. 

Dr. Samuel W. Mae-Dowell, pelo 6o d:s
trieto. 

Dr. Manoel Bernardino da Costa Rodrigues, 
o • • 

Conselheiro Antonio de Almeida Oliveira, 
pelo 2o districto. 

Amazonas 

Dr. Adriano Xaviel' de Oliveira Pimentel, 
pelo 2o diatricto. 

Parahyba 

Ferreira de Araujo Pinho, pelo 7° pelo 1 o districto. 

Dr. Franci1co Ildefonao Ribeiro de Menezes, 
pelo ao dia&ricte. 

Dr. Joito Lins Canaan1A:o de Sinimbú Junio1•, 
pelo 5o di~tricto. 

Conaelheiro Lourenço Cavalcanti de Albu
querque, pelo 4" diatricto. 

I.Jr. Bernardo Antonio de Mendonça Sobri
nho, pelo to di1tricto. 

s~rgipe 

Dr. Leandro Ribeiro do Siqueira Maciel, 
pelo i o districto. 

S. Paulo 

Dr_. ~anoel Ferraz de Campos Salle:;;, pelo 

Paranâ 

Conselheiro Manoel Alves de Araujo, pelo 
2o districto • 

Santa Catharina. 

Dr. ];luarte Paranhos Schutel, p~lo 1° dis .. 
tricto. 

_Goyaz 

Dr. José Leopoldo .de Bulhões Jg.rdini, pelo 
2o districto. 

Pernambuco 

Dr. Antonio M. de Siqueira Cavalcanti, 
pelo 13° districto. 

Dr. José Marianno Carneiro da Cunha, pelo 
2o districto. 

Dr. Joaquim Tavares de Mello Barreto, pelo 
4o districto. 

Dr. Antonio Epaminondas de Mello, pelo 
5o districto. 

Dr. Sigismundo Antonio Gonçalves, pelo 
7o districto. 

Ceará 

Dr. Alvaro Caminha Tavares da Silva, pelo 
4o districto. 

Rio Grande do Norto 

Dr. Amlro Carneiro Bezerre. Cavalcanti, pelo 
1° districto. 

Sergipe 

Vigario~ Olympio de Souza Campos, pelo 3° 
districto. 

Bahia 

Oonselheiro Francisco Maria Sodré Pereira, 
pela 4o districto. . . . 
- Aristides Cezar Spinola Zama, pelo i 0' dts• 
tricto. 
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S. Paulo 

Dr. Delphino Pinheiro de Ulhóa. Cintra., pelo 
9) districto. 

Dr: Prudente José de Moraes Barros, pelo 
8° districto. 

r F is 
pelo 3" districto. 

Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, pelo 6° districto. 

onse e1ro n on1o 
2o districto. 

Rio de Janeiro 

Dr. Manoel Peixoto de L9.cerd:l. Werneck, 
pelo 10') districto. 

Levantou-se a sessão ao meio dia. 

DE f885 

Presidencia do Sr. Moreira d 
SUMMARIO.- Leitura e approvapão da acta.- BXPE• 

DlENrs.- Rcquorimllllto do coro no I Moraes Jardim.
O_bscrvaç6'es do :Sr. Lourenço de Albuquorquo. Roq~o· 

presidcote.-·Observaçõos dos Srs . .Martim ~ ranelseo ~ 
Zam a.- OI\DElll DO DIA.- Votação do pareceres d:lS 
commissões do inquerito.-Requorimonto do Sr. Araujo 
Góes Junior.- Conclusão da votaçã1> dos parceoros.
Observações dog Srs. Araujo Góes Junior o Alvos do 
Araujo. · 

A's H· horas acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de Barros, Affonso Celso Janior, Si
nimbu Jnnior, Valladares, Costa Rodrigues, 
José Pompeu, Silva Mafra, .. lmaro Oa\·al-- 1 . . 
Sobrinho, Barão da. Leopoldina, Salgado, Au
gusto Flenry,Caminha., Miguel de Castro, An
tonio Prado, Bezamat, Morei!• a Brandlto, Portu· 
ga , e1 ao a un a., oaquun avn.res, antas 
de Góes, Nascimento, Rõdrigues Lima, Mac
Dowell, Pessoa da Costa, Bulhões, Maia., 
Martim Francisco, Castello Branco, Marco
lino Moura, Rodrigues Alves, Leandro Ma
ciel, Gaspar Drummond, Ribeiro de Menezes, 
Siqueira Mendes, Theodureto Souto, Olympio 
de Campos, Bento Ramos, Cruz, Campos 
Salles, Alfredo Chaves, Lacerda. \Verneck, 
Chagas, Basson, Bezerra de Menezes, Sigis· 
mundo, Penido, Horta de Araujo, Diogo de 
Vasconcellos, Carlos Peixoto, Ca.strioto, Tho· 
maz Coelho, Severino Ribeiro, Visconde de 
Souza Ca't'Valho; Lourenço de Albuq-uerq_ua, 
Francisco Belisario, Fernan.ies de Olive1ra, 
Franklin Doria, Rodrigo Silva,Barão do Guahy, 
Soares,Barão de Anadia,Oliveira. Bello, Bezerra. 

av cantl, Igueira, rauJO óes Junior, Hen
rique Marques; Eufrasio Correia, Diana, An
tonio de Siqueira, Leopoldo Ü•'_nha, Corrêa de 
Araujo, Ulhôa. Cintra, Alcoforado, Gonçalves 
Ferreira,Fernandes da Cunha,Zama,Prisco Pa.
raizo, Joaquim Nabuco, Alvaro Botelho, · Carlos 
Affonso, Gomes de Castro, Duarte de Azevedo, 
Ferreira. de Moura e Carneiro da Cunha. 

Aàre-se a sessão. 

E' lida e approva" a acta da aesalo ante
cedente. 

O SR.. i 0 SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio. ~o Imperio, de 3 de 

' do decreto da Assembléa Geral, que autorizou 
aquelle ministerio a despender até 500:000~ 
com medidas reventiva.s contra a invasão do 
cholera-morbus no Brazil.-Inteirada, offician
do-se ao senado. 

Idem, de 17 do mesmo mez e anno, remet
tendo o autographo da resolução sanccionada da 
Assembléa Geral, sobre o augmento da repre
sentgção da província do Pará, e altP-ração da 
respectiva divisão eleitoraL-Inteirada, offici
ando-se ao sen~do. 

J?o Ministerio da Fazenda, de 4 de Se~embro 

Idem, idem, relativo ao decreto fixando a des· 
peza geral do imperio para o exerc:cio de 1884 

~ . . 
Idem, de 1.0 do mesmo mez e anno referente 

ao pagamento da. reclamação Tripoti.- lntei· 
rada, o:fficiando-se ao senado. 

Do Ministerio da Marinh&., de 3 de Setembro 
do anno passldo, devolvendo o autographo da 
resoluçS:o da. Assembléa. Geral, approvando a 
despeza e:ffectuada com elevação do numero de 
praças do batalhão naval.-Inteira.da., offician
do-se ao senado. 

Requerimento de Jeronymo Rodrigues de 
Moraes Jardim, pedindo sejam devolvidos á. 3• 
commissão de inquerito os p!1.peis concernentes 

e e1çao o 0 1Str1cto a provmc1a. e oyaz, 
afim do supplicante poder apresentar sua con
testação. -A archi v ar. 

0 SR. PRESIDENTE declara. que, não tendo 
sido o requerimento apresentado em . oc~asião 
opportuna, não póde sei' tomado om comudera
ção, . e vai, portanto, a archiva:. .fAl!oiado_;, 
na o apoiados e apa>·tes.) E' a umca dehberaçao 
que a mesa póde tomar. 

O Sr. Lourenço de .A.lbu
querque:-Sr. presidente, desejo saber si 
V. Ex. me permitte fazer algumas observações 
sobre a decisão que acaba de proferir. · 

O SR.. PRESIDENTE:- Si . o nobr-e depnt1do 
tem algumas ~onsiderações a apresentar, esto:1 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE:-Foi pre
sente á mesa da eamara dos Srs. deputados um~ 
petição, requerendo 9.ue o pareçdr dado pela. 
commissão de inquer1to, sobre a eleição do fo 
districto ::le Goyaz, voité á mesma commissão, 
visto que o peticionario só hontem recebeu um 
documento, com o qual podia contestar essa 
eleição. Comprehende a camara que não posso 
emittir juizo algum sobre o mereciwento de tal 
documento, quero mesmo crer <JU& elle não te
nha a virtude de annullar a ele1ção do Sr. con• 
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selheiro André Augusto de Padua. Fle11ry. Sei, 
porém, pela leitura que se acaba de fazer~ 
assim eómo pelo exame da a.cta, que ss refere á 
petição, que esse ·documento é o protesto que, 
perante a junta apuradora., fôra apresentado por 
um eleitor e por ella l"eeusado caprichosamente, 

· do governo e do senado, e, de accôrdo com o 
presidente, irá. dando aos mesmos o destino que 
lhe parecer mais conveniente ; mas, si algtllll 
deputado lembrar outro destino, então o preai
dente consultará á. camara, e se seguirá o que 
decidir a votação. Jl 

so o 11 1 pre ex o e que o· pro es an e n o 
tinha idoneidade par\ reclamar contra. a eleição, 
visto ser apenas eleitor e não se_r elegivel. Or~, 

OSR. LoURENÇO DE ALBC'QUEltQUE:-Trata-se 
de uma eleição de província remotíssima, cujas 
communica.ções com a côrte, além de difficeis, 
são raras e espaçadas. Que culpa tem o candi
dato, que agora. rechi.ma, de lhe ter esse docu
mento, que póde aproveitar-lhe, chegad~ ás 
mão:. quando já. havia expirado o prazo marcaào 
pela commissão 'de inquerito ~ 

O SR. ZA.:ru:-Quem. impediu o candidato de 
~r á comm1ssao pe n· o a Lamen o . 

o SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE : - E' 
facila. resposta. ao nobre deputado. O Sr. Dr. 
ar 1m serLa ev1ano s1, nao en o a cer eza e 

receber o documento, se apresentasse perante a 
com missão requerendo um adiamento indefi-
nido. · 

Supponbam VV. E Ex. que o protesto ê 
relevante,- que prova evidentemente a nullida.de 
da eleição, a que se refere : não procederia a 
ca.mara levianamente, negando ao peticionaria 
o que elle req11er ~ Sem duvida nenhuma. Ora, 
é muito melhor refletir em um a.cto antes de 
prati~al-o, do que arrepender-se de o haver 
praticado. 

Pelas considerações, peço a V. Ex:. que essa 
petição seja remettida á commissão de inquerito 
afim de que esta. dê o seu parecer. 

.o SR. ZAMA:- O Sr. presidente jã decidiu. 

· regime~to. o nobre deputado pela provin~ia das 
Alagôas està- no pleno direito de reclamar 
contra o destino dado pela. mesa. ao requeri
mento, que aeaba de sPr sujei~ ao conheci· 
mento da cama.ra; mas entendo que S. Ex. 
deve lembrar outro destino para. que a ea.niara 
possa resolver a semelhante respeito. O artigo, 
que aea~o de citar, di_spõe o seguin~e: . . 

O nobre dep11tado queira, pois, lembrar outro 
destino a dar ao seu requerimento, afim de que 
a camara resolva. 

O SR. ZAw.:- A ordem do dia. não póde ser 
alterada. 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Estamos ainda 
no expediente. 

O SR. PRESIDENTE:- Não posso admittir a 
reclamação do nobre deputado senão em rela.· 
ção ao destino que se deve dar ao requeri
mento. 

O Sa. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE:- Pego a 
• x. que consu e ca.mara so r e, Sl con-

sente que esse requerimento vá á. respectiva 
·commissão de inquerito, :ficando,portanto,adiada 

- . - o • • 

' ' dade de director dos trabalhos da. 3• cotnmissão 
de inquerito, precisa fazer algumas declara
ções a respeito do assumpto sujeito ao exame 
da. cama-ra e para o qual o nobre deputado 
pelas Ala.gôas provocou um novo precedente 
por parte da ca.mara. 
. Diz qae nenhum meio de esclarecimento em 
relação á eleição do i 0 districto de Goyaz foi 
preterido. Foram concedidos ao interes~ado 

' ' porque foram guarfladas todas as formalidades 
da lei. Annunciada a discussão, esperou-se o 

i nhuma. reclama. ão a a-
receu. retende.se, porém, agora. que a materia. 
é nova. e que a commissão não pó:le deixar de 
ser o11vida.. . . 

Pergunta. o orador: esses correios, por onde 
foram transportadas as acta') da. eleição do 
i o districto de Goya.z, estavam vedados a qual
quer noticia transmittids. ao interessado por 
seus amigos~ Não podia por esses correios vir 
qualquer documento ao interessado 7 Pois, in
formado este de que alguma couaa. havia a im~ 
pugnar na. eleição do i o districto de Goyaz, não 
podia requerer, a bam de seu direito, :i. 3• com
missão de inquerito ~ Não é evidente, pois, 
que, informado por seus amigos dessas circum
stanciae, a que alludiu o nobre deputado pelas 
Alagôas, o interessado na eleição do 1° districto 
de Go a.z entenden que as circumstancias que 
se narravam, que os etos a qu,e sere ertam 
seus amigos eram de minima importancia, pQr
que nenhuma reclamação fez perante a. 3a com
missão de inquerito, afim de resguardar o seu 
direito 7 

. cArt. 65 .. Depois de a.pprovada a acta, o f!? · 
secretario fará. a leitura dos officios recebidos 

V. 1.-13 

Pois quando o regimento da casa e~tabelece 
formalmente. que os pareceres conclumdo pela. 
approvação de diploma não sotrrem disc11ssão, 
nós,·diz o ::orador, alterando o· regimento, só 
porquê houv~ uma parte desc11idada no .exer
cício do seu direito, ha.vemos de, oeea.s1onal-
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mento, nesta parte, :ficará. sem proveito al-
gum. (Apoiado.) . . 

Vota, P.ortanto, de accôrdo com a opinião do 
Sr. pres1dente em relação ao assumpto. 

O Sr. Zana.a. entende que o Sr. presi
<!_ente não pó.te s_ubmetter áapprovação da ca
mara.. ~ste requer1mento. 

O Sa. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE : - Como 
nao p e stà. nu regtmento. 

O ~R. ZAMA. pede ao nobre deputado que lhe 
perm1tta fuudamenta.r a sua opinião. 

O papel · de que se · trata não é da ordem 
daquellt-s a que se refere o art. 65 do regi
mento. O ~rt. 65 refere-se aos papeis de sim
p es exp 1en e, re a 1vos marc a or ma.r1a 
dos .traba.lb_os, aos qaaes a mesa costuma dar 
destmo, e,s1 algum deputado lAmbra.r outro des
tino, então o presidente .consultará a cmnara e 
se seguirá o que decidir a. votação. Mas aqui tra
ta-se de um papel que se refere a um assumpto 
que está dado p~ra. ordem. do .dia. (Apoiados.) 
A ordem úo dia não póde ser alterada se
não por urgeocia ou adiamento, e só depois de 
~eclarada é qu~ s~ póde dar q~alquer alteração 

. ~· pr~ciso que fique be~ saliente que o pe~ 
t1c1on ·r1o pod1a ter requerido á commissão com
p·etente o adiamento do assumpto, o que não 
lhe seria. neg~do, desde· qu; a;llegasse q,ue 
aguardava p·~p~1s de uma.. provmCia tão longm
qua; mas depo1c; de ter stdo annunciada. a dis
çassão ~o ~;~ioda commissão de inqu~l'ito,depois 
de ter stlo lavrado o pa.•·ecer, depo1s de 1m
pre~só. e d~ te~ sido e~le dado para ordem do dia, 
ser1a. 1nt'nng1r mamfesta.mente o regimento 
ti:lltar atraz para. defenr o requerimento qu~ 
foi feito. · 

O ~R. LouRENÇO D.E ALBUQUERQUE:- Tanto 
respe1to merece a. V. E:x. o direito alheio ! . 

O Sa. Z.uu responde · qu-e o direito alheio 
· · · P•lhe t o · · s · o· · si t· · ... 

tét'essa<fa. deseni !ou-se em garantir o direito 
~e p~rl~sse ter, não póde a cariJ.t?J.ra,·ea;-'Officio, 
eonetttutr-se em procurador para reparar a falta 
ha.viaa. (Apartes.) 

À doatrina do nobrê deputado é perfeita-
mente absurda. . 

Si o direito alheio devesc;e ser :attendido & 
todo o tempo, ~inJa. depois de a.pprovado o pa
recer. a eamar ' poderia voltar a traz ., aceitan
do D.1)VM aUege.çõee. (,Apoitsdos e na'D apiJis-
Jo•._J . . . 

. CJ regimento détermina as formalidades as~ 
gu1r, e desde que ellas foram seguidas desde 
9-ue o . p~recer foi daJo para ordem do .dia·, não 
e pos1nvel que volte .mais ao seio da com
missão por esse. motivo. 

sido enviados á ca.mara, procedenao.:.se acerca 
·lO seu destino como no artigo antecelente • 
advertindo, porém, que dos officios que conti~ 
verem felicitações far-se-á mencão da serem 
recebidos com esp,cial agrado, quándo forem 
de autoridaJes constituídas, e simplesmente 
com agrado todos os outros de pessoas ou so• 
ciedades pàrticulares. 1> 

~o~ conseq~encia1 o destino a dar a taes pa.
ets e susce ti vel de reclamação or parte de 

qu:tlquer deputado, e a ca.mara ec1 e o me
lhor modo. 

O SR. ULYSSEBVIANNA. :-0 requerimento 
o no re eputa o pe as ag as em uas 

partes. 
O SR. PRESIDENTE :-Não póde ser sobre o 

parecer que está na ordem do dia. (Apoiados.} 

O SR. LoURENÇo DE ALBUQUERQUm :-E' so-
bre a. petição. · 

O Sa. PaEsrDENTE:-Aceitei o reqae.rimentc> 
do Ut'b'"e deputado como referindo-se unica
mente ao de8tino a dar á. petição, 

Por conseguinte, consulto á. casa sobre ni 
este requerimento deve ir ou não á 3a com• 
missão de inquerito, a quem cabe O· reeonhe• 
cimento das eleições da provineia. de Goyaz.-

ProcadPndo-se á votação, que é vorifieada a. 
requerimento do Sr. Lourango de Albuqu. rq_ue, 

chiv_!'daa reclamação, conforme decidiu o Sr. 
preatdente, 52 Sra. deputados e contra 48. 

ORDEM DO DIA 

O Sa. PRESIDl!:NTE declal'a que vai pl'Oce
de'r-se á votação · do parecer n. '28, sobre a 
eleição do 1 o .distrieto de Goyaz. 

O Sr. Lourenço de A..Ibu
querque (pela ordem):- Sr. p~sideate, 
aalvem-ae ao. menos ·as apparen.eies, Já. -:cl~ ·& 
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rea.lidade faz tanto medo. (Energicas reclama-
çõ~s.) · 

O SR. MARTIM FRANCisco da um aparte, que 
nio ouvimos. 

e aos outros Srs. 
rompam o orador. 

O SR. LoUl'lENÇO DE ALBUQUERQUE : - Re
queiro que se devolva o pat·,cer á commissão, 
para. que. ao menos,. faça uma le'tura -ligeira. 
do documento, a que se refere a petição. 

VoZEs:-Já está votado. 
O Sa. PRESID:i!:NTE :-Não posso attonder ao 

re uerimento do nobre de utado · ore imento 
prohibe. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Eu re
neiro o adiamento •.. 
0 SR. PRESIDENTE :-Perdôe-me O nobre de

putado, o regimento não lhe ftculta. esse direi
to. Ha um unico re !l~rimento que pó le ser 
e1 o a respet o a ver1 caçao e po eres : e 

para que se adie o parecer para quando houver 
na. casa metade e mais um (xão apoindos da 
bancada direita), e para isso é n"cesaarro o 
apoiamentJ da terça parte dos deputados pre-
sentes. · 

Mas os nobres deputados têm na votação da 
casa o recurso; si ··eua enten ler que precisa de 
maiores esclarecimentos, demonstrai-o-á pela 
sua. votação. 

VozES :-Oh ! Como ha. de -votar 1 ! 

0 Sa. PRESIDENTE :-Desde que a ... 
a u , 

âevolver o parecer ·á commissão, para. que o re
considere. 

O SR. ARA.U.ro GóEs JuNIOR :-Já se fez aqui 
o que foi requerido, em uma das legislaturas 
passadas : pa.rece1•es volta.t:am á com missão para 
tom LI" em. consid.eração novos documentos apre
s~ntados. 

O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE :-Sr. 
presidente, a inriica.ção de V. Ex. não satisfaz. 
A' vista della, só nos restaria a nós, que enten
demos que a com missão de inquerito póde tomar· 
conhecim,nto do documento que lhe vai ser 
apresentado, um alvitre: rejeitar o -parecer ; 
mas, si assim p••ocedessemo~, geríamos injus
tos, commetteriamos uma inio:tuidade, porque, - . 
que a. eleição do Sr. conselheiro ·Fieury é le
gitima, é valida. e, neste casi:>, como votar 
contra. as conclusões do parecor 1 

Não fiz o requerimento com o fim de pro
telar, nem ha nece~sHade disso ; mas. tendo 
vindo da província de Goysz um docum<lnto. a 
que oc-1ntendor do Sr. couselheiro Fleury liga 
importancia. e ao qual se refere a acta. da apu
ração, parece-me que é necessario um adia
mento de 24 horas, com o qual nio ncará pre-
judicado o candidato eleito. ·- , • 

A eommissão deve examinar o documento, 
ainda que seja só para. dizer que elle não tem 
mere~i.mento algum. 

Tendo sido rejeitado meu requerimento, re
solvi fazer nesta. oceasião nova tentativa, para. . . . 

0 SR. ANDB.A.DI!I FIGUEIR.A..:-Sem duvida.. 
O Sa. PRESIDENTE:-Entendo que por minha 

autoridaJe só possfl a.c1~itar os requerimentos 
para. que s"jam adiadas as eleições duvidosas 
até ·que e,-teja presente metade e mais um dos 
deputados que compoem a. ca.mara. 

Não está. na. minha. com petencia fazer adiar 
um parecer sujeito á. votação da. camara. 

. 
esta a. doutrinB. n sta casa. Nos Annaes ha. 
muitos exemplos disto. 

regimento : a. camara. pó:ie demonstrar o seu 
mpdo de pensar em contrario, rejeitando o pa
recer da commissão. 

O SR. ARAUJO Gó"'s JuNIOR (folheando os 
AnnaP-s) :-Já encontrei um exemplo. Peço a 
palavra. 

0 SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra O nobr~ 
deputado. 

O Sr. Araujo Góes Junior 
(lendo):-« Eleição de Sergipe : 

«Achando-se gobre a mesa o parecer da 2a. 
.. - . -

vincia. de Sergipe e declarando o Sr. presi
dente que vai a. imprimir para ser vot·'ldo, na 
fórma. do r~gimento, levanta-se questão de 
or em. ~ 

Seguiu-se uma. discussão, suscitada pelo 
Sr. Martinho Ci.mpos e~ depois de orarem os 
Srs. Cost·1. Pinto, Martinho Campos, João Men
dl3s e José Caltnon,apresentou, afio.al, o Sr. Sil
veira Mar·tins um requerimento mandando 
voltar á com missão o parecer. 

Ha,•ia ne~sa oecasião na eamara. sómente f8 
Sr,. dr.>putados libera~s ; a maioria ou quasi 
unanimidade era consP.rvadora., e m~ parece 
que muito mais tolerante do que os Srs. libe· 
rae:; de hoJ~. (Di-cersos apartes.) 

Como este ha muitos outros exemplos nos 
Annaes, do que posso dar testemunho, porque 
então era deputa·IO. 

Portanto, admira que o nobre presidente da 
c1.~a.ra queira hoje i~a~gurat' dflutrina nova, 

ouvir a commissão sobre um parecer que não 
foi bem e'>ttldado. (Apartes.) 

Creio que esta doutrina não se compadece 
nem com O'> princípios de direito, nem com os 
principia> politicos a. que .adherem os nobres 
deputados. . 

Nesta mataria. deve-se dar toda a hberdade 
aos deputados para. discutirem o seu direito, n
cando aos nobres d~puta.dos a. faculdade de re
jeitarem o pat·ecer, si porventura fôr favor.a
vel ao Sr. Dr. Mora!)s Jardim, ou de o ~ppro:"!' 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 10 53- PÃjgina 5 de 8 

100 . Sessão. preparatoria em 26 de Fevereiro de 1885 

varem, como nós t.ambem, si porventura as 
conclusões· forem favoraveis ao Sr. conselheiro 
Pa.dua Fleury. 

Nisto ha sómente um ·adiamento por dous ou 
tres dias, e que não prejudica o direito de nin-. ~ " . 

• 
fal-o-ei, e caso V. Ex. não o aceite, appellarei 
para a casa,e então requererei votação nomi
nal. 

E' muito conveniente que sobre este as
sumpto seja conhecido o voto de cada um 
de nós. 

O SR. PusJDENTE :-0 precedente invo
cado pelo nobre deputado não aproveita 
(apoiados), porque o parecer que o nobre depu

. tado len ia. a. imprimir e nessa. occasião podia 
qualquer deputado recla.mar contra esse desti
no (apoiados), segando~ disposição do art. 66. 

, 
mais um dos membros, de que a eamara se 
compõe.~ · 

Fóra destes artigos não conheço outra dispo
sição regimental que permitta o adiamento de 
votaçio de pareceres de commissão de veri:tica
çlo de poderes em semes preparatorias. Si o 
nobre deputado me apreseJ;ltar um precedente 
no sentido de sua opinião, desejo proceder com 
tanta equidade, que o aceitarei. 
- 0 SR. ARAUJO ES UNIOl\ :- presenta.rei 

amanhã. 
· O · Sa. PusmBNTE :-A esse res eito o 
art. e expresso,-qu quer eputa o pó e 
reclamar contra o destino dado pela mesa aos 
papeis que lhe são remettidos e a camara vo· 
tara. Nlo conheço precedente algum que abone 
a opiniio do nobre deputado, e, por consequencia, 
vou sajeitar 4 votaçlo o parecer. 

O Sa. Aru.uJo Góss JONJoa :-V. Ex. nlo 
aceita o requerimento de adiamento 'I 

O Sa. PaEsiDENTX :-NAo, senhor, nlo posso 
aceitar o requerimento, porque não existe na 
eamara metade e mais um dos membros que a 
compoem. 

O Sa. ARAUJo GóEs JuNioa:-Nã'o aceita o 
requerimento de appell&çio para a casa 1 

O Sa. PlUWDENTE:-Nlo, senhor; as decisões . " ·' 

ctivas eommissões de inquerito, que concluem 
pelo reconhecimento dos seguintes deputados: 

Goyaz 

ConselJ:teh:o André Augusto do Padua Fleury, 

Rio Grande do Sul 

trieto. 
Dr. Joa<Juim PedrQ Soares, pelo 6° diatricto. 
Dr. Jose Francisco Diana,_ pelo 5° districto_ 

Pará 

·· Dr. Gúilherme Francisco Cruz, pelo 30 d.is
tricto. 
· E' approvado o parecer n. 42-1885 da {& 

. - . i 1 sim: 

i.o Qae sejam approvadas as eleições dos col
legios do 6° districto da. provincia. do Parà ; . 

. tad~ pelo mesmo districto o Dr. Samuel Wal-
lace Mac-Dowell. . -

1885.-M. AZ..,es de A1'aujo, vencido.-Fran
klin Doria, vencido.- Joaquim Pedro, venci· 
do.- Jose Marianno, veneido.-Bento Oeci
'iano dos Santos Ramos.-Jese Pompeu de 
A. Ca"Palcanti.-AZ..,aro Caminha.-Joaquim 
Taoares de MellO Barreto.-Samuel W.M ac
DoweU, votei só na questão sobre a vali
dade da. eleiçio de SanLarém, por ser de direito 
e não depender della o meu reconhecimento 

E' 1•ejeitada. a seguinte emenda. da minoria. 
da commissão : 

Qae aeJam approva as as e e1ç es o 1&-
tricto da provincia do Parâ, menoa a do eolle
gio de Santarém, que d~ve ser a:nnullada, e 
deecontándo-se aos candidatos os votos obtidos 
no mesmo collegio. 

Sala. das commiasõea em 23 de Feve:-oiro de 
i885.- M. Al..,es de Ara-ujo.- Franhlin 
Doria.- Joaguim Pedro Soare1.-:Fose Ma
riam~o. 

Slo mais approvados os pareceres que con
cluem pelo reconhecimento dos aegointea depu
tados: 

Maranhlo 

Dr. Manoel Bernardino da Co'lta Rodrigues, 

para a casa. Conselheiro Antonio de Almeida Oliveira, 
O Sa. Aru.u;ro GóEs JuNIOB. :-V. Ex. ainda pelo 2° districto. 

ha poueri deu direito de appellação. Amazonas 
.o Sa. Pn.EsiDBNTB:-Disse ~ue o destino 

dado peJa mesa podia ser outro, s1 a camara. as- Dr. Adriano Xavier da Oliveira Pimentel, 
sim o entendesse segundo os a.rts. 65 e 66 pelo 2° districto. 
do regimento. Isto não é dar direito de appel
la9ão. Parahyb9 

Proeede-se á votação e são approvados, em Dr. Anysio Salathiel Carnei'l'o da Cunha, 
todas as suas partes, os pareceres · das respe- pelo i o distrieto. 
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Pernambuco 

Dr. · Antonio M. de Siqueira Cavalcanti, 
pelo 13) diatricto. 

:. D~. J~sé Marianno Carneiro da Cunha, pelo 

Dr. Joaquim Tavares de Mello Barreto, pelo 
~~s~k~. · 

Dr. Antonio E aminondas de Mello, pelo 
0 1stncto. 

Dr. Segiamundo Antonio Gonçalves , pelo 
7° districto. . 

Ceará 

Dr. Alvaro Caminha Tavares da Silva, pelo 
. 4o districto. 

Rio Grande do Norte 

Dr. Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti, pelo 

p_oderes sobre a eleição da provincia do Espi
rlto Santo e das emendas a elle oft'erecidas.• 

O Sr. Silveira Martins fez um discursO e 
concluiu apresentando este requerimento: 

· . · · · gamento das 
elei9ões do Espírito Santo, até que · o roverno 
enVIe os documentos sobre as mesmas, re~uisi
tados hontem pela camara, volvendo de novo 
os papeis commissao ~om OJ ocumen s qne 
oft'ereço. Em 8 de Janeiro de 1877 .-Sil'Veira 
Martins.» 

Este .requ_erimento foi aceito p_elo Sr. presi
dente xntenno, o Sr. conselhetro Pereira da 
Silva e na sua discussão tomaram parte os 
Srs. Calmon e Martinho Campos. Depois disso 
pediu a palavra pr·la ordem o Sr. Menezes 
l»rado. O Sr. presidente perguntou (lê) : 

c-E' sobre a questão ~ - . 
c-Então não admitto. Sergipe 
c-Posto a votos, o requerimento é rejeitado 

'ligario Olympio---de-Sooza.----1~ees-;rl.aHH-:MH!.:í-l" f:ll-4~aa-fellam.-l'E»e". itadas algumas emendas 
3° districto. e approvada a. cone usão do parecer que re-

Ba.hia conhecia deputados os Sra. conselheiro Costa 
Pereira e Theodoro Silva. ~ (A artes.) 

Conselheiro Francisco Maria Sodré Pereira, Si o precedente não e 1gu • e:u.tão nao sei 
pelo 4~ districto. onde é que ha identidade de circumstancias. O 

Aristides Cesar Spinola Zama, pelo i0° dis- parecer estava impresso, ia ser votado e o 
tricto. Sr. conselheiro Silveira Martins req uereo o 

S. Paulo 

Dr. Delphino Pinheiro de Ulhôa Cintra, pelo 
9° district.o. 

Dr. Prudente José de Moraes Barros, pelo 
8° districto·. . · 

Dr. Francisco de au 1gues ves, 
pelo 3> districto. 

Conselheiro Martim Francisco Ribeiro de An.; . . . 
Antonio Moreira. de Barros, pelo 

Rio de Janeiro 

Dr. Manoel Peixoto de Lacerda Werneck, 
pelo 1Qo diatricto. 

O Sr. Araujo G6es Junior:
Ha pouco aftlrmei perante a camara 9.ue em 
i877,em aeaslo preparatoria,haviaassisttdo aqui 
a mais de um precedente relativo á devoluçlo de 
pareceres para as respectivas commis~ões de 
mquerito, afim destaa tomarem em consideraçio 
documentos novamente apresentados. Não tive 
de momento occasi!o de encontrar todos esses 
pareceres, e ape~as a!5Big~a.l~i um que tra~va 
~ ~areeer ue 1a a un rtmlr. A ora, orem, 
percorrendo os Annaes encontre1 um caso 
exactamente identico ao que se acaba de 
votar, e venho pedir a V. Ex. e á camara 
licença para expor este precedente, afim de 
:ficar confirmada a minha asseveração e provar 
que a camara conserva.dora. votou os melhores 
principias . 

Agora peço licença a V. E:x. para ler o pre-
cedente a que . me refiro, (lê) : · 

. c Ann~eia o Sr. presidente que se vai pro
ceder a votação do parecer da 2• commiasão de 

adiamento, até que a commissio examinasse os 
documentos que apresentava, e mais ainda, até 
que o governo mandasse os documentos que a 
camara tinha requisitado. 

Foi admittido o requerimento, houve sobre 
elle uma pequena di<>enssão, fallaram os Srs. 

· , is quiz fallar 
o Sr. Men~zes Prado, o que o Sr. presidente 
não consentiu, e o requerimento foi sujeito a 

· i ado. A commissão está no seu 
direito de rejeitar ou ap~rovar o requerimento; 
mas o que me parece e qtl.e o Sr. presidente 
não estava no seu direito deixa.ndo de aceitar o 
meu requerimento. Este é que é o ponto de 
doutrina qne é preciso <JUO fique bem assentado 
e decidido, porque não e possivel que tenhamos 
aqui precedentes numerosos neste sentido e 
agora se innove doutrina perigosa para todos. 
Portanto, deixo registrado nestas palavras o 
meu :protesto contra. a decisão dada pelo Sr. e,f)n
selheuo Moreira de Barros, não aceitando o meu 
requerimento sobre o adiamento da eleição do 
i o aietricto de Goyaz. porque entendo que com
migo estava o direito, direito que resguardava 
os interesses de todos os pg.rtidos. 

Se~to .. me, deixando confirmada a. asseveração 
tte fiz ; e, como S. Ex. disse ha pouco que, si 

apresen asse um s prece en e, . Ex. refor
maria a sua opinião, espero que d·or&. em diante 
decida em sentido diverso do que ha pouco 
decidiu. 

O Sr. Alves · de Araujo:-0 
nobre deputado pela Bahia descobriu ha pouco 
um precedente que nada tinha com a hypotheae 
suscitada no requerimentO que fôra apresentado 
no expediente de hoje ; dep(>is, tornou a pro
curar e achou segundo precedente, igualmente 
se~ applicação, citando · o meu nome, não sei 
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pM que motivo, eomo tendo eu estado presente. , nome; .2o, que em algumas das mencionadas 
Aello que o nobre deputado teria razão até certo: eedulas havia as iniciaes do nome d() t•leitor e 
ponte.; m·-ta. eomo foi encaminhada a. questão, outros signaes; 3°, que, coneluida a eleição, 
S. Ex. nio .tom razão alguma. Quando, por não foram queim,das toda.~ as cedulas; 4o,. fi-
exem lo, a eamara conhecer ue uma commis- nalmente, ue o • uiz de direito exerceu res-

1nquer1to atrope u o serVtço, eu são so r~ oae e1.lores e aua. comarca.. 
Jogar a que se apresentassem emAndas em oc~ Em vista do valor jurídico da jostificaçio,nio 
eaaiio opportuna por parte dos interessados; devem ser cono:;iderados provados os factos, de 

· · · a elei~ãe de Campina Grand~, a. 
governo para serem presentes a eommi;;são, qual, ain ia que fosse declarada nulla, não alta
querendo seu parecet", e esta não tenha. espe- rari.1. o resultado. por isso que naquell~ eolle
rado a remessa d~sses documentos, em qa.alqtt"r gio é qnasi igua.l a votação dos dous eanlidatos. 
destes casos o nobre deputado teria. razão • .Mas Releva notar que, na alludida justitlcaçio,nga.· 
a hypotbese dá hoje é muito diversa. Creio que r:-1 como primeira testemuuh~ o fiscal do justi
o melhor meio de encaminhar a questão teria. fi.cante na eleição de Campina. Grande, o qual 
sido a.presents.r o Sr. Mones Jardim os seus nada requereu, n>lm protestou em. sentido al ... 

· docu~otos à commiss~o, e esh, par am dos · gum perante a mesa eleitoral. 
seus membros, vir pedir o adiam~nto. Mas, Quanto á. argnição feita de haver o j11iz de 

. uma c;imples alie a ·ão d~ ual uer retendente, · direito da cnmarca Dr. Antoni A e 
ep01s de corridos os tramites do r~girn"lnr.o, Trindade Meira. Henriques. exerc:do pressão 

depois de annunciado um parecer pa.ra. ser vo- sobre o eleitorado. o uni··o documento impor
~o, esc::a simples d"';lnncia não autorizava. a . tante, que se exhi~e, é n~& carta .escripta em 

qué lhe fo,.sem aprasen.tados á. ultima hora, 
teria otttra. autoridade. 

Portanto, o nobre deputado não tem razão 
nos preeeieutes encontrados, e não comprehen
do o motivo por que citou o meu nome, qu·-tnrlo 
nã:o tomAi parte na discussão. Si assim não 
fora, nã.o tomaria a a.ttenção da cam~ra~ em um 
momenLo em que nada ha em discus,ão, e mitito 
menos a.. mate~i~ a qua referiu-se o nobre d.e-

cia-se que foi o segainte o resultado da aleiSão presentes à mesa, lidos e vão a imprimir, ção: 
para. .•erem vo"'doa na fórma. . do regimento os 

PAl\li:CERES 

N. 59 -1885 

Pro,in.cia da Parakyba (2o districto) 

A i• comm1ssão de inquerito teve pres9ntes 
todas.&<; authenticas da eldição.a que se proce-· 
deu no 2o d.atricto da proovincia da Pat'ahyba., 
composto rle sete eollegios, a · s&ber: Campina 
Grande. ConceiQio do lngá, Dores do Mageiro, 
Barrade Nat.uba. La.goa Grande, Luz da lnde
pendenr.ia e Serra da Raiz. · 

Em vista des&aQ autbenticas o processo elei
toral correu regularmente em todas as paro
chias, sam protr~sto algurn d-t parte dos inte
ressados. no respe~tivo pleito, ex.ceptnad l a 

I!' ran e, eon ra. eu.:a. e e1ç appa-
~eceu depolB da apuração geral uma reclatna
-91o. que. foi apresentada á commi~são por pat'te 
do Dr. ll'ineu Ceeilif\ DO Pereira. Joffely. Ser\'e 
de base á es'3 reelama~o uma. jus~ifieação, que 
o mesmo Dr. Joffely produzia em 24 de Dezem
bro do anno ~rox.imo passado p·-~ora. provar. f o, 
gue na dita eleição foram apuradas f 17 eedu
làs, sem que alguma dellas tivesse o devido ro
tulo- para. depat1140 gemi.- n.a quaes {oram 
-eontadas .como ontros tantos votos ao conselheiro 
Antonio Jose Hendqaes por· conterem o #leu 

Conselheiro Antonio José 
votos; 

Dr. lrineu Ceeilia.no Pereira Jotfely, 233, de· 
duzi los tres votos em separado, a saber: de um 
eleitor, que já se achava eliminado e cujo ti· 
tulo, enviado á Camara Jos Srs. D •patadas, 
deve ser d'lvolvido pelos c1naes comp~tentr.s, e 
de dous qu1 foram admittidos a votar sem te
rem exhibido os respeetivos tiLulos . 

Deduzidos que foqsem os voto,. do eollegio de 
Campina Grande, a .re·mlta.do seria: 

Conselheiro Henriques.. . . • • • • • • 216 votos 
Dr. Jo1fely. • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • i33 ~ 

Assim, pois, é de parecer a commis:;lo: 
Q·1e aejarn approvadas as eleições paroehia.ea 

d o d·s · • 

Q11e seja reconhecido depu~do o co.aselh.eiro 
Antonio José Henriques. 

Sala daa commissões em 26 de Fevereiro de 
i885.- Jose Pompeu de A. Cavalcanti.- M. 
Al'Des de Araujo.- Franklin Doria.- Jose 
Marianno, vencido.- Bento OeciUano dos 
s,ntos Ramos.- Joaquim Ta'Dares com res~ 
tr1cçõe:; a · respeito das considerações relativas 
á e\eiçio de Campina Gran:ie - Al"Daro Cami
nh~ coni as .mesmas restricções.- Samue~ 
Mac-Dowell. 
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· N. 60-.t885 

Pro,incia do M: aranMo {5° districto) 

A i• commissão de inqueri~ tendo exami-. . . 
' 

formam o 5° districto eleitoi'al da. provineia do 
Maranhão e a da apuração geral. e verificando 

ue todo o rocesso correu com a maior re u-
laridade. sem vicio algum que o inquio.e de nul
lidade, cabendo a maioria legal ao Dr. Fran
cisco Dias Carneiro que obteve 'Z77 votos, é de 
parecer : · 

f.o Que sej~m a.pprovadas todas as eleições 
das pa.rocbias que formam o 5° distrieto da. 
provincia do Maraah.io ; 

2.o Qae seja reconheddo e declar-ado de
put~do pelo referidodistricto. o Dr. Francisco 
Dias Carneiro. 

Sala. das cotnmissões em 25 de Fevereiro de 
1885 • ....:..José Pompeu de A. Ca~alcanti.-M. 
AZ"'es de A?~au 'o.- Franktin Doria.- Jose 

N. 6i-1885 

P1~ovincia do M aranMo (3° àistricto) 

A' fa. eommissão de inquerito foram presen
tes as atlthenticas das seguintes parochi;-~s que 
compoem o SO districto eleitoral da provincia. 
do Maranhão : Conceiçlo de Vianna, S. Fl',n
cisco Xavier de Monção, S. Jo~é de Penalva, 
Nos;;a. Senhora de Nazareth da Victoria, Nossa. 

. 
rizes, S. Bento de Bacurituba,S.Viceílte Ferrar. 
No~sa Senhol'a da Pieda.de d~ Coroa \á. e S . Luiz 
Gonza a. do Alto Mearim, nlo ad do 1° como 
do 2<> escrntimo. .. ão oram preaontea com
mia~a:o as authenticas da apuraç4o doa dous 
escrutínios, vindo-lhe sómente 1f.s mitos o di .. 
ploma do candidato que ob~ove a maioria. dos 
votos. 

Pelo exame minucioso das autbenticas, ve
rificou a commi"siEo ter corrido regulurmente 
todo o proceuo eleitoral,menos quanto ás paro
chia.;; da Coroatli e S. Luiz Goazaga. 

Na. parochia de Corna.td. a meRo. roi organiza
da. pelo1 P e 3° juizes de paz ruais vota.doa,p"'fOA 
dou& immedi~ttOI e por um eleitor convidado pelo 
f o juiz de paz. Daiur~m de ser convocado~: o 
20 Juiz dA pa.z Ana&tacio Jansen Pt!rHira e o 4°1 
alferes Epaminoo.daa Henrique l•aac Sodré, 
segunt!o deela.rou o t •> juiz t1e paz por acilar-se 

it a ua ele i ão o ter accei tado o o 
o cargo de supplente do juiz munici.p11.l em cujo 
exerci cio estava, e o 2 '• por ter aceitado pa
tente de guarda naeiona.l. 

Quando mesmo fossem conaiderada.s sem ef
feito as eleições d()9 referidos juizea ·de paz, ã 
Camara Municipal é que competia chamar os 
doas immediatos em v<>tos para completar o 
quadro dos jvizes de paz, e assilD completo, 
poder-se ent~o organizar a mesa elei~ral, e 
nunca ao i 0 juiz de paz. presidente da mesa, 
competiria chamar os ·dous immedia.tos- e um 
eleitor como fez. 

Na parocbia de S Luiz Gonzaga ·funccionou 
o immeliato ao 4° juiz de paz Pedro Alel:a.n
driuo do La.go, no impedimento de Antonio 
Fabio. de Lemos Rodrigues que, segando a au-· 
thent1ca.se achava ausente da ovi i 

Não consh ter sido feita a convocação que 
!Da~da. a lei para. j usticar a substit11ição acima 
md1cada, o qll~ não pat·eee muito regular. . . - - . . 

.. • ' o 
ac1ma mencionadas, propõe a approvação de 
todas as eleiçõAs deste districto, visto que, 
quando mesmo proced.,ssem a.s irregularidades 
d;~ssas duas parochia.s e fossem descontados pro
porcionalmente a. cala. um dos eandid<>tos os 
votos obt.idoa nella., ainda assim o Dr. Augusto 
Olympio Gomes de Castro seria o deptltado elei
to, por ter obtido a maioria. de votos. 

Assim! pois, a. ia. commissão de inquerito é de 

1.0 Que sejam approvadao as eleições proc~di· 
das em {0 e 2° escrutinios nas iO pa.roehias de 

ue se com õe o 3° districto da. rovi ia do Ma-
ranhão; 

2 . 0 Que seja. reconhecido e declarado d,pu
tado o Dr. Augusto Olympio Gomes de Castro. 

a. ~s comm1sso>s em e evereuo e 
i885.-Jose M aríanno.-M. Alves de Araujo 
-F'ranklin Doria. -.Bento CeciUaJM dos 
Santos .Ramoo;-SamtteZ Mac-Dowell.- Jose · 
Pompeu de A.C'a~alcanti.-Al-ua1·o Camü1h.a • . 
-Joa.2uim Tn\lares. 

N. 62-i885 

Provinci4 de Minas Gero.es (f.5o districto) 

a.uthenticas daa diverau parocbias d~ que se 
comp~s o 15o distrieto de Mina'i Geraes, e, 
Yerifieando terem corrido regularmente as elei-
ç •s, an o o 1 como o escru n1o, en o 
obtido maioria absolata de votos o const3lheiro 
Carlos Atf~>nso de Assis Figneirejo, é de 
parecer: 

f. o Que sejam "pprovada~ as eleiçiSea do 
15a diatricto da provmeia da Minas GeraP! ; 

2. o Qoe sejl\ reconhecido e declarado de
putado o eonseJhoh•o Cnrlos Affonso de Alsia 
Figueiredo. 

Sala da.<~ eommissões em 26 de Fevereiro de 
1885.- .Sinimbtí Junior.- Mt~rtim F1·t~n
cisca Ribeiro ele Andrade.- E. C arreia.
A. S. Carne1'ro ela Cunha.- F. I. Ribeiro 
d6 Menezes.- Sigismundo A. GonçGZ11es.
De,fin.o Cintra.- Carlos Pei«Joto. 

O Sa. PuslDEN'l'Z dà ara. amanhã a se uin-
te ordem do dia.: 

Votaçio dos pareceres das commissões de 
inquerito, reconhecendo deputados : 

Mara.11blo 

N. 54_:.1885 . . Dr. Joaé da Silva Maia, p~ 
{ 0 distrieto. 

:S. Paalo 

N. 55-1S85. Dr .. Rodr.igo Augusto da Silva,. 
pelo 4(1 diatricto. 
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Bahia 

N. 56-f885. Conselheiro Francisco Prisco 
de Souza Paraizo, ·pelo 3° dístrieto. 

N. 57-i885. Manoel Eufrasio Correia, pelo 
1° districto. 

Minas Geraes 

N. 58-1885. Dr. João Nogueira Penido, 
pelo f{)o districto. 

Levanta-se a se3são á. 1 hora. 

f a. SESSÃO P~tEPARATORIA., EM 27 DE FEVEREIRO 
DE 1885 

Presidencia do Sr. More ira de Barros 

A's H horas da manhã acham-se 

' Junior, Sinimbú Junior, Costa Rodrigues, Val-
ladares, Martim Francisco, Ama-ro Cavalcanti, 
Bernardo de Mendonça, Joaquim Pedro, Dias 
Carneiro, Antonio Prado, La.ce~da Werneck, 
Miguel Ca.st~o, Alvaro Caminb.a, Leitlo da 
Cunha, Almeida Oliveira, Barlo da Leopol
dina, Basson, Nascimento, Silva Maia, Alcofo
rado, Va.z de Mello, Ribeiro de Menezes, Araujo 
Góes Junior,Cantlo, Soares, Tbeodureto Souto, 
:Marcolino Mour& l · 
Sancho Pimentel, Silva. Mafra, Alvaro Bote
lho, Jo4o Penido, Alva• de At'4ajo, José Pom

eu, Leopoldo Cunha, Diogo de Vuconcellos, 
' , n , ernan ea 

de Oliveiral Beumat, Cr11z, Thomaz Coelho, 
Campo• Sal e1, Prudente de Moraes, Castello 
Branco, Franoi1eo BeJigrio, Corrêa de Araujo, 
Salgado, Rodt'igo Silva, Henriques, Zama, 
Barlo de Diamantino, Rodrirue• AlYel, Sigis
mundo,Perreira de Moura, Prisco Paraizo, Han
riqu3 Marq uea,FelHo do 1 Santos,Barroa Cobra• 
Vlhóa Cintra, Alfredo Chaves, lllefonao de 
ArauJo, Barlo de Aaadia, Eufruio Correia, 
Pere1ra dA Silva, Barlo do Guahy, Gonçalves 
Ferreira, Lourenço de Albuquerque, Caatrioto, 
Auguato Fleury, Danta• de Góe~,Joaq_uim Tava
res, Pe11oa da Coata, Andrade Figueira, Olym
pio de Campos, Gome• de Castro, Bulh~ea, 
Affonso Penna, Camargo, Joio Dantas Filho, 
Portugal, Maciel, Schutel, Leandro Ms.ciel, . . . 

AbrG-se a sessão. 

E' lida e approvadá a acta da sessão antece
dente. 

·O SR. fo SECRETARIO dá conta do segUinte 

EXPEDIENTE 

maioria de votos o Dr. José Ignacio Barros 
Cobra.-A 3• eommissão de inquerito. 

Officios: 

Cinco dos presidentes dos districtos de paz da . .. . .. . 
' , 

relativa a eleição do 1° districto de Pernam .. 
buco. -A' i a commissão de inquerito. 
- Do Ministerio do Im erio de 27 de Novembro 
do anno passado, remetten o os autograp os das 
resoluções sanccionadas da Assembléa Geral _ 
Legislativa, concedendo premio pecuniario ao 
Dr. João Baptista de Lacerda e alguns favores 
aos professores das escolas mnnieipaes.- In-
teirado, officiando-s ~ ao senado. - · 

Idem idem de 13 · de Set9mbro de !884. re
mettendo autograpbos sancionados· relativos á 
dispensà de idade para a matricula nos estabe
lecimentos do ensino superior dependentes do . . . . - . 
licenças. - Inteirado, offieiando-se ao se· 
nado. 

a S~e -
bro ultimo, devolvendo o autographo sanccio
nado, autorizando o governo a conceder um 
anno de licença ~om ord,mado ao procurador 

baco.-Inteirado, offieian·!o-se ao senado. 
Idem idem da mesma data sobre a relevaçio 

da pena de commisso em que incorreu o legado 
do Barão de Juparani . a igreja de Nossa. Se
nhora do Patrocinio da povoação do Desen
gano.-Inte"irado, officiando-se ao senado. 

Slo remettidas : 
A' 2• eommissão: 

da provincia de S. Paulo : . 
A Boy, Santo Amaro, Jaquery, Nossa Se

nhora do O' Cotia do to escrutinio - A Bo 
Sa.nto Amaro e Cotia., do zo escrutinio. 

A' ta commissão: 
Actas da eleição de-S. Miguel de Gaamá do 

z:~ di1tricto da pl'ovincia do Pará. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se a votaçlo e alo approva.dos em 
todas as suas partes, os pareceres das respecti
va• oommissões da inqaerito, que concluem 
pelo reconhecimento dos seguintes deputados: 

:Mara.nblo 

· N. 54-1885. Dr. Jo~é da Silva Maia, pelo 
i o iistrieto. · 

N. 55-1885. Dr. Rodrigo Augusto da Silva,· 
pelo 4° dia tricto. -

Bahia 

N'. 56_;,i885. Conselheiro Francisco 
de Souza. Paraizo, pelo 3:> distrieto. 

Paranà 

Prisco' 

Cópia authentiea da a.cta. da junta apuradora 
do 12° dist1icto da provineia de Minas Geraes N. 57-:-i885. lrfanoel Eufrazio Correia, pelO 
sobre a eleiç«o de deputado na qual obteve f o distrieto, _ 
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Minas Geraes 

N. 58-1885. Dr. João Nogeira Penido, pelo 
10') districto. 

O Sa. PRESIDENTE pede ás ·commissões de 
verJ caçao e po eres q:1e se reunam antes e 
começarem as sessões da camara, para receber 
qualquer emenda que algum dos Srs. deputados 

buidos, porque a 
emen:ias senão quando vierem 
das mesmas commissões. 

Pede mais ás ditas commissões que apre-_ 
sentem o maior numero de pareceres que lhes 
fôr possivel, porque, havendo já 61 Srs. depu
tados, entre os reconhecidos e aquelles sobre 
os quaes se tem apresentado pareceres, .pro

ando a a ura -o das elei ões embora não es-
tejam todos presentes, e determinando o regi
mento que se faça a c:ommunicação ao senado 
e ao governo para. abertura da. Assembléa 

,,j: Votação dos pareceres das commissões de in
querito, reconhecendo deputados: 

Parahyba. 

Maranhão 

F an is Dia.s Carneiro 
pelo 5° districto. 

N. 61-1885. Dr. Augusto Olympio Gomes 
de Castro, pelo·so districto, 

Minas Geraes 

N. 62-1885. Conselheiro Carlos Affonso de 
Assis Figueiredo, pelo 15o districto. 

Levanta-te a seaslo á i hora. 

17• llCSIÃO Pl\BPAUA.TOlUA IlM 28 Dll FEVEbll\0 
DJII 1885 

Presiclencia do Sr. Moreira de Barros 

A's H horas, acham-se presentes os Sra. : 
Moreira. de Barros, Affonso Celso Junior, Si
nim.bú Junior, Costa. Rodrigues, · Valladares, 
·Alves de ·Araujo, Amaro Cavalcanti, Miguel de 
Castro, Mendonça. Sobrinho, Moreira Brandão, 
Bezamat, Leitão da Cunha, Chagaa, Alcofo
rado, Theodureto Souto, Antonio Prado, Dias 
Carneiro, Carlos·Peixoto, José Pompeu, Alvaro 
Caminha, Diogo de Vasconcellos, Cantão, Mar-

v. I. -14 

tiro Francisco, Bulhões, Penido, Bento Ramos, 
Nascimento, Salgado, Duarte de Azevedo, 
Benriques, Barão de Dia.mantino, Soares, Cam
pos Salles, Prudente de Moraes, Siqueira 
Men~es, Prisco Paraizo, Marcolino. Moura, 

' ' rianno, Thomaz Coelho, Horta de Araujo. Bas-
son, Gomes de Castro, Alfredo Chaves e Barros 
Cobra. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da sessão ante-

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio do lmperio, de 26 de Fevereiro 

corrente, participando ter recommendado aos 
presiientes das Alagôas e de S. Paulo a remessa 
urgente dos documentos e actas eleitoraes 
re uisiLadas nos offi · n de 2-
corrente mez.- Inteirada. 

Do Ministerio da. Justiça, datado de i5 de 
Sete~bro ultimo, remettendo o a~tographo 

t 

autorisando o governo a conceder ao juiz de 
direito da. comarca de Santa Christina do 
Pinhal, na. provincia do Rio Grande do Sal, 
bacharel Luiz Vianna, um anno de licença com 
ordenado -Inteirada, officiando-se ao Senado. 

Idem, idem ao jui;r. de direito da comarca do 
Riaeblo, província do Mnranhio, Antonio José 
de Soazn Freitag, igual favor,- Inteirada, offi
ciando·se ao Senado. 

Idem, idem ao~ desembargadores da. Relação 
de Cuyab& Antonio Joa9.uim Rodrigues, Joaé 
de Araujo Brusque, Jose da Motta de Azevedo 
Corrêa e Joio Francisco da Silva Braga, igual 
favor.-Inteirada, officiando-se ao Senado. 

Idem, idem ao desembargador da Relação da 
Côrte Manoel Pedro Alvares Moraira Villa-. . . . . 

Senado. 
Cópia da acta da eleição para um deputado 

geral pelo 9:1 districto ·da provincia . do Rio de 
Janeiro, realizada na freguezia de Gnapy-mirim.. 
-A' 2• commissão de inquerito. 

Diversos documentos o:ffereeidoa pelo Dr. 
Silviano Brandão, relativos á eleição do 12° dis
trieto da provineia de Minas Geraes;-A' 
3a. commis~ão de inquerito. 

E' presente ã mesa, lido, apoiado e appro
vado o seguinte 
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B.EQUERDIENTO 

A i•· commiasão de inquerito requer q_ue com 
urgencia s9 aollieitem do Miniater1o do lmperio 
os aeguin.tea documentoa relativos a.o 4° dis-

e o provlActa. ar ,. even o ser 
. quiaita.Jos do presidente da provincia por tele

gramma. caso n~ existam ?la. Secretaria de 

i. o Os livros da eleição e da inseripção dos 
eleitores do collegio de Ipú, e cópia do officio 
que os acompanho11 para a presidencia da 
mesma provincia ; 

2.o As actas da apuração geral do mesmo 
dis~ricto. procedida. nos dias 17 e 18 de Dezem
bro do anno fin lo, com o~ protestõs e mais do
cumentos apresentados pelua interessados. 

Sala das commissÕ"s, em ~ de Fev_ereiro de 

18:s. SESSÃO PREP.ARATOlliA DI 2 DB MARÇO DE 
t885 

Presiàencia do Sr. Moreira de Barros 

. ' . 
côrte, á 2a. commissão; de S. João Bapti!<ta de Joaquim Bento, Balhões, Joaquim Tavares, 
Quarahy do 3o districto do Rio Grande dó Sul; Uantas de Góes, Pec;soa da Costa, Carlos Affon
de ltambé do f8o districto de Minaa GP.raes e da so, Cam os Salles, Barros ec,bra, Carneiro da 
aparação do 16° da. mesma provincia.- A' Cunha, Leanrlro Mactel, ernan es e O tvetra, 
3'- eommissão. · · Jldefon~o de Araujo, l'erreira de Moura, Joio 

Ófficio do juiz de direito interino da comarca llantas Filho, Vaz de Mello, Silva Maia, Pru
do Alezrete, remett··ndo o protesto e uma ce- dente de Moraes. Soares, Aniré Fleury. Olim
dula que a mesa elP.itoral do colbgio de S. Luiz . pio de Campos. Augusto Fleury, Affonso Pen
Gonzaga do go districto da província do Rio na. Vald ·taro, R beiro da Luz, MaciP-1, Barão 
Grande do Sul indevidamente en ~ereç<m á. pre· de Diamantino, L~opo.ldo Cunha, Antonio Pral.· 
sideneia da janta apuradora do mesmo districto. do, Beato Ramos, Di~ss Carnei1·o, Zarna, Ca
-A. 3• commissão de inquerito. margo, s· gismundo, Adriano Pimentel, Ba· 

Proceie-se á. votação e . são approvados em 
todas as s~as partes, !lo( par~eeres da.s respeeti-

' pelo reeo•hecimento dos seguintes deputados :. 

Parabyba 
N. 59-!885. Conselheiro Antonio José Hen.. 

riques, pelo 2• districto. 

Maranhão 
N. 80-i885.DI·. Francisco Dias Carneiro, 

pelo 5o districto. 
N. 61.-1885. Dt. Augusto Olym.pio Goznes 

de Ca.stro, pelo 3° diatricto. 

Minas Gera.ea 
N. 62-t885. Conselheiro Carlos Affonso de 

Assis Fig11eiredo, pelo t5o diatricto. 
O Sll. PRESIDENTE:- Vai-se communicar ao 

governo. na rma o ar • o regtmen o, que 
não ba numero legal para-abrir·ae a sessão ex· 
traordinaria. convocada. r·ara o dia de amanhã. 

Não havendo mais nada. a tratar. levanta·se 
a sessão:. Convido a. c:; commis!;ões ·de inquerito 
que prosi~am activamento, hoje e amanhã, nos 
seus trabalhos, e, visto qoe nada ha para or
~em do dia dA amanhã~ marco l!esBão para a se
gunda feira proxima. 

Levanta-se a sessão ás H if2. 
-l->-

rio ~o Guaby, Araujo Góes Ju~io~. Pe~eira 

sessio antaee-

O Sa. fo SECRETARIO dá conta. do segumte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Miniat9rio do Imperio de 28 de Fevereiro 

altimo,rewettendo em original alga na officioa da 
preaid:>ncia de Matto Grosso, datados de 5 a 30 
de Dezembro de 188! e 2 de Fev•~reiro d~ 1885, 
em qoe se prestam minuciosas informações so
bre factos occorridos na eleição de de(lutado a. 

, ia z , 
districto eleitoral da. refet·ida provincia..-A' ga. 
commissão de inquerito. 

Do Ministe:rio da Justiça. de 17 de Setembro 
de 1884, remettendo o autographo aanceiona
do da resol•u;ã., da s.s~embléa g~.-al de 3: do 
dito mez. autorizando o governo a conePder ao 
ju z de direito da comarca da Alagô<.i. MoDtei~ 
na provineia da Parabyba, Fl-eJerieo Pere
grin!) Carneiro Monteiro, um anno· de licença. 
eom ord~nado.-lnteirado, officiando-se ao ae
naào. 
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Do mesmo miàisterio e na meaoia d&ta re
mettendo o ll.lliompho aaneeion&do d~ reso
lução ·da aasembléa. geral de 3 do dito mez, 
auto.-izaudo o governo a conceder ao juiz de 
-dir.eito da coma.rea àe Cimbres. na provineia. de 

ern" aeo, · ·r. se o. to gue1ra 1n e 
Souza, um anno de licença com ordenado.-In
QtirlidO, offieiando-se ao aeaa.do. 

Do mesmo minis '31'10 e a 9 a , 
:mettendo o autograpbo sa.nccionado da l'eSO
lução da assemblei geral de 3 do dito mez, a.o
torisan-io o governo a eoneeder ao juiz de di.
reito d~ com:lrca de Santa PhJomena, José de 
Azevt!dO Silva., um san no de licença. com orde
nado.- lnt1!iradÕ, officiando-se ao senado. 

Do mesmo ministerio e na mes111a data, re
met.tendo o a.nt••gra.pllo saneciona.<:lo da reso
lução da assembléa geral autorisand' o governo 
a conce: er ao JUlZ e tre1 o a comarca e 
Itapieurimerim. na provincia do Mal"anbão,An. 
tonio Teixeir~ Belt"ort ~oxo, um a.nno de li-

governo a. conceder ao desembargador do Re
lação de Goyaz M tnoel Carrilho da Cost 1, um 
anno de liceuça com ordenado.- Inteirado, 
officiando-se ao sena.do. . 

Do presidente da província dó Ceal'á trans
mittiodo um offieio assignado por dous mesa- . 
1'ioa que servira.m n.a. elei<;ão de 1' de Dezembro 
na par •chia de Joasei ro no -6 · distrieto da. m~sma. 
prov'incia.-- A' 1• coqu:nis:!io de inquerito. 

e pr sen ça.o e e ~ e e1 '~" s a pa.roc ia. 
de No'lsa. Senhora da Coneei~ão da. Ribeira., mu
nicipio de Angra d 1s R.e;s. 12° districto do Rio 
de J',meiro, contra alg · 
·deram na mesa eleitoral.-A.' za commissão de 
inquerito. 

E' presente á mesa, lido, apoiado e appro
vado o seguinte 

IU!lQtrERU!B:NTO 

Requeiro que. com uJ•gen.eia., se requisite do 
Mioiat~rio do Imperio a remessa dos livros em 
que foram lançadas e transcriptas aa nctaa dn. 
ele~ção procedida em 6 de Janqiro do corrente 
anno. em 23 eacru.tinio, na parochia do Coraçl1l 
(le Je -us de Pile>e.11 du 3" diatricto da Pa.rahyba. 
do-Norte. 

Sala da.s eommissões. ~ de M~tTyO de 1~85.-

-Joaquim Pedro .-Franklin Doria..-1 o sé 
Pomp~u. 

Não havendo mais nads. a. tl"a.ta.r o Sr • pt'esi
dente levanta a sessão. e convida as commissões 
de inqtterito a p.ro.:eguiretn com activida.1e nos 
seus trabalhos, e aos Srs .. deputad •B a. compa-

·reeerem amanhã .ás horas do costume. 

Levanta-se a sessão. ás H 3/4. 

i9r- S:EBSÃO PIUI:P . .UtA.TORIA. EX 3 D:l JUJlÇG 
D&i~ 

Presiden.cia do S·r. Moreira de Barros 

Abre-se a se -são. 
E' lida e approvada. a act& da se3São ant3ee

de.:..te. 

vado sem discus$ãO 

REQUERIMENTO 

Requercmoq, em nome da fa. commissã.o de 
inquerito, que se requisite do presideate da 
provineia. do Ceará., pol' interme.iio do Minis .. 
terio do lml\erio, a l'emesse. do livro das. 11etas 
da. deiçlo da parochia de Milagres do 8° dÜJ
trinto d;~. meama. provincia., de·1endo a requisi
çlo 1Gr feita por meio de telegra.mma.. 

Sala dna eommiaeões, 3dl3 Março de 1885.
M. A. d6 A.rauj:J.-Bento OeciUano rf,f)s S af\-. 
tos Ra.mos .-Jose Pomp~;L de A. Catttllcanti. 
-Joagui?n Pedro.-Joaquim Ta~ares,vencido. 
-F. Dorra.-Sam.uel M ac-DotoeU. . 

O Sa. i o S.mcaETARIO àá eonta. do aeglli11te 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Dos pre<sidentes d •s provinci~s das Alagôa.s~ 

B•bia. Ser"'i?e Santa Catharma., Para.hyba, s:· Pa~lo, data•tos de 2! d.i Satembr '• 25 e 26 
de Novembro. 6 de Dezqmbro de 188t e .27 de 
Janeiro de. 1885, remetten~o ~ relator1o das 
respectivas proviucia-s.-A arehLvar. · 

Idem .do presidea.te do Ceará, de i7 de No
ve.u;bro de 1884, remettendo dons exemplares 
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da coUecção das leis pt•omulgadas pela assem
bléa leg•slativa da mesma provincia.-A archi· 
var. 

São remettidas á 1" com missão de inquerito 
as seguintes aetas: 

S. Bento de Pastos Bons e Lo reto do 6° dis
. tricto do Maranhão (2o escrntinio) ; Pirarucú, 
. do 2o distrieto do Piauhy ; Cimbres e Triumpho 

Levanta-se a sessão ás 11 i/4. 

2()a SESSÃO PREPARA.TORU EM 4 DE MARÇO 
DE 1885 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

. . ' 
Satyro, Amaro Cavalcanti, Gaspar Drum-
mond, Bulhões, Leandro Maciel, Rodrigues' 
Lima, José Marianno, Miguel de Castro, Be
zamat, Antonio Prado, Moreira Brandão~ Ri
beiro da Luz, Soares, Werneck, Hol."ta de 
Araujo, Rodrigo Silva, Chagas, Prisco Pa
raizo, Barão da Leopoldina. Basaon, Corrêa de 
Araujo, Nascimento, Bernardo de Mendonça, 
José Pompeu, . Thomaz Coe~ho, Hen:rique M~r-

E' lida e approvada a acta da sessão ante
cedente. 

O SR. f.o SECRETARIO dó. conta do seguinte 
. EXPEDIENTE 

Acta da apuração geral da 21 eleição para 
deputado geral pelo i6° districto da provincia 
de Minas <ieraes, na qual obteve maioria de 
votos o Dr. Eduardo Augusto Montandon.-A' 
3- com missão de inqueri to. · 

Officio ció Ministerio do lmperio, de 3 deste 
mez, em satisfação á requi.aição da cam&ra. dos 
deputados~ transmittindo o livro das actaa da 
eleição da. freguezia de Guapymirim, no muni
eipio de Magé, p~v~n:ia do Rio d~ J~neiro.7A 

REQUERIMENTO 

Requeil."o que, por illtermedio de Ministerio 
do Imperio, se requisite, com urgencia, da Ca-. . . . . 

Paço da camara doi deputados, 4 de Março de 
i885.-Bernardo de Mendonça Sobrinho. 

Entra em discussão o re uerimento d Sr 
Bernardo de Mendonça. Sobrinho. 

O Sr. .A..lves de .A..rauj o:-Sr. 
presidente, neste requerimento se pede q11e, 
por interm~dio do Ministerio do lmperio se re
quisite, com urgencia, da Camara Municipal 
da villa de Maria. Pereira. na província do 
Ceará, o livro em que se tomou o juramento. do 
juiz de pa.7; do ultimo quatriennio. 

Devo dizer a V. Ex. que este requerimento , . . . 

a camara. 
O SR . .ALVES DE AuuJo:-Nio tieou, nem 

eu pol'ei duvida em votar por elle. O que qoero 
é explicar qual foi a conducta da commissio, a 
respeito deste requerimento. Quando o Sr. Dr. 
Castro leu a sua coatestação, perante a i• com
misslo, apresentou uma certidlo extrabida de 
livro com_Petente, e della constava o juramento 
de um jolZ de paz. Nestas circumstancias, o 
Sr. Barlo de Canindé, pedindo a palavra, leu 
um telegramma, que havia recebido do Ceará, 
e nelle se dizia que a. casa da camara, onde 
devia achar-se este Uvro, tinha sido assaltada. 
Dava a entender a leitura do telegramma·que 
o livro tinha silo sumido. Por conaequencia, o 
Sr. Bar~? de Ca!lindé ~ez um ~ requeriment~ á 

' ' -termedio do Ministerio do Imperio, se requisi-
tasse esse livro, que devia estar no archivo. 

A {a commissão discutiu este ponto e reco
nheceu que, á. vista. da certidão que lhe fôra 
apresentada, si, depois da discussão, depois de 
ouvir oa interessados, julgasse que havia sus
peita sobre a certidão apresentada, qualquer 
dos seus membros não teria duvida em requi
sitar q,ue o livro viesse pal."a ser conferido com 
a certidão ; e a..,sim decidiu s. commissão não. 
a.dmittir o requerimento do Sr. Barão de Ca-
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ni.ndé,porque na occasião ·a commissão julgou o 
livro dispensavel •. No J.ia. seguinte o Sr.Barão de 
Ca.nindé renovo11 o mesmo. requerimento, e a 
ta commissão de inque~ito unanimemente re
solveu que era dispenaavel que viesse o livro 

0 SR. BERNARDO DE MENDONÇA. SOBRINHO:
Ma~ o Sr. Barão de Ca.nindé julga-o neces-

O Sn.. ALVES DE Aru..uJo :-Nestas condições 
pois foi declarado que, si a. commissão julgasse 
que o livro era necessa.rio, qua.l'J.uer dos seus 
membros fizesse a requisição que naq uellà mo
mento era. julgada. inopportuna. 
· Agora repete-se perante a camara o requeri
mento, e o que eu quero deixar bem claro é o se
guinte : que a i• commissão de inquerito julga 
por emquanto q11e não deve fazer esta requi-. - . 

V. Ex. comprehende que a req.uisição · feita 
perante a. camara não perturba o anda-

a. • -

commissã:o eujulguei que não era occasião op
portuna.; mas o Sr. Barão de Canindé ou qual
quer interessado pode precisar desse livro para 

u m e eu por n o ou o meu vo para 
que o livro venha. Já vê V. Ex. que só quero 
discriminar as espheras. Na 1 a commissão eu e 
os meus collegas julgamos que o livro não era 
preciso, mas desde que o Sr. Barão de Canindé 
precisa delle, voto pelo requerimento. 

. O Sr. Mac·Do-w-ell não viria á tri
buna tomar parte na discussio do requeri
mento, si o honrado preaidente da ta. commissão 

· it n- • · · 
voco na exposição que acaba de fazer, dizendo 
que a rejaição do requerimento do Sr. Barão 
de. Canindé fôra votada p~r unanimidade. S.Ex. 

1 s . 
Em favor do requerimento do Sr.Barão de Ca

nindé votaram ·o orador, os Sra. Alvaro Cami
nha, Bento Ceciliano e José Pompeu. 

O Sn.. ALvEs DE ARAUJO : - Eu não vi que 
se :fizesse reclamaçlo alguma. 

O Sn.. JoAQUIM TA.VARliiB dá um aparte. 
O Sn. MAc-DowELL observa que o nobre· de

putado por Pernambuco, o Sr. Joaquim Tava
res, acaba de bmbrar a S. Ex. que, com ef
íeito, da segunda vez o orador e os collegas. 
coios nomes declinou, declararam vota. r como da 
pr1meira, isto é. em favor do re~uerimento, no 
mesmo sentido das outras requisições g,ue têm 
sido feitas pela. ta. commissão, sem prejuizo do 
andamento do processo de inquerito e ulterior . . ... 

' ' cida pelos documentos produzidos de uma e ou-
tra parte. podia julgar prescindivel a diligen
cia e proferir seu voto dr>:finitivo a respeito do 
5o districto do Ceara. Ma.~,desde que se discute 
o requerimento, quer no discurso que acaba de 
proferir o nobre presidente da i • commisslo, 
quer em apartes que lhe foram dados, se tem 
ãl.legado as razões que fundamentaram a re
jeição· desse requerimento, e quando a camara 
tem de deliberar sobre a renovaçio · do pedido 
feito pelo honrado deputado por Alagôas, é de-

ver do orador, como um dos membros da i •com
missão, vencidOs na votação do requerimento 
apresentado pelo Sr. Barão de Caninde, expli
car o motivo por que assim deliberaram. 

O Sr. Barão de Canindé apresentou á. 1 a. com-. - . . . - . 
relativa á eleição do 5° districto do Ceará, um 
telegramma, que havia recebido, no mesmo dia 
ou na vespera, de pessoa cu· o nome o orador 
nao se recor :1., m orman o que o arcbivo da 
Camara Municipal de Maria Pereira havia sido 
assaltado e, si não falha a memoria ao orador, 
até incendiado, e que esse a.ttentado tivera. por 
fim fazer desapparecer o livro de termos de ju
ramento dos juizes de paz. Em consequPncia 
d'isso, requereu ã commissão que esse livro 
fosse requisitado. por intermedio do Ministerio 
do Imperio, afim de verificar-se si os juizes de 
paz. de que se tratava, tinham ou não presta·~o 

mento, por não estar provado qo.e ·o incendio 
houvesse d•·struido o livro. 

Era uma resum ão d duas uma: u 
livro apparecet•ia e a commissão verificaria a 
existencia ou não do juramento, sabendo ao 
mesmo tempo qual das partes contestantes . - . . . . 

' um attentado, e n'este easo a. prova posterior 
demonstraria qual o interesse daquelle a quem 
coubesse a autoria. de semelhante crime. 

Eis as razões por que o orador votou pelo 
requerimento, e, ainda. mais, por que se tem 
imposto a norma de tratar com igualdade de 
direito a. todos os interessados perante a com
missão. 

O Sa. ARAuJo GóEs: -Apoiado. 
o Sa. MAc-DowELL :- Desde que a com

missão tem annuido a requisições semelhantes, 
feit~s. por outros candidatos contesta~tes, ~em 

• 
o que não póde por consequencia. vir em detri-
mento da outra parte, não se lhe offerecia mo
tivo algum plausivel para denegar o seu voto a 
semelhante requerimento, tanto mais quando 
(isto é uma. razão commum), trata-se da defesa 
de um direito importante, qual o direito de um 
contestante. · 

Eis, pois, quaes as razões que o levaram a 
tomar parte na discussão do requerimento ; 
f o, repa.t·ar esse equivoco do honrado presidente 
da. commissão, que certamente se convencerá 
da boa vontade com que o orador o faz, pois é 
o primeh·o a reconhecer a boa fé com quA S.Ex. 
incorreu nesse equivoco; e em 211 logar, de
clarar perante a camara quaes os motivo~ por 

ue o ora?or e tres dos seus illustre~ ~ollegl!-s 
; ' 

nara.m pal'a que fosse attendida a. l'equnição do 
Sr. Barão de Ca.nindé. (Muito bem.) · 

Nio havendo mais quem peça a palavra, é 
encerrada a. discassio. Procedendo-se :i votaçlo 
é approvado o requerimento. 

Não havendo pareceres apresentados, o Sr. 
Presidente conviàa os Sra. membro• das com
miseõet a occuparem·aa doa trabalhoe da1 
mesmas commitaõe1, e levanta-1e a 1ealo. 
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P1'esitlencia do Sr. M oreíra de Barros 
SUJIMAlUO .- Leitura e approva.çlo da aeta. EniiDlEll'l'B. 

-:: Pa.roeares e requerimen\OS das e1)mmi~sõoa de inque-

A•s U· hor11.s, acham-se. presentes os Srs.: 
lloreit"a de Ba.rros. Atronso Celso Junior, Costa 

·Rodrigues, Prisea Paraiza, Dantas de Góe 
Gaspar 'Drammood , Diogo de Vaseonc •llos, 
Carlos Ftixoto, José Pompen, Miguel de Castro, 
Silva. M:.tfra, Mascarenhas, Alves de Araujo, 
Alcoforado. Bernardo de Mendonça, Nascimemo, 
Lacerda_ Werseck, L~andro Maciel. Franklin 
Doria, Cmz, Alvaro Caminha. Horta de Araujo, 
Cam rgo, André Flenry, Moreira B-andãl), 
Joaquim Pedro, Chag-,,s, .Joio Penido, Cat'neiro 
ds. Cunha. Antonio Pinto, Ribeiro de Meneze~~ 

~ en i ues Thomaz Coelb.o Sehutel 
Ca.strioto.- Vi~conde de Souza . Ca.rva\bo. Joã·l 
Dantas Filbo, Ferr·eira tle Moura, Udefonso de 
Ar2ujo. B~sson, Silva Maia, R:beiro da. Luz. 

eo ar . , ;, , , 
LéOIIoldo Cunhl, Rodrigue<~ Lima, Almeida 01•
veira. Tb.omaz Pompeo, Gomes de Castro. M~-. . . -
mentei.Olympio de Campos,Prudente_de MoraP.s 
Carlos Atli>nso, Araujo Gó3s Junior, Barão d~ 
Guahy. H •nriqne Marques, Joaqnim Tavares. 
José M~trianno. Oliveira B·~llo, Aífonso Penna. 
GonçalvPs FerrP.h·a , Ma.~·-Dowell, RoJri ~lH:t; 
Alve~, Bento RamO$, Ma:re'S Guia , Atrredo 
Chave{. Corrêa_de Araujo, Alvaro Botelho~ Be
zerra Cav;llcautx, Fernand~>s de Oliveira, Sig:a
mun1:lo, Catnpos Salle~. ~essoa da Costa, Cantão 
F. Belisario e Castello Branco. ' 

~~~~. c.ralivroa das actas e transcrip~s qne aer
VU'am na ultima eleição geral~ ntJ.S paroebiaa 
de Santo Antonio e Santa-Rita e suassecções . 

Sala. das eommisaões, 5 de Março de 1885 • ....:. 
C. Aff)nso.-Alfred,Q Clw:fJes.-A • .Bezamat. 

São presentes á mesa, lidos e vão a imprimir 
para _serem votados na fórma. do regimento os 

PA.RECEB.ES 

N. 63-1885 

ca1·~se ( s~.: u 1n1o a. 1 o 'P e e 
a.nno, eoncorren to a elle, na fórma da lei os 
doas C:illdidatos mais vot:tdos, Or. Carlos F~e
derieo Castrioto e Dr. Luiz Carlos Fróes da. 
Cruz. 

Reunida. a janta no dia 22 do referido mez de 
J9.neiro, apurou · os votos obtidos pelos ca.ndi
dii:tos, a saber: Dr. C-~.rlos FL"ederieo .Cas
trloto, 83 t~ Dr. Luiz Carlos Fróes da Cruz, 775· 
pelo que expedia diploma áquelle. ' 

. . -
Abre-se a ses:;lo. . apresentou. o Dr. Fróas da Cruz uma exposiçit~ 
E' lida e approvada a. acta da sesslo anteee- á Camara. dos Srs. deputados, allegan.do nulli

dades oe in ninavam as parochias de Itamb 
ltaipú e Cordeiros~ e concluiu p~d.indo ae des

() Sa. i o SECRE'U.R.IO dá conta do seguinte contas~em os votos dessas tres parochias, que 
deviam ser julgados nullos, e fosse elle consi
derado eleito. apurando-se o seguinte resul
tado: 

EXPEDIENTE 

Act&. e$p.t->..eia.l da. or~niz&çlo dá mesa elei
toral da freguezia ·le Nossa Senhorl\ da Con
cei9ão do Raso, pert·meente ao 9o distrieto 
eleltora.l da provineia. da. &bia. -A' 2• com
~~ão de inq uerito. • • 

São presentes .a mesa, lides, apoiados e ap
provados 03 s1.3guu1tes 

1\EQUEB.l'M'E'NTOS 

• R~ueremos que, por intermedio do Miníste
rto do Impe~io, se requisite com urliren~ia a. 
remessa. do hvro iaa actas de Itamaracá 

e nota<> o ~ser1vão do ju' zo de paz em. qu~ 
foram tra.~~C!:,lptas a.s. r~>feridaa à.etae, devendo 
essa requl!u~a.o ser fe1ta. ao presidente de Per
nambuco, p>r telegramma.. 

Sala da~ commi<~sõe~ em 4 de Ml}.rço de 1885. 
-M. fl-oes de Arau;o.- Jose Marianno.
Joaqut.m Peáro.-Mac-Drwett.- Aluaro Ca
minha. - F. Doria.-Bento ~m.os. - José 
Pompeu. · 
A~~ commisslo de inquerito requer que se 

requ.1a11.e do governo, afim. de lhe aer empresen-

Dr. Luiz Carlos Fróes d'l Craz..... 729 votos 
Dr. Carlos Frederico Castrioto..... 711 ~ 

-. E.-aa.repres"lntação, sujeita ao exame da eom
miao:ão dos cinco, f,,j r~>pata ia improeedeute 
tanto que o Dr. Carlos Fred-~rico Castrioto foi 
in.chudo na. r•·laçlio dos deputados, euja ebiçio 
não offerecia duvidas. 
· R~Jatada a materia na. 2a commissão de in
querito • p~diu vista o referido contestante 
Dr: Fróes da ~~uz, o q?al reproduziu suas an
teriores argu1çoes, e olereceu documentos paro . 

. . Foram tres os pontos em que se base1u o 
contestante pua conclui.t· pel>L nulli:lade do di
ploma expedido a. geu contendor : 

i.0 Na pat"ochia dA lhmby : 
a) Funccionou em 2° escrutínio mes -l. elei

toral diV>~I'8J.& da do to, pois o 2o juiz de paz 
que no to eqcrudn.io havia sido aubatituido pel~ 
4°. comp~reeea e occupo11 o logar em qu~~ es
tava o aea sc.tbssitato; 
. b) A acta da eleiçlo nlo foi tra.uscripta no 

livro das nota•. 
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2.0 Na paroehia de Itaipú: 
A mesa foi illegalmente constituida, pDr• 

quanto deixou de fazer parte della o 2o juiz de 
paz, João Henrique Pimentel, sem que na acta· 
se declarass! o motivo. · · 

3.0 Na parochia de Cordeiros: 
Foi illegal a organização da mesa, pois 

ue estando mulados o 1' e 4° · uizes de az 
constituiu-se a mesma presidida p~lo 2° juiz de 
paz, sem ter havido convocaçio dos immediatos 
em votos, que deviam completar a lista dos 
quatro juizes de paz da parochia. 

Desistindo o Dr. Carl•tB Frederico Castriot'> 
de vista para contestar por escripto, seguiu-se 
o debate oral, sendo produzidos vario~ do
cumentos. 

O que tudo ponderado devidamente pela com
mil'sio e, 

de ltamby 
Considerando : 

0
) Que não se deu a irregularidade apon

tada de fancciona-r nova mesa no 2° escrutinio, 
pois a que serviu nest3. foi a mesma do pri-

2 ') Que a falta de transcripção da. acta só 
inquina de nullidade o processo eleitoral, quan
do provém de fraud3 tart. 217, § :1°, in fine, 
regulamento de 13 de Agosto de :188l), o que na 
hypothese não foi articulado e não se deu~ 
como ficou demonstrado; a 

Quanto á parochia d~ ltaipú, 
Considerando que não prevalece a contes-- . . .. 

Francisco José da Rosa, que foi quem exerceu 
a . jurisdicção do 2° anno do quatriennio. não 
com etindo a João Henri ue Pimentel o lo~ar 
e • ju1z e pn e sim o de 4o, como 01 o

cumentalmente evidenciado; 
Quanto á parochia de Col'deiros, 
Considerando que a mudança dos i 0 e 4° juizes 

de paz não ficou prova:ia, e sim o contral'iO , e 
.quA, tendo oniciado o {0 juiz de paz, communi· 
nican io impedimento e estando ausente e fóra 
da provincia. o 4.o, como era p tblico e notorio, 
nlo houve irregularidade na formação da mesa 
eleitoral; e, 

Considerando, finalmente, quanto as eleições 
dos dous escrutínios do 4o districto, que eor
~eram as mesmas sem vicias 011 nullidades : 

E' a 2a. commissão de parecer : 

. f o : Q'le B"jam approyadas as. eleições do 4° 

tinios d 3 i 0 de Dezembro de i884 e 4 de Ja
.neiro de i8R5. 
~ "Que seja reconhecido e proclamado de

putado eleito por esse districto o Dr. Carlos 
Frederico C.;~atrioto. 

• 
S!tla das 1essõea da 2• commiulo de inquerito 

em 28 d • Feve~eiro de 1.885.-Alcoforado Jv.
ftior.- Alberto s,.~amtJt.-Schutel.-8ov.sa 
Car11alho - Alfredo C"M,es. -C . .Atfon~o.-
C. SaUes.- Ülopoldo de Bv.lhõ1a. · 

N. 64-1885 

Pro'Oincia do Rio de Janeiro (6° distrü:to) 

' . 
comarca, que é a s~Je do districto, com a J.>re-
sença de nove pres1dentes das assembléas elei
toraes, e fazeudo a apuração, encoatrou este 
resultado: 
Conselheiro Thomaz José Coelho 

de Alm•·ida ....•••••.••..•.••.. 
Dr. Manuel Rodrigues Peixoto ... . • 
Dr. Francisco Portella •.......•.•. 
Dr. Affonso Peixoto de Abreu Lima. . 
Em branco ••......••.•••.....•.•• 
Não apurada .•••••.•• c ••••••••••• 

• 

674-2 
517-i 

2 
"2 

que não foi apurada, a totalidade dos votos, 
computando-se na fórms da lei os tres em sepa-
rad ttin e 9 · 
maioria absoluta de 600; 

Que, nesta conformi Jade, a junta apuradora 
expedia diploma ao conselheiro Thoma~ Coelho, 
visto ter reunido maioria absola.ta de votos ; 

Que, no emtanto, protestou o Sr. Rodl'igues 
Peixoto, allegando: . 

1. 0 Inter ·erencia indebita. da magistratura, 
no intuito de impedir a livre manifestação do 
vo:.o no termo~ co~arca de Campo<;; 

. ' 
3. o Nullidade do proc,sso eleitoral nas tres 

secções da cidade de Campos, por não terem 
ahi sido conciuiJos os trabalhos no me•mo re-
c=nto em qu~ foram começados e porque muitos 
eleitores votaram sem que houve.-::sem exhibido 
os seus titulos, aecrescendo a circumstancia de 
terP.m alguns eleitores votado com eedulas mar
cadas; 

4.o Nullidade da eleição da parochia de 
S. Gonçalo, por ter sido nrganizada a respectiva. 
mesa sem a presença de um só juiz de paz,te 
apenas com um immediato, que tomou a presi
dencia e convo~oa des i e logo cidadãos eleito
res para preench .. rem os outros logare!'l ; 

5. 0 N ulliriade da. eleição da parochia. de 
S. Joio da Barra, por ter feito partA da mesa um 
juiz de p·•z. que já ~e achava m~dado para 
parochia diversa, e por ter votado ahi um eleitor 
cujo noma não se achava incluído no respectivo 
alistamento ; 

• u i a a . iça 
S.- Francisco de Paula, por não cont,r a. aeta 
a declaraÇão dos nomes dos eleitores, que 
deixaram de comparecer. 

Em apoio deltas alleg~ções, foram apresen
tado•, conforme o declal'8 o reclamante, t3 do
aumentos,qoe 11 dt!COmpoem em 65 documentos 
parciae1. 

Por aaa yez, o caDdidato diplomado offereceu 
impugaaçlo, apoiando-1e em documento., que 
tambem apreiiJltou. 
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A commissão, depois de detido exame da ma
teria da eontestação, ·julgou improcedentes os 
seus fundamentos, não só porque os factos alie
gados não foram provados, como tambem :por
qlie muitos dellee, pelo conjuncto das circum-. . 

• mentado, é visto que a mesa constituiu-se de 
modo irregular, com preterição de formalidade 
sub>taneial. Como a falta procede da. ausencia 
não motivada dos juizes de paz, devem estes ser 
res ponsa.bilisados. 

E' igualmente nulla a eleição da parochia de 
S. Sebastião, tal como na disc11ssão oral alle
goll o candidato diplomado, porque antos da.s 
2 horas e sem participaoão ou escusa do 4o im
mediato foi chamado um eleitor ara o substi-
tuir. 

Concluindo, é a commissão de parecer : 
i. o Que sej~m approvadas as eleições de to-

S . SebastiA:o ; 
2. o Q11e se peça, por intermedio do governo, 

a reaponsabilida1e dos juizes de paz de S. Gon-
çalo; · 

3.0 Que seja reconhecido deputado pelo 6o 
dia~ricto da província do Rio de Janeiro o con
selheiro Thomaz José Coelho de Almeida. 

Sala da. commissA:o 4 de MArço de i885.
Campos Salles.-AZ{redo Cha."es.-Albl)'to 
Be=amat.-0. Affonso.-Alcoforado Junior. 
-Sou.:a Car,uiho.-Schutel.- Leopoldo de 
BulMes.-A.. Carlos. 

Auguàtos e dignissimos Srs. representantes 
da naçio. 

o. ~iploma. conferido ao conselheiro Thomaz 
Jose Coelho de Almeida não é legftimo, nem 
traduz a vontatfe. espontanea do eleitorado do 
6° districto da provincia do Rio de Ja.neiro. 
. Resultado, e~ grande parte, da preseão exer

Cld&. pela. magistratura local, esse diploma não 
póde prevalecer, porque está inquinado dera
dieaes ntillidad.es. 

Esta simples circumstaneia. autoriza pelo 
menos a providencia da lei de 9 de Janeiro 
que manda procederá.novaeleição, sempre qu~ 

da annollação de votos pela eama.ra resultar 
_a exclusão do diplomado, por força de uma sup
posta maioria. 

Os precedentes, porém, em ~ateria de verifi
cação de poderes, quando annulla-se o diplo-. - . 

aas or en~ e VlCtOS a ec am a e eu;ao o 
6~ districto: uns são de caracter geral e pre
dominaram sobre a manifestação da vontade de 
todo o eleitora io ; outros são peculiares a 
algumas parochias· e infiuiram no resultado do 
pleito pela inohservancia das formalidades 
legaes, que devem presidir a composição das 
mesas. · 

E' de publica notori~dade que os juizes do 
termo e comarca de Ca.mpos s~ prevalecet•am 
dos cargos para obter votos para o candidato di-
p oma o. ac1 1 an o aos seus JUrls ICClona os 
o anJamento e favoravel conclusão das suas 
pende_n~ias forens~s. 

, 
Barroso, pela acção directa que exercia junto 
aos tutores, curadores, inventariantes, deposi

, tarios, etc., não poucos votos conseguiu para 
i:i seu tio o conselheiro Thomaz Coelho, advoga
do no fôro em que o mesmo administra justiça. 
D· i). -

Comprehende facilmente a camara que intlu
encia decisiva. não deveria . e'l:.ercer este facto 
no pleito eleitoral, sendo esse juiz filho do 
lo ar e alli occu ando o car o havia oito 
annoa W) 

Sao abundantes as pro..,as da proposição 
que acaba de externar o contestante, e, ha uma. . . . . . 

t 

vem a ser : este Juiz recusou ser promovido, 
chegando a declarar nas vesperas da eleiçA:o 
que aio ambicionava uma vara de direito e 
a}:lenaa desejava concluir o seu qu1triennio na 
c1dade de Campos! (Doc. n. 2.) 

Por que tanta abnegaçilo e desinteresse W 
Exactamente para assistir ao pleito eleitoral e 
pôr em jogo sua autoridade e intluencia. 

Quanto aos juizes de direito e municipal, é 
eonheciJa igu·-~lmente a convi vencia em que ae 
e.cham com o ~.andidato diplomado, accreacendo 
serem ambos inimigos pessoaes e encarniçados 
do con~estante, que, já na camara doa Sra. depu
tados, já. na imprensa, profiigou as ·suas de
masias. 

Assegura o cont.eatante q~e nio me~os de 

que votoa coacto no portador do diploma, além 
de grande numero de liberaes que se abstive
ram das urnas, r.om receio das perseguições e 
ameaças • 

Um facto, entre outros, é significativo: O 
juiz municipal Dr. João Sa.boia J3andeira de 
Mello mandou, propositalmente, vir de baixo 
de vara, n.!l.~ veapera. da. eleiçlo, o cidadão Ca.rlos 
Rodrigues Firmo, ex-juiz de paz e _chefe do par
tido liberal na parochia do Senhor Bom Jesus 
de ltabapoana; para, como Lestemunha infor-
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l:llS:nte, depor na séde do termo, e~ qm processo Çom. est~ syste~a, de aquila~r Q d!:rei~o d~ 
crime, procurando ve~a.i=-lhe des~e modo o ac.. ca.~a c1dadao que quer ser eleitor, 0 proce~Q 
cesso ás urnas. (Doe~ n. 3.) e~e1toral se torna Uãll trab~lhn herculeo, tita.
. Felizmente, adoecendo em caminho o oflicial mco, e, poucos, os felizes, são 08 que têm a 

de justiça en,càrrega.do da. diligencia, não fõi coragem da tentai-o ! · · · · · ·· 
su do um rave atten Lado, e ·esca ou o 

------~e~le~i~ro~r~á~v~io~le~n~c~ia0,~qu~e~lh~e~h~a~v~Ia.~st~o~a~d~r~e~e~~.~~~a~pre.p~i~~ 
ac1ma. superabundam. 

preparada. (Doe. n. 3.) · 
besta. fórma. foram dados muitos votos ao Não confirmam apenas essa. as~et'ção as razUea 

u · , · . . · itas outras pode'!'JriHII&.um~s'"anl''--------
que elle alcançou sobre o contestante na. elei- adduz1d::1s, o que não faz o contestante ps.ra. 
ção de :{o de Dezembro. não alongar de mais este trabalho. 
· Assim é que, em um districto, onde_ a. maio- Além dos meios já. referidos, que foram em-
ria é incontestavelmente liberal, como demona- pregados no . 6° districto para. alliciar votça, 
traram as eleições municipaes, provinciaes e recorreu-se amda ao suborno e á peita. · 
geral, aconteceu qu9, em 1° de Dezembro, Sommas elevadas foram gastas com a compra. 
obteve maioria de votos o conselheiro Thomaz de votos. São diffi.ceis a.1 provas; não obstante 
Coelho, quando é certo gue teve c~n~t·a si uma. apresentara uma. o contestante para demonstrà.r 
forte fracção do seu part~do, e a opmtão suffl'a- o facto que allega. (Doc. n. 5.) - · 
gava, talvez com i1n m e1"ecido entb.u. si · - · ... · 
candidatura do contestante. radicaes não só pela intGrvenção da magistra~ 

Só, pois, o abuso da autoridade ou a inter- tura, como ainl1,1 por outras causas, que vão 
ven ão indebita da magistratura poderia dar ser perfunctoriamente e~aminados. à 
loga.r a tão iuespera o, quao assom raso P e- Passemos á analyse da organi~aç~o (lat;~ m~-
nomeno ! sas na.s pa.rochia.s viciadas. 

Da.hi decorre a n~llidade insana.vel, que eiva 

Com etfeito os eleitores do 6° districto não cçzio da cidade de Oampos 
tiveram liberdade de acção, votaram de facto sob Muitos vicios e irregularidades sé deram 
a influencia. da ameaça ou da. promel!sa e tal nesta secção, os quaes são evide~ciados nJo só 
voto é substancialmente viciado, como bem tem pelos documentos offE~recidos, como ta~bem 

. decidido os parlamentos mais notaveis e ha sido pelo proprio contexto da. acte.. · · · 
julgado por esta mesma augusta camara. Esta, como. declararam os proprios mesa.riQs, 
Doe· n. 1. foi concluida. em uma pharmaeia, fóra do r~-

E' preciso que a magistratura se mantenha cinto eleitoral, e assignaqa. muitas horas depois 
no papel passivo e alheio ás paixões que lhe re- de se terem . elles retirado do logar legal da 
s · ele i ão. In uerito olieial a . 3 v. i4 17 

Sempre que ella exorbita e empenha-se na i8, 22, 25. 2 e 31 e doc. n. 6.) . ·· 
cabala, pondo em acção o. autoridade do seu E' assim que falta. .. lhe a. condição principal 
cargo, nlo só lhe pode ser applicada a lei de authenticidade-a de ser feito um conte:cto, 

-----------np~>en~a~. "c/\omm-no<e~li1'ni"itt.Js~p1Affn"'saMnihf1"..fflnmruri·Jn"''rlSTir-tn-hrm--crt~roonm· tt--Jtt~--NoabaJ.ho·s-e no logar eompe-
da nullidade da eleição. tentemente designado. 

Só desta. arte será livre o sutrragio ! O art. !49, § 4° do regulamento dispõ~ q-ge 
Clamam contra a. interven~ão do governo, a tra.nscripção no livro de nota.s se f~ça. i~~ 

gritam contra a influencia. official aindn que se- continente. 
rodia e restricta, quando outra mais fatal e pe· Entretanto, verific:t-se dos documontos ~;x!:ti~ 
rigosQ. se vai implantando no paiz -a 'dos jui- bidos que essa formalidade realizou-se fór~ d~ 
zes politicos. · hora legal, não assigna.ndo a acta () fiscal do 

Os magistrados que têm sob a. sua guarde. contestante, e a transcripção o mesario Dr, Fe!'! 
Uo variado nucleo de inter~sses e suo os orga- liciano Manhães Pimenta Barreto. 
niza.dores das listas eleitoraes, não têru o di· Ora, o artigo citado preceitua que toda
l'eito de servir-se do emprego para patrocinar mesa. assigne a transeripção, e dispondo o § ~q 
candidatos. . que, no caso de deixarem de assignar a acta 9s 
. Quando se desviam elles, como neste caso, da. membros da. mesa, deve ser essa falta. su,pp~id~ 
sua recta norma de proceder, cumpre á camara, pelos substitutos legae!!, é claro q~e, n~o ~p,dg 
para honra sua e moralidade do paiz, dar por o Dr. Manhães assignado a transcripç~o, p~ 
não feita semelha_nte eleição.. . . . outro ·deveria substituil-o, fl:l.ra crue :fie~se in~ 

--------~~a~~~trl~~~~~~~ruH~~~~~~ruH~~s.~.~---------~---- -----------------
magistratura no 5o districto, basta. attender-se Esta. omissão, é substa.:ncial e aüe~ta a vali~ 
pa.ra o processo das qualificações. . dade da eleição, porque é a preteriç~ <Je ~~ª 

E' este um campo vasto onde se pode fazer forma.lidaqe'legal. 
grande roesse de informações preciosas. E' tambern o que determina o art! 15, § ~~ cl~ 

Quem se desse ao trabalho de estudar os des· lei de 9 de Janeiro . 
. pachos do juiz de direito, Dr. ·Luiz Antonio Ha. ca.sosjulgados :neate sentido. 

Fernandes Pinheiro, veria com pasmo admittir A commissão de verificação de podares em 
elle como tendo renda. legal a cidadãos que nio i881, CÇ)!D ~elaç~ á parochia. de Sant.a L?zja, 

. estão neste caso, e axcluir outros em identicas Sabugy, opu~.ou que fosse a~nullad!L a. e~e1ç~? 
circ'!lmsta.nçias quando n~o s~o se'!ls apanigq~.., porque não tip.ha. ~jqo ~ffeçtl}~~a. a. ~111onscrip~ 
dos .• (Doe. n. 4.) imtriediatamente á conclusão dos tra~hºª e!~~ v. 1.-15 . 
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protesto. o fiscal. do contestante, esse protesto 
não fosse mene10nado na acta, e, 11o nao ser o 
recur;;o de lançai-o no livro de nott s, não se 
poderia demonstrar a Slla exist ·nci~. 

O !;igilio do e~crutinio, termmRnt~mente 
exigido p··la lei, não 11dmitte marc·•s OI! s1gnaes 
exterioresque dPounciem o voto. En_tretanto, 
muitas ce:l•·las marcadas fm·am deposJtad·:s na 
urna e· apura as, encontrando-se a prova evi
detite nos docum ntos apresPntados, os quaes 
~::ão escriptos por um mesa~·to, o prt!Sl .ente 
dP-sta ~<ecção. cunhado H cab .. hsta do ca.ndtda.to 
diJllomRdo. (Doc. n. 7 .) 

A 

nentes e que prPsumiam. pela sua gerarchia 
pessoal, votar om o seu partido, votat•am, com 
sor •·eza eral, no eandi<ia.to adverso! 

De ant,.mão e::tava sciente o prPsidente do 
mod • por que .;;e a ... hava roscr;pta a cedula para, 
no a~to da apuração, verificar em quem recahia 
o voh, o •tue é in:eir~wente COIJtt·~rio ao I{Ue 
dispõe o art. 19 do r~>gulamento. 
. 14'ina.hnente. nesL" flec<;ão, como tambAm nas 
outras. vot r~tm m11it :s eleitores SAm exhihição 
de dipl ma~. o que imJ..orta prPLariçãu da um 
preceito legal. qual o do art. i5, §f'{, da lei, 
e e-ta cam~tra tem con tante e unifo;·mement · 

Para a.tacal"·~"' a validade desta eleição, ba~ta 
uma eirupks :,lJegação: a acta niio roi assigna
da. por tndos os m••11arios, A os qu~ dei:ta.:-a•u de 
as ... tgnRr nlo fora!n Rub -;t: tuirJ s na fórmn. dos 
arts. is.e> e i~9. § 2°, do regulamonto. 

Nilo se pód~. port•n•o. dizer q11e ahi bouve~ee 
mesa. e f •lt~• a. tal pap~=~l a cnndição ec::~encial 
para sua. aut.bent.il'.i .tar\e, que V~'m a. ar>r n. assi
gnatura. unanime dos membros componento.s 
da me~a. · 

A :·cta desta secção não foi tambem concl•:i.ia 
no reeinto eleitoral e só ã~; 5 horas da tardr> 
fôra transcripta no livro de notas de um ta.
b7lli.ão, que não era o inrlica.do pelo juiz de 
dxre:to. 

O tabellião Mattos Lima. começon a fazer a . - . 
. c e rna mt-

nuta que lhe havia sido apresentada p;!los me
sarios e não em f,c~ do P"Oprio e original livro 
das act s. (lng_uerito policial paga. 17, 18, 22 
e 24; doc. n. 9). 

- .. 3" secç·io-8. Benedicto 

Nesta secção não foi Pffectuada a transcri
pçã 1 no recinto t·leitoral e e111 sr•guida á seta, 
m · s sim no cartorio ·do tabellião Car n.eiro. 
(Doc. n. 10.) 

A transcripçiio d-.. a~t!l. por f lt • de . autheri
ticidade uão foi assigna.da peb mesario José 
Cardoso Pereira L·•bo e p~lo n<;cal do cont··s
t.ailte, Dr. Augusto Oetav;ano a .. ssa., o q•1e 
consLitu·~ nulliJade ins&navel. (Doc. n. 8.) 

Votaram ahi 11auitos cidadãos sem diplomas, 

Pa1·ochia de S. Gon.alo 

Ahi não houl"e Aleição ; esta só se deve fazer 
perante m~>sa. legal. que nas parocbias cujo nu- . 
m'-'ro e eleitores não exceda a 25·1, tP.m de 
compo"-se los {0 , 2J e 3° juizes de P·•Z e dus i" e 
21 immediatos em votos. 

Enrreta.nto, aqui nomearam-se mesarios, que 
não eram juizes de paz nem immediaros, mas 
simj.lles eleitores que rec .. beram ce,tulas. da.ndo 
ao can..lid11to d! plvmado· ~g votol:l, e ao co~ste~-

recP.nti~~ima eleiçã., senatorial tivera este, alli, 
cerca de 30 votos ! 

A frautle t ab11lhou, mas deiXflU seu rasto 
na Ol' lglna e extravagante. ormaçã~ da mesa. 
(D~.·c. n. 11 . ) 

Si r~ão com parec"ram ~hi os lPgitimos mP.sa-. .. . . . . 

f atada de caJ.n· n~as, qu~ 'incutiam terror em . 
torios aquelle~:~ que della se approxiwavam. 
(Doc. n. U.J 

Pa1·och,ia de 8. Jotto da Barra 

E' radiealment.e nulla. a. eleição desta paro
chia, por deff:litus substanciae::~ na. formação da 
meia. 

nente ManoAl Fr•lisb ·rto da Silva. mudado 
ha via mais de nono f:J tra a freguezia da. S. ::ial
vu.dor de C:1 wpos, ou de e~(:jrcin e ainda exP.rce 
o cargo e agente •la comiJ&D 1a. enomma a
Cabotagem. (lJoc. n. 1~.) 

Esta intervenção de um individuo que não 
era mtti::. juiz ta pa.rochia , alter.~ profundamen
te a com .osição tia mesa., porque ..levendo o 4° 
juiz de paz pa::-981' a ::.!•, a elle co01petia func
aionar. 

1<:, iguahnente, o to supplente d~veria ser 
P.~l'l11ido, scnclo substituído p~los 2° e 3o imme
dhtoa. 

Ora, o art. i5. § t2 terminantemente diz: não 
será válida qnalquer elt>i~ão que fôl' feita pe
raut ! mes• não o•·gani~,a.la. pela. fórma estabe
lecid t nos paragra. hos ant ·riores. 

A cama a n~t legislatura passaqa, eli:P-cutan
do pela pr!weir 1 v z a let de 9 d~ J •nRiro, 
r.s~im lloiformP.menb j11lgoa, pronunt.:iando a 
n:t it a e .e e~ çao exva as e e e1 os e 1n-
competencia dos mesa rios. 

Accresce que os trabalho(ele1t~ra~s não co
meçaram na hora legal e fôra almtthdo a votar 
u.u ci•!adão que oã' aa ach11.va ;.listado na pa.
t•ochia, e nem· havb. sido chama.do ! 

Parochia de S. F1·ancisco de Paula 

Evidencia-se da comparação das al'tas ter ha.
vido fraude na eleição desta parochia. (Doc. 
n. 13.) 
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Do docum<'~nto que sa o:lf·-rece, posto em con
fronto com a a.cta. da. conclusã 1 dos trabalhos 

· que foi envia·ia. para. a. ca.mal'a. vê-se que na
. q OAlle a eleição COffir>ÇOO áS 10 horaS, _e nesta 
const·L que come~,~ára. ás 9 horas da manhã. 

Examtnando-se ainr a esta acta vor1 (;a-se 
que o a.l ·arismo -9-está altera.do, parecen
do até achar-se ra..::pa1o o pap~L 

N. 65- i885 

P1·ovinci(t de S. Paulo (1.0 distJ·icto) 

A 2• commissão de inquerito examinou as 26 
authAntica;:; das a.ctas dd.s •·Lei ões nroceli ta~; em. 

0 e em 2° escrutimos, nas divet•sas parochias 
de quP. se com õe o 1° d•stricto de S. Paulo. 
Vl-lrificaodo L~•·em c• •nco•·r•do ás • urnas na pri-

acta a. orgamzaçao a mesa conVI a. os • 
elr>itore;:; para cotUparecer"m á.s 10 ho•·as d-i. ca.biram nos s ~gu ntes nomes: 
m:\nhi do dia. to d:i OezAmbro, 'tua.ndo a lP.i Dr. Antonio tla Silva Prado, (1 em se-
!llanda. q~e ,

1
Jsteja a me~a insta.llada às~ horas parado) .••••••••••.. . •••. · ••••.•.• 

1mpreter1ve tnente. o ·' d s Q · 1'. nugu~<I.O e OU?.a 11eu·oz .•• , ••• 
. 634 

572 
NA:o consta das act:~s a fixação rio edital, nem Dr. João Mend ·s de Alm!3i :a, (2 em 

a relação ios elei:.orns que uão comp receram · separa o) .•.•••.• • . • •.•••...•• 
ao colJeg:o, e ne•n llinda. os nomes dos mesa- Dt·. Franci~co !tangei Pestana, (2 em 
rios q o e funcciona-ram. SAp}trado) .••••.• _ •..••••••. ~ •• _ •• 

Dr .. Toào Alvares de Si aeira Bueno •.. 

292 

71 
67 

gionarios. 
Tudo é informe e tumultuaria neqta elei9ão. 

seta e um p:tpe SUJO e não um ocumento 
apresentavel. 

E' o. resultado final da. apuração o seguinte: 

· Conselheiro Thomaz Coelho....... 674 votos 
Rodr·i gues Peixoto .•• • . . • • • • • • • • . 519 7> 

Ora, às eleições nullas representam : 

Cons. Th. Coelho R. Peixoto 

.. ........ ... 
2a· secção .•...•.•...•.. 
sa see,-ão ••••.•.•.••.• 
Parllchia de S. G a. • 
Dita de ~.Joã'l d • Ba•·ra. 
Dita de S. F1·ancisco de 

Paula . ........ · . . ... . 45 . ) 18 

450 ) 252 ,. 

IJr. João Mendçs Junior ••••..••••.•• · 

1.637 

A JUnta apurado1·a des1~no•1 o lil • f) •)-

:~:ewbr·o para. o 21 1•sc:·utinio entre o.~ dou~ c:~n
tidatos wais vota los, visto nen.btun ter alean-

Na segunda el~ição o numero doq eleitore3 
.1ue com .arel~era111 P-levou-se a i. 754 s o resul
hdo da apuração foi: 
Dr. Antonio da. Silva Prado, (2 em se-

parado, .. ............. , . . . . . . . . . . 918 
01.'. Augu~to de Souza. Qu•·iroz, (1 em 

separado) .................. , • ..• , . 819 

i.754 

A j •mta a.purndnra l'Muson toma!' conheci~ 
me .to la lll~ta contestR. ão 4ue lhe foi npt·e ;en .. 

I • • l 

mais votado. 
Nosso. contestação que, dirigida á. <'a.mara. 

dos SriJ. d •ptllud.,s, ncorupBoha .a d • 21 do· 
cutuento-.foi submettida ü. apreciaçã'o de-t11. com
rui!i!são se alie~: 1°, .~rre,~oJulnri llL .es no pro
ce~so eleitoral da. 2" SHcção do sul da Sé, e nas 

F11zentlo-se a·· dedueção "'do resnltado geral, tn. a 2" secções da pnrochi11 de Sant·• lphigania, 
fica, 3 VOtaçãO reduziJa d0 seguinte modO : ViCÍ&<td 1 0 de Dullicjades, 2', iDCOmpatibilidade 

Rod · p · 6 do C1!.nrfidattrt di~l11uado 
rtgue:, etxoto · • • • · • • · • • • ,. , • · • 2 7 votos A 2" comtni,.são, p'lzando d<'lvi lamente M 

Conselheiro Thomaz Co·?lho ••• ,... 524 » · 

Aind:~- mesmo que não fogse annullada. a. 
eleição em. algr1ma d •stas parochias, corn ex
cepção da de S. Gonçalo,. a maioria de votQs 
CabAria ao éontestante, pOrque na peior hy
pothese será. este o resultado : 

•·azões odduzid .. s p""lo coutP.stnnte p'lra provar n. 
nullidade tilis elàtc;ões das referi tas secçõe~ do 
snl da Sé e •I e Santa lphigenia, julgou-a:s im· . 
pr11cedentes por unani.ruitia .e de votos · 

Qua.ntn á incompatibilidade do eand dato que 
obteve diploma., o que constitue o segundo c 

rinci al fun amento ta contesta ão alludid1, 
R 1drigue3 Peix')to ••.•• _ •• •.. , • . 3{6 votos a; 2a. com missão de inqu .. riln pondera: 
Cons~lheiro Thomaz Coelho....... 313 » I f. o Que o cont1'acto celebrado Pntl•e o go

Tendo, à vista. dó exposto, perdido o candi
dato :iiplmn'ldo a sua supposta. maioria, é C!l"O 
de ser reeonhecido o cont~stante, ou de se 
mand'l.r proce-ter à nova. eleição na. fórma do 
art. 20 d L l~i. 

E' tudo quanto tem a allegar. 

Rio de Janeiro, 27 da Fevereiro de i885. 

verno provincial c o Dr. Antonio da Silva 
Pra lo, para conehi ~ão lias obras do the~ttro de 
S. José, ila c11pital de~. Paulo e em 1875, teve 
plena execução, visto como as ditas obras fo
ram concluida:> e recebida,; pelo gover no, appro
vadas as re:spectiva:; contas e que assim o q~e . 
tão somente p •rdura. é O US.J fructo d? pred10 

I provi••cial, conca tido na fórma do refer1~0 c.on4 

tr;tcto-,como renumera1;ã0 das despezas f~lt'aS 
MANUEL R(MltU.UEs. Psix.oto', pvlu eontractantea · . . 
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2. o Que a lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 
i88i, sendo posterior à. data do contracto em 
questão, a elle não póde se applicar ; do c?n
trario da.r-se-ia a dita lei atreito retroa.ctlvo, 
que elle. não tem. 

3. o ae os contractos celebrados entre a em-
preza do jorna Correio . aulistano e a mesa. 
da assembléa provincial para a publicação dos 
debates; entre a mesma. em preza e a camara . . . - . -

' . ' são da natureza daquelles de que tratam _os 
arts. U, § 2o da lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
de fl38i e 87 do respectivo regulamento; e 
além disso uão consta que tenha p-:::rticipação 
nos alludidos contractos o Sr. Dr. Antonio da 
Silva Prado. 

A' vista do exposto opina a com missão : 
Que sejam d·eclaradas validas as eleições de 

todas as ~arochias_d~ ~o districto de S. _Paulo; 

valeça; · 
Que seja reconhecido e proclamado depu~ado 

pelo referido districto o Dr. Antonio da Silva 
ra o. 

ala da 2a. commissão, 3 de Março de i8S5. 
-Leopoldo de Bulhões, vencido com voto em 

nio1·.-SchuteZ. -Alberto Bezamat. -C. 
SaZles.-Carlos Affonso de A. Figueir9d(!. 
Souza Carvallw. 

Emera.da substituti"a 

Verificada, como se acha, a incompatibilidade 
eleitoral do Dr. Antonio da Silva Prado, can
didato á assembléa geral pelo 1° districto 4s. 
çlo de um 
tricto. 

Rio de Janeiro 27 de Feve1•eiro 
S. R.-11Iartim F~·ancisco. · 

Vot? em, scpa1·aclo 

A doutrina que a 2a. commi11iio de inqueri
to acaba. de firmar com rehçtlo àl incompati
bilidades elei\oraea, declarando valida a elei
çlo do to districto de S. Paulo e legitima
menta eleito o Sr. Dl', Antonio da Silva. Pra
do, me parece nlo encontrar apoio na lei 
n. 3029 do 9 de Janeiro de 1881. 

O parecer da illuatre commisslo, ai for sane· 
ciona.do pela camara, estabol••cerâ um prece
dente perigoso, dará lugar a abusos que bur
la~ão completamente os intuitos das disposi
çõ.es contidas nos arts. H, § 2o da dita lei e 
87 do respectivo regulamento. 

A d" a· · 
positivo e claro a incompatibilidade entre o 
mandato legislativo e quaesquer emprezas ou 
c~ntractos, por. m.eio dos quaes se possa aufe
rtr lucro pecuma.no da fazenda geral provin-
cial ou daa municipalidades. ' . 

A excepção aberta para os accionistas, e tão 
sómente para estes, no fim do§ 2°, confirma o 
principio qu~ ~geral e não admitte distiucções. 
. . Multas c~nstderaçõ_ea de or~e~. moral e poli· 

tica deter~1nam as . mcompat1btlidades eleito
ra~ ; mas a Jieeéssidade de . romper .as .rei~ 

ou 1·endimentos de . ·qualqúer- natu1·eza , 
obras ott fornecimentos publicos, ou em com
panhias que 'recebãm su!Jvençr1o, garanü.a, 
ou fiança. de ju.1·os, ou qt,alquer auxilio, do 
qual possam au(e1·ir lucro pecuniario da fa
zenda geral, provincial ou das municipali-
dades, etc. ~ _ 

Sendo isto exacto, não posso por fórma alguma 
concor_da-r com_o par~cer da illustre ~om~is~ã?, . -

neiro de· 1881, que a 2a commissão entende 
não tel· ef.feito retroactivo e, portanto, · não ter 
applicação ao Sr. Dr. Antonio da Silva Prado, 
cujo contracto com o.governo é anterior á m,es
ma. lei. · 

Neste ponto a illustrada commissão não tem 
razão absolutamente e a sua. opinião se me afi· 
gura insastentavel perante o direito. · 

A lei n. 3029 de 9 de Janeiro de "1881, sendo • 
G idente ente de bli 
direitOii adquii·idos e não contendo disposição 
o.lguma. que limite o seu dominio no tempo, tem 
e .não poieria. deixar de ter, atreito retroa-. 

Os documentos que mo foram presentes e 
que acompanham a contestB.çlo, em que se 
impugna a logitimidade do diploma. conferido 
ao Sr. Dr. Antonio da Silva Prado, provam 
que em virtude de um contracto celebrado di
reatamento com a o.tiministra~io a 7 de Maio 
de i875, na capital da S. Paulo, o mesmo Dr. 
Antonio d& Silva Prado obrigou-se a concluir 
as obru do theatro de S. José com a condição 
de 1iear de posse dosae. predio pelo tempo de 31 
annos, percebendo os seus . rendimentos,. os 
quaes foram avaliados em t25$ por noite de 
expeetn.culo, em: 800$ por mez e em 3:000$ por 
anno. . 

ve·rificando-se a primeira hypothese perce
berã o contractante p.or mez 3:750$ ; por anno 

. ' . . . 
Verifie9,ndo-se a segunda terá o contractante 

por anno 9:600$000 e em 31 annos 297:600$000. 
Realizando-se finalmente a. terceira hypo

these os re1:1dimentos do theatro produzirão por 
mez 250S;; por· ·anno 3:000$ e em 31 annos 

-93:000$ÕOO. 
Tomando-se a média dos rendimentos cal .. 

culados .temotr: em um mez 1.619$623; em um 
anno 19:408$333 ; em· 31 annos 601:658$333. 

Ora o· contractante despende11 com a con
clu.do-das obras do t~N5atro de S. José a. quan• 
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tia de 88:571$780, seguit.do as con~ a.ppro
vads..a, et pelos ca.lculo.s acima. feH.os torlla.-~e 
evidente que ellepóde au.{e1·ir lucro pectutiario 
do contraeto celebl."ado directamente com O· go
v~rno pr.ovineid de S •. Paulo_. 

transferir os se~ direitos a outra pessoa, sem 
autorização do govel·no. » 

<~ 20•. () governo obriga-se a ceder ao cou
tractante gratuitamente, durante i5 anno~ o 
uso e gozo ào t.hea.tro referido, sem onas 'de 

' t - • 

eifeito eleitoTal, soffreu o referido ~ontracto rot~ de tel."ceir.~ ordem, pertencente outr•ora ao 
pelo iacto das obra..s ter&.m sjdo concluídas e ex ... empre.z&rio ~pitão Antonio Berna.rdo Qaar-

ce · s no razo :fi.sado na. c1auaula. 7a. ol'- tim o ual oza.rá do mesmo dura os ·s 
quanto, como ·:ficou provado, deese contracto, annos. » 
que ainda subsiste, póde re.aulta.r lucro pe- · • 21a. Si o contra.cta.nte gasta.r ms.is à.e 
cunia1·io. 40:000$, com as obras exigidas neste contracto 

Accresee que o contractante continua na de- ou com quaesquer outras necessaria:s á. segu
penctencia do governo, tendo-se obrjgado a niio .ra..nça@ .a.forn.lDseamento do eàitlcio, o govet-.no 
tranaferir O$ seus direitos sem previa. autori- dar-lhe-á l?Or cada. 3:000$ de ex.cess() m~:i.s um 
zação, a fazer todas as despe~as necessa.rias ann.o de gozo gratuito do theatro. 1> 

para que o predio seja entregue á _provincia ~ zza. O prazo dt:>go.:to começará a cont.ai.".se 
em estado de solidez, a.ceio, commodiclade e depois de findos ()S i8 DJ.ezes concedidos para a 
belleza, findo o contraeto, e garantindo-lhe o conclusão das obras. ~ 
governo a pre e.ri!nCHl. em caso ~ ar.ren a- • in . pr. z o rac o, ar: o· go-
mento. verno preferene1a ao contractante para qual· 

P"nso iin.altnellte qu~ os C()ntractos cel~- qu~r contracto de a.rren.damento, em jgualda-. . . -
listano-de propriedade do·Dr . .Antonio da Sil\1a 
Prad_o-e a mesa da a'5semblêa provincial. ~al'a 

ubl1ea ão de deba.te.s, e a ru1-mar.a. n:mDJcJpal 
para. pub 1eação e expediente, ed1ta.es, ete. 
são c:la na i nreza daquelles de ~ue cogitam os 
arts. H,§ 2:> da citada lei D. 3029 e 87 do seu 
regu.lamento, porq_ue deEI3es con.tracto~ a em
prez~ usufrue luc·ro pec'tf.rtia.río da. fazGnda pro
vincial e da muni~ipa.lidade. 

Em conclusão sou de parecer : 
L 0 Que sejam declaradas nuUas as eleições· 

do ! t> di$t~ieto d.; S. Pa.alo ; 
2. 0 ue rev-al a a incoiD atibilidade al .. 

legada; 
3. c Qrre tre mande proceder á nova. eleiçlo 

no mesJDO districto, na fórma da lei • 
" ,., . . 

.Mat"ço de 1885 .-Leopoldo de BHtnões. 
t 

Algumas clausulas do conttoacto celebl·ado 
IJntriJ " go'JIJrno da p~tn;iteaia de 8. Pae1lo 
e o Ea:m. 81•. Dr. Al~lonío da. Sil'la Prado 
e111 7 de M ai c de 1.&7 5, pa1·a a. conclusa o 
tl4s t>~ras dq theat~·o diJ S. José. 

~~:ia. O eontra.ctante obriga.-ae a cor:oplatar a. 
eonatrueção-do theatl.'o d~ S. José eom B"guran
ça. architectonica e see~ica, d~:~pende~tede de· 
&~n.ho qu~ ~~Tâ. a;f»p~'o"1l.t\o -pelo go"erno • .,. 

4 7a. (in fine) ••• a concluir todas as obras 
no pl'az" de 18 mezes da data deste contracto . ~ 

« f5a-. Durante o p<'ato do contra.ctCI, farà. os 
reparos neeess!l.rios para. que no fim delle seja o 
tbeatro com todas a.s suas erten ~~os :t-estituido 
â. pt>Qvillcia em estad-o de so 1 ez, a ceio, corn
mOdidade e belleza, e liv-re de gualqner. onus. :. 

« i6a, . Toda despe~a com o acabamento das 
obras, ~ com o que se deter~Uina n este con
tracto, será. feita pelo contra.ctante~ no que gas
tsrá. 40: OQO$ \ ficando o governo com o direito 
de reconhecer o g-asto total • . , · 

c iiD<. O govertio ter:i o dire\to de examinar 
os trahalho!3 da ~on6tru.cção, par~ v~riúcar si 
d'3 feit~s C<}m ~~lid.e-t ~ ~osto. ~ · 

c. 1.9a.. Durante a. eonstrucçio, as•im como 
"'aêpnia. de eouol.uida,, ó eontrãc~nta tlió. podei-à 

« 24~. O contractante não poderá cobrar 
mais de i25.~000 de aluguel do thea.tro por noite 
de espect~teulo1 ou .mais de 800$ por mez, ai o 
con.trae o ora prazo ; po en o a uga -o ura.n
te o pari o lo da conclusão d!LB obr~, de confor
midade C01lJ os roguJa.me.nt03 po1iciaes. " 

~ 25a.. Este contraclo vigorará sem. prej uizo 
do etfectuado ultimame:n.te com a. companhia. de 
za:t-zuella., que se acha. ne.sta. caP.i1al, perten
cendo ao eontra~tante todos os dir~itos qQ.e o 
govet•no tem em virtude do meemo, xnenos· o do 
cobrar o a~uguel do theat.ro. > --
· Em 5 d& .M.a.rco d~:~ 1877 peJa PQrtaris 12. 5f o 

governo da provincia. approvou as contas na 
im n 'a de 8·5ii 80 a. resen as 1 
Dr. Antonio dJ. Sihra Prsdo e feitAs com as 
oln•a.s de conclus!o ~ decol"aç5o do t.hea.tro 
S. José, declarando ficar o contraC'!tanto C!Om 
direito de usufruir o mesmo tboatro peJo ~otnpo 
da :31 e.nnos, de c:onform.idade com aa clausulo.ES 
20~ e 21• do contracto. 

-
Cortidilo estra.bida do liv1•o n. i2 auxilial' ao 

de not.as, fls. 82 pelo 1ercoiro tabelliio i.nte• 
rino, Antonio Archanjo Dias Bapti~ta. Escri· 
pt'llra. de "'J'endri. ~ compl'B,. Saibam quantos ~ste 
publico in.stroin&nto de e!cdpturD- de venàa · e 
eotnpra virem que no anno do Naseimeato de 
Nosso Senbor Jesus Christo, de mil oitocentos 
e oitenta. e dons, aos qilatro de Js.neiro ào dito 
anno, ne~ta. imperial cidade de S. Paulo, etn o 
cat-tor:t.o o ta e tão au o e no a onseca 
qu~ nesta escriptura. ~ubacreve-, perante .Jlljm 
Antonio Archanjo Dias Baptista, ajudante ju
ramentado do mesmo tabellião, coml:lareceratri 
partes entre ai jilstM e coutractadu, a:6a~r : 
corno ven<le ior o ça.pitio Joaquim ~oberto . de 
Azevedo 'Marqu~s. e como comprador o Dr. An
tonio da Silva Prado, ambos moradores . nesta 
capital •. aq_uelle jornali~ta e eate fazendeiro re:. 
conb.ec1.dtls por mim e pela.s duas te~~emun'baa 
adiante nomeadas e aasignadàll!/ dó·qtie dou ·fé. 
E per,nt& as testemunhas pelo mesmo catfulo-
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Joaquim Roberto de Azevedo Marques. me f,)i 
dito e declllrado que por esh escriptura ven•ie 
como de facto vendido tem de hoje para sempre 
ao Dr. Antonio d<~o SHva Prato, pHla qtxa.ntia 
de B:OO'J$00' que delle já recebeu em moeda 
corrente deste imperio. ue contou e achou 
exacta. pe o que e p ena e gera q•n çao 
de pifgo e satisfeito par • não mais J"epetir a 
propriedade que lhe pertenc' do jo•rnal Cm·· 
reir~ PatAU · · 
etc., etc., e cede na pessoa lo comprad ·r toda 
a pos'IP-, jus, dom:nio e s~>nhorio que ,..ue outor
ga.ntl! tenha na proprieda!fa do jornal Correio 
Paulistano, parll que a use e goze .como bem 
lhe convi~r. e promette fazer-lhe esta ven la 
boa e p ... rfeita no MSO de duvidé\. E pelo COUl

prador me foi dito que 11ceit& a pre~ent~ escri-
. ptnro:t. n s termos nel!a declarado_s, dando-se p~r 
impo1ssado d:~o propriedade do Jornal Oarre:o 
Paulistano etc. etc. 

Certidão extrahida :.lo livro dos contractos d 1 

~ m 1 'a rovinci :1l de S. Paulo. Contracto 
para a publicação do~ trabalhos e debates da 
asse.ubléa. provincial. Aos vmte e dous dias Je 
moz de Janeiro de mil oi.o':"'ntos· e oit,mta e . . . . ' 
da assemblea provincial, pre-entes e membro\ 
da mesa. Exms. Srs. con,elh •iro Bento F.·an
cisco de Paula Souza presidente. Dr. CaJ"los 
Norberto o1e Souza. Al'anha 111 s·,cretarill P. 

Dr. Alfredo Silveira d~ Motta 2o s ~cretario, 
. para o fiin de aerem al.ertas as propo-::tas para . 
a publicação dos trabalhos da a-3~embléa na 
presente ses~ão legislativa, coof .. r~e o con
curso annuuciado, foram abertas e lidas pe-

sentadas nesh secretaria, st:~ndo uma do g"
rente do Co1-reio Paulistarso c tpitão Joaquim 
Roberto de Azevedo Marq ueA, pre~pondt~-o~e a 

zer o~ ra a os menc10n O"' no e 1ta e 
concurso, pela quantia de 10•200$ ; e outra de 
Antonio P•nto Correia Junior. proprietario ~9· 
rente da Ga:eta. Li~ .. ~·al. propondo-se a fa1.er 
o rrwsmo trabalho pela qu •ntia de 10:4110 ~uoo. 
Foi pl"eferiria a pram 'Íra por m •ia vantlli"o~a. á 
provineia. em virt •de do que l't fez o contracro 
com o proponent·~ Joaquim Ro·,erto de Azevedo 
Marquaa com as clau~ulae aeguintes: etc., etc. 

-
Certidão extrahida do livro de termos dos eon· 

tract• s da Camo.ra Municip~l dl\ cid ld"~ dl:l S. 
Pa.tlo. Certifico que n' livro fie termos ,fe eon .. 
traetos de .. ta. eamar;i., a fia. 141 ee acha lançado 
o contracto do teor seguinte : 

Terrno de coutra.cto que ÍllZ o capitão Joa· 
uim Rob ~rto de -\zevedo Mar. e . 

Jorna 01-reio Paulistano, co.n a Cam·u•a Mu
nicipal. Ao~ vinte e nove de Maio de mil oito 
centos e oitent>t. e q atro. ~>te •• etc. 

5.a. Os p·~ga.mentos serão feitos pela. sqe-uinte 
fôrma: As actas e elita.es a razão de tOI rs. 
po~ linha. ·A_d_,s editaes do jury. d' ali•tamento 
elettoral .. ml.lttar e quaeaqner · outras · publi. 
caç~~~. á ra~lo do 50 réis por linha. deven lo 
ser. p·tgo por m:·tade as publ}caçõ<~t~ 1ue se se
gmrem a.tll e'dttaes ):10r ma11 vezes além de 
;ma. 

6." A' vista. das contas ap~s~ntadas paio 
contraetante e préviamente processadas. ser
lhe-á pago mensalmente o serviço feito durante 
o ,,,ez. 

7. a. O presr.mte contracto durará pelo tempo 
de um anno, a cont r da pt·e~ente data. obri-
gan o-se o cnntract.a.n e mu1ta. e '"! .::, por 
qual·1uer faJta no cumprimento do presente 
contracto. 

N. 66-1885 

P~·ovincia de Mato Grosso, 2° districto 

A 3• commi!:são de inquerito, t"ndo exami
nado as ~~. . th~"nf ca.s da ele:ção do 2° districto 

·de M ·to Grosao e, · 
Cousidera.ndo que na p~rochia de Santa Rita 

•le L·~vergeri:L não ho11ve eleição por n:io ter 
compareci~., }1iz \Íf-l paz algllm pa! · or~s.nizar 

tivo já anteriormente não houve alli . lei~ão ; 
Cunsi lerando, por un~tnimJdade de votos, que 

não procede, : or falta ab~oluta da ro\·a, a ar-
gu ·~ao e a s1 .• 3 · e1ta. pe '' cunsel:leu·o ran
cisco Jo"'é Ca•dot.o Junior á el·~içã, da paroe'lia 
d~ Noss~ Senh_ora da Conceição do Alto Para-

' ' ' que essa eleição começ'lu ás 9 horas rla manhi, 
coUio declara a acta. e não :~o meio dia, corno da 
mesma acta deprebend·~ram os dous. mewbros 
tii-..-orlant'l!l, que por ess~ motivo votal'atu pela. 
nullidada. dell '• e n~o ~xcedeu d u1 sete hora~ da 
ta1·de, não s ' podendo da simples rnur ••i tade do 
proc••s .. o, em todo caso efl' ·c tua !o d~ntro das 
horas marcadas u~l" lei, tirar argumonto qao 
p:~ssa inv lid11r a eleiçllt•; . 

Consid,. a 1 " • 

tricto correa a ,.Jeição reguJarwante ; 
E' de parecw: 
i. o Que •~ 1olioito do gaverno " ezp"dl lo 

,. 1 pr 'l·arl para aere•u r •lf.IODIIi t lll• 
doa 01 j uizea tle pa.~ d • p.-r.,ohia da SnntZL Ri LA. 
da Live!'g·wia, que, nlo tAndo oun··o,.rlio pa.ra. 
a orgaoi:.c~tçilo d" me•~ eloi&ol'al, lmpecUracn 
Agor•'• aurnn Jll. l•nterlol'tuente a fla,,ram, quo 
ho:cva .. ae elelc:4o D'' tueama paruohl& ; 

2, '1 Qlle MOjn.tn' tr.p·•rOVIIdal ILI GJ •iQll81 do 2'1 

diltl"i••&o do Mato Oroaao. incltJaivo a d& JlRl'O• 
chia de No111a Senhora da Concttiolo do Alto 
PHragu •y Diam •ntino ; . 

·s.o Que seja recoDh·•cido e proclamBdo dopu" 
tado peJo refdrido di .. tricto o Dr.Au:.cuato Cenr 
de P11daa FleUr'y, gue no primeiro escr .. tinio 
obteve 83 votos ma1s do que os ·u unico com
petid re .• portanto, maiori·L ab•oluta. 

Sala da 3• commis-ão em 2 de Março de 1885. 
Sigism._u-tdo. A•.'l-to:?io Go11çalfJes. ~ M artim 

.- • o 'i'e:a. . 
-A. S. Oa1·neiro da 'unlta.-Ribeiro de M e
nezes.- P1·isco Paraíso. ~ Oarlos Peio:oto, 
com restricções.-Sinin~bu Juniu'r. 

IJeclaraç~o da voto . 

Vo~o contra a validade ela eleição de Dia
mantmo, porque ames~ suaponrl~tl de facto ou 
tnterro~peu os trabalboa eleitoraqs por trew 
htmut. cihi~ ntfve atJ. meio. dia)~ prtJpo•i~uatiJ 
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para dar tempo a que ch~g!lsse o chefe politieo 
do Ioga•·. q11e edtava em caminho. 

A l•i de 9 de Janeiro de 1881. dispondo, no 
art. 15 § 1°, que a eleição começa•·á e termi
nará. no mef'mO _dia, não autoriza. a suapena~o 

nuos.Si ist•) folSse lici~.~s mPsaq Pleitoraes pre
parariam facil,uP,nte o triumpho. dando t·mpo a 

ue cheza,~em os m' os retllrdata.riea e a. ue 
se reti:-assem os eleitora • adversos, pelo eanaço 
ou P"la convicção. que porventura formas .. em 
de não se f·zer a eleiçio. Este precedente con
fere as mesas el~itor es um g-rande arbitrio, 
que me parece perigoa'J.-Delfino Cint,·a. 

N. 67-1885 

Província da Pm·ahyba 4° districto 

tricto da Parahyba. .o Norte. tanto em 1 como 
em 2 • eserutinio. verificou tel"em ellas corri fio 

m ·nto d~ commissão protesto ou conte,t çâo 
alguma. Oa re:pectiva autbentica da apu~ação 
geral d·1 2u es··rutinio consta t~rem obtido 
vo ~. . anoe an s orre1a e es. 
625. ~ tenente-co ·on ·1 Jovino Limeir4 flin·u~, 
47~ ; achando-a·. IJOrtanto, ele:to o Or. Manoel 
D •• ntao; Correia d·i Góes. · 

.Assõm po:s. propõ' a cnmmissão : 
1.' Qu sejam approvada~ as eleiçõqa do fo e 

2o eacrutinic1B do 4° districto d~~o provineia da 
Pitrabyba do Norte; 

2,0 Que a ja. rt•conh~cido e deelara.lodeputado 
pe}o mesmo districto o Dr. M!noel Danta• Co1·-

Sala daa commiasÕ"S em 2 de MarQO dq i883, 
-Bento Cecilia ·•O dos Santos R'lmOs,-lif. . . 
mt..cel M ,,o-Dotcelt .- J1Ja7uim. Pedro.- Jose 
M arianno.- J,Jid Pornp·~u de .4. Cavalranti. 
- Al~a1·o Caminha.- J aq,,im Ta.,ares, 

N. 68-i8B5 

Pro"incia do Pia14hy, 8G àistt·icto 

A i• commiaa~o de inquerito, tendo exami
nado a act~~o du. avur~tçã•l e ~ts pa.rcia.e ~ do 3' dia
tricto l1a provincia do Pia.ahy, achou-as regu
lar~•. 

O Dr. Coelho Rodrigues atacou a eleiÇtão 
de Para naguá, por não ter alli havido qualifica
çã:o ou ler sido ella si•uulaJa. 

A comm asão, t~ndo em vista os documentos 
dos int(;'re;:saJos e depois da. di::lcussão ~ntr.e os 

eleição de Para.na~uá.. por eotenrier que lhe 
fallece competencia. para tomar conhecim~>nto 
do proc ·sso de qualificação, uma VI"Z prova.Ja 
sua existenci ·, vistn pet·tencer isto exclusiva.· 
mente ao poder judiciario. 

A V•·tação d·· 3° districto do Piauhy deu o se~ 
. gJiinte resultado: 

Cona··lheiro Doria..... . ......... 662 votos 
Dr. Jayme dA Albuquerque Rosa.. 363 • 
Dr. Elyseu de SoJza .Martins... • • i7 . • 
Dr. Joaquim Nogueira Parane.guá. 9 ~ 

E", pois. a. commissão de parecer: 
· 1.0 Que sej:-tm :tpprovadas as elPiÇÕ~"B que 
Liv~ram logar no dia 1° de D•·zerubro dE) 1~84 
no 3..1 districto da prov:neia do Piauhy; 

2.0 Que seja re:·on~eeido e decla~Hdo deput!'-

nha.-Joaquim Tauare.~. vencido quanto ao 
considersndo, em que --e enuncia a doutrina de 
que a. camara.. na v•·rificação de '\)odere~ de seus 
membros, car~>ce de compet ·ncia para entrar 
na apreéiaçã.•) de alistamento~ eleitoraes.-Sa
muel Mac-Dotoelt.-Jo e Mari,•nno.-Bento 
Ceciliano dos San.tos Ramos.-Jooqu.im Pe
dro.-Jose Pompeu de A. Ca.,alcanti . 

. 
tins as eleiçij.~.-; das parocl~ias de Pa,·na
guá e COl'l·ente do 3:J d,isWicto, da pl'O"'incia. 
do Piauh1. 
Au.:.;-ustos e dignissimos S1·s. representantes 

da nação.- Não tendo sido adwit.tido a contes
tar ~ validade de ~lguma~ •ias el:~içõ '8 do 3° 

1s r1e a p v1n ta • 1 
§ 1•, como simpl ·s cidadão, vem o abab:o aFsi
gna•io, nus termos do§ 2 · do 11r~. 7.J do regi
m nto e em virttJda da d olibPraçiio toma:ia an
te-hontem pela t:~. c mmis~ão de inquerito, usar 
do dir·,ito qu" lhe confe•·e o pr.meiro dos cita
dos par.• ~raphoa, n·1 qualidude da Procurador 
do lll•n. Sr. Ur. Elyseu de Souz ~ Martins,can .. 
didato. que foi. p ·lo 1·eferido dietricto, no ul
timo pl~ito c•le!tor ·1. 

a me:sma commist~ão da qtJe h:-tvia vantagr•m em 
Rdmitt.il-o no prime ro cuacter, • m que ae 
a rAsentnn, port·ue. ainda sarn proeurat,~lto do 
seu c ·netttuJote e sem requer1m~nto escr1p o, 
como fez. podia cnncorl·er p111·a o e~cla,·eci
m~,to da "'wd,ade e evitar que e"ta aug•Jsta 
cam!lr~ annccionasse com a sua autoridHde o 
maior e mais aud:1cioao producto d~ta fraud·~s 
eleitoras • de que e11a tem noticia. 

Senbore~. nenhum • das elAic:õ a feitaq nB co· 
marca .!e Pr.rnaguá, do 3 dietricto da provin
cil\ lo Piauhy, dttl'ois le t88t, pódA •er appro .. 
vada, po ·que alli nlo houve qu:•lifieaçlto, nos 
Lermo~ da reform~ de 9 de Janeiro dHquelle' 
e.nno. e é tio cl~ro qu~ sem qulllificação oito 
ha eleitor••s, (•amo é in··lubitavl:ll que sem elei
torf\s não póde haver Pl••içio. . 

Não e. p01·tanto. a nullidade, que se pede, é 
a declaração autbentie, do poder legislativo, 
que firme. uma. ve:r. por todas, essa impossibi-
i a • u i ic , · 

so"=, que impedil'3m fosse f ·ita a qu·lliíicação 
dos eleitores naquella comarca e no tempo, em 
que dP-via sel-o. _ 

Já em janeiro de 1882, quando o cont stante 
ainda não tinha H& provas, que só mais 
t~1rdq ch~garam-Jbe, e o de 1utado eleito por 
aquelle di-tricto contestou-lhe, como ante
honte111, o direito de intervir nos deb:ues ela aaa 
verificaçio de poder .. a, o :J.haixo a11ignado ob
teve da legialatura. tranaaeta o bdiamento da. 
sua decido sobre as eleições daquella coma-rca, 
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vias, remotas e pobres comarcas nada menos 
de 530 eleitores. 

A opposição, porém, affirm~u, desde o prin-
Clpto, que nao ouve qua 1 caçao,mas apenas 
arrolamento, em um livro, dos nomes das pes
soas que os donos da. terra queriam fazer eleito
res, sem fórma de processo, nem :figura de juizo. 

Ella. accreacentou que a histeria do naufragio 
foi uma. nova. simulaç·;o, resolvida e concertada 
entre o juiz de direito e o agente do correio, 
para encobrir os vestígios ou difficulta.r a pro
va da primeira. 

O abai~o assignado assume a responsabilidade 
dessas daas affirma~ões 
convencer dellas por todos os meios de prova, 
objectivos e subjectivos, directoa e indirectos; 
nilo só os membros da illustrada fa. commissa:o 
como ate, si fieri potest, o proprio candidato 
interessado em defender aquellas suppostas 
.eleições. · 
· Dos restos do naufragio, aqui presente:;, com 
licença do Sr. 1° secretario, verificam-se. entre 
outros factos meno:; importantes, os seguintes, 
que são dignos do meditação e analyse: 
· f.o Exceptuados uns tres processos, ~odos os 

outros alio eacriptos em papel do mesmo ta
. manbo, côr e qualidade-; . 

· 2.0 Todos elles foram feitos e guardados de 
modo a :ficarem sem ·dobras e machucaduras, 
àté mesmo ns petições; 

3.0 Exceptuadas duac:;, as 81 restantes foram 
todas escriptas por quatro pessoas apenas; 

4.0 Duas dessas quatro pessoas foram o refe
rido agente do correio, cujo processo não veiu, 

u 1co a comarca, apeza.r os 
arts. iU e H2 do decreto de 29 da Janeiro de 
f881; . . 

5.0 Muitas das relativamente poucas petiçõe 
salvas foram assignada~ pela. mesma pe>soa, 
!iJSm declaração de o serem a. rogo de outre01·. 

Isso deveria bastar para convencer·vos de 
que, nada estando feito, quando chegou are
quisição do governo para virem todos os livros e 
pa.pctis,em cumprimento da ordem deasaa augus
t_a camara, o Jui:c de direito procurou fazer pro .. 

. ' 
sempre envolvido nas historias da qualificação, 
já dirigindo autos de exames em papeis 

ôdres e mal ·cheirosos 'á residindo á ·usti .. 
fi.cação, que devia ser dada perante o juiz mu
nicipal , já. tra.nsmittindo a noticia da alaga
ção nos seus lamentosos officios ao presidente 
da provincia. · 

Mas não é só isso o que conspira para dein.r 
fóra de duvida a simulação, que o abaixo assi
gnado affirma ter-se veri:fico.do na supposta q ua
li:ficação de eleitores da comarca de Parnaguã. 

Antes que elle conhecesse os facto3, que tem 
referido como constantes dos restos presentes 

· a , scapos o lDverosst i 
naufragio, já. havia dirigido a essa augusta 
camara a petição, que passa a transcrever e 

"' · ia sem 
solução nos archi vos da sua secretaria: 

c Augnstos e dignissimos Sra. repreS'entantes 
da. nação.-Em 15 de Janeiro deste anno essa 
augusta ca.mara houve por bem adiar o julga
mente das eleições procedidas na comarca de 
Pa.rnaguá, da provincia do Piauhy, em 31 de 
Outubro do anno passado. at.ê que lhe fosse 
presente o proces:;o original da respectiva qua
lificação de eleitores • 

Esta. resoln9ão foi tomada a requerimento do 
abaixo assignado, que nrgaiu de simulada a 
mesma qualificaç~o e provou, entre outros 
factos: . 

f.o Que a. secretaria. da presidencia daquella 
provincia só teve conhecimento da revisão da 
lista dos jurados da referida. comarca, corres

andante ao anuo d i 
e~ que já devia estar p7·eparada a quali:ficação 
do> eleitores, a que se procedeu em virtude da 
reforma eleitc:>ral do mesmo anno de f881 ; 

2.0 Que o termo do Corrente, supprimido em 
27 de Janeiro do mesmo anno, em virtude de 
representação do juiz de direito, Dr. José Lua .. 
tosa de Souza Paranaguá., que ~ão pt1dera apu~ 
rar nelle 50 jurados, dera 2i4 eleitores, qu~ .. 
li:fi~dos pelo ditojuiz, tres ou quatro mez~11 
malS tarde; 

3,0 Que em relaçlo ao nul!lero de 3.596 elei• 
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tores, qualificados na~ 17 comarcas da. pro
'Vincia.. era monstruo.-o e incrível o de 530, 
attribuidos só á co .• arca de Parnagui. remo 
tissirnl!, pObl"e, pouco poV'oada., t!Uasi invia&. e a 
m~t.is cen ral do Pi:• uhy. 

A ut•lla. vos-.a ded,.ti.o. entrP.ta.nto, não t~m 
sido até hoje éurnprida, oem pód'~ 01ais sel-o, 
porque, s·,guodo uma noticia transmittida p··lo 
j~\z de tire. to, que f.~z a. men•·.iona.da. qualitica.-. ~ 

só e mesmo dia nos rios Pa.rahim e Rangel, de 
modo a fi1~ar m todo.- completamente ille~ívei,... 

Ao abaixo assignado consta qu ·a p1·esideucia 
do Pia.uhy ma.nda.ra. bu,ca'" os pa.?eis ahtgado~ 
no estado em que . estiV'PSaAm; mas eHes não 
hão de vir, pela. razão muito siwples ..te não 
existirem. . 

NP.m sequer é possivP.l comp1rar-se o nu
ml'!ro dos ~'•pposto;;juradoa de 1879 com os das . - . 
hendeda um aviso·cir·culardo Sr·.·mini~o~tro do 
imperio, public do UQ../Jim·io 0/ficial de i4 do 
corren1e, quasi não existem estatisr.icas crimi-
n.'\es no cowpe ente rc tvu,e a eert.t a.u JUn a., 
sob n. 11 prova que nem mesmo na. secret.1ria 
da pre~i t·~cia. do Piauhy b.a uoticia ~e tt.lguma 

• 
que se diz feita em 18i9, e retnetti Jfl. pelo l""S-
pecti vo ju.tz d~~ direito en:L 8 de Abril d · 188l, 
ap"zar deste. no seu officio, at.tritJuir-lhe o nu
mAro de 299 jurados, a.o passo que a. certida.o 
junta dá-lhe 300. · · 

Ora,a.im'tttndo-se.poi" hypothese, gu~ tal re· 
visão não foas~ prepostera. como tudo induz a 
crer,nem prepar·ada. adrerfe p:.tra. torllaJ• pr1•p •n
d~>rante nas e1•·ições do ga <1i4ricto do Piauby o 

i ad Ja uela c marca re1:1t~ria !tinda um 
ponto importH-nte a liquiti •r-se e e!·a a ds.t~ p~e
e ·sa. da aupposte. revt&4o; pal.'que,at eUa íot taLta 
no co~rer du anno de !879, cmuo :o~e pl't~tende, 11ó . . . 
a a 
base á qU:t.1idcaçlo eleitoral de {81H, e como 
desta. reviallo n&Dl ba. noti~ia, s••gtJe-aé que a 
me1ma. qc1al flcaç«o n«o po trlria. aubsi.t&tit', a11p .. 
pondo-ae q 11 e fosse real. ( Doe. Jl. i A. ) 

Entret~nto o abaixo a.,signadoj•1Lca poier 
confirmar esta. conchtalo, otfarecendo o Do
cumento o. 2, composto de oito peças otficiaes, 
daa qua.ea consta : 

t.o Que o a~entt:! do correio do. villa da Par .. 
nflgu!, em vir~ude de req11i~içio do juiz Je 
direito, incumbiu n Ev4risto Nuneo:; da Cr11z, 
mediante a pa.W"a de 2H$ (m ·tade do salario cor .. 
rente). .te levar a. There?.in.a o processo o't'igina.t 
da qunliflcaçito de el•itores, em companhia. Jo 
est·' feta. ordinario. José Simão Marcell no ; 

2.o Q11e só 'na fazenda. Trahiras~ do des~m-

' ' . 
reuniu-se Eva.riato a José Simão~ seguindo em 
sua comp~tnhia até á xnarg~m i~ rio Parahiw, 
que não quiz pass·r com elle; 

3. o Qoe, .os. oc~asião de p8ssar-só-lançou
se Evaristo ao rh coUl a mala. que larg-ou. 
quando voltou á balsa. da. passagem, e que fqi 
salva. a esfo•·ços 'dos pass•dores ; 

4. o Que, meia legua adiante.- na. passagem 
da corrente Ra.ng··l, dei:tolt-se cahir d>~ novo 
~om a mala, que desta vez foi salva, por tel-o o 
compa.nheiro seg11rado pele. w.ã:o ; 

v. I,-16 

5. 0 Que, transpmstoa corrente. tirou Evari::Jta 
de dentro t.la m ·la.cpta ter·ia dous palmos na sua. 
malot· extensão sobre um na mHnor, a roup; 
J.o seu u:m. que exl)oz ao a:ll par& enxugar , 

6.o Que então cornmuoicou ao cutupanbeiro 
a reaolu •ão de voltar ara Parna uâ or ter 
mol~a lo uns papets, qtle dizia levar para. The
rez i na e qu ~ o mes o o comp~tnhAiro não viu ; 

7 ~o Que ~'te chego~ só a.o s ·u de•t.in '•. eon.· 
,.., ' 

e um maço de 83 proces•os te qu:.lificaçã. de 
el.•itores,ll" uniCOl> q lle provav~lmente existiam, 
(Documento n. 3.) · 

Ao otr~recer-vos ~s con.a\de\'a~ões e'X:po~ta.s 
e os docuOlentos. untos. o aba.is.o assignad1) não 
ousa. pedi r a · pun1ção de pesao•s, cujos nomes 
d !Viatll colloeal .. oSt acima. atô da S•tspeita d•} um 
crime tão feio e tM calvo ; supptica a.penas 
uma provideoci • q 1alqa?r, p ra que não~ 1ue 

l 

<'.io1 nem c:,n.tinue;n as eleições do 3° distr-irto 
do Piauhy á mercê daquelle eleitorado enor
missil!lo. uni•!O neste lm.Jerio, invAro,L:Dil de~de 
o seu pnnctpto e 9-etua m.en. e tm.~.lfovave , \lar:~. 
não d1zer h.apossiveL 

Ago1·a me :'?o•. n~ asse~bléa legi.~lativa 

min•)ria. eshria em maioria. si não fosse a 
mo · tst~·uo-;a. q,uali6.cação de Parna:2:u:i, cuj t si
mulação. já · prov~cfa, acaba d 1 aer confirmada. 
pela nova. simulação d1H a\a~a·nBntas de Eva
risto N une~. na<> p~ssa.gens do rio Para.llim. e 
do corrente Rangel. . 

Conclllindo. o Sll pplicante vede seja ~d
mitLi.lo á sessio. ern que a commissão de veri .. 
ficaç>io d~~ poderP-s tomar e ·nh·•cimento das 
elei •ões am. 1estão. ara si for reciso, ac-
cre11centar verbalmente outras 111 orm~tç'õas, 
q,11e &!Zor . ~ omitte, afim de n«o pa.t·ecer de
masiado insi ~t ·~nte no cumprimant'l de um dos 

• 
blica. e a contian~a doa seu'~ co · religio1u~rios e 
comproviociallOi lhe 'em imposto : neat·!s ter .. 
mos eLe.~ 

Silo pagrcado~ 30 tnezPs que o 11b$il:o assi• 
gnado e•crevia isso. o.nte" de conheceralgultlas 
ds.s provas 11 gora ('lxhi 1idaa. Aq••ivalente• a um 
corpo de delieto de um c r• me publico e, toda. via, 
elle mantem a. aun. eon\'lutSio de 22. de Agoato 
de 1882, q u" nllo pe ; ia a. respooaa.bilidada dos 
autores do facto, dl'lntJncia lo e provado. 

Elle deixa. isso d. consciencia. dos membros dn. 
commiseito, e limita-~e pedil' o menns posai": 
ve1, 3qui\lo que não lhe l1àde sernAga~o sAm 
clamorosa. inj·tstiça e r~~oltante parci~~.li:iad ~, 
porque '~nte ;:; quer parPcer pouco zeloso do<~ in
ta,·esses do seu constituint~ do que muito e1i-
w~nte perant.e um corpo. que e e s rnen e .,!e 
ser o orgão da lei, diante da qual noo ba ele1.
ção ~em eleitores, nem póde haver eleitores 
sem q ualiiicação. 

E ts de f~cto nnnc'~ e-s:istia e, caso houvesse 
existido. era como se não e:s:ist·ra. po.-que não 
se poderia. mais provar a s 1a ex.isten.cia, e sm. 
direito o que nã:o se prova. não ex1ste : no~~ · 
esse et ~~on apoarere in jure idem est. , 

O proprio livro do . registro geral, que ·consta 
haver chegado até á ~idade de Tb.erezina, pa-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 11 05- PÃjgina 13 de 36 

!22 . Sessão preparatoria em 5 de Março de 1885 

rece ter·naufragado ta.mbem d'a.lli para cá., por
que. não foi encontrado na secretaria, onde 
devl& estai.". . 

Nestes termoa o abaixo assignaào pede dia e 
hora para accreseentar outras informações, que 

conformidade do§ 3° do art. 7° do regimento 
interno dessa augusta eamara. 

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1885.-
. n on.zo oe o o r~gt~-es. 

(V ai adiante a. procura~.ão, deixando de 1r os 
documentos, porque são do archivo da secretaria 
e não podem ser ent-regues à outra parte sem 
ordem da commissão e na. fórma praticada com o 
contestante ) 

Elyseu de Souza Martins, doutor em direito, 
etc. etc. 

N. f.-Illm. e Exm. Sr. vice· presidente da 
provincia.-0 bacharel Simplieio Coelho de Re
zende, para. seu documento, precisa que v. Ex. 
se digne mandar dar-lhe por certidão o numero 
dos juizes de facto do termo de Parnaguá 
apurados nas revisões dos annos de 1877 a 1879, 
declarando-se quaes os jurados das ditas revisões 
que serviram pa.ra. o sorteio de 1879 ; e bem 
assim o do termo de Corrente das revisões de 
1879 a. 1880. O supplicante- E. R. M. 
Therezina, 16 de Fevereiro de !882.- Simpli.
cio Coelho âe Rezende. 
· Dê-se. Palacio do governo do Piaohy, i7 de 
Fevereiro de 1882.-Souza Lima. 

Em cumprimento do despacho retro de S. Ex:. . . . . . . . ' 
que, revendo o archi'IJo a meu caroo nelle . - ' spe.nas encontre' uma certidrZo authentica 
contendo trez~n__tos c_idadr'Zos qualificados ju
rados na reVlsa.o feita no anno de :1.879, no 
t~r~o de Par-naguá, remettida pelo Dr. juiz de 
d1re1to da. comarca do mesmo nome, em officio 
de~ de A.ln·il do ann!J passc.do. E por nada 

· mats . constar, eu, Jorge José da Silva, officia.l 
areh~vista, esta pass~i na. secretaria do governo 
do P18uhy, aos 18 dias do mez de Fevereiro de 
!882 •. E eu, J~io.Augueto Roea, chefe de secção 

servindo de ·official maior, a subscrevi.- O 
secretario, J otzo José Pinhei1·o. 

Pagou 1$ de emolumentos, como consta <la 
guia n. 27.- J. Rosa. 

N. f A.-lllm. e Exm. Sr. presidente da pro· 
vincia -0 bacharel Simplicio Coelho de Rezen
de para. seu documento, prec1sa ue V. Ex. se 
1gne man ar cert1 car ao pe esta o segu1nte: 

f o, em face do ultimo recenseamento da popu
lação do Imperio, o numero das pessoas recen
seadas em cada uma das freguezias rla pi·ovin
cia ; 2°, o numero dos cidadãos alistados elei
tores em cada uma das parochiaa da mesma 
província, em virtude da lei n. 3029 de. 9 de 
Janeiro do corrente anno; 3", finalmente, si o 
furo da villa de Corrente foi extincto, quando e 
~or_que o foi. O supplicante pe?e a V. Ex:. de-

' ção ao que requer o supplicante : Quanto ao 
primeiro ponto : Que em face do ultimo recen
seamento do Imperio, o numero de pessoas 
recenseadas em cada uma das freguezias desta 
provincia é o seguinte: Parochias: de Nossa. 
Senhora do Amparo desta capital, 8.554; de 
Nossa Senhora das Dores desta c~pital, 13 .138; 
de Nossa Senhora. d:1s Remedios da União, 
7.658; de Nossa Senhora da Conceição das 

4.200; de Nossa. Senhora. da Graça da Parna.
hyba, 5.364.; de Nossa Senhora dos Remedioa 
do Burity dos Lopes, 4.462; de Nossa Senhora 
o armo e tracuruel, • ; e ossa e-

nhol'a dos Remedios de Piripiry, 13.291; de 
Nossa Senhora da Conceição de Pedl'o Se
gundo, 4.365; de Santo Antonio de Campo
Maior, 8.878; de Nossa Senhora do ;,Desterro 
de Marvão, 6.572 ; do Senhor do· Bomfim 
de Príncipe Imperial, 8.939; de Sant'Anna da 
Independencia, 12.194; de S. Gonçalo de 
Amarante, 16.952; de Nossa Senhora da Vi..;. 
cLoria de Oeiras, f2. 794; de Nossa Senhora dó 
O' de Valença, i2. 719; de Nossa Senhora das 
Remedios dos Picos, 7.680; de Nossa. Senhora 
das Mercês da Jaicós, 15.280; de Nossa Se
nhora da Uhyca da Manga, 4.655; de Nossa 
Senhora da. Conceição do Corrente, 3.177; de 
Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá., 
5.729; de Santa. Philomena, 5.713, de S. Ray-
~n ona o, . _ · ; e • oão apt1sta o 

P1auhy, 6.008. Nao se acham comprehendidas 
as parochias de Santo Antonio de Jeromenha e 
S_enhor Bom Jesus da Gurgueia, por não terem 
s1do contempladas no recenseamento. Quanto 
ao segundo ponto : Que o numero dos cidadãos 
alistados eleitores em cada uma das parochias 
da mesma provincia, em virtude da lei n. 3.029 
de 9 de Janeiro deste anno, é o seguinte: Pa
rochiae: de Nossa Senhora do Amparo desta· 
capital, 89; de Nossa Senhora das Dores desta 
capital, 189; de Nossa Senhora ·do O' de V a~ 
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1enga,. 203; de Nossa Senhora da Victoria de ! de Lima Fernan.ies e Sim.io José Ma.rcellino 
Oeiras, 207; de Nossa Senhora das Mercês de nestes termos-E. R. Mce. 
Jaieds. 250; de Nossa Senhora dos Retnedios Rio, 3 de Julho de 1882.-Dr. Antoaio Coe-
dos Picos. · 161; de Nossa Senhora doa Hu- lho Rodrigues. 
roildes, i03; de NosS3. Senhora do D~sterro de Requeira a. S. E~. o Sr. Ministro da Agri-
Marvão 108 • de Santo Antonio de :lm - lt · · 
Maior, i01; de Nossa Senhora do Li"vrarnento, Corno t-eq!l.ei."·-25 de Julho de i882.-L~iz 
22; de· Nossa Senhora dos Retnedios da União, Betim. 
75; de Nossa. Senhora. da. C\>nc~ição das Barras, Em carn rimento ao d s ~ 
129; de S. Gonçalo da Batalha, 9 , s a fico que existem nesta. sec<}ão tre!! offi.cios do 
Senhora. do Carmo de Piracuruca, 115; de Nossa. administrador d·) correio ào Piauhy, as qua.es 
Senhora da Conceição de Pedro Segundo, 79; de são do teor seguinte :. N. 397.- Correio geral 
Noa~a Senhora da Conceição do Piripiry, 8~; de do Piauhy, Theresina, 29 de Maio de 1882. -
Nossa Senhora. da Graça. da Pa.rna.hyba, i 16 ; de lllm, e Exm. Sr. - Com as ccpias sob ns. f, 2 
Nos~a Senhora. d~ Conceição d'Amarração, 33; de e 3 dos otlicios qu.~ com este levo á. pre!'.~D~a 
Noa~a Senhor .. 'l dos Remedios ào Burity dos Lo- de V. E:x:., verá. o que tem ocçorrido sobre a 
pes. 57 ; de S . Gonçalo do Amara nte. i 7i ; de remessa. rlo alistamento dos eleitores da co
Santo Antonio do Jeromenha, 116; de Nossa Se.. ma1·ca de Parnaguá,. e dizendo o agente do 
nhot·a da. Uhyca ~a Ma~ga, 108; do Sen?or Bom cor1•eio nos otlicios das copías ns. i e ·3. ue 

àe recarsos pendentes.-Não se acham compr·e
hendidas as paroehia.s de Nossa Senhora do 

· Li'l)~amenlo de Par)1agurl e Nossa Senhora da. 
Conceição do Corrente por :não terem sido re
mettidas ainda as respectivas listas ; porém, da. 
relüção doi! jurados qualificados em i8i9, na 
primeira daquellaa parochias consta subir o 
numero destes a 299 dos quaes segundo affir-
mou o Juiz de direito re_:pectivo em offi.c_io de 8 

e.sse a is a.men con uz1.a o es a e a ex raor-
dinario, Evaristo Nunes da Cruz, que vinha na 
mesma. occa.sião em companhia do da me.la or-. . , . - . -

só não' pó.3e conduzir, pelo cresddo'numero doa 
processos ~e. eteitorest como paro. p1•evenir 

B 

Deus guarde n V. Ex.-lllm. o Exm. Sr. 
Dr. Lui~ B~tim Paes Lome,dignissimG llirector 
geral dos Correio., de Imperio.-0 administrador 
Fr8ncisco Mendes de Souzs.-Documontos n.i. 
-Cópia. Agencio. do Correio de Ptu·nagué.. 8 de 
Abril de 1882.-Illm. Sr. -Tenho a. hon•·a de 
levar ao conhechnento dG V. S., que, por offi
cio juiz da di1•oito desta com.n.rca, nv1 orde
nou qu·~ Mogundo a. ~>'Xignncia do governo, deve 
segulr nosta dnro todo.s oa papeis tendente• ao 
alistamento de eleitoras o oa livroa do.a e.oLo.a ria. 
e\o\çlo ; polo quo nlo, cornpor\untio a. mo.la. toda 
corrospondGncJa, o attendendo mAlS que as 
outrn.s agendas devem envio.r grandes maçotS, 
por seL" fim de tdme .. tre1 resolvi a mo.ndar um 
estafela e:rtraorc1inario com o vencimento de 
20;; meno~ re o ue me íoi ossivel.-Oeus 
guarde a . v. s.-Illm. Sr. COl'onel FranciBCI) 
Mend c-s de Souza, digno .administrador dos cor ... 
reios.-Do agente de Pal'naguá A.ntonio A.n ... 
tunes de Can>a.lht) . -Conforme, o eonb.dor 
interino A lba'lo .A.monio de M o,·aes Castro . 
N. 2. Cópia n.316.-Correio Geral do Piauhy,2 
de M~io de i882.-Inteirado do contendo d() seu 
o.fficio de 8 de Abril pasErado, tenho a dizer q~e 
o jui~ de direito dessa · comarca nã:o lhe podtt~ 
o~den~r qu~ fizess~ seguir u~ estaf&ta. extraor .. 
d1narJo, como Vm. o i 9Z, JUSto·por 2()$,, eolll 
os pa.peia tendente~ a.o alistamento dos elettores 
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c livros dl18 actas d·t eleição, por não pod~r vir 
dentro tia bolsa. que conduzia na mes:na. occaslão 
o estafeta Jose Simão M'!rcAllino, pc•rqu~ só 3. 

pre~:~idench o pódG fazer, .irigindo suas ord~ns 
à essa adminis r;-lçàJ; .sen~o p •ra: ad~irar que 

. , . . . 

a Vm. - O administrador Franchco Men
des de Souza. - Sr. agente do correio da 
villa de Pa1·na uá. · - Conforme o con-
tador interino Albano Antonio de 111 oraes 
Cast1·o.-N. 3.- Cópia. - Agencia. do Cor
reio em Pa.rnaguá, 7 de Maio d·~ 1882.~1llm. 

. 
de V~ S. que o estafeta extraordinado l:<:v,t
ri~to Nunes da Cruz que fora despachado 
em 8 de Abril prox.imo passado, em com
panhia do estafeta Jvsc Sim/lo Marcellino, 
por não poder este c-,nduzir. toda a corr·espo•t
dencia, conforme o:fficiei 11. V. S. ns.quella. data, 
chegou a. esta a~encia a 18 do ref•-~ricio mez, 
diz ~ndo qlle no dia 12, nas pa sagens dos rios 
Parabim ~ R.a.ngel,. catlira e m!1lha.ra. a m~la .. 

Deus guarde a V. Ex.- 111m. e Ex:m. Sr. 
Dr. Luiz Betim Paes LAme, dignissimo dire
ctor get·al dos Corr~ios .io lmperio. - O 
a~imiuist:·ador, Francisco Mendes •te Souza. 
D.!cumen~fl .- Cópia. -Termo d·-1 perguntas 

passa-se o rio Parahim em uma. bal a, e d;s.hi 
rodeia-se umas tres Iegua-1, )Jara ir passar-se 
na corrente denominada. L 1 r t• 
raes, onde fem pouclj, agua, e se pa.-sa a váu. 
Po-rguntado mai11 si, na. 1da ou na vulta. desta 
capital para . Parnaguá, ou dalli para. aq~i, 

11 

e corrente Rangel, ca.hiu e se afllnda.~se o es
tafet~ ex:traordinario Evaristo Nunes da Crttz, 
com a mala que conduzia de Pa.rnaguà 7-
Responleu que nem soube e nem ot.tviu dizer. 
De tudo, pe~ra. constar, mandou o Sr. adminis
trador lavrar· este terrno, que as~ignou, com os 
empreg dOS da repardção, e pelo dito PStafeta 
não sa.bet· ler e nem escrever, a seu ro~o as .. 
signo~ Antonio Noaato de Souza, ~u~ ~!bano 

Sr. Dr,ju,zde .Jireito l'lacomarc1, dooccorl'ido, o Co1·reio, o e<~crevi e as·igno.-F1'a11cisco Men
qual mandou examinar a referilla mal~:~. e, desde Sou:;a.-Antonio Nonato de Souza.
eneuntranclo-se os papC"is em e-.tado de não ae Albano Antoni J de \-1 o1·aes Oa.d1'o.-Fi1·m.ino 

r~ , i i •Zer se.:-otr o P.S 11 ' pHra ·oes a1· o~o e ai.- 'n aN Alv~s do Nasci-
essa. c~-p=t~I. Deos guarde a V. S.-111m. mento.-Ec~li,·c1·ico La::et1·o Walplletle rl.e Ma
Sr. coronel Francisc • Mendes de Souz11., digno c ~do.-Conforrne, o con~.dor interino, AUJano 
aiminiat•·ador dos correioa.-0 agente, Anto- AMonio de Mo1·aes Oastro. 
nio An.ttmes de Co1'1Jalho.- Conforme, o Offieio n. 472,-Correio Geral do Piauhy.-
contador interino, Alba"no ..-intonio de ;lf oro.es Therezina, 3 de Julho 1e 1882. 
CastJ·,.-Officio n. 424 -Correio geral do UIJn, e Ex:m. Sr.-O~& cópia do termo de 
Piauhy.-ThereziM, 9 de Junho de 1882.- pgrguntas f·dtus HO estaf~ta de Partutguá, 
lllm. e E:s:m. Sr.-Tendo em meu otHci.1 d . ., 29 J .. sé Siurão Marcellino, que levo á presença de 
de Maio findo, sob n. :~00. com nuniCI\-IO a. V. V. Ex., Yet·á que o e -tafeta oxtraurJinario 
Ex. () qu"~ havia occorritio aob1·e a remessa do Evat• isto Nunes da Ct'ltZ, <J.Ue com ell" vinha, 
alil'tamento evr•1ce"soa d\la el"ttnre~t la cornarc·t lu.nçou-~o~e a . rio Parahiw, com a p qnan~L ruu.la 
de P t•na.:-uá. ~'&be-.,.e "gor~ levar á prt'ls·•nça quH condu1.ia, fel-o n:L oc~asi4o qtl • o t.l'aos
de V. Ex , por cópia, o .armo de p~,.guntua unh~~o sobre 11uut. lJal-a. tend•» acuntecioio a 
f itaq n.o estai'~ ta M .. noal dA Lima Fernan .es, mf>&lllo. ··ouaa na co1•reute Rangel. ew c-uja mar• 
que cb JrOtl d 11411ell~t. viUo. a 5 do corrente m· z. S'MID tirou de d·~ntro d.r mal1:1. allu liJa, por vir 
dl'\poia .o eo~t.afeto. Jn~é ~iu.ulo Marcellirto. e do ab !rta. contra. o r~>gnla.rn'1 nto dos eorreioa. a 

• uzia. ·e ruo 11.ra, a m e 
atr~Vt1fil8& aem J•isco o rio Parah m A a corrente I a enxug-ar exposta a ·• sol o que não fez com os 
dennmin d!- Ranlol'el (e não rio) na est~tção papeis que rliz traz a na mesrr1a mala . n~s~e 
invernosa. E' pa1•a n ··tar-se tpt.e o PStnfeta llogar ()estafeta extr ar.Hnario voltou nara a vil
~t1·aordinario ~}unri •to Nune.~ da Gnu. log') la e Par·naguá, tjU:tndo devia. t r·r aeguid.o para 
no nrimeiro 1·io P.m qu.e cahiu. ntlo ficasse nelle (3Sta capital. a P.DtrAg'tlr ·n st:-t. adunn st.rat;io 
submergido com o gmnAe· vol1.urie e 11P-.~o que I os pap~is que trazia, est1vessern elles no estado 
tinh't ds CO,<;tas de 447 . proc•'B"OS ele;toraes, 1 em qtt" PSttves~em. (:onforme a d•·claração do 
e p11cfesse • com elles na. ar e salvar-se. tor- 1 estaf t ,l Mano•Al de LHn1:1. Fernandes, ex:ar ·do 
nando a ca.hir na corrente Ran~el, e ~~tvs.r-se 1 no t~>rmo qlle já tive a honra de envi··r a 
segun·Ja vez. Coutinuo nas. aver.i~uagõas, e V. Ex. ew ~;J do mez passado! a cor1•entH Rangel 
o qno for t:blbendo comzuuJUtarel a V. Ex, põJe ser u,traveesadar wem dlf6culdlldU alguma~ 
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isto é, com pouca agua e s và11 no logar Cur- tafeta trazia e porque quando elle chegou aqai 
raes, muito acima, na distancia de tre8leguas, da outra viagem não disse nada. deste facto~ 
a. contar da passagem do rio Parahim, atã Respoudeu qqe a mala do est feta Evaristo . 
ãquelle logar. De tudo isto, Exm. Sr., e Jo era de cotwo c1·u, p~quena, tendo de altu1·a 
que. cono;;ta do primei .. t•o termo e do que era pa~mo e meio, um d.e largu1·a e dous de com-

dissA na outra viagem, por1ue julgou não ser 
pr·~ciso, visto q~e n~dii lhe dizia a respei_to. 
E como nada mats dtsse mandou o SI" dmi-
nistrador Javrar este termo qu'~ as<>ign 1U o es
tafeta, os. empre..{ad.Js e as t•·stemunbas abaixo 
de··laradas e asssigaiidas. Eu, Albano Antonio 
de ~orae~ .castro, contador interino que· o es
crevt e asstgno.-FmncÍ$CO M ewle ~de Sou~a. 
-Jose Simao M arcelli•IO. -Albano Antlm.io 
de M:u·i'at~s Cast1·o.-Enea'( Alves do Nasci
mento.-Eclirerico La~ aro W alphide de Jla
cerlo. Como te>~tctwunhas, Fmncisco da Silva 
R ·tbeUo.-Belisario Jo ... e Nunes Bonna. Con .. 
orme, o con a or in erin • a o n on~o e 
Mrwae.~ CaStro. Secção Central da Dir.1ctoria 
Geral dos Correiofl ern 25 de Julho de t832.-

o 

fez as perguntlls seguintes: Si quando elle na official, Jose Rica1·do de Andrade. 
ou1ra viagem de 8 d.~ Abril d ste anno, de Par-
nag á veiu em sua companhia um e .. cafeta c lllm. e Ex:m: Sr: presid•mte da província. 
ext1·aor 10 ·r1o e nome varJsto une• a. - · ' 
Crnz, e si nas passagens do rio Parab.im e cor- para seu documento, prec· sa que V. Ex. se di-
rente Ran~el, eahiu nellas aquel11 estafeta gne mandar certificar ao pé dosta, o seguinte, 
eom a mala. que conduzia, e como se dera o pela secretaria do governo : 
facto, e que di~tan~ia tem o rio Par:1bim e cor-.. io, teor do offido do Dr. juiz de direito 
rente R.ang'-111 Res;JOOd'!u que, qua11clo sahiu d~ comarca de Parnagu·l, 'em qu~ o ref1rido 
de Pa,·nagua, ; llo veiu em S'-'a companhia u juiz accusa. haver retnettiJo a V. Ex •• em ori
dito estateta, porém que quando estaoa des- gbal. o ali:ttamAnto dos eleitores de sua co
can~ando na fa::enda T)•ahil·as, rto descm~ar- marca., em satiaf~~oçito a e:&igencia. Ídita pel~~& ca
gad w Arnaral, distante t1·es lcgu.as. chegou mara dos Sr~. deputado~; • • ~ • o • • q 

· Parahhn, c ahi nao qui::: clle at,·a,essm· em cheg>ll'am ás mãos de V. E~. a qual o numero 
uma balsa dirigida pot· dous h'>'ilUJilS donos . de folha.; que cada um cont~an ; n • 

, sa. ns ia ·antes· 3·, fioal,lllllt.~, quHes os hvroa do l'egtatro do 
da pois da t·~r passad, elle r·~spondeu ta com a ~ e1 ora _~> ~ eoma.rc 1 1g~ 'Hl .e•u.., · , 
sua 10ala Í•Ji novamente a bals9o bus~ar o mesmo 1ato é. Sl velU sóauente o hvro do reguttro !lero.l 
Evaristo: ,indo netla ccnn a mala qu11 tra::ia, do ~leitorl\cio o~ ai tambem vi•,~~t.m os livroa doa 
e quanrlo A!lltava.m no meio do rio, se lanç .u a reg·atr"•. parc11U\S,- o. ~uppheante E: R,.~· 
elle o dito Eua1·isto, me·un·Jjunto da b1lsa, -Tbere~,n~. 24 de Ma1ode 11:!82.-Samphcao 
que por isso pô te sahir, la?·gando po;-r]n, a Coe/Ao de Re:onda. • 
mala que .~eguta'Oa petas r.orteias na maJ, Dê·sa. Pal~eio tfo govArno a., Piiiuby, 24 do 
depoi ~ da saltar no rio, qua em seguida as Ma1o do 1882.-~1/igull Ca~t;·o. 
pessoas da bal~ puti r \ID alcaoçal-a e tirar 
para fóra d) rio. Da.hi, s3guindu o.m JOS para 
a. p •ssa.::ero da rorrento Rangel, di!!tn.nte d1t.lli 
perto de meia legua. passanli•1 !Jriwei1·o elle 
respontiente pnr cima d' um .,au lJOB ser~·e cie 
poniR, com a.;uiL um pallllo a.b:\hc • do joelho, 
sea-uro pelos ll'albo-. dH.q arvores do tn·•~tmo 
corrente, ouviu atráa delle um barnlho, e 
viu a~tar o mearno Eva.risto dentro d'agua 
donde lhe foi facit sahir, po1• ellc he ter 
dado a m~o c se1· e >t,·eito o fu,ldo tla cor• 
·rente. Que depois d~ eRt·1rem em te•·ra. o 
Eva.risto tirou de dentro da mala a roupa que 
nella trazia, que estava molhr.r.da, 1u%o te,trLo 
eUe tirado papel algum mothad:J, e resol
.Ueu 'O f) ttar desse logar para Pa.rnaguá, di
zendo que ia levar os papeis molhado~, que 
eUe ·tespoudc1~te ntlJ 'Piu dentro da mata, 
po't' ruJo estar pert.J e que Jeveria ter tirado 
para enxugar como f,~z eom a roupa. . 

J?~irgu11•üo llla.i8 c-omo ~ o matm que tJ ezr. 

CArt.if\co, am cutnprimento a.o de~p,cho retro 
de S. EJt, o Sr. pre~tident•' da pi'oviocia, que 
leatR. a·~crot•ria. c.•ntala. u aeguint .. J, co.n relllç&o 

a.o t4 ue \lede o Rll$)plic •nte: 
Quaotoaoprime:r" ponto; quq ó do teorae

.ruint ·~ o utB·~io tt., j•ti~ de dire :to da coma!'ca de 
Pa.ruaesu \: -Jui~o de direito da co~n .1•r.a de Pa.r· 
nsgun. 6 de A 1ril de 1882.-lllm. e Exm. Sr. 
- Accu~o o rece 1men o o CIO • ., 
do.t~do de 16 de Fev~r liro ultimo, n:rigindo a 
r · mes~a do processo or1ginal da ·1ualificaç>to de 
el~itores tie11ta pu roehia. e d• de Nossa Senhora 
d11. Cl)nceição do Corr:~nte. para sati· fat.er a ex:i
genci L cunttda no parecei.' da primeira com .. 
missão de pod•ir ·~ da·camara fio~ S•·s. ele 1ut: .. dos, 
transmitti la em avi~o do ministe•·io do illlrperio 
Je {9 de Jan~ir.~ ultimo.-Em r·•sposta. remetto 
a V. Ex .• por este correio. tod" o proces:so ori-

. ginal. compreh<.•nlendo. não só as petiçõe~ a.u-
1iuadas que 13etavam Dn:hivada.B m1 tarM'lV ~ 
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tabelliito desta villa, como tambem os livros; · C~rtifico quê ao {o quesitoda petição retro, 
satisfazendo assim a ordem de V. E:s:.-Deus que nest~ repartição consta que o dito offieio 
guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. Dr. Manoel do agente, foi nella recebido no dia 30 de Abril 
lldefonso de Souza Lima, mui to digno viee-pre- pro:s:imo passa1o, pelo estafeta ordinario José 
sidento da província.- O juiz de direito, Jose Simão Marcellino, vindo por clle dentro da 
Lustosa de Souza. mala um ma o com endere o á residencia, 

Quanto ao segundo ponto , que contei 83 pro- eom papa1s do a tstamento, e por fóra dalle um 
cossos dos de que trata o supplicante, unicos livro. 
que foram entre~ues, contendo cada um delles Quanto ao 2o quesito, certifico ue desde 0 

• 1a e r a e OJe, nao ve1u repartição 
promotor publico da. comarca respectiva, que estafeta. algum extraordinario daquella prece-
consta. de tres folhr:s. dencia. 

Quanto ao terceiro ponto, finalmente ; gue 
só encontrei o livro do registro geral do elei
torado da mesma comarca. -Eu, Jorge Jos~ da 
Silva, official archivista, a escrevi nesta secre
taria do governo do Piauhy aos· 27 dias do ·mez 
de Maio de f882.- E eu, João José de Oliveira 
Costa, official-maior a ·subscrevi.-0 seerets.rio, 

' . . . 

c 111m. Sr. administrador dos correios .-0 
bacharel Simplicio Coelho de Rezende, preci~a 

' . . 
ficar ao pé desta o teor do officio do agente do 
correio de Parnaguá, em que communica a 
V. S. haver ex edido eatafeta extraordinario eom 
o a. 1stamento os e eltores daquela comarca e 
livros t~ndentes ao mesmo; e mais; 

f o, a data em que chegou ás mios de V. S. o 
alludido officio, e s~ veiu por estfifecta. ordina
rio e bem assim os papeis supradeclarados; 

2°, si de Parnaguá veiu a V. S. algum es
tafecta. extraordinario nestes ultimas dous me
zes; isto é, no passad l e no expira.nte; 

3°, :finalmente, o t-:.or do officio do agente de 
ParnR.goâ, em que l~e c?mmunieou a _vinda 

1.- u Ia 
E. R. M. Theresina.. 24 de Maio de 1882-
Simpilicio Coelho ele Rezende.-Pasae a cer-. . . . -
25 de aio de i882.-Jti endes. Estava. ~el
lado com uma eata.mpilba de 200 réis, inutilisa
da. com o despacho supra.-Albino Antoni1 de 
Moraes Castro, contador interino da a1minis
traçio dos correios desta provincia. do Piauhy. 

Certifico em virtude do despacho retro do 
Sr administrador doa correios, c_oronel Fran
cisco de SollZa, que, revendo o a.rehivo d.~ata 
repartição, nelle se acha o offi.eio do agente do 
correio da villa. de Parna.guá de que trata a 
petiçlo retro, o qual ó do teor seguinte : Agen
Cla do correio de Parnag11á, 8 de Abril de 1882. 
-Ulm. Sr.-Tonbo a honra da levar ao conhe
cimento de V. S. que, por offieio do jub: de di
reito de:.aa comarc:a, me ordenou que, segundo a 
exigencia do governo, deve seguir n~sta data . . 
·eleitores, e . os livros das a.ctas da eleição; 
pelo que, nll:o.comportando a. mala. toda a corres
pondencia, G attend"'ndo mais que as outras 
agencias devem enviar grandes maços, por set• 
fim de trimestre, resolvi a. mandar um esta
feta lXtraordinario com o yencimento de 20$, 
inenor preço que me foi possivel. Deus guarde 
a V. S. -111m. Sr. coronel Francisco Mendes 
de Souza, digno administrador ·dos correios.
Do .agente de Parnaguá, An~onio Antunes 
de O ar, alho. · 

Terceiro, finalmente, que a rec:;posta ao offi 
cio do agente foi do t~or seguinte : 

Correió geral do Piauhy, 2 de Maio de i882. 
-N. 316.-Inteirado do conteúdo do seu officio 
de 8 de Abril passado, tenho a dizer que o juiz . 
de direito dessa .comarca não lhe poiia o_rie~ar 

' como Vm. o fez, justo por 20$, com os papeis 
tendentes ao alistamento dos eleitores e livros 
das actas d~ e1 a d vir d 
da bolsa que conduzia na mesnn occasião · o 
estafeta José Simão Marcellino, porque só a. 
presidencia o póde fazer, dirigindo suas ordens . . - . 

' esse estafeta extraordinario aqui não chegou 
com aquelles papeis e livros, e nem po:lia tel·os 
conduzido porque vieram pelo estafeb José 
Simão, os primeiros dentro da bolsa e o segundo 
por fóra .della, pelo que advirto a Vm. da com
municação inverídica que fez; e porque o esta
feta se demorasse mais do tempo, exigi-lhe a 
razão disso, e respondeu-m" que foi ella desde 
quarta-feira até domingo de Pascoa, em que . . - . . ' 
como diz em o dito seu officio ou guia, e por 
isso lhe declaro que só póde demorar ahi o es
tafeta. por mais algum dia além do.mareado si 

e r reqttlBlta o por autorida e, a bam do 
serviço publico, dando-me Vm. conta.-Deus 
guarde a Vm.-0 administrador, F rancisco 
ltl endes ele Souza.- Sr. agente do correio da 
villa de Parn1guá.. 

E' tudo quanto se contém, em relação ao re
querido. O referido é ve!'dade, do que dou 
fé, e ao proprio arcbivo me repot·to. Eu, 
Albano Antonio de Moraes ·castro • conta
dor intorino, o escrevi e a.ssigno. - Pagou da 
emolumentos cinco mil réis.-Admini,:.;tl'<~ção do· 
correio em Therezina, 20 de Maio de 1882.-0 
conta.:ior interino, Albano Antonio de Mo
raes Cast,·o. -. 

em Parnaguã, 7 de 
.., • - . . . - en o a onra e 

levar ao conhecimento de V. S. que o estafeta 
extraordinario Evariste Nunes da. Cruz, que fora 
despa.chlldo a. 8 de Abril proximo passado, em 
eompanh_ia. do estafeta José Simão Ma.rcellino, 
por ~ão poder este co!l~uzir toda a correspon
dencla, conforme offi.e1e1 a V. S. naquelh data, 
chegou a esta agencia a 18 do referido mez, .di
zendo que no dia 12 nas passa.geJls dos rios Pa
rahim e Rangel cahira e molhara a mala que 
conduzia, immediatamente dei parte ao Illm. 
Sr. Dr. juiz de direito da. comarca, do occor-
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rido, o qual mandou e:I:aminar a referida mala, 
e encontrando-se os papeis em ests.do de não se 
poder let• deixei de fazer seguir o estafeta para 
SIB:J. capital.-Deus guarde a v. s.-Illm. Sr. 
co;op.el Francisco Mendes ~e Souza, digno ad-

tonio Antunes áe Car'Oalho • ., 

Justificaçao 

Jubo de Direito da Comarca. de Parnaguá, 7 
de M:~io de i882.- lllm. e Ex.m. Sr.- Tendo 
sido despachado no dia. 8 do m.ez prox.imo pas· 
aado o correio, que regressava a ess:1 capital 
com parte do procec;so original da q ualiticação 
dos eleitores desta comarca, e sendo preciso 
que com elle seguisse outro companh.eiro, por 
n!o poder uma só mais. comportar toda corres
pondencia e o referido processo, foi chamado 
prra. isso pelo respectivo agente Antonio An· 
tunas e arva o, o 1n lVl uo e nome va
riato Nunes da Cruz que effectiva.mente encar
r!~ou-se da se_gunda maJa., mas ~avendo in(e· 

Evariste, e enchido-se d'agv.a. bm·renta ames
ma mala que conduzia, entendeu elle que devia 
volta.t• a esta villa e com effeito assim o fez 
apre'>entando-se ao agente no dia 8 daquelle 
mez.- Em vista d'3 semelhante occúrencia, 
que immediatamente me foi communicada. pelo 
mesmo agente, convidei diversos cidadãos para 
que em aüa. presença fosse aberta. a mala., 
ordenando que se procedesse ao exame dos 
papeis, que se achavam completamente inutili
sados, como verá V. Ex. do auto original que 
rametto a. V. Ex., que se dignará submettel-o 
ao conhecimento do Governo Imperial.- Deus 
g 1!1. • x..- m. e . r. • a 
lHofonso de Souza Lima, muito digno vice

residente da provincia.- O juiz de direito, 

Conforme.- O official maior, J olto Cordeiro. 

Cópia.-1882.- Autuamento de um officio 
dil•igido ao doutor juiz de direito da comarca 
por parte do agent9 do correio com seu des
pacho. 

Autuamento 

Anna do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Chriato de mil oitocentos oitenta e dous, aos 
dezoito dias do mez de Abril do dito anno, nesta. 
villa de Parna.guá. da província do Piauhy, em 
meu cartorio me foi entregue o · officio que 
adiante se segue pelo doutor juiz de direito da 
comarca José Lustosa de Souza, com sell des
pacho, ~?andando qu~ autuasse, o qu_al autuei e . 
Jolo d9 Oliveira Mascarenhas, escrivão, o es
crevi. 

Illm. Sr.- Téndosido despachado desta villa 
no dia 8 do corrente o estafeta José Simões, 
em companhia do estafeta. extraordinario, Eva
ri&to Nunes da Cruz, conduzindo a correspon
dencia. desta agencia e da do corrente, inclusive 
o processo original da qualificação de eleitores 
desta comarca e os livros das acbs das eleições, 
occorre que o mesmo estafeta extraordinario 
chegou· hoje a esta villa com os papeis que 

conluzia na referida mola complet amante mo 
lbados e eatragado!1f, e em vista disso levo a.o 
conhecimento de V. S. aimilhante occurreneia. 
para qu·e se digne ro1olvor como melhor en
tender.- Deus guarde B> V. S.- Paranaguá 

B A ril e 1 82.- lllm. • J s · L 
tosa de Souza, digno juiz de <lireito da co· 
mares..- Antonio Antunes de Car'Oalha, 
Agente ~o correio. 

o Exm. desembargador José Ma.rianno Lustosa 
do Amaral e João Tiburcio Alves Pr-imo para 
hoje ás 10 horas da manhã procederem exame 
nos referidos papeis, depois de jura.mentados.
Parnaguá, 18 de abri! de 1882.- Lustqsa de 
Souza. 

Inter·rogatorio do cstaf~ta EvariatfJ Nunes da 
Crt1.: 

' 
Presentes o agente do corroia, o promotor 

p11blico da. comarca., peritoR e mai& circumstan
tes, passou o Dr. juiz de direito da. comarca a 
interrogar o estafeta presente pela. fórma se
guinte ; 

erguntado qua o seu nome, 1 a 
residencia 'I . 

Re5pondeu chamar-se Evaristo Nunes da. 
ruz, e annos e 1 a e, v1uvo e res1. en e 

na fazenda Cana Brava deste termo. 
Perguntado quaes os seus meios de vida ou 

profissão ~ 
Respondeu ser lavrador. · 
Perguntado si sabia ler o escrever 1 
R-=spon.deu que não. 
Perguntado em CJ.Ue dia recebeu a mala com 

os papeis á Theres1na 1 . 
.Respondeu que recebeu e foi despachado no 

dia 8 do corrente á tarde e que sahiu no dia 
seguinte pela manhã em companhia do correio 
da .capital. 

Perguntado em que lagar e como se deu o 
desastre delle molhar e estragar os papeis que 
conduzia? 

Respondeu que na quarta-feira, doze do cor-
ren e, no oga.r i a , a · 
Parahim, que se achava muito cheio, depois de 
ter passado o estafeta da capital em uma pe
quena ba.lça, sobre a qual sómente continha a 
sua mala., tangida por elle e outros nadando e 
voltando a mesma balça em que entrou elle 
interrogado com a male. que conduzia, sendo 
sempre empurrada pelo estafeta e outros com
panheiros, occorreu que em um dos empurrões. 
a dita balça entornou-se cahindo na agua a.. 
mesma mala e elle interrogado, sendo ell&
salva por si. e pel.tJs ma.is compa~eiros; ~-

• 
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neste aeLo tendo-se enchido d·agua. a referida 
mala elle a abriu em pre:;ença dos mais, afim 
de 1:1erijicar si estavam m11lhados os- p(lp is 
e como acontecesse assim ell"' t•ons'l.dtou s' 
devia ou ncro 'OIJltar, · e res ,}vendo s gu1r 
aconteceu ue loooo aJ.iante na assa ein Jo 
Rangel, que estava de nado, por cima ds um 
pau, que servia. de ponte, estanlo com a. mala 
alçadt. às cost;ss falseas~e em. c~n,.eqnencia ~e 

• 
adiantA, la.r·gou e bateu-lhe nos peitos antes 
que d~lla. se po.!esse apoderar, cahindo na 
agua. dunde foi tird.do com algum t, ab ,lho pelo 
seu comp·o~nbeil-o. ten :o de novo enchido a 
mala d"agua, inutilisado os papeis na ftil·ma 
em que se acham.- Tendo ahi dormido com 
seu companheiro, resolveu no dia seguinte re
grP.asar ~ vir se apresentar ás autoridades. 

E como nada mais disse e nem lhe fosse 

Termo de juramento 

Aos desoito dias do mez de abril de mil oito· 
centos oiLeot·i e dous nesta villa de Paro aguá, 
em casa de resUen•~ia do doutor juiz de dir··ito 
da comal"ca., José Lustoza. de Souza, onde eu 
escrivão vim, com os peritos nomeados ile.:;em· 
bargatior José Mariano Lustoza do Amaral, e 
João Tiburcio Alves Primo. aos quaes def~riu o 
'uramento dos Santo;; Evan elho<~ baixo 

. do quCi. lhes en.car. egou que procedessem o 
exa.we nos papeis que estav&m presentes, tra
zidoc; pelo P.Stafeta Evaristo Nunes da c.·uz, 

achavam, qual o seu estrago e o que o oc
casionou. E sendo por elle aceito as~im o 
prometteram fazer, de que para constar fi.z este 
termo em que as:;ignoa o juiz com os jura· 
mentatios. E eu João de Oliv .. ira. Mascarenhas, 
escrivão o escrevi.- Lustosa de Souza.- Jose 
Mariano Lusto;;a do Amara~.- Joao Tiburciu 
Al'Ues ·Primo. 

A ttto de exame 
Anno do Na.sc~mento de Nosso Senhor Jesu!; 

Ch't"isto de mil oitot~entos oitenta e dons ·ao~ 
· desoito .dias do mez de Abril tio dito anno nesta 
· Villa de Paranaguá da Província do Piauhy 
em casa de residencia do douttJr Jose Lustoz, 
de Souza, juiz de direito desta comarca, onde 

. . - . . . . 
des9mbargador José Mariano Lustosa do Amaral 
e João Tiburcio AI ves Primo, pelo me:3mo juiz. 
lhes foi <!rdenado que, debai:s:o do juramento 
que havtam p1·e~tado, examinassem attenta.
mente QS pap<~is vinlos n ·t mala do correio 
extraordinario Evaristo Nunes da c~·uz, qu 
tendo partido da agencia desta villa. para 1:1. 

ca.pit1.l desta província., foram alaga los no 
caminho, segundo o interrogator o retro, e 
voltaram p·1ra. a mesma. agencia desta villa; 
devendo o dito exa.me declarar o estado em. ':lu~:: 

•• 

se ach·~m os mesmos papeis, si inutilisados .ou 
aind' capazes de seg.drem ao sr~u de<;tiuo ; e 
eutrandu os mesmos peritos em averiguação, 
dPc araram que o.o; mesmos papeis se acha'Dam 
lJlflgados, no estado d!. não se poder _ler nem 
a ··o-oeitar ara :;ervent·a al ma; or " n 
foram inundados com agua barrenta, que os 
deixou cobertos de lama ; ain !~ se verifi. a que 
t-'~ndo decorr.do de seis a. sete dias do aco~n-. - . 

c ' :s 
agrlltlavel; e que por conseguinte incapazes de 
::;eguireul ao seu destino, a não qu rer·-,s~ fazer 
uma de..;p'!za de')necessa.ria C''m a reme~sa dos 
so~1reditos papeis.- E ma.is não dis')eram, pelo 
yu • o dito juiz houve o exame por concluido, 
em que assigna com os peritos. E eu João· de 
Oliveira Mascarenhas escrivão, o escrevi.
Jo ... e Lustosa r/.e Souza.- Jose J.li arian.() Lus
tosad, Amat al.-J oão' Tiburcio t l-oes Primo. 

Aos de~oito dias do mez de Abril de mil oito
centos oitenta e Jous em meu cart~rio faço estes 
auto.-; conclusos ao d1utur ,juiz de "direito da 
comarca, José Lusto~a d~ Souza ; de qu~ :fiz 
este tr!rmo. ~eu João de Olive.ra.Mascai•enhas, 
escrivão, o escrevi. 

Conc~usos 

~ . 
exam~ par • que produza os seus d ~v1dos e 
legaes effe:tos. O escrivão tire traslado pru•a. 
ficar no cartorio, afim de ser o oriuoinal re-
mettido ao Exm. Sr. presi lentP. da província. 
- Paana~uá, 18 de Abril de 1882.- Jose Lus· 
tosa de Sou:;a. 

Publicaçtlo 

E logo no mesmo dia, mez e. a.nno sunra 
declarado me foi entregue estes autos pelo 
doutor· juiz de •tireitJ da comarca José Lustosa. 
de Souza, com sua sentença tambem supra. 
declarada ; de que fiz este t •rmo.- E eu João 
de Oliveira Mascarenhas, escrivão, o escrevi. 

Conform~.- O o:fficial-maior, João Cordeiro· 

Resposta á contestaçi!o 

Augustos e dignissimos senhores renresen
tantes da n ·tção.- Re~ ondendo á. contP.stação . . . . -
le d ·putado á assembléa geral legislativa, obe
deço ao d ·ver que t ·nho de defenrter na· sua. 
integridade o diploma com que. ainda uma vez, 

. me honrou a generosa dP.Jicação do mui" digno 
partido liberal do Phuhy. 
Na~ par chias do 3o tiistricto d ·quella. pro

víncia, pelo qnal fui eleito, obtive 6n2 votos, 
havendo concorrido ás urmss 1.05 ~ eleitore;;. 

Reuniu 363 votos. além de i tomado em se
parado, o Sr. Dr. Jayme de Albuquerque Rosa, 
melllbro do partido conserndor • 
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Tal é o contendor que, apezar de não te1· 
sido a minh.'l. eleição impugnada de qualquet• 
modo pelo c~ndidato mais votado depoio; de 
mim, se prestou, a 20 do corrente roez, a dar ao 
Sr. Dr. Antonio Co~lho Rodrigues uma pro
curação qu;~ este lhe exigiJ."a, depois que a 
nobre ia comr:riisaão de in.q_11et"ito acettadamen.te 

o- • • 

e amigos meus piauhyenses. 
A todos nós, possuido de odio implacavel, a 

que temos sido sobranceiros, frequentes vezes, 
na tribuna ou na imprensa, tem. atirado bal
dões ignominiosos e até imputado crimes. 

Não admira .. -pais, que semelhante inimigo 
na presente conjunctura haja tomado a. peito o 
immiseuir-se na verificação dos meus poderes 
de de utado e ue reouintando a m..alio-nidade 
de anteriores malsinações, denuncie a seu bel 
prazer parentes e amigos meus como autore'3 
ou complicas « do maior e máis audacioso 

ticia. , 
Fica, pois, desde logo aventado o intuito 

aeintoso e diffama.torio da coatra.díta por elle 
opposta á. validade das eleições a que se pro
cedeu na.s duas pa.rochias da. comarca de Par
na.guá, Tal contradita, acompanhada de ultra
jantes comroent:lrios,é, na substancia, um libello 
fMnoso q,ae set"H~ de ~on.tin.ua.~ão aos out-ros, 
emanados da me!'õm~ origem, contra mim e 
pessoas que Dl3 são pa.rticula.J."menta caras. 

Imagina-se como simulado o processo de alis
tamento eleitoral feito na.quellas duas parochias 
em observancia da lei de 9 de Janeiro de 1881; 
suppõe-se ainda. que, por meio de ontrà simu
lação posteriol", buscou-se encobrir os vestígios 
ou difficultar a rova. da rimeira • e conver-
tendo-se as duas rebuscadas hypotheses em 
factos averiguados, conclue-se que o juiz de 
direito que presidiu ao alistamento, manco.m
munado com. funccionarios subalternos, foi o 
principal fautor de taes arti1icios criminosos. 

Antes de tudo, não é verosimil qu.e um ma
gistrado qualquer, por mais que o desvaire a 
paixão partidaria, se esqueça do que deve aos 
seus brios e á propri_a dig~idade do cargo, a 
ponto de abater-se ate ao mvel ds um misera
vel falsarro . 

v. r.-17 

Mas é absolutamente inadmissivel que o ma
gistrado a que se allude, o Sr. Dr. juiz de di
r?ito José Lustosa. de Souza, o qual por todos os 
tltulos honra a toga que ve:~te, seja ca.paz de a 
tet· polluido com as torpezas que lhe a.ssa-

Depois, que interesse partidario haveria em 
simubr o alistamento eleitoral de ue se 
trata . 

O pa~~ido liberal do Piauhy 9 • exemplar pela. . 
s'!~ _uma?, :firmeza, le31-ld~de e 1ndependencia, 
d1stwgu1U-me peb pr1me1ra vez com o diploma 
de dep~ta~o ge~al na legislatur:a que eomegou 
em 1873, 1sto c, em plena s1tuação conser-
vauora. . 

- Invalidado arbitrariamente esse diploma por 
\Un:a. c·a.mara moldad~ ã. feição do . antigo sys-

& " 

Na legislatura iniciada em 1879, npó.:; a mu
dança dil. situação, fui reeleito pelo partido 
liberal do Piauhy ; e realizada a novissima. 
reforma· eleitoral, elle, encarecendo .. m.e os 
testemunhos da sua confiança, me renovou o 
mandato legislativo na eleição tt"ansa.cta e ainda 
por occasião .da ultima. 

Se aqui r elembro estes factos, é unicamente 
para mostNr quanto é vigçrosa a influencia 
po 1 1ca o par i o 1 ra 1au y, cumprm• 
do-me accrescentar que o eleitorado do 3o dis
tricto daquella província se .compõe, na maior 

E não pareça que semelhante preponderan
cia é devida ao crescido numero de eleitores 
alistados na comarca de · Parnaguá ; porquanto, 
independente dos votos desses pl"estantes elei
tores, eu, em concurrencia. com um can.dida.to 
conservador, fui reconhecido deputado na ul
tima legislatura ; e. si por acaso,-o que não é 
de espe-rar da. rectidão desta augusta camar~'l.
se eliminassem da minha eleição actual os vo
tos correspondentes á menúona.da comarca, 
ainda me restaria ·iotação bast.a.nte a manter
me o diploma. 

Do exposto resulta que, para assegurar-se o 
bom exito da minha candidatura pelo 3° dia· 
tricto do Piauhy, não havia· necessidade de 
exagerar-se o numero de eleiLores da comarca 

e arna u , a r i n - e u 
ficticio. 

Objecta-sf3, porém, que o eleitorado daquella 
comarca. é desproporcionado a.o algarismo da. 
sua população, no supposto de que ·a mesma 
comarca é u rna das IOenos populosas do 
Piauhy. 

Funda-se tal con,iectura no recenseamento 
geral de 1872,segundo o qua.l ha.veriá. alli 9.015 
habitantes; a saber: 5.838 na freguezia do 
Parnn.guá, e 3i77 na do Corrente . 
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Mas ao dito recenseamento contrapõem-se 
todos os recenseamentos anteriores até o anno 
de 1871 ; consult:ldo cad& um delles, veri
fica-se que a população da coma.rcs de Parna
g-aá. e:tcerle até a de qualquer comarca da pro
víncia. 

A demonstração deste assert:> já. foi feita. co:n 
precisão e lucidez, em um art~go publi~do no 
Jornal do Commercio de 2 de Fevereuo de 
1882 sob a assignatura do Sr. de ;embargador 
José Manoel de Freitas, filho do Pia.uhy e que, 
tendo sido alguns annos juiz municipal em 
Parnaguá, exerceu tambem os cargos de juiz 
de direito e de chefe de policia naquella pro
víncia, a. qual administrou como vice-presiden
te mais de uma vez. 

Do citado artigo transcrevo as seguintes pas
sagens: 

"'.Piauhy.-A eleição no 3' districto desta 
província e os communicados do c.Jornal:. de I3 
do corrente, assignados por . c um piauhy
ense.:. 

No Jornal do Commercio de 13 do ccrrante, 
i• e 2" folha, lêm-se diversos communicados 
firmados por um piauhye1tse, em os quaes, 
com o calculado fim de marear-se o legitimo 
triumpho obtido pelo partido liberal no 3;, distri
cto eleitoral do Piauhy, denuncia-se que a.quelle 
triumpho foi o resultado de uma. fraude na. 
qualificação, na. comarca de Pa.rnaguá. onde o 
alistamento se elevou a 514 eleitores. numero 
que o communicante denuncia _como e::~:.age
radissimo. 

Não havendo a menor razão para censura 
tão apaixonada, entendi não dever deixai-a 
passar sem uma resposta.~ tendo em. mente 
apenas restabelecer a verdade . 

Para chegar a seus fins, o communicante 
pa.rte de. uma base falsa. quando diz que c a 
freguezia de Pill'na.guá, com 5.838 habitantes, 
alistou 3i4~ e a do Corrente, com 3.i77 
habitantes, alistou 2!6.:. . 

Em todas as estatisticas do Piauhy a. comarca 
de Parnaguá. foi sempre contemplada como a 
mais populosa da provi-ncia, e isto de datas as 
mais remotas, como pa.asamos a ver: 

Em 1777 sua população era de 2.439 habi
tantes; em 1830, de 7.894; em !854, de 16.840; 
em 1'857, de 18.000; em 1866, de 16.208, des
contada a população da freguezia de Santa Phi
lomena, destacada. da mesma. comarca. (Relato
rio do Dr. A.delino A. de L una. Freire, apre
sentado á assembléa provincial em 4 de Setem
bro de i867 pgs. 44 a 47.) 

Nesse periodo. por todos os mappas existen
tes na ·secretaria do governo do Piauhy, essa 
comarca, que comprehende-a freguezia do Cor

. rente-, era a mais populosa da provincia. (i) 

~!!!!!~~11!!.\~i}~-~Desss cJmarea fa"Zia·m parte Bom Jesus do 
lia e: Santa Philomena. mas tinham re-

sê nto· especial, como se vê da respectiva 
esta 

Ainda., por esta. estatistica0 a1 demais fre
gnezias, que constitnem hoje o 3' districto, 
tinham a seguinte população: 

Amarante .... _ .••.•....... . ..•. _ •• _ 
Jeromenha e Manga . .....•. _ .•• __ .• 
Bom .Jesus .. . ··- . .•.. . • . ,_ ...•...•...• 
Santa Phinomena .......... _ ..•.•.. 
Pia.uhy .. .......... . ... . ..... . ..... . . 
S. R·1ymundo ...... . ... ;, ... _ .. .. .. 

8.545 
5.167 
3.443 
!.376 

5.3H 

23.842 

Resulta destes dados que até 1856 a comarca 
de Parnaguá tinha uma população de mais de 
metade da população de todos esses muni-
cípios. · · 

Em 1869 procedeu o Dr. Domingos Monteiro 
Peixoto a novo recenseamento da população da 
provi ncia na qualidade de seu chefe de policia, 
e delle verifica-se que a população dos alludi
dos municipios J;Lão soffreu quasi que alteração 
alguma, sendo a de Parnaguá de 17.647, se
guindo-se-lhe a da capital, que é de 15.401. 
(Relatorio do vice-presidénte coronel Theotonio 
de Souza Mendes.) 

Em 1871 o secretario do governo, Pedro de 
Atahyde Lobo Moscoso Junior., organizou nova 
estatistica, que vem appensa ao relatorio do 
presidente Dr. Manoel do Rego Barros Souza. 
Leão, e delle consta que o termo de Parnaguá 
tem i 7. 247 habitantes, superior ainda a. todos 
os outros~ in.clusive o da capital. 

Só a estatist~ca de 1872 destoa de todas as 
que tem tido a província, rednzindo a popula· 
ção da comarca. a 9. Oi5 habitantes ! . 

Se não houve alli peste nem guerra, como 
explicar-se esse decrescim·ento consideravel de 
um anuo para outro ~ 

Vê pois o · communicante que se serviu de 
dados falsos para levantar uma. censura im
merecida ao honrado magistrado que organizou 
o alistamento imp11gnado. 

A estatística de 1872 nada exprime, . em face 
da confrontação das anteriores, como fica. de
monstrado. E se ella s~rvir de base para o 
alistam·ento, dará. em mais de uma freguezi& 
resultado neg&tivo. O Amarante, por exemplo, 
que figura. com 16.849 habitantes, qualificou 
169 eleitores, em quanto que Jaicós, com 
15.279, qualificou 240. 

O mesmo se deu e111 outras· partes, confor
me a maior ou menor aetividade dos inierasaa·" · 
dos nesse serviço. 

Nlo é, pois, de admirar, que Parna.gua e 
Corrente, com i 7.240 habitantes, qualificasse 
530 eleitores.~ 

lncuica-se ainda que a. comarca de Par
naguá é tambem ;no Píauhy uma das mais 
baldas de fortuna: mas o facto é que, se
gundo o recense!'mento de i865, na sua po
pulação livre de 15.841 habitantes con~ 
vam-se então 550 occupadoa no commereio; 
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10.228 na. agricultura; 993 na crea.ç.io de l vil conchavo, tendente. a. destruir o corpo de 
gados e 512 em ofiicio~. (Mappa. ~a. população d·~lieto de uma. imJ?Ostura criminosa ou de uma 
livre e escrava da prov1nc1a do Pu~uhy annexo e.,;temporanea falsificação. 
ao relatorio apresentado á assembléa .legis-
lativa no dia 2i de Julho de 1.868 pelo 2o vice- • Da. ~esma fórma o e~ae1e dos papeis que, 

. · recolh1dos a. outra mala · :-

o regímen da. lei eleitoral de 1846, e das duas 
aubsequentes, durante o qual toda a provincia 
componha. um distrieto, o collegio de Parna
guá era UIXl dos qlle tinham maior n.umero de 
eleitores. 

Assim tambem se verifica, em fa.ce do mappa 
dos eleitores- qualüicados conforme a lei de i875, 
que, guardada a propor~io de um eleitor para 
400 habitantes, as paroehias de Parnaguã_ e 

no impel'feíto censo geral do lmperio • .não dei
xaram de pqssuir um dos eleitorados relativa
mente mais importantes da província, que con-

1 ua.va a. orma.r um ts te o . 

Cumpre notar, porém, que o alistamento· elei
toral de que me occupo teve geralmente por 

' . . 
de Janeiro e dP art. 13 n. Xll do re11pect.ivo 
regulamento, a revisão· da lista. dos jurados. 
Ora, em face da revisão feita no anno de 1879, 
alistou a freguezi.a da Parna.guá como eleitores 
268 jurados e, além disto, 4.6 eleitores, attentas 

· as suas profi.ssiSes eapeciae$, (Doc. n. i). 
Na freguezia. do Corrente serviu para o alis

tamento eleitoral e. ultima revisão de jurados 
anterior a de i879, isto é, a de 1876, a qual não 

. . . . 
' . 

ou em i88i se houve~s& auppri.mido o f~o civil 
no termo dessa parochia. 

' revisão e 18i6, 194 eleitoreq, e J:Wlis 22~Jue 
nlo eram jurados. (Doe. n . 2.) 

Assim, nos 530 eleitores da coii18J'ça de P~r
naguá estão comprebsndidos 462 jurados. nu
mero este que Iiito é. QXtraordil:liirio, porquantl>, 
já i7 annos antes ou e01 i865~ arrolára 24i ju· 
radoa·a coma.rç.a. de, Pa.rna.guã. (Ma.ppa "nnexo 
a.o citado rélatorio do 2° vi~e·presid&nte do 
Piauhy.) 

Os nomes dos ea..itorl!a auim qualidcados 
conatam do reapeetivo aliatamento publicado na 
secção offi.cialda Imprensa, do Piauby, ns. 7U 
e 712, de i7 e de 2i de DezembrQ de i88i. 
(Does. ns. 3 e 4.) 

Refutada até ~qai, de.b&iso de todos os. as· 
q -

mento, se desfaz como, conaeq.wtQcia o. iave11to 
da segunda aim.ul.ao«o. 

De per si esta ou:l'a desapP':rece à ~imples 
leitura das eommun1~õel- oftlc1aes esplsoatlvas 
da oeeurreaeia aeon~c~da d~t-rante o tranaP.orte 
dos documento• oti:gt~~aea elo meBB!lO alista
mento, que em gpan:l~ parte ee estragaram pela 
acçã:o das aguas onde ~ahiu • mab ~a9 o8· ooB
tinh:t . Sentelhante oeeut-Pencia teve- sem duvida 
uma. causa accidentd;- de modo nenhuQl pdlfe 
ser attribu:da a um e•tmtagema. eombinado em 

revela sequer indícios de uma. obra. prepostera 
da frallde. 

alitttamento da._ comarca. de Parnaguá se fez 
opportuna e regalarmente, não ha. razão para 
que deixem de subsistir os titnlos (\Ue~ por 
eífeito delle, foram .exp_edidos aos elettores da 
r.eferida. comarea. 

Contra elle nunca reclamou nas revisões sub
sequentes nenhum membro do parti lo adverso, 
que alli se acha representado por maitos desses 
eleitora:;. · 

Ainda mais: na legislatura immediata e que 
ainda não :findou., de 1884 a. 1885, approvou a 
mesma corporação, com os votoEJ do sua. maioria 
conservadora, as eleições que para identico fim 
se repetiram naquelle dist~icto, inclasive as 
das referidas parochias. (Doe. n. 6.) 

A' vista de taes precede.u~es, confio que a 
ca ara dos Sra. de utados do se orá e • 
tradicção com a a.ssembléa legislativa do Piaa.
hy, cassando os titulos, por esta ma.ntidos, doa 
e~eitores cujo. alistamento se acoimou de ficti· 

• () me parece que o poder 
legislativo nlo tem competencia pare. apre
ciar questões attinentes ao processo de quati .. 
fteaçlto eleitoral. 

Si, porv-entura, nlíl approvaue esta augasta. 
ca.mara aa eleiçGea du parochia.a de Pa.rnaguá 
e Corrente, aeria. a CODiequencia ficarem u 
ditas paroahia1 aem eleitores, como e:s:eepcões 
unícaa entre as de todo o !mperio; por outra, 
seus he.bi.tantea, á aombra do ayatema repre
sentativo que nos rege, seriam deallojadoa do 
direito de voto, o maia precioso dire1to que tal 
systema afiança ao cidadio brazileiro. 

Nio oblyute, é ia'<> o que pretendct, em uhi· 
Ula.analyu, oaignatario da. CODteat:u;lo ao meu 
diplmna, aft'eetando cumprir um dever que Ih• . . . 
- ... ,--·-· ' 

confta.nça doa aeua comprovincianod e co-reli-
gionarios, quando, na realidad·e, elle cede aDS 
impulsos do des:ejo coDcentrado de _vinga.nça, 
á qaa.J temerar1amente quer assoctar a ca
mare. dos Srs. deJ?utadoa. 

Rio, Zf de- Fev-ereiro ~ {881}.-. Franltlirc 
Daria .• 

--
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Documentos 

N.i 

João de Otiveira Mascarenhas, tabellião pu-
1co, escrtvao o ctve, cnme e ma1s anne:xos 

da villa de Parnaguã, da pl,'ovincia do Piauhy, 
etc. 

' dos eleitores desta ft·eguezia, por ordem do Dr. 
juiz de direito da comarca, nclle encontrei alis~ 
tauos como jurados, do anno de 1879, 268 elei
tores e 46 eleitores por outras profissões, que 
são os seguintes: Domingos Honorato Gonçal
ves e Dorotheu Honorato Gonçalves (artista~), 
H ygino Camello (negociante), Elias Pereira de 
01 i veil'a, Estevão Ribeiro da Gama, Hilario -
Al"l es de S?uza, C.osme Nep.omoceno de Fi~uei-

Gil da Cunha. Lustosa, Antonio Cypriano da 
Cunha, Euzebio José dos Reis, Torquato Mar
ques da Silva, José Laurino de Aguiar, Fran
cisco Alves da Silva, Eleutherio Jorge ele Fi
gueiredo, Francisco Ga.àriel da. Rocha, Fru
ctuoso Tiago da Cunho., José dos Re:s e Souza, 
Marcos Josá da. Silva, Antonio Julião da Silva, 
Antonio Miguel da. Silva., Roberto Bispo de Fi
gueiredo, Odorico Lobato, Celestino José Nery, 
João Pinheiro· de Mendonça e Theodoro da Trin-
a e propnetartos . erti co mata, que os elei· 

tores Manoel Francisco de Brito e Thomaz 
José Brito já fa.lleceram, depois de alistados, . . . . 

' Ma.rtinho Francisco de Brito, Pulcherio Fran .. 
cisco de Brito, Polydoro Francisco de Brito e 
José Antonio Marques de Almoida mutiaram-aG 
para. fórn. da provincia, tambem depois de alis
tados. O referido é verdade, do que dou fé, 
Parnaguá, 20 de Dezembro de 1881 , -0 es
crivão, Jollo de Oli'Oei1·a M asca1•e 11l,a.~, C, o 
C. por mim.- Escrivlo companheiro, Jose 
Tm·gino da Roclt.a. 

N.2 

João de Oliveira Mascarenhas, taballiA:o pu· 
blico, escriv~o do civel, crime e maiA annexoa 
da villa de Parnaguá da provincia do Piauhy 
etc. 

Certifico que revendo as petições doa elei
tores tia freguezia de No.!!sa Senhora da Con
ceiçlo do Corrente, por ordem do meritiss1mo 
Sr. Dr. José Lustosa. de Souza, juiz de direito 
desta comarca, nellas encontt·ei que todos elles 
foram ali<;tados como jurados na. revisão de 
1876, excepto os seguintes: Joaquim Damasceno 
Nogueira, bacharel, Pedro Elizeu Cezar Ca val
canti, clerigo, e Simphronio Telles de Menezes 
Doria, Antonio Joaquim da. Silva, Justiniano 
Lobario Jacobina; negociantes, 1\~aximino Car-

pu-

Manoel Gonzaga de Barros e Manoel Delftno 
de Castl"o, todos proprietarios. O referido e ver
dade, do que d9u fé. Parna.guá, 20 de Dezembro 
de 1881.-0 escrivão, Jose de Oli'Oeira Masca-

-renhas. Concertada. por mim escrivão compa-
nheiro.-José Tar-gino da Rocl~a. -

N. 3 

ALISTAMENTO DOS . ELEITORES DA PAROCHI.-\_ DE 
NOSSA. SENHORA DO LIVRAMENTO DE PARNAGU.t 

i Antonio Antunes de Carvalho. 

3 Alfredo Pacifico de Miranda. 
4 Belisal.'io José Ribeiro Guimarães. 
5 Bertolino da Silva Brazil. 
6 Cornelio José de Oliveira.. 
7 Casimira· Rodrigues dos Santos. 
8 Domingos Honorato Gonçalves. 
9 Dorotheo Honorato Guimarães. 

10 Elias Pereira de Oliveira. 
H Esteviio Ribeiro da Gama. 
f2 Faustino Pereira Soares. 

ose ar1anno us osa do mat•al. 
i4 José Lustoaa. de Souza.. 
f5 José· da Cunh:l. Alcanfór. . . . 
i7 Jose Augusto Nogueira. 
18 Joã:o Francisco t)a Costa. 
i9 Joio de Oliveira Ma~carenhas. 
20 Jna:o Lustosa da Cunha, 
21 José Franklin de Souza. Pinheiro. 
22 Josó Targino da. Rocha.. 
23 Jo•ó Antonio Marques de Almeida. 
24 Manool Monteiro rte Oliveira Lima. . 
25 Mathiaa Joaé Nunes. 
26 Manoel S:ebino Lopes. 
27 Sulpioio da Rocha. Medrado, 
28 Tiburcio Ro.lriguea Madeira, 
2U Valdivino da Rouha Timbaúba. 
30 Avelino Joaé de Freitaa. 

31 Antonio Alves Prega. 
32 Amancio de França e Souza •. 
33 Aleixo Alves de Souza. 
34 Antonio Bento dos Reis. 
35 Domingos Rodrigues de Menezes. 
313 Elysei.l Olympio de Lemos. 
37 Florencio de Souza Borges. 
38 Francisco José de Carvalho. 
39 Francisco Marianno de Aguiar. 
40 Hylario Alves de Souza. · 
4{ José Alves de Souza. 
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42 José de Souza Borges. 
43 Virissimo Ribeiro de Souza. 

8·• qua>·tei1·üo 
44 Alexandre Mauricio de Lemos. ·· . . . . 
46 Cosme Nepomuceno de Figueiredo. 
47 Candtdo José de Araujo. 

fi n s Noo-ueira. 
49 Domingos Martins de Souza. 
50 João Manoel de Souza. 
51 José Candido de Souza. 
52 Joaquim de Franç3. e Souza. 
53 Lucio Pereira de Scuza. 
54 Manoel Candido de Souza. 
55 Pedro :Marques de Aguiar. 
56 ·Rufi.no Lopes de Mello. 
57 Valerio de Souza Cesa.r· 
58 Valentim Nogueira da Fonsec:J.. 

. 
65 Feliciano Lustosa. Nogueira.. 
66 Honorato José dos Reis. 
67 Jesuino da Cunha Lustosa. · 
68 João da Cunha Lustosa. · 
69 Joaquim Francisco da Silva. 
70 João Marianno Lustosa. 
7l José Marianno Lustosa. 
72 José de Souza Freitas. 
73 José ·Antonio da Cunha. 
7 J é nt ni da Cunha Lustosa.. 
75 Lourenço José Ca1•doso. 
76 Manuel da Cunha Lustosa.. 
77 Paulo José Cardoso. 

5° gua~·tei1·cTo 
79 Leandro de Barros e Silva. 
80 Lucas Baptista de Castro. 
81 Manuel Alexandre de Azevedo. 
82 Manuel Rodrigues da Cunha. 
83 Manuel Rodrigues de Freitas. 
84 Marcos Rib,~iro de Souza. 
85 Raymundo da Cunha Lustosa. 
86 Romio Baptista r'ilho. 
87 Rayruunclo Jo.só Nery. 
88 Silvestre Francisco da Silv:~.. 
89 Sil ve•tre Baptista da Silva.. 
_90 Virgilio Francisco Cardoso. 

6° qua1·teii'tlo 
91 André A velino Jacobina. 

n onio ra ei co i 
93 Conrado José de Almeida. · 
94 Candido José 1le Souza. 
95 Elyzeu J·os1~ Nery . 
96 Francisco José Nery. 
f17 João Mauricio Nogueira. 
98 Manuel Francisco de Brito. 
.99 Martinho Francisco de Brito. 
iOO Marcellino de Souza Conrado. 
101 Manoel" de Sousa Conrado. 
i02 Pulcherio Francisco de Brito. 
103 Polydoro Francisco ele Brl.to. · 

104 Redaaindo Martins de Souza. 
105 Sergio José da Cunha. 
i06 Thomaz José de ·Brito. 

7o qua>·teirão. 

108 Antonio Jose da Cunha. 
109 Fra.nciseo Paulino da Cunha: 
HO Francisco Rodri uea de Freitas. 
H'!. Gustavo Lustosa de Aguiar. 
b2 Herculano Pereira Lisboa. 
H3 Ignacio Rodrigues de Freitas. 
114 Juvenci.:> Ribeiro de Souza. 
U5 João Antonio Lisboa.. 
i 16 José Ribeiro de Souza.. 
117 José Manoel Nery. 
118 José Gonçalves da. Silva. 
i 19 Jose Martins de Souza. 
120 Marianno Pereira Lisboa. . - . 

127 Dionysio Barbosa de Oliveira. 
128 Domingos Nogueira de Carvalho. 
129 Domingos Antunes de Carvalho. 
130 Diogo Josó de Amnrim. 
131 Fi1·mino Barbosa de Oliveira. 
132 Gil da Cunha Lustosa.. 
133 José BarboRa. de Oliveira. 
134 Manoel Satyro de Carvalho. 
135 Marcos Vieira da Silva. 
136 Manoel Pereira. da Silva. 
37 Octa.viano Jose de Amor1m. 

i39 Izidoro Vogado do Couto. 
140 Izidro Antunes de Carvalho. 
i4i Joaquim Vogado do Couto. 
142 João Marques da. Silva. 
i43 João Vogado do Couto. 
144 José Benedicto da Cunha. 
145 Jeronymo Lobl>to Nogueira. 
146 José Villela Gomes. 
147 João Nogueira de Carvalho. 
148 José Amancio Francisco Tort·es. 
149 Manoel Vilella G• •mes. 
150 Raymundo Tor1·es Luatosa. 
151. Valeriano Joaé Gomes. 

Joo qua1·ceü·~o 
152 Angelo Pereira Jordlo. 
1~3 Augus.to C~sa.r Ribeiro. .. 

. .. 
' ' 

:155 Antonio Ribeiro de Farias. 
156 Dionysio Dias de Araujo. 
157 Ernesto Pereira. dos [~eis. 
158 Eugenio Dias da Oliveira. 
.158 Francisco de Paula Ferreira e Souza. 
160 Hygino Camello. 
161 João Henriques de Carvalho, 
:170 Henril]ue José do Rego. 
1.7t Izidro Francisco Dias. 
172 João Francisco Dias. 
i73 José Pedro de Carvalho. 
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174 Manoel Thomaz de Aquino. 
175 Manoel Alve~ Ribeiro. 
176 Rayn:iuado Lustosa. de Souz&. 
117 Valerio José Lourenço. 
162 Menandro Francisco de Souza. 
163 Miguel Fra.nc1sco de ouza.. 
164 Valeria no Zacarias de Figueira io. 

. H o quarteirllo 

165 Anacleto José Pereira. 
166 Antonio Luiz de Oliveira. 
167 Belarmino José L-ourenço. 
168 Enzebio José do Rego. 
169 Emy.iio Baptista. de Oliveira. 
178 Vidal José Pereira~ 

i2o quat·teirllo 
179 Antonio Francisco Dias. 
i80 Anton~o Joaqu~m Pimenta. 

182 Antonio Augusto Pimenta. 
183 Estevão José da Silva. 
18~1 João Francisco Guerra. 
~85 José Pereira. uerra. 
186 José de Vargas e Silva. 
181 João Vieira da Silva. 

189 Luiz de França Pimenta. 
190 Severino Fernandes dos Santos. 
191 Torquato Marques da Silva. 

l3o quarteiri'lo. 

i92 Antonio José Guimarãea Didó... 
193 Antonio José de Carvalho • . 
194 Antonio Pereira Jacobina. 
195 Epiphaneo Jo'lé de Cs•rv:alho. 
i Francisco Ariomiro da Silv.a·. 

1 e onso r1omU'o a va. 
i98 Joaquim Fernandes dos Sa.ntos. 
i99 Joio José de Carvalho. 

i4() q~ar.teirlfo 
20i João Baptista de .Oliveira. 
202 José Lavino de Aguiar. 
203 Manoel Candido Francisco Camello. 
204 Pedro Fernandes dos Santos ... 
205 Pantaleilo Baptista de Oliveira. 
206 Sergio José de Carvalho •. 
207 Sulpicio Luiz da Silva. 
208 Serafim Luiz dos. Santos. 

!5° !lua1"t!Írt:Yo 

209 Antonie Luiz de Freitas. 
210 Francisco Alves tla Silva. 
2U Herculano Jo'le de Al"'&ujo. 
2i2 Honorio José de Carvalho. 
213 José da Cunha Pacheco. . . . 
215 Joio José de Macedo'. 
215 J"éob Pereira dos;Saatos. 
2l7 João Josó de Ar&ujo. 
2t8 José Candido d-. Macedo. 
2i9 Manoel Elias de Moeedo. 
220 Numoriano José de Macedo. 
22f Thomaz Bezena. de: CastN. 
222 Vicente Jo3é àos Reis: 

·1.6) quarte.in!o 
223 Amador Vieira de Morgacto. 
224 André Avellino de Jesus. 

225 Antonio Francisco de Araujo. 
~26 Antonio José de Figueiredo. 
227 Antonio Francisco de Lyra.~ 
228 Antonio Xavier de Souza. 
229 Antonio A nlin~ de Mo.rgado. 

231 Cypriano Avelino de Morgado, 
232 Cyrillo Thiago da Cunha.. 

3 lias da Cunha. Rocha. 
234 Eleuterio Jorge de Figueiredo. 
235 Estevão Thiago da Cunha. 
236 Francisco José Corrêa. 
237 Francisco Ferreira de Aquino. 

·238 Francisco Thiago da Cunha. 
239 Francisco Gabriel da Rocha. 
240 Francisco L.ino de Figueiredo. 
241. Fruetuoso Thiago da Cunha. 
242 lnnocencio Xavier Morgado. 
243 José dos Reis e Souza.. 

248 Manoel Ferreira. de Sou.za. 
249 Manoel Ferreira Rocha. 
250 Roberto Xavier Ferreira. 

J.7o quarteirão 
251 Apollinarie Gonçàlves de Brito. 
252 Astesio Pereira Serpa. 
25~ Aprigio Pereira de San.t' Ann11. 
254 André Cursino da Cunhá Lobo. 

: 255 Antonio J ulião da Silva. 
· 256 Antonio Miguel da Silva. 
:257 Bartholomeu Pereira de Sant'Anna 
· 258 Casimiro Martins Caminha. 

f90· qtl4l·teir4o 
288 Amancio de Seixe.a Loureiro. 
?.Si Alexandre Mauricio Ferrdira. 
282 Antonio Lopes G.uimarães. 
283 Antonio Martins Caminha. 
284 Celestino Josê Nery. 

. 285 Euzebio T&.vares de Lyra. 
286 Eduardo da Silva Guimarães. 
287 Francisco Lino de Figueiredo. 
288 Firmino José da Silva. 
289 Geraldo Ferreira Magalhães. 
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290 Irineada Silva Lemos. 
291 lldebrando José dos Sl.ntos. 
292 Jaeob Corrêa Lobato. 
293 Jesuino Pereira Soares. - . . . 
295 José Pinheiro de Mendonça. 
296 João da Silva Guimarães. 

. 297 01 m io Mera.lino de Lemos. 
or riO ose e gatar. 

20'J quarteirão 
299 Antonio da Silva Linhares. 
300 Cornelio da Silva. Lin.hares. 
301 Esperidião Bezerra de Maeedo. 
30Z Francisco Antonio Maciel. 
303 Leonel da Silva Linhares . . 
304 S11bino Ferreira Magalhães. 
305 Theodoro da Trindad9. 

306 José Baptista Magalh~es. 
307 José Domingues de Aguiar. - . 
309 Joaquim A~tonio Magalhães. 
3i0 Joaquim Ferreira Coutinho. 
311 José Ferreira Magalhães. 

1ea.r o o se e q mno. 
3i3 Roberto Franci~co Maciel. 
3i4 Umbalino Ferreira Magalhães. 

(Imprensa, ~. 71.1. de 17 rle Dezembro 
de 1.881..) 

N. 4 

.A.LlST.A.MEN'IO DOS EL:EITORES DA FREGUEZIA DE 
NOSSA SENHORA DA CONCJ:IQÃ.O DO CORRENTE 

i Antonio Pereira Lo bato. 
2 Ant.onio Joaquim da. Silva. . . . . 
4 Casimiro Alves Prega. 
5 Ca.ssiano Alvel:! da Carvalho. 
6 Elyzeu Casar Cavalcante. 
7 Eugenio Pedro Alves. 
8 Ezequiel Ferreira da Rocha. 
9 Francisco C:lrvalho de Araojo.. 

to Jolo Pedro Alves de Carv&lho. 
U Jes11ino Joaquhn Ignaeio. · 
12 José Clemente Arca. 
:f.3 José Gomes de Souza. 
i4 Jll.:;tiniano Liborio Jacobina.. 
:f.5 Joio de Cerqueira Mattos Têtê. 
t6 José Messias Cavolcante. 
i7 Josué MessiaR Cavalcante. 
i8 João de D ~us Pacheco. 
i9 Lino de Castro Zumbinha. 
20 Manoel José dos Santos. 
2. s:rt1n1ano ereua a. 1 va. · 
j2 Maximinisno Francisco NegeJh~. 
23 Maximino Cardoso de:Magalhies Fontoura. 
24 Nicezio Cav-,dcan.ti. 
25 Raymundo da Silva Brazil. 
26 Silvestre Pinto de Menezes Rocha. 
27 Symphronio Telles de Menezes. 

2o quarteirc7o. 
28 Antonio Elesbão. Ca.asiano Para.guuaú.. 
29 Antonio José Lopes- . . -
30 Antonio Francisco da. Cunha Lobo .. 
3{ Ant.onio do Rego Lobato. 

32 Augusto Virgilio de Oliveira. 
33 Brigido Pereira Alves. 
34 Ca.ndido da Silva. Lemos. 
35 Cypr.iano Virg~nio de Oliveira. 

37 Francisco Francelino Rodrig~es. 
38 Frao.cisco José de Noronha. 
39 Gil Lopes Laseira . 

onora 1 euo e uza. 
41 Honorio Cassiano Pa.raguassu. 
42 Lucio Ribeiro de Souza. 
43 Luiz da Cunha Araujo. 
44 Manoal Honorato d.e Souza. 
45 Manoel Alves Prega. 
46 Manoel Luiz de França. 
47 Neph.itali Marianno Cavalcanti. 
48 Raymundo José Beltrão. · 
49 Samue!_Alves Prega. 

51 Theodomiro Lino de Souza. 
52 Zeferino Manoel Soares. 

art ir-
53 Antonio Zeferino de Castro. 
54 Antonio Josó de Araujo. 
55 Antonio Francisco França. 
5 Antonio e ouz·l e e1ros. 
57 Alvaro Marianno Cavalcanti. 
58 Benevenuto José da Cunha. 
59 Benjamim Linc; de . Souza. 
60 Clemente José de Aguiar. 
61 Cornelio Lopes Ribeiro. 
62 Emygdio José de Souza. 
63 Francisco José de Oliveira • 
64 Jesuino de Souza Freitas. 
65 João 'Maria.nn.o Ca.va.lea.nte. . . . 
67 José Dionysio de Souza. 
68 Jose· Antonio da C11nha. 
69 Joa uim Alxes Preooa. 
70 José Lopes Lobato. 
7i Joa~uim Lins da. S~lva.. . 
72 Jose Marques da S1lva Curimatã. 
73 João de Seixas Laseira. 
74 João Ant.onio da Cunha Lobo. 
75 Joaquim de Seixas Laseira. 
76 Joaquim Francisco de Araujo. 
77 Luiz Ped1·o de Seixas Laseira.. 
78 Marçal de Seixas La. se ira.. 
79 Pedro José da Cunha. 
80 Suzano Ribeiro de Souza.. 
81 Valerio Alves Prega. 

4o guarteirc%o 
82 Antonio Lino de Souza. 
83 Antonio Carlos d~ Silva. 
84 Antomo José da Silva. 

· J sõ Cunha. 
86 Antonio Lopes de Andrade. 
87 Antonio Virginio de Oliveira. 
88 Abilio Pereira.. Lo bato. 
89 Ale:xandre Mauricio Alves .. 
90 Christiano Ferreira Maciel. 
91 Domingos José Nery. 
92 José Bento de Oliveira. 
93 Cosme Ferreira. Maciel. 
94 José Gabriel da R.oeh.-a.. 
95 Josué José Nogueira. •. 
96 José Damião de Resende. 
fJ7 Jose de Seixas Laseira. 

135 
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98 João.Felix Duarte.· 
99 José da. Cunha Luatosa.. . 

100 Jacintho Francisco de Figueiredo. 
:fOf M'inuel Alves. · 
!02 Manuel Seba_s~ião Prega. . 

. 5o qua,.teirão 
i05 Alexandre Franc1seo ogue1ra. 
106 Anacleto José Theodoro. 
107 Balduiao Rodrigues dos Santos. 
!08 Cornell.o Gonçalves dos Santos. 
.109 Conrado dos Santos Netto. 
UO Com·ado Rodrigues do Nascimento. 
111 Cyrillo Teixeira Sudré. 
U2 Domingos Lopes de Carvalho. 
113 Evaristo.José da Cunha. 
H 4 Feliôano José d& Souza . ,.. .. . . . 
116 Felisberto Francisco de Aquino 
1i7 Joio Pedro da Cunha. 
118 Joa uim Antonio da Cunha. 
119 João Francisco e .ArauJo. 
120 José ViMnte Nogueira . 
12:1 José Aprigio Marques. . . . 
123 Luiz Ribeiro de Souza. 
124 Manuel Florencio de Souza. 
125 Manuel Ferreira Maciel. 
12.6 ·Manuel Francisco Nogueira. 
127 Manuel Joaquim Rodrigues. 
128 Moiesto Francisco Nogueira. 
129 Manuel Pet"eira de Jesns. 
130 Norberto Ribeiro de Sousa. 
131 Saturnino ·Dias de Castro. 
132 Silvano o· . 
133 Tito-Li vio da. Fonseca Rothschild .. 

6o quarteir(io 

135 Agostinho Pedro Alves. 
136 Antonio Martins de Moura.. 
137 Antonio de Cirqueira. Moraes. 
138 Antonio Francisco de Oliveira. 
139 Antonio Martins de Souza. 
140 Berna1•dino de Senna Moura. 
141 Ca.ndido Gonzaga de Barros: 
142 Conrado Martins Moura. 
H3 Clemente Francisco da Silva. 
i4.4 Delfino Ribeiro de Souza. 
145 Dionysio Ribeiro de Sotlza. 
146 Dalmaci<> José de Souza. 
147 Estanislau Lopes de Andrade. 
148 Elizeu Martins Moura. 
149 Francisco José de Souza. 
150 Francisco Ribeiro de Souza. - . . 
152 Francisco Martins de Souza. 
1:53 Herculano José de Moura.. 
154 Julião Pedro Alves. 
i55 ,Jesuino Correia de Cerqueira. 
156 Josó Soat·es da Silva. . 
157 José Martins Moura. Vermelho. 
158 João Soares da Silva. 
159 Luiz Martins de Souza.. 
tôO Luciano José Lopes. 
161 Manoel Gonzaga de Barros. 
.162 Manoel Ma~tin-. de Souza. 

163 Martiniano Pedro Alves. 
164 Manoel Delfino de Castro. 
165 Manoel Ribeiro de Souza. 
166 Nicolaa da. Silva Leite. 
167 Odor i co Ribeiro de Souza. 

t> 
171 Antonio Mauricio Alvos. 
172 Bernardino Luiz da Silva.. 
i 73 Domingos Damasceno Nogueit·a . 
:174 Eula.lio Rodrigues Alves . 
175 Francisco José Ribeiro. 
176 Gilberto Rodrigues Alves. 
177 Getro· Rodrigues Alves. 
178 Izidoro Pereira da Silva. 
179 José Ribeiro de Souza Junio1•. 
180 José Joa uim de Oliveira. 
181 José Martins Moura . 
182 Joaquim Ribeiro de Souza. 
183 José Ribeiro da Cunha. 

. 
185 José Irineu Pereira de Lemos. 
186 Joaquim Rodrigues Alves. 
87 Manoel de Souza Ribeiro. 

188 Numa Pompilio Lustosa. 
189 Salustiano Lopes de Andrade. 
190 Thimoteo Ribeiro de Souza. 

8° 2ua~·teirão 
191 Antonio Manoel Nogueira. 
192 Candido Soares de Souza. 
193 Cesario José de Souza. 
194 Domingos Soares da. Silva.. 
195 Ernesto Pinto de Freita~. 

197 João Rodrigues da Cunha.. 
198 Joaquim Damasceno Nogueira. 
199 José Rodri ues Alves. 
200 . João Francisco da. Silva. 
201 Jesuíno do Rego Lobato. 
202 João Phebo Cavalcante. 
203 Joao Carlos Lobato. 
204 Lourenço Rodrigues Pereira. 
205 Manoel Pereira de Carvalho. 
206 Marcos Carvalho de Soüza.. 

9o quarteirão 
207 Antonio da Cunha Andrade. 
208 Domingos Horacio de Barros. 
209 Felisberto Francisco Nogueira. 
210 Joaquim Pereira da Silva. 
2H Januario Pereh·a dos Reis. 
212 Jesuíno José da. &oeha. 
213 José Rodrigues Guimarães. 
214 Joaquim Francisco de Oliveira. - . . 
216 José Herculano da Costa. 

. (lmp,·ensa •4. 71.2 de 21. de Deze?1w1·o 
de 1.881 .) 

N. 5 
Eleição do 3o districto eleitora.l.-Confron· 

tando os diplomas exhibidos com a acta enviada 
pela junta apuradora. respectiva, não encontra 
a commissão irregularidade· alguma. que possa. 
influir no résultado da eleição, porquanto, pro· 
cedendo-se a. esta no dia ! 0 de Dezembro elo 
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anna. passado, foram eleitos membros da assem
bléa. legislativa provincial os cidadãos padre 
Eliseu Cesar Cavalcanti, e, não te~do nenhum 
outro cidadã9 obtido o quociente eleitoral, teve 
logar a segunda eleição no dia i9 de Janeiro 
ultimo, sendo eleitos os cidadãos adre Cus-
todio Francisco de Arrae<;, Antonio Jose Ba
ptista, José Lino Alves e Rocha, Benedicto de 
Souza Brito, Almiro Soares do Nascimento e . , .. -

v ' 

parecer que sejam reconhecidos membros da 
assembléa. legislativa provinda! que exhibiram 
os seus diplomas, padre Custodio Francisco de 
Arraea, Jo~á Lino Alves e Rocha e Norberto 
Soares da Silva. Sala das conferencias, 29 de 
Abril de 1882.-Benedicto de Sou.za Brito.
Antonio Ma ria Eulalio.-.Antonio J rne Leite 
Pereira.-Conforme.- O official mnior, Jere
mias Jose da Silva e MelZo.-Conforme.-0 
official maior João Costa. 

N. 6 
A commissão de poderes, proce-

tres circulas eleitora.es, á excepção da de uma 
parochia, e que sejam reconhecidos membros da 
A~sembléa Legisla.tiV'a Provincial todos os Srs. 
supramenc:onad(H, sobre cujas eleições não ha. 
vícios nem defeitos. 

Quanto á eleição procedida em 2° escru .. 
tinio na parochia de Nossa Senhora da Graça 
do Parnahyba, é de par0cer a commissão 
que ella. não póde ser approva.da pela irre
gularidade inaanavel que se deu na orga
nização da mesa eleitoral, porquanto havendo 
faltado o 3' juiz de pa.z, não se observou o dis
posto no art. 98 § 2° i • parte do regulamento 
eleitoral em vigor, chamando-se em vez do 
4° juiz de paz um eleitor dos presentes para. 
substituir o mesario faltoso. Tendo. sido olvi· 
dada. tão clara. dis osição da lei, a. mesa paro-
chial ordenou que ta su stttutçao osse e1 a 
segundo a ultima parte do paragrapho ci
tado. 

A uoster-gação daquelle preceito legal in
qe.ina .. de insanavel nullidade a dita eleição, que 
comquanto nada influa. para o resultado, não 
póde comtudo ser approvada, em face do que 
dispõe a lei. E quanto, finalmente, ao reconhe-

. cimento dos pode:ces que o cor-po eleitoral do 
to districto e em 2° escrutinio conferiu ao ca.n

. didato eleito João ·de Castro Lima. e Almeida, a 
V. I.- 18 

commissio o impugna, eM--.,i da incompatibili
dade q~e se in~erpõe entre o cargo que exerce 
e exercta. o eletto ao tempo da eleição. 

Ninguem nesta provincia ignora, por ser de 
not!Jriedade publica., que o referido Lima e Al
meida. era., antes d<J. elei ão e cDntinúa a s 
gerente a companhia de navegação no rio Par
nahyba., e que esta companhia. é estipendiada 
pelos co~res geral_ e provincial, circumstancia. 

. ' . 
ser elle votado para membro da. assembléa pro-
vincial, por força do disposto no art. 1.i § 2o 
da lei n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881 e art. 87 
do decreto n. 8213 de !3 de Agosto do mesmo 
anno. Nem colhe o argumento a contrario 
sen.su de que a incompatibilidade só fere aos 
directores, engenheiros,contr-.lctadores de obras . ' empresarws, etc., porque as funcções de ge-
rente da. companhia. fluvial desta. provincia 
outra cousa não são senão as ue e:l:er ia · 
rector, tal qual o previu e dispôz o legislador: 
a questão é de nome e o Illais argucióso so
phisma não conseguirá jámais offuscar tão . . -
eleitoral no qne concerne ã incompatibilidade. 
E a. ultima parte do artigo citado incluiu toda 
es ecie de uvidas uan o · 
interessados não comprehende os accionistas. 
Vê-se, pois. que foram estes os unicos exce
ptuados. Isto posto, a. commissão é de parecer 
que se annullem os V'otos que recahiram na 
eleição do 2.) escruti.nio, no i'' districto eleito
ral desta província., 11.0 cidadão João de Castro 
Lima e Almeida, gerent~ da companhia de na
vegação a vapor no rio Parnahyba, e na fórma 
da lei se communique a. S. Ex. o Sr. presidente 
da provi!lcia. para que providencie á cerca do 

-Conforme.-0 official-maior, Jeremias Jose 
da Silva M eUo.-Conforme.-0 official-maior, 
Joao Caetano. 

N. 69-!885 

Provincia do Amazonas (1.0 districto) 

A ta commissão de inquel'ito,tendo examinado, 
como lhe cumpria, as actas das eleições a que 
se procedeu no dia i de Dezembro ultimo, nas 
seis parochias de que se compõe o to districto 
eleitoral da provincia do Amazonas, Remed[os, 
Conceiçiio, Barcellos, Cadajáz, Moura, Taua.
pessassu, verificou gue a apuração dos votos 
recolhidos nas menctonadas parochias da o se
guinte resultado: 

........... 
Dr. Antonio dos Passos Miranda....... i30 
Dr. Herculano Marqnes Inglez de Souza.. 2 

Mas, tendo em vista que sómente devem ser 
attendidas e tomadas em consideração ~s e~ei
ções presididas por lll;esas organisa.das, de con
formidade com a lei dá 9 de Janeiro de 188i, 
como pela mesma lei é clara e expressamente 
determinado, e reconhecendo : 

Que na parochia de Tauapssassú a lei foi 
manifestamente violada, sendo convidado". e 
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entrando na · cóuiposição da respectiva mesa 
eleitoral dous iudividuos que não são eleito
res; 

Que as arguições formuladas eontra. as elei
ções das parochias de Moura . e padajãs não são 

' ' ção de factos que, quando mesmo ver~adeiros 
e provados fossem, não teriam a força d~ inva
lidar a uellas elei ões e outras, or não se 
apoiarem em pro.va.c:; capazes de nballar e es
truir a ·fé de authentica; firmad~As por mesas 
legalmente constituidas; 

Que nenhumã. impugnação foi feita ás e~ei
ções das psroehiaa da. Conceição e Remed10a, 
que correram, sem protesto e sem reclamações, 
obs •rvadas as formalidades legaes; e, conside
rando, finalment~ : 

Que, em relação á parochia. de Barcellos, na 
qual presi liu a eleição o 2° juiz de paz~ por ter . . . - . 
um posto na guarda. nacional, e dei~ou de ser 
juramentado o 1° immediato para oeeupar o 

,.ar va o ' "uiz de az ual uer ue se ·a 
a decisão acerca de ta.es irregularidades, não 
póde infiuir sobre o resultado geral ; 

E' de parecer : 
1. o Que seja annullada a eleição de Tauapes· 

sassu; . 
2. o Que sejam approvadas as eleições de 

Moura, Conceição, Remedios e Cadajás ; 
3. o Qoe s~ja. reconhecido deputado o Dr. Sa

tyro de Oliveira Dias. 
Sala da ia. eommissão de inquerito em 4 de 

Março de 1885.-Joaquim Ta'Oares.-M. Al
ves d.e Arau.jo.-J. Marian.no.-AZ-uaro C:a
minha.-Sa-muel Mac-DoweU.-Joag:uim Pe-

' 1. .-
Pompeu de A. Ca-ualcanti. 

Emenda ao parecer 

Que sejam annulladas as eleições das paro
chias de Codajás e de Barcellos. 

Que se mande proceder á nova eleição no 
f o districto eleitoral da provincia do Amazonas, 
conforme o art. 20, da. lei de 9 de Janeiro de 
i881. 

Sala das commiasões, 4 de Março de 1885.-
0 deputado, G. Cruz. 

Contra-contestaçr:ZO 

lllms. e Exms. Srs. presidente e membros 
da i• commissão de inquerito.- Não preciso 
grande esforço para refutar as palli las argoi
ções, que o nobre contestante produziu contra 
a. eleiçio com q•te honrou-me o 1° district:> da. 
provincia do Amazonas. . . - . 
timidade dessa. eleição, os fra.geis fundamP.ntos 
da. contestação bastariam. para da.r-m'a, cabal e 
irreeusa.vel. 

Que a sorte das urnas foi adversa ao meu 
competidor na eleição de f de Dezembro não 
precisa dizel-o: elle proprio o confessa quando 
reconhece c o meu triumpho •logo no 2:1 pe
ríodo da sua contestaçio, ainda. qoe aob a res
tricçio da < fraude e da. preado oft\eial. -. 

.Ainda. maia: .e!D trechoaaubseqneptea, oppri· 
m1do o seu esp1r1to entre a c ma1or1a de voto& • 

que não me póde recusar, e os allegações ·que
se vê forçado a fazpr para destruil-a., ora reco
nhece que « sobre o assumpto as provas são 
diffi.ceis :., ora affirma que« votaram sete elei
tores em Codojás », apezar de haver dito antes~ 

' colher provas sobre o nuwero de eleitores que 
concorreram á el ição daquella parochia.)) 

E não é tudo: o ex:ito da minha alei ão, co-
n ecido imrnediatamente em tolo o paiz, não . 
o pó le esconder a propría gazeta conservadora. 
de Manãoa, que em artigo editori~•l o appellidoo. 
de « victoria de Pyrrho >, alludindo aos 15 vo
tos de maioria qui) obtive sobre o meu compe
tidor. 

Não sei bem si em materia eleitoi·al o maior
ou menor numero de votos com que se veo.ce 
importa uma victoria de Cesa.r ou de Pyrrho: O· 

que sei é que as ,·ictorias do rei ·do Epiro, com - . . .. . 
' ~ 

longas noites de terror e insomnias causaram 
a.o povo romano. 

ã · muit u m c m e i 
traga o espirito inquieto, e haja. dormido pouco
depois de minha vietoria. 

De.ixarei, porém, a margem estas e outras. 
. , 
ponto a. contestaçõo do meu nobre contendor,es ... 
parando demonstrar a esta illustre commissão 
que os principaes documentos exhibidos por 
S. Ex. ou auxiliam a minha. defesa, ou com ... 
promettem manifestameate a. sua propria:. 
causa. 

Começa o eontestà.nte o seu libello por quatro 
longas paginas sobre a cintervenção offici.al a 
mais infrene que imágina1· se póde,-. e affirma. - . 
seus agentes exerceram sobre o eleitorado não 
se descreve.-. 

Da maior gl."a.vidade seria semelhante accusa-
çao, 11 o con es n e nao se ouvesse encarre
gado de nollifieaJ-a, escrevendo em se;uida a. 
phr9.se já. citada: creconheço que sobre este 
assumpto as provas são difficeis ;• de onde se 
vê logo que não tem elle provas a adduzir. · 

Entretanto como prodaeto de toda essa c in
frene eabala officish, a. que se refere, limita-se
a accusar o honrado presidente do Amazonas 
pela suspensão de dous empregados publicos, e 
os distinctos cidadãos commendador Guilherme 
Moreira e tenente·coronel.Toaq.nim Sarmento, 
:f. o e 2, vice-presidentes da provmeia, pelo fa.eto 
de distribuírem a boca da. urna cednlas com o 
meu nome. 

Para isto r]eu-se o contestante ao ímprobo· 
labor de produzir em Manáos uma justificaçlo, 
seis dias_ ap~a a eleição. 

o ' 
que nenhuma. lei divina ou humana. impede oa. 
vice-presidentes de provincia. de totnar parte 
nos pleitos eleitoraes, desde que, não estando· 
em exercício, . aio simples cidadãos eleitores. 

Em segu:ado logar, a mesma. jaatificação é 
uma arma com que se fere o proprio contes· 
tante, pois que, si é verdade que o commen
dador Guilherme Moreira, to viae-presidente do· 
Ama:ronaa, distribuiu cedu!as ã bocca da urnay 
eomo chefe que é do part:do liberal, deste 
mümo no,o crime é réo o ten~nta.coronel Cle-
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.men~ino_ G~imarãe~, 6° vice-presidente, ~ qual ! nido desse modo sob proposta da junta. de fazen
as d1strtbu'Lu com o nome do meu compettdor ; I da. cpor haver ameaç:-tdJ o respectivo thesou
e ai é ta.m bem por isso aecusado o 2' vice. presi- reiro de dar-lhe com uma nota. de 50$000 á 
dente Joaquim Sarment~, digno inspector do earu. Eosta suspensão foi, como se ve, um 
Thes()uro, a seu lado commetteu o me,.mo de- aeto ·de pura diaciplina interna daquella. re~ 
• t ·- - • 

ronel Antonio Lopes Braga, presidente da. intervenção el itoral. Aqui estão os docu
Camara Municipal de Ma.náos. mentos referentes a este de:Dagradavel·inciden

Deixo ao criteri~ desta illustr~ commissão te. Eis tudo _quanto pôde o contestante colher 
:va 1 • para. a r neta. o 1 as re pres1 en-

Contra. o Sr. Sarmento, porém, reea.hiu com to do Amazonas no ultimo pleito eleitoral. 
mais vehemencia a n.ccusa.ção de havet• feito E' realmente nada para quem tanto promettera. 
pressão sobre os seus empt"egados em favor do Fo1·tunam Priami contabo et nobile beUum . •• 
-candidato liberal, e aquelle honrado funccio- Seria entretanto muito mais louvavel que 
nario defendeu-se ca.balmenLe com docamentos o nobre contBstante houvesse p:JUp"do ao Sr. 
assignados por toios elles, inclusive sete con- Dr. Jansen Ferreira. essas futeis a.ccusações. 
servadores, entre os quaes :figura um cnnhado S. Ex. chegou a Maná.os dizendo-se 
e amigo intimo do contestante. particula.r amigo do presidente da. provincia, 

A independencia ~firmeza, com q,ue fa;llam frequentava. assiduamente o palacio do governo 
tY' ~ ' .. • - • 

sobre este ponto. Peço apenas a attenção da 
illustt"e commissão para esses documentos, que 
~ralhe apresento. 

a e aqo1 tomar em cons1 eraçao a clrcum
sta.ncia assignalada. pelo contestante de que « é 
extraordinaria a in~~encia que. pó~e o governo 

.zonas~ porque, tendo esse districto pouco mais 
de 300 eleitores, destes 270 residem na capital. 
sendo mais de metaie delles fanceionarios pu-
blicos. '> ( ·) . 

Aqui trago a. relaçã'l dos eleitores que vo
taram no contestante, com a. indicação dos que 
alli exercem empregos remunerados. E' visi
velmentP. falso o terreno que pisa o contestante. 
S. Ex. sabe que deveu a sua. eleição em 1881 
.aos votos da. dessi lencia liberal, e ainda. a.ssim 
venceu apenas por sete votos (victoria menor 
que de Pynho) .Agora. era-lhe iwposliivel ven
.c~r,_ porque de~a~pareceu felizmente a.quella 

• 
p1rtido liberal tres ou q-uatro eleitores. 

Esta é que é a. verdade, confessada aliás 
pelo meu competid9r em suas razões de contes
tação. 

Os empregados suspensos velo presidente 
da província foram: um chefe de secção de 
sua secretar:a e um amanuens ~ do thesouro. 

O pt•imeiro, liceneialo por alguns dias pelo 
secretario, e:s::ecedu a licença e deixou-se ficar 
no Solimões em excursão de cabala ele i tora!, 
na. companhia do vigario geral e reitor do 
seminario da p~ovincia, padre Raymundo 
Amanc~o de Mir.tnda, o qual, prestando-se a 
servir de testemunha na alludida juati:fica.ção, 
foi obrigado. por amor á. verdade, a confirmar 
todos estes factos. 

testante, aquillo que é crime para um vice
presidente de provmeia, ~óra de exereicio, é 
angelica virtude em um membro pro~minente 
da milicia ecclesiastica, armado de todo o pres
tigio de mais de um cargo official. 

O segundo empregado suspenso foi a ama
nuense do thesouro Julio Flores Torres, pu-

seu partido não articulou ate esse momento 
uma. só queixa contra. o honrado Sr. Dr •. 1an· 
sen Ferreira ; .ferido, porém, o pleita, e der-
rota o o con estan e, ugtu Imme
diatamente de pa.la.cio, e surgiu então o phan• 
tasma. d~ intervenção official. 

prescindem dessa. chapa ma.gica. para se pode
rem j stificar ..• 

Occupar-me-ei agora das eleições de Codajaz 
e Barcellos. que o eontestante pt>etenie sejam 
fulminadas de nullidade. 

Aqui se descobre todo o plano do meu com
petidor. S. Ex. precisa tirar-me 22 votos -para. 
poder ficar com um apena.s ma.is do que eu, e . 
neste sentido emprega todo o seu empenho e 
esforço . 

Estão so re a mesa as a.ctas a. e e1çaG essas 
pa.rochias. Dessas vê-se que o processo elei
toral co:~eu em Codajaz com a. mais perfeita 

' gue de fraudulenta, não se lembr<Jndo de que 
é S. Ex. mesmo quem confessa que <.<ha. alli 
apenas f5 ·eleitores e o partido liberal tem todos 
os juizes de paz e immediatos, toda a camara. 
·municipal e os mais funceionarios. » 

Pois si é assim, claro está. que todo o mundo 
tera interesso em viciar eleições em Codajaz 
menos o partido liberal. 

Mas S. Ex . offerece um documento para 
provar que o seu fi~cal não foi aceito pela 
mesa, e uma. justifi.ca.ção feita. em Manáos 30 
dias depois da eleição, na. qual o eleitor Anto-
nio Santia.go Pinto jur<1. que votou no Dr. In· 
glez de Souza e o seu voto não appareceu na 
aéta.. · 

Antes de tudo,taes documentos,fornecidospost 
r inJ.i "duos interessados e domina· 

dos pela paixão partidaria não podem seria• 
mente invalidar a. authentica <le uma eleição 
feita com todas as formalidades legaes ; mas 
quando assim não fosse, por que a. mesa da pa
rcichia de Codajaz, oude o contestante confessa 
haver 8Ómente um eleitor conservador, recusa
ria aceitar o seu fiscal e sone.IZ'aria um voto ao 
Dr. lnglez de Souza~ Para que e com que :fim~ 

Por outro lado, eão de tal ordem as contra
(·)Pois bem: o contestante obteve em Manáos H5 -votos dicções manifestas entre as a.ffirmações do. pro-

~ uestos mais de 5:l foram dados por foneeionarios pu· 1 •ft ill 
hlicos. . prio contea~nte e. de seu fisca ; que es...... us-
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tre commissão julgará. facilmente da s·egurança. 
e cdterio com que foram feitas. 

O contestante acha impossível que eu tivesse 
f4 votos em Codajaz e declara que sabe por 
pessoa de inteira confiança que apenas com-. . - . 

' , ' 

via considerar-se fóra do cargo por simples in
timação do preliidente da camara municipal. 
feita. por ordem do presidente da província. 
baseada no facto de haver o referido juiz de paz. 
aceitado e ~restado juramento de um posto da. 

m&ndo entretanto em outro logar que «nunca 3.o Galdino Rodrigues Palmella, 2o imme-
pôde colher provas a respeito do numero de diato do 4° juiz de paz, não figura como membro 

___ _,.e""le=i~to~r,_,e::::_s_._:r:....::e=s-=-=3n=t,_,e=s~. ,...::'>'----------=-----...---------..---------+-'~.I.Ulõ~.-.was como escrivão interino _do juiz de 
Em outra parte diz que votaram no Dr. n- paz; 

glez de Souza tres eleitores_, de sorte que eu 
só poderia ter alli tres votos; entretanto e::;- 4.o Jeronymo Gonçalves Bahia, to immediato 
quecia-se o contestante de uma carta do seu :fia.. é apenas convidado para fazer parte da mesa no 
cal, junta por S. Ex. ao prote,to que apre- dia 29 de Novembro quando devera tel-o sido 
sentou á junta. apuradora, carta em que esse no edital de convocação. 
individuo a:ffirma solemnemente que me cou- A primeira arguição não tem valor algum 
beram 13 votos na eleição de Cod&.jaz, a que diante da lei, porque o que esta determina é 
elle assistiu! que, não sendo feita a convocação para eleição 

Isto não .se commenta_.: n~ dia. proprio P.elo :l0 _juiz de paz, seja ella. 

lhe certidão da ácta da elei;ão. 
Nem esse protesto foi apresentado á mesa, 

porém fabricado mais ta.rd·e em Manáos, nem 
o presidente della. recusou-se a mandar dar 
certidão da acta. da eleição. 

Foi realmente presente á mesa uma petição 
sem data e assignatora e por lettra qoe não é a 
do referido fiscal, pedindo certidão da acta. 

O presidente poz-lhe o seguinte despacho: 

E podendo o peticionaria fazel-o sobre a 
propria mesa di'\S trabalhos eleitoraes, não 
datou nem voltou, mas mandou simplesmente 
qu rs.ar-se para an os. 

Quanto ao protesto, que não foi elle feito em 
Codajaz, nem tão pouco apresentado á. mesa, é 
o proprio aignatario que . o prova na celebre 
carta a que me referi e de que em má hora es

. queceu-se o contestante. 
Com effento, diz o fiscal nesta carta: 
c. Rogo-lhe o favor de di~er ao Exm. Sr. D-r. 

Passos Miranda que si couber ou tiver logar, 
faça um protesto em meu nome ; eu não faço 
porque não sei como devo seguir. » 

Do exposto vê-se que no meio de tio curiosas 
e contradictorias asserções ácerca da eleição de . 
Codajaz, a causa unica séria e .real é a acta da 
respectiva eleição e comprehende esta illustre 
commissão que eu ti.nha razão para. dizer que a 
melhor defesa da minha . ~leição esta v a nos 

Pelo que respeita à eleição de Barcellos, 
julga-a tambem nulla o contestante pelos se
guintes fundamentos: 

i. o Fez a convocação para a eleição a 2 de 
Novembro, em vez de 31 de Outubro, o juiz de 
paz Valemtim Gonçalves Pinheiro, estando 
preaente o que o precediR. em categoria ; 

2.0 Presidiu a eletçlo o 21) jui~ de paz Ave
tino Sergio Bahia, em logar do i IJ, que nlo de-

tação e nos dias snbsequentes. Ora, desde que 
o fo juiz de paz de Bat·cellos, sem motivo co-
nhecido dei:x z -
dia 31 de Outubro ou f o de Novembro, é perfei .. 
tamente correcto o procedimento do _seu imme
diato. . . 
acto que o presidente da provincia com
municou á camara de Barcellos· haver o fo 
juiz de paz perdido o cargo por ter aceitado 
e prestado juramento de um posto da guarda. 
nacional. O presidente da camara. intimou 
dessa· decisão ao citado juiz de paz, e este, 
conformando-se com ella, não compareceu para 
presidir á eleição. Substituiu-o por il':lso, muito 
legalmente, o 2° juiz de P.az, a. quem entre- · 

porque tamb jm aceitara· e prestara juramento 
de um posto da guarda nacional. . O proprio 
contestante, porém. emibe entre seus doeu-
men os, uma cer 1 ao negat1va. cerca e se
melhante facto. 

A circumstancia allegada. em 3° logar vem 
referida na aeta, e poderá,· quando muito, ser 
considerada uma irregularidade, mas não vicio 
essencial no processo eleitoral naquella pa• 
rochia. 
· A quarta arguição, finalmente, é sobremodo 
frivola, porque o primeiro immediato- só passou 
a 4° juiz de paz tlepois que o primeiro perdeu 
o cargo, e, portanto, só podia ser convocada nes
se caracter na vespera da eleição ou no dia 
marcado para esta, caso nl!:o se houvesse orga
zado antes a respectiva mesa. 

Eis a que se reduzem os vicios increpados a 
eleição da. parochia de · Barcellos, onde aliás 
correu o pleito muito r~g~larme!lte, fi.caD;do 

' eu oito votos., o contestante cinco e o Dr. Inglez 
de Souza dous . 

Ao passo que o contestante descobre tantos 
defeitos nas <Jua.s mencionadas eleições, nem 
uma palavra articula contra as das parochias de 
Moura e Tauapessassu, inquinadas ambas de 
nullidades insanaveis. 

Nesaas parochias só o contestante é votado: 
em uma tem sete votos e em outra dous. J:i é 
uma. preaumpçilo de desconfiança contra. a ver
dade destaa. 
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a acta refere que faltou 1, o contestante não 
podia ter alli ma.is de 6 votoa, entreta.n.ta que 
âpparecem 7 votos expressos. 

Ainda mai.~ ~ entre os eleitores de Moura 
não menciona a. certidão ·o n.ome de Antonio 
~e O~iveir:a. Horta, que aliás :figura na citada 
mscr1pção. · 

Conata ... me que o tabellião que passou a 
certidão present~ dera. posteriormente outra. di
versa ao contestante com o fim de tiral-o do 
embaraço em que o collocou a acta. eleitoral. 
Si isto é verdade~ znais razão s.ssiste-Ule para 
duv-idar da valida.de de tal ele~ção,_ evidente-

pectiva mesa. parochia.l. 
A eleição de Taua.peesassu é uma farça ar

ranjada. pelo pad1•e. Dacia\ :muito conhecido 
.na1 provincias do Pará e Amaz-onas. 

Na.quelb. pa.~oehi~ e~r.\em apenas 4: · elei
tores, e nunca se pôde fazer alli eleição pelo 
novo systems. Apparece, porem, agora uma 
acta de eleição, que fôra melhor não chegasse 
ao conhecimento da Ca.mara. doa Sra. Depu-
tadcs. -

Aprecie esta illustre commissão o seguinte 
trecho da referida acta: c Presentea~ As 9 horas 
ds m$nhã os cidadões Hilario Pereira de Je
sus, Amancio de Mendonça, i 0 e 3° juizes de 
paz, e não tendo eom.?a.t-eci.do o 2° nem o 4.o 
juizes de paz, o preside:ate da mesa chamou os . - . . . . 
e Amancio de Mendonça para. substituir os 
juizes de paz que deh::ara.lll de comparecer: 
. BrlJ..no da. Costa. Fo!~.seea, itnmediato em votos 
ao 4o juiz de paz, convocou a Lauriano José de 
Carvalho para subs~ituir ao i 0 , 2~> e 4-o sup
:plentes do juiz de paz, que tambem deixaram 
de comparecer. -.. 

-Ningu.em. ha certamente que entenda seme
lhante organização de rnesa. paroehie.l, em que 
foram ou a.tt()pellad&a ou p~eteridaa todas as 

_ prescripções legaes. 

votos expressos, sem se saber que fim teve ou 
porque dei:::s::ou de votar o 3o. eleitor. 

Jul '.não ser reciso accrescentar uma .só 
palavra mais pa.ra ftJlminar essa inepta. e ao 
mesmo tempo audaciosa fraude elr>itoral. 

Terminttrei a. presente exposição refutando o 
q'\:l~ di!!s~ o eontesta.nte, com tela.ç.ão 9-0 diploma. 
que e:tpediu-me ajunta apuradora de Manáos. 

Quando, en:1 1881, o honrado juiz de direito, 
presidente dess~ junta, e~pediu diploma de ·de .. 
putado ao contestante, sem querer entrar no 
eu. me das eleiqões e teduzindo o pa.p~l da junta. 
ao de simpl~s sommadora de votos, mereceu. 

magistrado, porque manteve a. mesma. opinião e 
cumpriu o seu dever. 

Esta simples eonsidera~ão basta para que s~ 
ajuize da razão com que o contestante acoíma. 
de nullo o diploma qu.e me foi conferido. 

Entretanto, sabe o contestante que, ainda. 
qaando se resentisse o meu diploma da falta de 
alguma formalidade le~al~ nem por isso ficaria. 
prejudicado o meu direito de legitimo repre
sen.ta:ttte da. na.çã:o, pol'que a.hi estavam as actaa 
eleitoraes, para que por ellas m•o garantisse a. 
Camata. dos Srs. Deputados. 

Em conclusão, ai itlgum argumento mais' me 
fosse necessa.rio adduzir :para demonstrar a le
gitimidade de minha. eleição, eu app~llaria. 
para o fs.cto siglliticativo do pleito realizado a 

J ir u · m a o re nc · ento da. 
vaga de um deputado pro-vincial pelo 1° districto 
do A.lZlazonas, pleito em que · ainda utna vez 
sa.hiu. V6ncedor o candidato do partido liberal • 

E' ;:~. verdadeira prova real da pureza do meu 
diploztJa. 

A' vista das razões expostas, tenho a :mais 
firme confiança em qne esta illustrada comznis
são, approvando Q& eleições das paroebiaa da 
Conceição, Nossa Senhora dos Remedios, Codajaz 
e Barcellos e all.n.ulla.ndo. por fralldulenta.a, aa 
de Mo%U'a e Tauapsss~ssú, se dignará reconhe-
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cer-me deputado pelo primeiro districto da 
provineia do Amazonas. 

Rio, 28 de Fevereiro de 1885.-Dr. Satyro 
.de Oli'Dei1·a Dias. 

N. 70- !885 

Pro-Dincia rlo Para (5) districto) 

A 1'" eommia~ão de inque:-ito. tendo exami-
'!lado as aetas as e e1ções pro~e 1 as ~as paro
chias que eompoem o 5° d~str1eto eleitoral .da 
provincia do Para, e cons1d.erando qu~, alem 
.dos votos dados na paro~h1a. da· Pra:nha ~o 
Dr. Theotonio de Brito. e tomados por Isto dis-
tinctamente na apu:a.ção ger:~.l, os quaes devem 
.ser contados ao Dr. Theotonio Raymundo de 
Brito, e sem fallar nos set~ vot~s da~o~ na 
paroehia. de Sousel ao Dr. J~se Mar1a Leità<? ~a 
Cunha por eleitore:; que de1xat·am de exh1b1r 

• •> 

-este candid~to ; as d~mais irrogularidadea, ar
guidas ao processo e1ei:oral, caso prevaleces
nem não influiriam ns. verdade e resultldo da 
.eleição ; é de parecer : . . 

i.o Que sejam approvadas as d1tas ele1ções; 
2.o Que sr>ja reconhecido e d~el~rado ~epat~~' . . . 

·da. Cunha, que obt~ve ~aioria abs:>luta de 
votos. a-

Sala da commissão. 4 de Março de 18 o.-
Bento Ceciliano dos Santos Ramos.- M. 
Al'Des ele Araujo.- Al-Daro Caminha.- Joa

. .guim Ta'Dares.- Sr.tmu~ l Mac·Dow3ll.- Joa-
quim Pedro.- Franklin Doria.- Jose Ma
ria1mo.- Jose Pompeu de A. Cavalcanti. 

N. 7t- i8S5 

Minas Ge1·aes (1.7° districto) 

A 3• commissão de inq uerito, tendo examinado 
·a e etçao o 1s r1e o e mas eraes, e e 
_parecer : 

i. o Que se annulle a eleição do collegio da 
Jequitahy, por ter sido assigna.da a acta no dia 
seguinte ao da. eleição ; 

2.o Que se approvem tod:ls as mais eleiçõe3, 
=inclu3ive a do Rio Manso ; e 

3.o Que s~ reconheça e prochme deputado 
pelo m3smo t7o dis·ricto o Dr. Antonio Felicio 
dos Santos, que obteve no 1° escrutinio Inaioria 
·absoluta. Je votos. 

Sala das commissões em 5 de Março de 1885. 
- Segigmundo Antonio Gqnçal-ues.- vencido na 
·conclusão sobre o collegto do R1o Manso.
M tirtint Francisco Ribeiro de And1·ada .- A. 
S. Carneiro da Cunha.- Carlos Peia:oto, 

·vencido quanto a _Jequitahy.-! · I. Ribeir_o 
• 

-ção do Rio Manso.- Prisco 
Eufrasio Correia.- Sinimbü 
·fino Cintra. 

N. 72--!885 

Rio Grande do Sul (4° districto) 

· A' 3'"commi•são de inquel'ito foram presentes: 
o diploma. de depu.tado expedido ao CIJnselheiro 
"Francisco Antunes M~:~.eiel, pela janta de apu-

ração composb do juiz de direito da sede ~o 
4<> districto do Rio Grande do Sal e 15 pr88l· 
dentesde mezas eleitoraes; uma aparação da 
mesma eleição e:tpedida ao candidato Dr. Fran.:.· 
cisco da Silva ·Tavares por sete juizes de paz ; 
as auLh·•nticas de primeira e segunda elei~.ão 
as mez o re er · o · s i o ; a eon es-

tação e documPntos offereeidos pelo candidato 
m"nos votado contra a eleição do diplomado. - . 
mencionados nas authentica.s das 26 mezas elei
toraes, e apurando-os como vinham nellas 
m~ncionados foi a se~uinte: 

Conselheiro Maciel 1057 votos, e mais 2 em 
separado. 

ur. Silva Ta.varesi.052 votos, e mais 4 em 
separado. · 

A apuração dos sete juizes de paz, sommando 
promiscuamente todos os votos é a seguinte: 

1056 .. 

Nesta apuração foram descontados, depois, da - . . 
' separado e mais dous votos aos ap~rad?s pro-

miscuamente pelas mezas do 2° d1struHo de 
Piratin e a i'" sec ão d3 Pelotas, ue a mesma 
apuração ec arou nu los, descontando os doas 
ultimos do conselheiro Maciel por ter sido o 
mais votado. 

A' 3'" commissão ap1•esentou o Dr. Tavares 
um arrasoado explicat: vo das som mas e des
contos operados pelos sete juizes de paz, acom
panhado de documentos, allega.ndo mais : 

1. o Qlle era nulla a. eleição, em 1° escrutinio 
da meza. irregularmente organizada, do 4° dis
tricto do Livr~mento, .nullidade que importava 

' José dos Santos Martins que, exeluido em 1883 
do alistamento, eutretlnto .foi chamado a. votar 
e votou. 

O candidato diplomado doaistiu de apresentar 
contestação escripta ás arguições do contendor, 
pelo que se abriu o debate oral entre ambos. 

Allegou entA:o o conselheiro Maciel, depois 
de defender a sua votaçlo: 

io Que ã. nulliJade arguida contra a eleiçlo 
do Livramento, oppunha a nullidade da elei<}~O 
do l 1 districto de Piratiny, em 1o escrutinio, 
que alterava o resultado rla eleiçlo neat'3, re
querendo que ella fosse julgada, caso a eom
miaslo julgasie a. do Livramento. 

2. o Que a mesa eleitoral do 2J distrieto desta. 
mesma. parocbia, é plenamente nulla, por se 

r o aniza o e novo em escru m1o, s 
8 horas da manhã do dia. da. eleição, sem con
vocação dos que deviam formal-a, excluindo 
alguns destes, um dos quaes protestou contra 
este procedimento na aeh da eleição, violando- . 
se abP.rtamente todas as disposições do art. 181 
do regulamento eleitóral. 

Nesta mesa é gran·ie ·a maioria obtida pelo 
Dr. Tavares sobre o diplomado. 

3. o Que na 3'" secçilo da parochia. de Pelotas 
a mesa apurou para o Dr. Tavares um voto de 
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uma d& duas cedulas encontradas em um mesmo 
involucro, como declara a a.cta respectiva, e ó 
eontnrio ao a.rt. i46, § 4o do regulamento 
eleitoral. . 

A com missão julgando válida a eleição em 
fo escrutinio do4·) dis r· i ramento ve-
rifieou que os pontos de eontesh~ão entre os 
contendores se reduziam ás seguintes que~tõas 
que vai forn.ula.r (em relação á votação do 

! • 

t.a Deve-se contar o voto em sepa.ralo por 
ter sido eaeripto em papel pautalCI1 (2~~> secção 
de Pelotas ). 

2.• Deve-se contar o voto em separado por 
ter o nome-Silva. do candidato escripto em 
breve ~ (Parocàia de Cangussú). . 

3.a Deve-se contar o voto do cidadão que em 
fo escrutínio, chamando-se a votar o alistado 
José Candido Alves Pereira. apresentou-se e 

· - - · · ~- · elo 
qual a mesa duvidou de sua identidade quando 
em 2° escrutinio acujiu á chamada de José 
Ca~ndido Alves Pt>reira, nome que desta vez, 

1 a rv çao a mesa, a<Jsl 11 

int<>iro ~ (Parochia do Cerrito). O titulo que 
exhibia era de Joaé Gandido Alves Pereira.. 

cidadão que votou sem exhibir titulo, contra o 
q, ue se reclamou em mes :L eleitoral, embora esse 
tltulo fosse agora presente â commissão para. 
provar que o dito cidadão est.á alistado ebitor 
onde votou 1 (Parochia do Boq uete). 

5.• Deve-se contar o voto apurado de uma 
de duas cedulas encontradas em um mesmo in
volucro 7 ( 3• secção de Pelotas) •. 

6." Deve-ae contar o voto em separado do 
eleitor excluido e~ 1883, que mediante. re~la-

parocbia do Livramento.) 
7. • E' valido o voto do eleitor pronunciado 

em erirt1e inafiançavel,absolvido unanimemente 
pelo jury. e mandado aubmetter a novo j~:!~a
mento pela Relaçlo, por appellaçlo ex-oBlcio 
do presidente do m 1amo j ury ~ (2o diatricto ds 
Pira.tiny.) 

8.• E' valido o voto do eleitor que em to ee
erutin:o votou no 5o diatricto elettoral do Rio 
Grande do Sul, e em 2° escrutínio votou no 
4o districto eleitoral da meam·1 provincia W 
(i• see~o de Pelotaa.) 

9. • E' valido o voto do eleitor que requereu 
sua eliininaQão do aliatamento, em i4 de S'3-
tembro de 1~83. por muda.nça para outra co
marca, tendo sido no mesmo dia averbada. a 
transfereneia de domicilio em seu titulo e livro 
de talõ!s, (não se tendo publicado sentença ai
gama de eliminação de alistamento, nem ha
vendo sido alterado pelo juiz de dirP.ito o mesmo 
alistamento em rehção ao requerente. que por 
isso perma.n ~ceu nelle e no registro dos eleitores 

, da comarca 1 (3t. secção de Pelotas.) 
~ate eleitor que se dizia mudado para o Her

val não se alistou alli na revisão de 1883. 
10•. Deve-se contar o voto do eleitor do 

2o districto ctue foi votar no 3° districtO d8. 
mesma parocliia, por ter recebido aviso do i o ta-

bellião do termo; de estar transferido do 2o para 
o 3° districto 7 

Acta do 2° districto d~elara a a.ul'encia deste 
eleitor que votou no 3o, on ie exhibiu seu ·titulo 
do mesmo 2'> distrieto ; onde votou em {o es
erutinio ~ 

ii". Sendo nullos todos ou algans destes vo
tos, tomados promiscuamente, d •vem ser de
duzidos do candidato maie votldo '{ 

voto que dá. 
A' 4" questão-Negativamente, por sete votos. 

pois, ninguem póJe validamente votar sempre· 
liminarmente exhibir o seu titulo, enten..iendo. 
os dons votos vencidos da. commissão, que
a identi:lade do eleitor estava. provada. 

A' 5t. questão.-Negativamente, por sete vo
tos. por ser contrl;\ disposição legal apura1• voto 
de cedula. com outra encontrada em um 
mesmo envolucro, julgando os dous votos venci-
os a. commlSSao, que o regu men o e et ora 

discordava da lei neste ponto e por isso não era
via ser observado. 

mi:lsde de votos. 
A' 7• ques~o.- Negs.tivamente, por cinco

votos, qu'3 julgaram não poder votar por di!!po
aiçlo constitucional e outras disposições de lei o
pronunciado em querella CJU devassa, e suspen· 
der a pronuncia, em tal caso, o exercicio dos 
direitos politicoa e das funeçõ~'• p •blicas, jul• 
ga.ndo O'! votos vencidos que esta decisão é con
trar:a ao1 arts. 8°, 9i e 92 da constituiçlo po· 
litica, inqoriptos tnt•talmente no art. 2o e Oll• 
Lroa da lei eleitoral vigente, e cont~ria ao
art. 29 da lei de reforma jadiciaria àe 20 de 
Setembro de t87i que declara como efi'eito da. 
pronuncia. suspender o direito de ser votado &
exercer funeções publicas. 
A~· que~~o.-Não, por sei~ votos, julgando. 

eleição, entendendo os votos vencidos que não é
este o ca~o da mesma ebição de que faJla. a lei, 
atten.dendo-se ás eircumsta.ncias diversas de
tempo e logar em que o voto foi recebido. 

A 9& ques\ão, negativamente, por sete votos, 
porque a alteração no regje~ro el~itoral é uma. 
consequencia da eliminação, julgando os votos 
vencidos qae, pela lei eleitoral, a eliminação. 
só é procedente nos termos em que ella. à. 
manda processar e que foram todos preteridos .. 
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A' iQa.questão.-Affirmativamente, por cinco 
votos, que julgaram dever-se contar o voto do 
eleitpr dado de. boa fé e desviado por manobras 
cuj~ efficacia a c~mara. não póde approvar. do 
exerci cio de um direito que manifestou querer 
exercer votando no me e um de 
cujos districtos de paz estava alistado, e de cuja 
aeta consta que foi chamado e estava au
sente; julgando os votos v~ncidos que o eleitor 

A ifa. questão.-Affirmativamente, com res
tricções q ua.nto ao principio geral de descontos 
de votos, em quaesquer circumsta.ncias, do 
mais votado. · 

Em resultado destes julgamentos, verificou a 
commissão que a apuração feita de conformi
dade com elles, dá. a seguinte votação para os 
candidatos. 

Conselheiro Francisco Antunes Maciel 1.055 

·em separado por ter sido escripto em breve (S. a.) 
.o sobrenome Silva ; · 

3. 0 Que tambem se conte ao mesmo canii
dato o voto do eleitor José Candido Alves Pe
reira ; 

4. o Que não se lhe conte o voto do eleitor 
Antonio da Cunha e Silva que não exhihi11 seu 
titulo ; · 

5. 0 Que se desconte ao referido candidato o 
voto apurado na 38 secção de Pelotas, de uma 
ce u encon ra a com outra. 1gua n um só in
volucro ;· 

6. o Que não se c:onte ao conselheiro Fran-

eleitor exclaido em 1883 e depois incluido em 
1884 (4° distrlcto da parochia do Livramento) • 

7. o Que seja descontado ao conselheiro Ma~ 
.eiel um voto no 2° districto de Piratinim, onde 
votou o eleitor Alipio Manoel Lucas pronun
ciado em crime inafiançavel ; 

8. 0 Que tambem se desconte ao mesmo con· 
aelheiro o voto do eleitor que em 1° escrutinio 
votou no 5° districto eleitoral, e em 2 J eseru• 
tinio no 4° districto (i' secçio de Pelotas) ; 

9. 0 Que se desconte ao referido conselheiro 
.o voto do eleitor que foi eliminado, á requeri

. mento ~eu da ~a. seeção de.Pelota.s, onde votou; 
lO. 0 Q11e seJa contado ao conselheiro Maeiel 

o voto do eleitor Candido Fernandes dos Santos 
do 2° districto. do Livramento que votou no so: 

H.o Que se ama rovadas todas as . · -
o re er1 o 0 1stricto da provincia do Rio 

Grande do Sul ; 
12. o Que seja reconhecido e declarado de

P?-tado o conselheiro Francisco Antunes Ma
etel. 
. Sala dà.s commissões em 5 de Março de i885-
_. Francisao Prisco de Souza Paraizo .
M artim Francisco Ribeiro de Andrada.-F. 
J. Riõ8iro de Menezes.- SY,ismundo An
. tonio Gonçal,es. -Sinimbü Junior vencido 
porqüe tendo à mesa eleitoral recebido o vo~ 

do eleitor Antonio-da Cunha e Silva deve esse 
vot~ ser contado. visto haver ~ido exhibido pos
terlOrmente perante a com.mtssão, o seu titulo 
e ser esta anterior e ultima revisão.- Carlos 
Peia:oto, vencido com o voto em· separado.-
E Oorr i · · 
-A. S. Carneiro da Cunha, vencido, com o 
voto em aeparado.- Delfino Cintra, vencido, 
com o parecer em separado. 

Voto separado 

Divergindo da maioria da 3a commissão de 
inquerito, que para. concluir pelo reconheci
mento do conselheiro Francisco Antunes Ma
ciel, que ficou com maioria apenas de um voto 
sobre o Dr. Francisco da Silva Tavares, teve 
de descontar a este um voto que lhe foi dado na 
3a secção da cidade de Pelotas, em cedula que 
com outra contendo tambem o seu nome fora 
encontra a . entro e um envolucro, vimos JUS
tificar o nosso voto e apresentar emendas de 
accordo com elle. . . 

' da commissão por aquelle desconto para ter de 
se reconhecer deputado o Dr. Tavares, que 
ficaria· com vota ão i ual á do conselheiro 

ac1e , que por ser mais moço seria preterido 
Ainda ha. outras questões que se tivessem 

tido diversa sol11ção dariam este resultado, e 
como aq11ella a tiveram inteiramente contraria 
ao espirito da leL 

Começarei pelo alludido desconto. 
E' certo que o art. 1.47 § 4° do regulamento 

n. 8213 de 13 de Agosto de 1881 dispõe «etue não 
se apure a cedula que com outras for encon
trada dentro de u.m só. envolucro :. -. é cl~ro, 

' qne um só eleitor de mais de um voto, o que se 
daria se fossem todas apuradas. Uma vez, 

orém ue · C 

do-se um só voto, sendo re11peitada ·a manifes
tação da vontade do eleitor, que era suffraga.r o 
Dr. Tavares, porque descontar-se a este esse 
voto, que a mesa apurou W 

C11mpre ter em .vista que trata-se de um 
eleitor sobre o qual não se agitou questio 
alguma, cujo pensamento está. perfeitamente 
conhecido, não se podendo a.ttribuir senio a 
engano o appareeimento de mais de uma cedula 
no envolucro com que votou. 

Serã, porém, o caso de dizer-se dura leUJ, 
sed leUJ? Nlo, por certo ; porque a ultima parte 
da disposiçA:o citada firma a .competencia da 
camara para resolver a questão desde que 
ma.nda remetter-lhe taes cedUlas. Si ella nada 
pudesse fazer, para que essa remessd Era. com-
latamente escusa a. r - A ' · 

contra a apuraç~o de taes cedulas, equiparan
do-as ás cedulas marcadas. Não tem procedencia 
esse argumento porque, para. se reconhecer que 
não é de tal marca que cogitou o legislador, 
basta attender a que a lei manda apurar a 
cedula que contem nomes em numero superior 
ao dos que devem ser votados, desprezando-se 
os excedentes. Ora, tambem se poderia consi
derar essas cedulas como marcadas • 

No caso de mais de uma cedula, o que me 
parece, desde que contem o mesmo nome, · é 
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, 
mesa leg-almente constituida.. 
. E é iniquo que um equivoco manifesto pro
duza semelhante resultado. 
· Ao passo que se procede com e~se rigor para 

com o Sr. Dr. Tavares, opina. a maioria da. com
missão para que ~e conte ao Sr. conselheiro 
Maciel o voto do eleitor Candi.Jo Fernandes dos 
Santo<~. dado no 3o distrieto do Livr.1mento, 
qoand_? es~ava. elle alistado no 2o districto 7 o 

Esse eleitor, alistado no 2o districto, apre
sent~u-sa perante a mesa do 3o, para v<?tar, ~em 

na lista dos el~itores. A mesa eiLoral recebeu 
o seu voto e o apuro o em · separado. 

v 
va.me:nte no logar onde está inscripto o nome 
do eleitor , e não· podia a mel'la receber o 
voto de quem não estava na lista da chamada., 
e portanto não foi, nem podia ser cham11.do. 
A me~a commetteu um abuso~ qne, á genera
lisar-se com a approvaç!o da camara. doa de
puta aos. ha da forçosamente concorrer ainja 
mais para viciar e perturbar as nossas já. tão 
Yiciadaq eleições. A lt~i védl terminantemente 
qug vote o eleitor em logar diverso do da 
mscr1pç o ~>em que requetra an se o en 
sua transfdreneia. 

Alle.~a o eleitor · Candido Fernan ies 
an os que rece eu avtso o 

termo para ir votar no 3& districto. 
A falsidade desta declaração mais demonstra 

a. impossibilidade de aceitar o seu voto sob o 
pretexto 'de boa fé. Não só, não se f•zem taes, 
avisos ou communicações, constituindo a falsa. 
allegà.çio artiftcio dG que serviu-se o eleitor e a 
meu, como para s3r ver.:ladeiro o aviso · deve
ria ter havido a transferencia. Ora, provou-se 
com documento nlo contestado que o eleitor em 
questio nem ao menos requer~>u a transferen
cia.! Como poderia poiB, receber do tabellião 
o aviso de am acto que não existi11 'I Não é 
crivei. · 

Pareee fóra de duvida que ~sse voto não pó:ie 
d~ix~r de ser deduzido da. votaçã~ que nesse 

A' vista do exposto propomos como emendas 
ao parecer da maiot·ia da commissão : 

i. o Que não se desconte ao Dr. Francisco 
da Silva. Tavares o voto da ga. secção 'da. cidade 
de Pelotas, cujo desconto propõe a maioria da 
eommissão; 

2. 0 Q·re não se conte ao conselheiro Fran
cisco AntuMs Maciel o vot.o do ~l·~itor Ca.ndido 
Fernandes dos Santos dado no So districto do 
Livramento, para. onde não fôra transferido ; 

v. I.-19 

3 .0 Que seja reconhecido deputado o Dr. 
Francisco da Silva Tavares • 

. Sala das commissões, 5 de Março de 1885.-
0a1·los.Peia;oto .-E. Oorreia, com restricção

uanto. a primAira. e terceira emenda. -A. A. 

A 2• commissio de inquerito, tendo· exa
minado com attenção as differentP.s a.•Jtbrmticas 
dos coUP-gios eleitoraes do 2o districto da· pro
víncia da Bahia, achou-as regulares, e, pois, é 
de parecer: 

Que ~ejam approvadas as eleições do 2o dis
trieto da capital da Bahia, e que se·a reconhe
cido e proclam~do deputado o co:1selheiro João . . . 

- ' maioria absoluta de votos. 
Sala das commissõ~s, 5 de Março de 1.885.

Visconde de Souza Oarualho . - L eo oldo de 
Bulhões.- Schutel.-A. Carlos.- Carlos 
Affonso.- Alcoforado Junior.- Alberto Be
:amat .- Alfredo Chaves. 

N. 74-1885 

Prouincia da Bahia (6o districto) 

A 2a. commissão de inqnerito, tendQ exami
nado com attenção as dil!erente~ authenticas 
dos collegios eleitoraes do ô\) districto da pro .. 
vincia da Bahia, achou-as regulares, e, pois; é 
de parecer : · 

i,o Que sejam approvadas as eleições do 6o . . . . . . 

votos. 
Sala das commissões, 5 de Março de i885.

Schute~.-Leopoldo de Bulhões.- A. Carlos. 
- (Jarlos Affonso.- Alfredo Chaues.- Alco
forado Junior.- Alberto Bezamat.- Vis· 
conde de Sou~a Car'Oalho. 

N. 75- i885 

Pro,incia de Pernambuco (9a districto) 

A {a. commissão de inquerito examinou as 
aetas das eleições do 9° distrieto da. província 
de Perna.mbueo, em to e 2u eserutinios, e não 
encontrando irregularidades que inquinP.m de 
nullidade a.s referidas eleições, reconheceu que 
obteve maioria no 2° escrotinio o Dr. José Bar· 

r. o Gal ã · Alcofi rado Junior e assim é de 
parecer : 

f.o Qtie sPj"l.m approvadas as eleições do 9° 
districto de Pel"nambuco ; 

2.0 Que seja reconhecido e declarado deput_ado 
o Dr. José BPrnardo Galvão Alcoforado Jumor. 

Sala daR commissões em 5 de M~rço de 1885. 
-Joaquim Pedro.- M. Al..,es de Araujo.
Franklin Doria.- Al11a1Ao Caminha.- José 
Pomueu de A ." Ca'l'alcanti.-loo.quim Tavares. 
;_ S·imuel Mac-DoweU.- Bento Ceciliano 
dos Santos Ramos.- h se Marianno. 
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N. 76-i885 

Pro~incia da Parq,hyôa (5° districto) 

Baseándo-se, além. dís:;o, a contes~_ção apre
sentada em documentos que a comm1ssão p~o
visori9-, a. camara. dos deput8:dos e es~ .commts
são reconheceram terem stdo grosse1ra.mente 
falsificados, e ficando cem. maioria. de "otos o 
candidato impugnado, ai~djl, quando não se con~ 
tasselll os votos de 500 eleitores c aja annullllção 
se pedia, é a c~mmissão de pa;recel' : 

_Que s~ja reconhecido deput_ado pelo 5° dis-
. 

Carvalho. · 
Sal~ das eommiss~es em 5 de Mar~o de 1885. 

_ J im Pedro.- ltf. Al-çes de A,-·au ·9.-
Fran~tin Do1·ía.- Jose M aríanno.- oa
guim Ta-uares.- A~'l>a:ro Cami11ha.- Sa1YLuel 
Mac-Dov;;eU.- Jose Pom,pet~ de A.. Oa'!Jal-

Visconde de Souza Carvalho, Felieio do.sSantos~ 
Almeida Oliveira, B~rão da Leopoldina, Cam
pos Salles, Alcoforado~ Prildente de !'for~es, 
Nascimento, Deltino Cmtra, Andrade Frgue1ra, 
Ribeiro de Menezes, Zama, Bento Ranios~ Leo

lva.ro Botelho Rodri o Sou~a. 
Antonio Pl'ado, Jos~ Maria.nno, Ara.ujo Pinho~ 
Amaro Cave.leanti, Ferreira de Monra~ Barão 
do ·Guahy ~ Gonwtlves yerreil'$, Cor!'êa de· Araa-
JO, ra.UJO , t 

João Penido. Mascarenhas, Rodrigues .Alves, 
Alfredo Chaves, Castrioto, Silva Mafra, Hen-. 
rique M~rqnes, Gaspar Drntnmond e Leitão da 
Cunha, abre-se a sessão. 

E' lida e approvad-e a. acta da sessio antece
dente. 

o Sn. f o SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Cópia da e.eta do 2' escrutínio da. eleição de 
um de-pu~do geral pelo 8~ districto. <1.!' prov}n
cia de MlMS Geraes.-A 3a. eomm1asa.o de m-
querito. 

Requerimento do Dr. Antonio 
drio-aes. como· roeurador 

em z.- • Souza aruns contes ante e a gumas e eu;oes 
O Sa. Pa:csrnSNTE:-Est& :findo o expedienta do 3' distrieto da. provincia do Piauhy, pedindo 

e nada maia h.a. ~ trs.ta-r. ~ "[)Ú.bti~.-a.~~o de um doeumento.-A.' {~~o conl-
A mesa está informada. de que se acham "ltlissão d9 inquerito. 

lavrados varios pareceres que ainda depend~m o sr. Andrade Figueira\ ob
de assignatura; si forem apreseBtados ho;e, tendo a. palavrá. pela ordem, diz que, se bem 
irio a iznprimir no jornal da casa, afim de com.prehendeu o teor ~a petição, eU~ . é p~L" 
serem dados pa.ra. ordem do dia. com o.s qnfJ sua. natureza urgente~ vtsto q_ue o l>etlctona.rH) 
acabam de ser lidos. pede a p11blieação de um documento, que o:ffe-

22A 8JESÃO Plt:XPARATOIUA lllM DE MA:SÇO 
DE f885 

PrcJiàenc.ia do s,. , Moreira de Bar)"OS 

Slnf~fA.RfO.-tcitura. O 11pprovaÇ1I:O da. aeta,-Ui'ltDll':ln'E, 
- Qhsor'laçõo~ o TOIJ..ll~timoni.o -vorllal do Sr. Andrade 
fJguoira.-E%plieaçoDS dos Srs. Alves do Araujo o pro.;i. 
donl.o.- B.oqnor\mcn\o\ 1orbnor. do:1 Srs. Da-rio do 
Guahy, Araujo Pinho, A.ndrall.o Figuoira, B. do l\!lon
donç~ &bdt\t\O o Za\\\1!.. 

A's H ho:ra.s, aebando-se presentes os Srs. 
.Moi"eira. de Barros, A.tfoa.so Celso Junior, Coa ta. 
Rodl"igttes~ Miguel Castro, Horta de Ara.ajo, 
Cs.rlos Peixoto, Diogo de Vasconcellos, Thomaz 
Coelho, José Pompeu, Franklin Doria., Castello 
Branco, Valdetaro, Sa.neho Pimentel, Prisco 
Pa.raizo, Rodri~ues Liroa., Chagas, Sc~utel, . 

' Silva Maia, Joaquim Pedro, Beza.mat, Monta.n .. 
dou, Bernardo de Men.don~a., B-asaon, Ba:i'ã.o de 
:Diamantino, Ribeiro da Luz, Duarte de Aze .... 
vedo, Soares, Ma.rtim Francisco, Cantão, .Adria~ 
no Pimentel, Mares Gui2o, Salgado, Fernandes 
de Oliveira, André Torres, Pessoa da Costa, 
Joaquim Tavares, Dantaa Góes , Theodareto 
Souto, Gomea de Castro, Siqueira. M&ndes. Car~ 
11eiro da Rocha, Sigismo11ào, Matcoli.no Moura, 
Aznaro Bezerr9, Pompeu, Uly:ss~ Vianna, 
Ns.buea, Olympio de Catnpo;=, Barros Cobra9 

Não leu esse documento, nem mesmo a. con
testação .. do peticionaria à eleição de qile se 
trata, do 3~ districto do Piauh , or ue s6 

oJe p e ser o respee vo parecer 1str1 UI o~ 
visto que foi hontern enviado à mesa. Nads por
tanto póde prejulga.r sobre o merho de seme-
lhante reclâmação. · 

P$rece-lhe, porêm, que, uma vez quo o Sr. 
pl'esidente, segundo os preeedonte~, tem dado 
para a ordem do dia s~guinte os pareoere1 im
pressos no jornal da casa, a. aousequeucia a ti· 
ra.r eom l'&lt.çio à peti91D, que acabl& de •er lida, 
e que não póde ser enviada á cornmi1slo -por• 
gue o parecer terá de ser votad:> antes q11e a il· 
lustre eom:sniaalo tom~ qualquer deliberaçlo. 
Si o pa.ree~r sobre o 3(1 districto do Piauhy tive~ 
de ser votado amanhã, esta claro qae a · petiçlo 
que aea.ha. de ser lida. iics:rá de nenhum eiieito, 
porqu~, ~ualqoer que seja ~ resolução que a 
comm1s~ao tome, não apr?ve1tarã • 

. -, . . 
dar esse parecer, pa:-a que não seja. dado para 
a ordem do dia até que a commissãe resolva. 
s()bre a.l,)ublieação do documento ; ou a mesa. 
terá de tomar a deliberagio de mandar publicar 
tal documento, caso jttlgue -que eU~ pó da es
els.reeer a. ca.ma.ra. 

O Sa.· A.t.vr.~ n111. A.tu •. t:33~- Peço . a. p~la.vra 
pela ordem.· · . . 

o Sa. P.aESIDENl'.s::- Te:n a pals.vr;(o nobre 
dep11tado. . 
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O Sr. Alves de .Araujo:- A pe
tição feita. pelo Sr. Dr. Coelho Rodrigues a esta 
. c amar&, para que seja publicado um documento, 
que s~ acha. junto a ella, foi por V. Ex. perfei
tamente des achada, mandando ue fosse á. ta. 
comm1ssão e 1D!!uer1to i mas o no re epu a o 
pelo Rio de hneiro pede à V. Ex. que sub· 
sLitua a commissão de inquerito pela. autoridade 

O SR. ANDRADE FrGUEIRA.:- Não h(tal. 

O SR. ALvES DE ARAUJ.> : - ••• isto ó, qua 
V. Ex. por si mande fazer esta publicação no 
jornal official ~e amanhã. Explicando como os 
factos se passaram, estou certo de que nem 
Y. Ex., nem a cama.ra. dirão ter sido irregular 
o procedimento da. commissão. 

O SR • . JosÉ MARrA.NNo:- Apoiado. 

Em bem dos interesses e do bom andamento 
dos negocias de que ella se occupa, a~sim co.:no 
d~ prompta abertura da assembléa geral, a com-

· mtssao em ra a a o a e as oras, e on em 
foi além das 9 horas da noite. Da. mos toda a. la
titude á. discussão e aos interesses que a.lli se 
debatem, e não tem havido quei'l:a de interes
sados em relação ao seu proce:lim.ento. A pri
meira reclamação que a·e apresenta é a do Sr. 
Dr. C:Jelho Rodrigues. Algum moti\·o, pois, 
teve a commis >ão para. as>im proceder, esse 
motivo dwo expol·o. 

S~be V. Ex., Sr. presiden.te, que annuncia.do 

o ' . e aquelle em que a commissão recebe exposi-
ções, dados os dias para a. contestação, segue--;e 
a discusJliõ e concluida. est3. é lavrado o are-
cer e aasignado. 

Em l'e!açio n.o 31 distt·icto do Pia.uhy foi este 
o procedimenLo que t~vemos. 

O Sr. Dr. Coelho Rodrigues,em nom'3 de um· 
dos candidatos, apresao.tou n sua contestação. 
Pouco import.a dizer que o candidato que con
testou tave apenas 17 votos quando o Sr. con'le
lheiro Do ria teve 06~, mu seu fim nAo foi con
testar o diploma do conselheiro Doria .. Teve 
logar a discussão, e o Sr. Dr. Coelho Rodr1gues 
esteve presente, fallou duas vezes, o, conclllin
do, lavrou a commisião o se11 parecer, que foi 
a1signado, parece-me, que ha cinco dias. E já 
o Sr. con~elheiro Duria deveria catar reconhe· 
cido por esta camara, si não fosse neceasario 
apurar-se o maior numero dG pareceres, afi.m 
de ue a eamara. dos Srs. ddputados não se 
a risse com numero .. res nc o. pata os. 

E' agora, depois de 5 dhs de assignado o 
parecer do Sr. conselheiro Doria llOr tojos os 

·membros da commissão, que o Sr. Dr. Coelho 
Bodrigues apresenta uma reclamação para pu~ 
blica.ção de documentos presentes a ella. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA-: -Mas V. Ex. 
tinha dado &utorização para fque fossem publi-
cados, e foi retirada. hontem. .. 

O SR. ALVES DE ARAUJO :- E' nesta expli
cação que vou entrar. 

Depois de a.ssignado o plreeer apresentou-me 
o Sr. Dr. Coelho Rodrigues. estas tres tiras do 
Jo1·nal do CommeJ·cio (mostra), pedindo a. sua. 
publicação. Recebi-as. Disse-me elle que havia. 
uma duplicata nos papeis a resentados, e ue 
nao quer1a que a.ss1m osse e1ta a pu 1C9.ção, 
convidei-o a irmos á secretaria e com o seu 
proprio -punho riscou cinco ou seis paginas que . . . 
papel. que gnar~ei. 

Lendo mais tarde, pois no momento come
çaram os trabalhos da commissão, o que con· 
tinham as tres columnas aqui impressas, assi
gnajas pelo Sr. Dr. Coalho Rodl'igues, vendo 
quG era uma ·correspondencia por S. Ex. publi
cada l'a muitos annos, .que nella. se tratava de 
pessoa. c'l:tranha aos plGiteantes, que não con
tinha materia que viesse esclarecer á. camara., 
entendi não ser isso re ular. 

A norma seguida pela. commissão, em relação 
a. publicação dos documentos, tem sido unifor
me, ea:la. um dos relatorese entende-se éom as 

' ,. 
documentos que devem ser publicados para es
clarecimento da camara. 

dessa publicação, mande 
(Riso.) 

0 SR. ALVES DE ARAUJO:-Nestas condições, 
sendo recebido o documento quando sé aahava. 
findo o proc~sso, achando-se o parecer la\·rado 
e assignado por todos os membros da comrnissão, 
eu tive ~scrupulos de por mim mandar publi· 
cal-o, e sujeitei a. questão :i. commissão decla
rand?-lhe que o documento fol"a ~pr~sentado 

' lação alguma com a eleição de que se tratava, 
e que não tendo vista. parte contraria e da com
missão eu dese · ava saber si deveria or.lenar a. 
sua publica.çã':l. 

O SR. ANDR:\DE FrGuEraA:-Mas V. Ex. 
man:lou publicar. 

O SR. ALVES DE ARAuJo:-Desculp:3 V. Ex. 
A primeira. commissão de inquerito trabalhJ. 
publicamente, concorre aos seus trabalhos quem 
a elln. quer concorrer, e portanto não póde 
haver sorpreu. 

Tendo a commissão deliberado, depois da 
discussão que houve a respeito, que não ti· 
nha.mos competencia para rec~ber e P.ublicar 
esse documento, appareceu na eomm1ssão o 
Sr. Dr. Coelho Rodrigues. Chamei a S. Ex. e 
disse o que se havia passado na vespera, que o 
documento tendo sido apresentado fóra de 
tem o, um dia. de ois de lavrado o parecer, não 
tendo re ação a guma com a mater1a e que se 
discutia, porque se referia. ~ um illustr~ c~
dadão que não entrou no ple1to, a eomm1ssao 
havia resolvi -Jo não publiea.l--o por não ter sido 
presente na. di~cussão aos interessados. . 

Nessa. occa.s1ão o Sr. Dr. Coelho Rodrigues 
disse-me : - vou reclamar perante a camara. 
V. Ex. fará. o que entender, disse eu. a ca.mara 
fará o que lhe parecer, o 8:-. presidente deli
berará como quizer; mas afianço a V. Ex. que 
com a responqabilidade da camara. esse docu
mento não será. publicado. 
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Disse-me então S. Ex.--nésae eaao peço a 
V. Ex . . (J favor de mandar uma ordem para que 
o Sr. Hennoch me entregue o documento. 

Foi então que escrevi este bilhete {lê). 

0 SR. ALVES DE ÃlUUJO:- 0 documento 
estava. junto aos outros papeis que eu mando 
.gnar ar D/l secre r1a em ogar espec1a • 
V. Ex. que não tinha ido a imprimir. Os papeis 
estão eommigo, não estão entregnes a empre
gado algum. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA.:- Estão na se
cretaria. 

O SR. ALAES DE ÂllAUJo:- Em uma. divisão 
especial em que colloco todos cs papeis da i acom
uissão, e de que sou o relator. 

Om, sendo o facto veridu~o como a commissão 
acaba de observar, admira que achando-se· o 
par~eer sobre a mesa e já impresso,devendo pelo 

dia 24 horas depois da impressão, admira que 
venha. a reclamaçã) querer prejudicar inte
resse sa rado como é o reconhecimento de um 
deputado que não se acha em posição muito 
vantajosa em relação a. seus collegas, e que 
obtev43·urna votação de 662 votos, vendo-se agora 
contestado, embaraçado .para não entrar na ca.
mara, e sob a ameaça de um adiamento a 
marcha regimental do seu diploma. 

Eu pod "ria appellar para o proprio Sr. Dr. 
Coelilo Rodrigues quanto a longanimiiade com 
que a cornmissão ·tem procedido. O Sr. Dr. 
co-..Jho Rodri u a resentou i ua.lmente u a 
contestação 8. eleição do Sr. desemb.~rgador Gil, 
para o que teve o prazo de cinco dias. O Sr. 
desembargaior Gil apresentou ·a. sua exposição 
em op}osiç~ aos fundamento .. 
tac;lo. 'arecia que devia seguir-se immediata
mento a discussão ; entretanto o Sr. desembar-
gador Gil nlo pó-te ver caminhar o processo 
do reconbecimenlo do seu diploma pela razão 
de que o Sr. Dr. Coelho Rodrigues pediu mais 
cinco di~~&s de vista. para exalhinar _essa exposi-

·liçlo; e a comrniss«o levou a sua longanimidade 
até ao ponw de conceder eaaea cinco diaa. Eis 
1qui como nós procedemos. Nilo era regalar; 
entretanto conead~mos, de fôrma que torna-se 
um pl'ocesso longo e demorado, com o unico fim 
de nio dar razilo de q.ueixa a nenhum dos in
teressados qile alli vlo pleitear. 

Eu julguei. pois, que devia opporme á indica· 
çio do nobre deputado pelo Rio de Janeiro ; 
porque si eUa passasse, de or-a em diante cada 
um e s es rta. a. 1 1 o a ver pu tca o 
nos annaes qualquer desses .artigos relativos a 
pessoas e:s:tra.nhas· aos pleiteantes, desde que 
qualquer depubdo quizesse requerer ao Sr. pre
presid'ente para e:; te, por si, mandar publicar. 

· Este e'tP.mplo seria desastroso, este exemplo 
annulla.ria o processo do inqu.e.-ito ; e nestas 

· condições permittindo-se a publicação de do
cume_n tos reltttivos a p_easoas . extranha.s ao 
pleito e int3efeaas por nelle não serem part"s. o 
regimento do nobre depatado, viria innovar 
pra~icas, que pertencem a e ata eamara.. . 

Aeh.o, pois, qáe V. Ex. deliberoa perfeita
mente mandando 'lu e essa petiçlo fosse envi&da 
á i'- com missão. 

Tenho coneluido. 

O Sa. PusmENTE:- anten o a dir~cção 
dada ao requerimento, e não tenho outro pro
cedimento a seguir em vist!" da exposição que 

missão de inquerito. Já por accasiiio de uma. 
questão identtca declarei que a pnblica.çio de · 
doeamentos seria ordenada. pelaa commissõea 
de accôrdo eomo-s interessados ;.e em virtude 
da reclamação do nobre deput'ldo pela Ba.hia, 
o Sr. Araujo .Góes, declarei tambem que ·ai 
porventura o relator de uma commissão negasse 
a publicação de qualquer docamento que fosse 
julgado indispenaavel, poderia o interess'\do re-

s e d . real 

O Sa. ANnaA.D:s FIGUEIRA : - Peço a pa
lavra. 

O Sa. PRESIDENT,S:-Por cousequeneia man
tenho a. minha deliberayão ; ma.s darei a pa
lavra ao nobre deputado, se . S. Ex. pr:Lende . 
lhe faculta, isto é -lembrar direcção di.fferente 
a dada. pela m3za. 

O Sr. Andrade Figueira volta. 
á tribuna para. contestar os fundamentos da. de
cisão do nobre presidente. O dJcumento a. que 
S. Ex. recusa dar outra direcção, foi annan· 
ciado na eommissão. O orador não tem a honra 
de faz~r parte dessa commissã.o ; ma~'~t segundo 
a.lle a o etieionario tte é essoa de verdade e 
de sil eonsciencia, esse documento foi annnli· 
ciado q oando se lia um deste·s artigos a. que 
e~~e serve de r.esposta. N~ póde pois~ orador 

a'l.do dà ; e uma vez aeeeita. a explieaçlo, o no
bre presidente n«o póde enTiar o requerimento 
á commissilo. Demais, naquella commiaslo como 
~as outras, asaentou~sa que os interessados se 
entendessem com os prcstdentea ou com os re .. · 
!atores das eleições respectivas, afim de indi· 
carem as peças que julgasse pre~isaa ã lU!\ 
contestaçlo. 

Ne:3te sentido, o peticionaria procurou ou· 
lust-re presidente d' {a commisslo, a quem 
pedia a publieaçilo.do artigo, que havia a.nnun· 
cia.do, como necessario á. sua eont~>ataçlo, e 
como resposta a outro artigo que f6ra lido 
perante a. mesma eommisslo. . 

O Sr. conselheiro Alves de. A!'aujo aceitou o 
arti o-o collocou-o entre as e a6 ue deviam 
s9r publicadas, remettendo-o·ao empre~ado da 
secretaria, que dirige o trabalho da. publicação. 

O Sa. ALVE'> DE ARAuJo·: - Recebi o papel, 
mas não mandei publica.r. 

·O Sa. ANDRADE FIGUEIRA. prpseguindo . diz 
que sóm"nte depois da reclamação do interes
sado e deliberação da commissã:o. é que o il
lustre presidente. mandou o bilhe.te, cuja lei
tura fez 8. camara, pa.l'a que o artigo fosse re
tirado de entre os papeis que iam ser publi
cados, e entregue a parte. (Apartsa.) 
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Este bilhete presuppõs forçosamente q~e o 
artigo já se achava entre os papeis que de-
viam ser publicados. ~· · 

O Sa. ALvEs DE AR.A.UJO :-Prova. apenas que 
foi recebido. 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA. diz que o nobre 
presidente da commissão, como o nobre presi
dente da camara enganaram-se, quando su{l-

dade da mesa á autoridade da. camara, para 
·ordenar a publicação do artigo de que se trata. 
Q :ando o nobre presidente da camara. annun· 
ciou a direcção que dava a esse documento, o 
i>!."ador observou que, uma vez que o parecer 
tinha de ser dado para a ordem do dia de ama
·nbã, era claro que a votação do parecer pre
·judicava qualquer providencia que a. commissão 
tivesse de tomar. · 

morar, deliberando por si, a votação do parecer 
até que a commissão resolva, ou mantendo o 
parecer na ordem do dia, ordenando, por si. a 
pu lC:lçao o ocumen o. 

O SR. PRESIDENTE:- V. Ex. deve lembrar 
·outro destino, como lhe faculta o art 65 do re-
gtmen o. 

0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA propõe que :fiqu~ 
adiado o parecer a que a.llude o docamento de 

. qu l se trata até que seja o documento publi
cado. 

O Sa. PRE:;IDENTE:-Não posso aceitar ore
querimento do nobre deputado; elle deve ser 
formulado em outros termos. O unico direito 

ue V. Ex. tem, é, uaa.ndo da faculdade que 
• imanto lembrar outro 

destino, e, neste caso, eu consultarei a camara, 
e se seguirá o que decidir a votaçlo. 

D D FIGUEIRA • ul a Do IU!l. reoJn .. 
mação parfeitamenh regimental, e Cl\10 \1 
Sr. presidente inaiata em dar o parecer para a 
ordem do dio., sem a publioaçlo do documento, 
de que ae trata, e CllJIL materia, comD já di11o, 
nlo teve occaailo de apreciar, lembra qua • 
mesa seja autoriz1da a !azel' oaaa ()UblieaQio, 
ai julgar que o documento eaclarooa a dia .. 
éusalo da ma teria. 

O Sa. Pn:msiDBNTJI:- Vou oonaultar a CA• 
mara. 

Consultada a camara, é l'ejeitado o alvitro 
propoõ~to pelo Sr. An~rade Figueira. 

O Sr. Barão do Gua.hy (para 
uma reclamaçi!oJ diz que pela leitura do Dia
rio Of!lcial,na par.te que trata dos trabalhos das 

ter ttido lavrado o parecer sobre as eleições do 
6o districto da Bahia. . 

O parecer, além'de não estar de accordo com 
as fó•·ma.s regimentaes, foi redigido de mo .io a. 
não deixar bem claro o conhecimento do pro
cesso eleitoral do 6o districto da província da. 
Bahia. 

' · O Sa. PRESIDENTE:- Pondero ao nobre de
put<~do que o reuimento não permitte discussão 
dos pareceres, !:)nem antes, nem depois de .sua 
apresentação. 

' reclamação muito simples. 
Dizia quo do parecer se deprehende que nem 

foram apresentadas contestações, que a a.leição 
correu regularmente e que na commissão 
apenas foram lidac;; as auLhenticas e lavrado o 
parecer, quando aliâJ~ foi apresentada conteste.
<;ão, houve debate oral em que tomaràm parte 
os dous contendores. · 

Portanto,. requer o orador qu~ o Sr. presi-

aignar 01 documentos que devem aer publi· 
cadoa. 

• 
ddm), vem fazer uwa roclamaçlo igual 4. que 
acabou do o·uvir do aou diatincto amigo, depu· 
t•c.Jo IJ&lo t·• diatrioto d• Bahia, e tambem um 
pediuo ao Sr . pruidl'nto. 

~aroce-lhn q ut nlo é o oaao de ae entender 
com o relatnr aa oommiaalo pa1•a exercer um 
direi lo, appellando para S, Ex •• 

Tambom lcm no ma,•lo Offlcial de hoje o pa• 
rooer da. 2~ oommiaalo vericatldora de po:leres 
rororenLe ao 2' daatrlcto da Bahia. Este pare• 
cat• ó oonc~hido am Lermos talo aimplea, tio 
laconio01, que nlo d~ a minima idéa. do pt·o· 
cesso que oecorreu perante a commiaaão, não 
faz a m da remota allualo 4. conLeetac;lo escri
pta, offereeida pelo seu digno amigo o Sr. Dr. 
FrRire de Carvalho, que contesta o diploma con-. . - . .... , 
occorreu perante a commissão ; não firma dou
trina sobre as questõas controTertidas. Este 
parecer, entretanto, é hoje .Publicado ~em qne 
o acompanhe a contestação com os vahosos do
cumentos que a instruem. Por este parecer 
suppõe-se ~ue a eleiçã? ~o 2° districto _da Ba.· 
hia. correu sem a mznxma. contestaçao. q~ 
esta. eleição correú em abandono, que não se 
tratou absolutamente da. defesa de dit•ejtos po
liticos e interesses legítimos que se julgavam 
prejudicados. 
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Pele, pois, aS. Ex. que, ao menos. se digne 
de mandar publicar no Diario O tficia't da ama
nhã a contestação e os documentos referentes 
a eleição do 2;) diatricto da. Bahia. 

S. Ex. acaba de dizer que o Sr. Barão do 
Guahy. devêra. ter-se dirigido ao relator da 
commtMsao mas, q uan o 1st o oss5 um e ver 
corresse ao seu nobre amigo e ao orador, 
que faz igual reclamaçãe, dizh a ~· Ex. que 

publicadas as contestações, sem prejuizode sa
ram dados os p~receres para a ordem do dia. de 
amanhã. 

O SR. BERNAltDO DE MENDONÇA SoBRINHO:
O regimento é muito claro: diz que as contes-

D ' 
que foi lavrado o parecer, trabalho que havia que serve a impressão das contestações~ As 
toda a razão para esperar que se etrectuasse contestações são _impressas para esclaracer·em 
hoje. não pôde o orador valer-se dos direitos a ca.mara sobre os pareceres : desae que estes 
que lhe cabia· exercer naquelle momento, como, forem logo votados, :ficando as contestações 
por exemplo, o de apresentar uma emenãa., ou para. serem publicada:; po3teriormênte, a. ca
pedir ao da commissão a. publicação dos do- mara. vota sem estar esclarecida. sufficiente· 
cumentos, ~;~edido que, faz agora a S. Ex .. o Sr. mente, por isso entendo que não se deve votar 
presidente. os pareceres senã~ depois de publicaàas as con-

Requer a S. Ex.. nos mesmos termos que o testações. 
· seu ami o o Sr. Barão do Gua.h ue se fa. a. 
publicar no Dia1·io O fficial de amanhã a con· aseio-me no reg1men que e exp esso e 
testação oppo.;ta. á legitimidade do diploma do no art. 8)que diz (Li): 
deputa~o, que a. co~mi.asão propõe .que seja re- · 

O SR. PREBIDENTE:-Posso satisfazer ás re
quisições dos nobres deputados, .mandando pu-. .. - -
que se referiram. 

O Sr. Andrade Figueira. (pela 
m·dem) diz que um:1. vez que o Sr. presidente, 
por motiv9s de rigorosa. justiça, pretende man· 
dar publicar ~as eonte3tações a. que acabam de 
alludir dous nobres deputados pela. província da 
Bahia, pede que tamb3m se_ia publicu.la a con
testação que oppôz o candidato, o Sr. Dr. Ta
vares, á eleição do distrieto do Rio Grande do 
Su , pot• on e e can 1 ato o ::sr. conselhe1ro 
Maciel. . 

O SR. MACIEL: -0 Sr. relator da. comrniaslo 
J man Oll pu 1car. 

0 Sn. ANDRADE FIGUEIRA niio viu publicada 
hoje a conteitnçao com o parocor sobro aquella 
el"içlo, e acl1n que jli nao ó pouco conaontil··•e 
que sejam dados pnra a ordem do dili do 
amanh4 ps.Nceres quo só hojo foram publiciLdos, 
quando, nos termos restrictoa do regimento, 16 
24 horas depois da. publicaçlo á (\UO podoriao 
aer clados para a or.:lom do dia. 

O Sr. Bernardo de Men
donça Sobrinho (pela O)'clt:m):
Sr. ~rosident'J, pedi a palavra para ·perguntar 
a V. Ex. se determinou que os pareceres de quo 
se trata ficassem adiados .•• 

VozEs DA. ESQUERDA.:- Oh! Oh! 

ceres hão de ser dados para a. ordem do dia. de 
amanhã. :' 

O Sa. BERNA-RDO DE MENDONÇA SoBRINHO:
••. ou se mandou sómcnte que fo~sem publi

- eada.s as contestações, sem prejuizo dos pare-
• ceres. Acho que, desde que as contestações. 

têm de ser publicadas. os pareceres devem ficar 
adiado3·. E' do regimento. 

. 
"(<As ex osi ões, as contesta ões e o relatorio 

serão logo impressos noJôrna que pu 1car os 
deb!ttes da camara, e distribuídos em avulso 
com o voto em separa~o, _si houver, de qual-

Vinte e quatro horas depois dessa publicação 
o presidente da camara dará para. ordem do dia 
a. votação, sem mais debate algum, dos pare
ceres de cada inq uerito com os votos em sepa
rado e as emendas, que qualquer deputado 
houver submettido ao juizo da commissão. ::. 

Pelo que acabo de ler, vê-se que o regimento 
diz que as contestações ou docomentos devem 
ser ublica.dos. con · unctamente com os )are· 
ceras, e não separa amente. 

Por este motivo é que 'Perguntava a V. Ex. 
se os e.receres ficavam adiados, ou eram para 
a or em o 1a. e aman 

O Sa. PaESIDBNtE:- De certo que . não. 
01 intarassndos requereram unicamente que 
foasom publicados amanblt os documentos, sem 
proj1lizo do aere:n os pareceres dados para a. 
o1•dem do dia. 

0 Sn. BERNARDO DE MENDONÇA SOBB.lNBO : -
Embora. a~ja este o pensamento dos nobres de
putados, 011 requeiro que os pareceres sejam 
adiados uté que se imprimam as contestações, 
eoniorme determina o regimento. 

O Sll. PRESIDENTE : - Não posso aceitar o 
r<)querimento do nobre deputado. 

O Sr. Z~Dl.a : - s;-. presidente, desde 

a que se tem a.lludido, é de equidade que estas 
contestações sejam publicadas conjuncta.mente 
com as contraditas, que lhes foram oppostas. 

Nestes termos, peço .s V. Ex. que mande 
fazer a referida. pu?lica.ção. · . 

O Sa. PRESIDENrE: -0 nobra de~utado serã. 
attendido. 

O Sa. PREBlDENTE:- Os nobres deputado3. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presid3nte 
nio requereram isso, requereram que fossem di p:lra. amanhã a seguinte orde~ do di&: 
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Votação dos seguintes pareceres das commis-l Limitar-me-hei a e:s:pôr os factos em que 
sões de i~qaerito : · firmo o meu. direito, a provai-os concludente-

Rio· de Janeiro mente de fór~a. a fazer a commissão interpor 
o seu esclarecido parecer. 

· ·Pareceres : Em primeiro escrutinio obtive 918 vot()s • 
• <ronista. 889 ; diver<:os obtiveram 44: 

Carlos Frederico Caetrioto, pelo 4° districto. Como a junta apuradora limitou-se a sommar 
N. 64-{885. Idem o conselheiro Thomaz votos, por não ter competencia para· tomar 

· · · conhecimento da organização das mesas eleito-

S. Paulo 
N. 65-i885. Idem o Dr. Antonio 

Prado, pelo i 0 districto. 
· Mato Grosso '-
N. 66-{885. Idem o Dr. Augusto 

Paiua Fleury, pelo 2o districto. 

raes. ma.n ou proce er a segundo escrutln1o, 
visto que nenhum dos candidatos havia obtido a 

da Silva maioria absoluta. A camara, porém, que pro
cede diversament~, examinando essas organi
zações, verificará. que a eleição procedida no 
4° districto do Livramento está. inquinada de 

Cesar de nullidade: · 

Parahyba 

Corrêa Góes, pelo 4° districto. 
N. 76-1885. Idem o Sr. Visconde de Souza 

Piauhy 
N. 68-1885. Idem o Sr. cónselkeiro Fran-. . . . 

Ama~onas 

N. 69-1885. Idem o Dr. Satyro de Oliveira 
Dias, pelo 1° districto. 

Para 
N. 70-1885. Idem· o Dr. José Maria Leitão 

da Cunha, pelo 5° districto. 
Minas Geraes 

N. 71-1885. Idem o Dr. Antonio Felicio dos 
Santos, pelo i7° districto. 

f.o Porque, segundo a doutrina do aviso de 
f3 de Janeiro de 1869, que diz «quando os 
ju~zes de paz estiverem no exercicio dos _res.pe-

para algum posto da. guarda nacional, enten
der-se-á que renunciaram âquelles, se toma
rem oss do 1·es ecti'Oo osto embora não 
permaneçam no exerci cio delle, » os cidadãos 
José Horacio Martins da Cunha. e Sera:fim 
Pacheco Prates, que foram eleitos juizes de paz 

. ' 
aceitado ambos o posto de capitão da. guarda 
nacional, do qual prestaram juramento no dia 8 
de Agosto de 1883 (documentos na. 2 e. 2 A), 
renunciaram ipso facto os cargos de juizes de 
paz. Não podiam, portanto, funcciona.r na mesa 
eleitoral. 

2.0 Vê-se pelo documento n. i que, tendo 
todos os juizes de paz obtido o mesmo numero 
de votos (27), e ten~o José Horacio Martins da 

Scipião Joa~uim de Souza 44 annos (docomeuto 
n. 4), este e por lei o 1° juiz de paz ; a este 
juiz competia a. organização da mesa e a su~ 

· N. 72-f885. Idem o conselheiro 
Antunes Maciel, pelo 4° districto. 

Bahia 

pres1 enc1a, e n o a ose ract , 
Francisco arrogou esàa attribuição. Portanto, foi a. eleição 

convocada ~ a mesa presidida por autoridade 
incompetente. 

3.o Para a organizaç~o dessa. mesa não foram 
Fer.. convocaios os immelia~os em votos ao 4° juiz 

de paz, nem em falta. dP.st~• os qua .se s~guiam 
N. 73-i885. Idem o conselheiro Joio 

reira de Moura, pelo 2° districto. 
N. 74~1885. Idem o conselheiro 

CarneU.o da. Rocha, pelo 6° districto. 
Pernambuco 

Antonio na ordem da. votaç!o. Consta da acta que foram 
convocados dous eleitores, Miguel José Rodri· 
gues e David José Martins, dizendo-se que o 
presidente os convocàra para substituírem o 
3° juiz de paz, qua aliàs nlo foi convocado, 
sendo porem convocado o 4J juiz de paz, <lue 

· N. 75-t885. Idem o Dr. José Bernardo Gal
vlo Alcofora.do Juniar, pelo 9) districto. 

Levanta-se a sessão á i f/2 hora da. ta.rde. - -compareceu e fez parte da mesa com Scip1l0 
Joa9uim de Souza. 

Contestação à eleiçúo do 4° districto da pl'O- Verifi~ada a nullidade desta eleição, c~mJ?l'S 
;,incia do Rio Grande do Sul, apresentada à comm1ssão fazer nova apuração do pr1me1ro 
pe o r. ran.czsco a ' 'Oa ·a"'czr•es, a -
panha4a do parecer n. 72-1885 da aa. com· 
missc!tJ de inquerito que reconhece deputado 
por aquelle districto o conselheiro Fran .. 
cisco Anttmes Maciel. 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
-da nação. -Não é meu intuito longamente 

arra1.oar a materia da conteataçio ao diploma 
~xpedido ao meu antagonista 11ela junta apura
dora presidid~ pelo jaiz de dJreito da comarca. 

·de Pelota•. 

Segundo escrutínio 
Foram apurados em separado quatro votos 

que me· pertencem de pleno direito e me deve~ 
ser contados por não haver vicio que os nulh .. 
:fique. São os seguintes: 

1.0 Um voto apurado em separac!o. na 2& ~ee
çio da pRrochia ·de Pelotas, por ter stdo escr1pto 
em papel pautado~ 
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2.o Um voto apt1rado em separado na par~ 
chia de Cangussti, por' icr: sido o meu sobrenome 
Silva escripto S•, como consta. da acta. 

3.o Um voto apurado em separadc:; :aa. fregue
zia do Cerrito, por ter o eleitor José Candido . . . . . . . 
gnado no respectivo .lfvro sómente os tres pri
meiros nomes, quando é certo qoe elle apre
sentou o seu titulo, que conferiu eom a lista da 
c ama a., quan o ao nome, e ass n -
inteiro. 

4.0 O voto do ·eleitor Antonio da. Cunha e 
Silva, tomado em separado ·na freguezie. di
Buena, porque es:;e eleitor, cujJ. identidade for 
reconhecida. pela mesa, não exhibiu o · seu 
titulo, mas o fez perante a camara, provando 
com os documentos C e D que é eleitor dessa 
pa.roehia. e que não fora excluído em nenhuma. 
das revisões procedidas depois do seu alis-. 

A eEpecie é nova. 
A lei de 9 de Janeiro. determina.n:io que o 

eleitor a resente o seu titulo no acto de votar, 
teve em vista ev1tar qu/3 e emento estran o, os 
phosphoro~, que tanto pr~>dominio exerciam no 
sys~ema antigo. viefi;;e falsear ~ representação 

' . Desde, porém, que o eleitor, que nio apre-
senta o ti talo por esquecimento ou outro motivo 
alheio á soa vontade, é admittido a votar em 
separado, sem prejuizo para o resultado. :final 
da eleição, facilitando-lhe a m -sa o meio de 
poder provar perante o poder competente que 
eoaserva a qualidade de eleitor, provada esta 
nlo ha motivo para se lhe negar o exercício da 
funoçl~ publica, o yoto que a propria lei 

Com estes votos fico com 1.055A 

Ao meu antagonista. não podem ser contados 
•• i.o O voto, apurado em separado, de Candido 

Fernandes doa Santos, alistado no 2° districto 
de Sant,Anna do Livramento, dado perante a 
mesa do 2° distrieto do mesmo termo, sem 
ter obtido tra.nsfereneia. Documentos E i, 
E 2, E 3.. . 

2.0 O voto em separado de João Mariante da 
Silva, d~&do perante a mesa do 4o districtó 
do Livramento, quando é ce.rto que elle 
fora exduido do alistamento na. revisão de 
{883, sendo novamente alistado depois de dis
aolvida. a camar;-\ doa deputados, isto é, na 
revido de i884 (documento F), nio constando 
o aeu nomG da lista da chamada · como se 
deprehende da acta. 

3.0 O voto de Alípio Mano~l Lucas, pronun-.. . . . 
e contra o qual fora expedido mandado de pri
são. Este eleitor votou no 2° districto de Pira
tiny, onde o meu antagonista. obteve maioria.. 
(Documentos H, I.) 

4.o O voto de José dos Santos Martins que, 
apezar de exeluido do alistamento em virtude 
de petição por elle assignada, declarando-se 
definitivamente mudado para a freguezia. do 

,. Herval. ém 1883, votou na 3& sécção. da cidade 
:de Pelotas, onde o meu antagonista .teve maio
ria (documento K). 

5.• O voto do alferes Antonio Maria Martins, 
aliás Antonio Maria de Souza., q a e, tendo 
votado. em prim~iro escrutínio na cidade de 
Jaguarão, 5° districto eleitoral, concorrendo 
para a eleição do Dr. Jos~ ~ranciaC? Diana, 

Documento n. f 

1882~ neste .4° districto da parochia de Santa 
Anna do Livramento na casa do cida:ião Ly
dio Purpurio da Costa.. para. este fim já. desi
gnada, ás 9 horas da. manhã, o jniz de pa1 
presidente da mesa eleitoral deste 4G distrieto 
José Hcracio Martins da Cunha convidou aos 
Srs. mesarios José Luiz da. Rocha. Osorio, João 
Carvalho, Manoel Aprigio da Cunha. e Ma
noel José Flores , assim como o Sr. fis
cal .J ão Pa.ch co odri ues Soares ara. 
presentar por seus candidatos que obtiveram 
votos para vereadores e juizes de paz e que 
tomassem os seus respectivos assentos. O . . . 

• 
cipio aos trabalhos a:a eleição para. vereadores 
e juizes de paz deste districto. Nesta. oeca.- • 
sião o mesmo Sr. presidente da mesa elei
toral designou para.. servir de secretario da 
mesma m"sa. eleitoral o mesario João Carva
lho e para fazer a chama ia. . dos mesmos Sra. 
eleitores o mesario José Luiz ·da Rocba. Ocorio, 
tudo de conformidade com o§ 4° do art. i26 do 
decreto n.· 82l3 de i3 de Agosto do anno prO
ximo pasaado. O Sr. ·juiz de paz presidente 
declarou aberta a. aessio. Foi presente à mesa. 
um offieio da Ca.mara Municipal do Livramento, 
remetten:io cópia de um officio circular n. H33 
tio Exm. Dr. presidente da. provincia de ta i-mi
nando que ae procedesse ã. eleic;A:o no dia. {o de 
Julho do corrente a~no •• de vereadores e juizes 

t . 

eleição senatorial. Foi tambem presente um 
officio do presidente da. eamara. municipal, re
mettendo dous livros, sendo um para. a acta. 
da. eleição e outro para assignatura. dos elei- . 
tores, urna. papel e ina.is uten.silios para. esta 
eleição. O Sr. presidente declarou q o e se ia 
fazer a chamada dos Srs. eleitoreo;; deste (CI dis.;. 
tricto na. fórma. do art. 139 do decreto acima. 
citado, observando--se., na leitura da1dist~s. a 
ordem dos quarteirões, a numeraçi~ ·.e ~rdePl 
em que os nomes se achavam nelles 1nscr1pto~. 
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A pi'oporção em que eram chamados~ os Srs. · Cunha, · Feliciano Machado, Amancio José de 
eleitores depositavam na urna duas cedulas fe- Menezes, Antonio José de Vat·gas, Firmino José 
chadas de todos os .lados, sendo uma com o com- Saldanha, Florencio Pacheco Prates, F1•ancisco 
petente rotulo-Para vere~dores- e a outra- de Mello Rego, .Mauricio Pereira Pa.scboal, Mi
Pa.ra juizes de paz-deste 4° distrieto, e as- guel Luiz da Cunha., Geraldo Teixeira de Me-
si uava cada um dos mesmos Srs. eleitores deiros e João Da id · 
depois de votar, o seu nome em um liv,·o espe- cera.m. Não houve mais cou~a alguma ou oc
cial para este fim destin~do; finda a votação correncia que :.e devesse mencionar na pre
ordenou o St•. juiz de paz presi~ent~ da sent~ acta. O mesmo Sr. juiz de paz presidente 

~ t:> 

signatura. do ultimo eleittr, no já referido li
vro, o t~rmo no qual se d~clarasse o num,~ro dos 
Srs. ebitores que haviam votado e assignaio 
seus nomes no respectivo livro. termo este· que 
foi lavrado e assignado por todos os mesarios. 
os quaes pelo dito Lermo verificaram bavet•em 
vo~ 38 eleitora.;; deste 4o districto. Feito 
isto, o Sr, juiz d ~ paz presidente~ ordenou quo 
fossem contadas e emmassadas as cedulas re-. . . 
urna com as formalidades da lei, tirando uma 
por uma. e enéontrando-se 38 cedulas, numero 
que combinou exactamente com o dos eloitores 
que a.v1am asstgna o no re ert o 1vro. sen o 
as ditas ceàulas emmas5a.das em pacotes de 12 
cedulas cada um. ImmeJiatamente .. o Sr: ju~z 

"'' 
da Rocha. Osorio para proceJer à leitura das 
cedulae e annunciou que se ia proceder a apu
ração dellas, nomeando-se tn.mbem nesta oc· 
casião 03 tres mes:uios João Cat·valho, Manoel 
Aprigio da Cunha e Manoel José Fl<>res para 
relacionarem repartidamente os: yotos pelas le
tras inniciaes dos votados ; em seguida e em 
voz alta procedeu-se a. leitura dos nomes dos 
ca.n~lidatos vota los nas ditas cedulas, a.s quaes 
á l'O orção ue eram lidas, eram esct•i tas 
pelos mesaJ•tos 1ncom 1· os e as re acionar, 
verificando-se afinal haverem obtido votação 
os se.g';lintes Sr . .:;.:. para vereadores da. Camar& 

9 votos: Luiz Guilherme Vieira, P votos; Lauro 
Pereira de Lima, 9 votos ; Pedro Fernandes 
Barbosa, 7 votos; Dr. Antonio Marques da 
Silva Pa.vão,4 votos.- Para juizes de paz deste 
4o districto Josó Horacio Martins da Cunha, Zl 
votos, Sei pião Joaquim de Souza 27 votos, Au· 
gusto PerJira de Cnt•va.lho 27 votos, Serafim 
Pacheco P.·ates 25 votos, Miguel Luiz da Cunha. 
11 votos, Lydio Purpurio da. Costa 11 votos, 
Eli.sorio Soares de Campos U votos, Manoel 
Aprigio da Canha 11 votos e Candido Mathias 
de Souza. um voto. Resultado da v,:tação este 
que o secretario da mesa el13itora.l publicou em 

· altas vozes fazendo em seguida um edital cir
cumstanciado de tal resultado, o qual foi affi
xado na porta do edificio em que teve loga.r a. 
. . - . . . . . 

u x ra 1 as as res 
cópias de que trata o a1·t. 151 do citado decreto 
orJenou tambem que na fórma dl~ lei se pro
cedesse a queimação e extincção das ceduhs 
apuradas, o que foi feito debaixo de toJas as 
formalidades e na presença de todos os mesarios 
e eleitores presentes, pelo que em cumprimento 
de meu cargo e para constat• lavrei o presente 
termo que vai assignndo por to :o:. os mais mem
bros· da. xnesa e por mim secretario que escrevi 

.0" • .: 

Hm·aci() M arÚns da C'unha.-Mesario, José 
Luiz da. Rocha Oso1·io.-Mesario, Manoel José 
Flo,·es.-Mesario, 1lf anoel Aprigio da Cunha 
e . oao ar-va w secre r1o. so l'e o req ue
rido nada mais se continha em a dita acta a qual 
me reporto em fé do meu cargo.-Paço da Ca-. . . . ' 
Livramento, i6 de Janeiro de i885.-.. -ilexa;l· 
d1·e Pe1·eira Garcia, secretario. 

Reconheço verdadeira a firma de Alexandre 
Pereira Garcia, Secretario d:t Ca.mara Munici
pal desta cidade . Livramento, i9 de Janeiro de 
1885. 

Em ·testemunho de verdade.- O ta.bellião, 
João da Cunha Silveifa Filho. 

com o original a que me reporto e dou fê. 
Eu, João da. Cunha Silveira Filho, Labellião que 
eset"evi o assigno.- Joao da Cuillta SU-uei1·a 

Documento n. 2 

Illm. Sr. tenento-coronel commandantc do 
cot•po da gllal'da nacional n. 55 deste municí
pio. José Gabriel da Cunha. a bem de seus direi· 
tos politicos pede lhe certifique, que os capitães 
José Horacio Martins da C11nha e Seraphim Pa.· 
checo Pra.tes,são officiaes do S'!U corpo e em qull • 
época prestaram juramento de aeila postos Nas· 
tes termos. Pede deferimento.-Livramento, U 
de Janeiro de 1885.-Josc Gab,·iel da Ounha.
R'3conheço verdadeira. a firma. supra, do ~enente 
coronel João Ayres da Costa, do que doa fó. 
Livrámento, 9 de Janeiro de 1886. Em teste· 
munho de verdade (estava o signa.l publico).-
0 tabellião Jari o da Cu.n1uJ. S . Jlw·ia. 

ttesto que os ca~1 es ose oracto artms 
da Cunha. e Seraph1m Pacheco Pratas, presta-
ram juramento no dia 8 de Agosto de 1883. Ao 
que me reporto • Quartel do commando do 55 
corpo da guarJs. nacional do Livramento, fi de 
Janeiro de 1885. - Joiio .4yres da Gosta, te
nente-coronel commandante. 

declarou que se mencionasse na. acta os nomes 
dos seguintes senhores eleitores que deixaram 
de votar e não compareceram a chamada, sendo 
elles Israel Francisco de Araujo, João Serpa, 
Pedro Francisco Moreira, Valentim Gonçalves 
da. Trindade, Candido Dias de Borba, Fidencio 
Alves de Bittencourt. (fallecido), João Marinute 
da Silva, João de Magalhães Farias, João Carlo.s Documento n. 2 A 
Simões Pires, José Simões Pires~. Lydio. Por- . . . 
pnrio da. Costa Raphael Simões Pues, V1eente I Guarda Na.c1onal. -0 con~elho da qualifica-

. de Paula SimÕea Pires, Francisco Pedro da ção da. guarda nacional act1va · e reserva, faz 
v. 1.-20 
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.,sciente q~ .eonclJJ.iu :os tl"abalhos . d!L .qualifi.
·~cação, ficando _designado o :dia 16 do corJ."ente, 
. para , a-segunda reunião, a fim de·, proceder-se 
.. o con:;elho ·de revisão. conforme .determina ~a 
lei. E~para que chegue .ao conhecimento .de 
~ . . . . . 

publicado .p !la imprensa. Sala· das :sessões·:do 
conselho de q uali:ficação da guarda. nacional, no 
a :da-Camara -.Munici aldo Livram9nto, 1°de 

.Junho de . . • 
Presidente,, tenente-coronel .4.uyusto. Pereira. 

de Car'Oalho. 
· Vog:'les: capitãó Jose Hor.acio Jll. da Cun'ha. 

-.Capitão Seraphim Pachr:.co. Prates. 
&crebrio, .tenente M anoel.Lui;; Fen1.andes. 

Docuraento n. 3-

que o·Sr. escriv~o Braga .lhe passe por·:certidiio 
o teo~ da petiçõo;com. que:o :eleitor:Scipião.Joa
q.uim de:·Souza.. reque-reu a,sua:inclusão no :a.lis
tamento.:eleitoral desta parochia :e bem assim 
de sua ~rtidão. de baptismo :caso ella. : e.xista. . . . 

Sua Magesta'de o =Imperador,-etc. 
.Certifico que passando. bÜsca .no archivo dos 

processos dos eleitores desta pat·ochia, não en
_contrei os. do eleitor Scjpião Jolqulm .de Souza, 
po~ ter .sido incluído no .alistamento supple
mentar_dos eleitor.es que em grau .de recurso 
para o Tribuu1 d·' Relação do Districto foram 
.providos pelo .Dr. juiz de direito desta comarca 
~~r isso.devc.achar-se .n~ ar~hivo do 1° tabel-

Livramento, 2ide Janeiro de 1885.-0 ta
bellião encarregado do registro; Joaqu]m Ro
d·rigues B1·aga. 

éial e notas do termo de Sant'Anna. do Livra- contrei os autos aq11e se refere o supplicante e 
mento, por Sua Magest.ade o Imperador, .etc . nelle consta o pedido do teor .e maneira se-

Certifico, em Vist:l da petição supra., que, na guinte: 111m. Sr. Dr. 'juiz Municipal. Scipião 
·busca que procedi em meu ·eartorio, at:!hei os Joaquim da Souza, idade 44 annos, casado,_filho 
-autos do processo eleitoral do cidadão Jos·é Ho- de Paulo .:Je~aquim de·souza, criador, sua renda 
rracio M'artins ·da Cunha, e ·nelle, a fls. 2, acha- annual de·800$, residente no quarteirão n. 4 do 
se a petição do que trata o supplicante, a :qual. 4° districto deste termo,é prqprietario de campo 
é .do teor seguinte.: 111m. Sr. Dr . juiz muni- de criat•, onde reziJe, no valor de ••. , cemo 
cipal......;José Horaoio Mar.tins da. Cu11ha., fa.zen- prova com o documento junto, vàlor que a 6 °/o 
deiro, casado, filho de Miguel Luiz da Cunha, ·dá annualmente. o rendimento superior a 200 • 
e ·annos e·t a e, res1 en e no qua:r eu• o m VlB po1s, os ar s. e , 

do 4° districto deste tet•mo, tendo âG rGnda 800$ n. 2. do dec1•eto n . 3029 de 9 de Janeiro de .188i 
annual, prova com a certidão junta, que ·foi vem requerer a V. S. que seja servido mandar 

· · · · · · crever o nome do supplicante no alista-
a.nno de 879. Em face do disposto nos ar~. 2' menta doseleitoresdapa.rochia deSant'Annado 
e 4u, n. 12, do decreto n. 3029 de 9 de Janeiro Livramento, afim de que o seja no respectivo 
de i88i, vem respeitosamente requerer a V. S. · registro, para em tempo receber seu titulo de 
·que ·haja. de mandar inscrever o nome do sup- · eleitor. 'Pede a V.S .o deferimellto pot• sen pro
·plicante ·no alistamento dos eleitores desta. pa- curador conforme a procuraçlo junta.. Espera 
-rocbia, afim de ser elle -inacripto no registro Receber Mercà. Livramento, 30 de .Març) 1881. 
·proprio, dando-se-lhe, em tempo,o titulo de elei-. -·M anoe~ F'rnande.• da Sil..,a. procuraClor. 
tor. Pelo que E. R. M• -:Livramento, ·23 de . ·E~tã conforme ao prQprio original a. que 
Março de i88i.-Raphael 'Cabeda.. No &lto da. reporto-me llm mea cartorio e dou fe. 
:petiçio estava o d~spacbo &9guint'3: O petici(\- : Certifico maia que nio existe nos mesmos 
·nario ·habilitou-se htgalmente pBN ·aar qaa.Ji- , autoS~ a certidlo de baptismo, do que dou íé. 
-ficado el~itor . LiYram~nto, 30 de Mar9o de i881. · Eu, Jollo da ·cunha Silveira Filho, escrivão 
-o:~o,•io. No verso estava a Rentença.segainte: que eacrevi o asaigno. 'Livramento, 23 de Ja-
Julgo provado o direito do supplicante·do •er . noiro de 1885.-Jolfo da Ounba SU-oei1•a 
reconhecido eleitor, pois -a certidão ·com que ; Filho. 
in~tra~u sua-petição satisfaz as -exigeneiaa ·da : Jllm. Sr .• Dr. J'uiz de dil'eito. ·- Diz 0 elei-
lel Lwramento 23 de Junho dd88f.-Fran-. · · 
,cisco.Luiz e ~o~i.o. Cer.t~:,o .qu~ nos reapecti- : :seus dil'eitos politicoa, preeisa •que o ·eacrivio 
.v.os.autos nao .extst9 .certld~o de 1dade .. E ·tudo_: Almeida lhe dê por certidão -uer.bum .ad 'Ver
:quanto ,~nata . .sobre opedtdo do~uppl~cante, e 9um, 0 .teorda. sentf:m._ça. ,de v .. . s .. que mandou 
;a~s ,proprtos .a~to.s me .rep!>rto e-dou fe, nesta incluir .no .. a.listament()-eleitoral ·da. parochia ·de 
,cl~ade .d.e ,.Sa~t.Anna. do ~L~;':_ramen.to, 2t de Ja- .Nossa .Senhora .da Consola:ção do ~oquete, ~o 
.ne1~ .. de 18 5 •. -.~ tab_elhao .encarregado .do eleitor Antonio :da .cu.nha.·e Silva, e .outrosim, 
reg1stro, Joaqt.nm :Rodr.~gues B ra.ga. lhe certifique tambem :de modo.a fazer 16, '.!li :o 

Documento .n.. 4 . referido .cidadão.foi .. exclnido :do respeeti:v.o :àlis-
.tam.ento ·em qualquer .. das 1l'ev,isões.a •que :se pr.9-> 

.José ,Custodio ,de .Azevedo, :eleitor ,desta pa.- .-.ceden. posterior.men:te .li •de sua ,inclusão, te 
1l!ochia, ,a.bem de ..seus dir.:e.itos politieos .pr.eeisa .portanto, pede :a y, S. •• se sirv.a ma.nda:r ,dar-: 
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lhe a::predita;'certidão. Pdotas·, 23 de Jan~iro 
de 1885. -·E: R·. M.-J9aquim da Silva Ta~ 
'Uttres.- Cómo· requer. Pelotas~ 23·: de Janeiro 
de1885~-Pessoa'"de Mello. 

e:Silva, , da parochia de Nossa &enhora dá. Con
solaÇ!Io do Boquele, 3à districto de paz, 4° dis
tricto·policial,7-> q~arteirão,idade de 58 annos, 
fi.lh~ ~e. Manoel ~osó da Sihr~, casado, criador, 
dom1c~hado no lagar denomm:-~do .;_.Pavão-, 
sabe ler. e escrever, renda. a.nnual' 400.} , tendo 
a. .dita peti~ão a sentença a que se refere a- pre,. 

.sente p_etição, proferida pelo Dr. juiz de direita 
da comarca. cujo teor é o seguinte : « A'' vista. 
dó documento ·unto ' ul o ter. o cidadão Anto-

. nio.da Cunha e Silve~. p1·ovado renda.legal para 
ser reconhecido el~itor. P. titulo. Pelotas,28 de 
J.unho de .1881.-;Francisco R. Pessoa de Mel;. 

de Janeiro de.1885:-Jose Custodio de A.';e'Ue
do .. Certifiqae .- Livramento; f9 de·Janr>ir.o de 
1885. -;-::Sil'IJeira •. Jo~qn~~ Rodrigues Braga~ 
tabe~hao do_ publico JUdicial e• notas e escrivão 
do en·el e cr1me do termo d~ Sant'Anna do Livra• 

E~ tudo. q11anto consta,. ~obre~o . ped.ido do a;zp• 
plieante e: ao proprio livro me reporto .. Livra
mento, 19. de: Janeiro .te :1885.-0·tabellião en!'" 
carrega~ o· reg1, tro .- oaqutm 
Bte.ga .. 

Antonio Mo:-eirá. Cocuruto; elr•itor qualificado 
nes~· parochia,á b~m de ~-eua direitos·politi.cos, 
prectS!I. que o · Sr· escri"·ão Cü.nha, que serve 
perante O· Dr. juiz de direito-da comarca, lhe 
certifique, si. o ciaadão eleitor Cà.nd1,io· F-er .. 
na.nd'es- dos Santo~, qualificado no-2'' . districto 
deste termo,requereu a sua· transferencia pat•a: o 
3° diatricto, de onde consta que· votou na eleição 

e o · ... o corren e:mez, em: a.vor o:s~u,can

didato o Conselheiro Francisco Antunes.Maciel. 
A aer verdada, a transferencia, qual o despacho 

. . . •· , . . . . . ... 
de. Al"meida Livramento. 18 de Janeiro Je tsss· .. 

lmperio;do·Brazil.-Titulo·de eleitor n. 5$3·. Joitó. dà. Cimha Silveira Filho, escrivlo do 
-Provincia- de, S.. Pedro: do Sul·.-Coma.r.oa. de jury; da. comarca. do. Livramento. . etc., etc-. 
Pelotaa._-M,unicipio de: P.~lotaa.-P.arochia .de C'ertilico que o ciâadA'o eleitor Candido Fer
Nosa Senbora.da:Conaol~çlo da. Bueua. -3" dis- nandes doa Santos, qualificado no 2:t districto 
trictarde paz •. -7.o q uar.toirio. -Nome da eleitor: dest9 termo,. nlo requereu. sua. transfõrencia 
Antonio.-. da. CIUlha.. e: Silva-.. - Qualificativos .: para o 3° districto. O referido é; verdade,do q11e 
idade, 58 annos; e-atado, . ca~ado.; prDfisalo, do fé. ~ivramentoi. 19 de Janeiro de.1885;.-Ea, 
c.r.iador:; renda, 400$.;: inatru09io, aabe , ler e Joio da Cilnha Silveirc:~. Filho, escrivlo q)le es .. 
eac!'ever·.:-Filiaçlo :. Manoel. Joaé da.Silva •. - cre,vi" o asaig:no •. - Jotlo da Cunha Siloeil·a 
Numero ele ordan:l= No .aliatamento .. ger.al,. i8 ; Filho· 
no aUata.mento .da r.evido ••.••. -Data." do alia~ Antonio Moroira Cocuruto, eleitor qualificado 
menta:. 3 de-Junho• dJ 1~1:.-Domicilio : P~ nesta parochiil,â" bem de seus direitos politieo.s, 
vlo;, -At.si@Jlatu.ra.. do·. port.ador : Antonio1 da precisa que o Sr. escriVIo Brt1ga. r·we11do o 
C-unha IJ ·Sil"a.-Data e1 aHignatur.a.. do-juiz : registro doa eleitores desta parocbia, lh13 certi:. 
Pelota~, 31 do Jolbo de i88i.:-Erancis.co.~ fi9us·se; coaata~ do. me~rno.a;q~ali1loaç~da Cat 
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precis9. que~ o Sr. escrivão privativo do 
Dr. juiz de direito da comarca~ lhe certifique, 
em breve relatorio de modo que faça. fé, a época 
em que, por sentença daquelle juiz, foram 
.elliminados, da lista geral dos eleitores, os 
cidadãos João Mariante da Silva, e Jo~o.J~sé 

1a o, l' -s m a 
Oatrosim, em que tempo l'eclamai'am, para 
serem novamente"incluidos no alistamento dos 

Livramento, 16 de Janeiro de 1885.- Joci.o 
r.la. Cu,ha Sil-vei1·a Filho, escrivão do jury da 
comarca do Livramento, etc. 

Cet·tifico que l"everido em meu cariorio, dos 
respectivos .autos consta, por sentenças do 
Dt·. juiz de direito da comarl·a foram excluído 
do alistamento elettOt'al desta comarca os ci
dadãos João Mariante da Silva e João José 
Fia.lho. áquelle por sentença de 15 de Novembro 

At 

de 2 do corr~nte mez, e o seg1mdo reque1•eu 
em 29 d·~ <!~Novembro, e foi mandado incluir, 
tambem novamente por senten~a de 8 de De
zembro. tudo do anno de 188 ~. no alistamento 
eleitoral. O referido é verdade, do que dou fé e 
aos proprioa autos me reporto em meu cartorio, 
aos 17 de Janeiro de 1885. Eu, João da Cunha 
Silveira Filho, escrivão, que escrevi e assigno. 
- Joao àa Cunha Sil'Oeim Filho. 

escrivD:o Lob:l.to, reven o os autos crimes em 
que é autot•a a justiça e réo Alipio Manoel 
Lúens e outros, junto a este lhe dê por certidão 
116i'ÚO adve;·bum 9 teor do uccórdão do tribunal 
da relaçlo do districto, proferido em grau de 
appell!\ç!o, nos ditos autos, sujeitando o réo 
Ahpio Manoel Lucas a novo jury, e bem assim 
certifique mais em na.rratorio, si· estãa ou n!o 
exp~dido1 os respectivos mandados para pris!o 
do 1neamo réo, e em que data foi esse mandado 
oxpedido por isso.- Pede a V. S. deferimento. 
- ~. R. M.- Jaa() Bal'bosa Lo bato, escrivlo. 

Como requer. Piratiny, 15 de Janeit•o de 
1885.- Gomes 

Escrivlo aà-hoc do jury da Villa de Piratiny 
·~ sea termo: 

Certifico que em virtude da pl).tiç!o e des ... 
pacbo retro, revendo os autos crimes em que 
é autora a justiça e réo Alipio Manoel Lucas 
e outros, n·ene a folhas 205 a 208 ve1·so, en
contrei o accórdão do Tribunal da. Relação do 
districto, proferido em gran de appellação nos 
ditos autos, sajeita.nda a Alipio Manoel Lucas 
e outros i novo julgamento, que é do teor 
seguinte! accordão em 'relação depois do rela
torio do feito e Eua. discus~ão ·em que sa dê 
provimento a appella.ção o:ffi.cial, fundada :ao 

disposto do art. 301, 2" parte do Codigo do 
Proce;:so e art. _449 do regulamento n. 1.20 de 
1842, por não conforme a decisão do jury com 
a prova dos autos em relação nos réos João 
Be1·nardo Dias, Florentino Dias de Bittencourt 
e Januario Dias ; se dê provimento a. appel- · 
açao em re erenc1a ao · ipio anoe 

Luca.s, não por eeso fundamento visto preva
lecer a preliminar de nallidade de ~eu j.ul-

que deixasse de formular quesitos ao mesmo 
jury, quanto a cada um dos. réos Feliciano 
Francisco e Jacintho Brum, pronunciado:~, como 
incar.•os, nas penas do art. 193, combinado com 
o art. 5° do codigo criminal, pela morte da
qnelle MarLiuiauo, na conformidade do disposto 
nos artigos citados, 283 e 284 do · codigo do 
processo, 63 da lei n. 261.. e 371 do regu
lamento n. 120, abso1yendo·cs, entr~tanto, 
da nceuaaçlo, decretam sua responsabilidade 
criminal, oxtrabinclo-ae certidão da pronuncia 
de fls. U6, sua. sustentlção de ftiJ, 129, dos 
quesitos de 1la . 186 a fls. 188 e decislo de fia. 
i89 verso, ficando advertido de que se houve 
irregularmente, pelo facto d,; não constar do 
respectivo termo, n. 44 (6'1) do formula rio 

"minai circular de 23 de Mar de 1855 ue 
se tivesse observado a disposição dos arte. 80 
do codigo do processo e 355 do r egul. n. 120 
de 1842:-e outro~im. que, tambem; extrahin
do-se certidão das referidas peças, seja o pro· 
motor publico Pedro Baptista Correia. da Ca
mara sabmettido ao r espectivo processo deres
ponsabilidade criminal pelo facto de .não ter 
interposto appellação, nos termos do art. 30l. 
primeira parte do codigo do processo, da decisão 
proferida em favor . dos réos Feliciano Fran

·cisco e Jacintho Brum que com preterição dos 
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quesitos~ já notados, íol'a.m, entretanto absol
\"idos da accusação. Porto Alegre, 15 d~ Junho 
de 1883.-Soú~a llfa'i·tin:;, presidente.- Fui 
present~, Sampaio.- Orlando vencido quanto 
a:s ~esponu bilída~es clecreta~as e _quanto á. P.re-

elo proe~sso criminal e 355 do regul. n. i20 
qu~ ~·::1via a~nulla.r o julgament0, como tem 
dectdt .. o o tnuunal, Pereira da Cunha~ vencido 
quan o a responsa 1 l. a e.- . onso JUtma
?'~e~, votei pe~a. Ee;;pon~abíli.dade do juiz de 
~uelto p ·1~ onussao d<Js. ques1to~ especiaes ao 
JUt>y, relativos a cumphcidáde dos réos Feli
ciano e Jacint~o, absolvidos pe~o mesmo juiz, 
e tam.bem votet :pela responsab1lidade do pro
rnot<Jr I_}Oi' ter de1~ado de 3ppellar dessas absol
v~ç~es. Martins· Costa, votei pelas responsa
bthda.de:;;, de conformidade com o voto do Dto. 
A.ifonso.-::;ev~rino üe Carvalho, votei do mesroo 

certidão, que depois de haver conferida c con
certada, por achal-a conforme subscrevo a 
assigno, nesta ":illa de Pira tiny'. aos 16 dias 
do znez de Ja.ne1ro de 1885. E eu, João Bar
~osa ~obato, eflcrivão ad _hoc do jury~ que no 
1mped1mento do respecL1vo o escreVl e as~i
gno .- Jt.iJ.o Bo.'l·lJosa. Lobato. 

Illm. Sr. Dr . .i uiz fie direito da comarca de 
Piratíny .-0 J?l' .. Francisco da Silva· Tavares, 

de,e a.o escr~vão Alm~ida, encarregado dos tra.
O:J!hos do ahstaznento eleitoral deeta comatoca 
que junto a este lhe dê por certidão "'e1·bo adver~ 
bu1~~ o teor do reque~iment~ feito pelo eleitor 
Jose dos Santos .Martms podindo para ser ln·ezo.. 

• .. 10 • • • 

desta comarca pa.t•a a Villa do He~·val termo do 
Jag~al'ão em 13 de Setembro de 1.B83, onde 
h<Wta. fixado nova. resiaencia 1.\f-lSitn 1ua.i 
t~ot· do de~pa.cho ~o Dr. juiz de direito profe
rt~o na <h:a. pet~ção, e tamb~m a a\•erbaçlo 
fetta no talao do t1tulo do ref;•t•ldo eleitor Mar• 
t~ns. 0?-trosim,, em breve relutoi'Í~ col'lÍfique 
s1 e::s:pedtu-se edttaes publicando 11 tJ'AnaroreJ1cb 
do dor:nicili<? do dito eleitor. Portanto po.le a 
V. ~. d_efer1ment0 ordenando a corLidão com 
urg-enma. E. R. M.- Pelotu:-:, 31 elo Ja
neii·o d·3 1885.- Aw·elio Sei:cas. Como re
q;ter.- Pelotas.? 3t de Jane-iro do 1885.- Pes-

do:~ . ~leitores eli_minad?s por muda.nç ~ de de~ 
rotctho encontt·el a pet1ção. de:-;pa.cho e a.vcrba· 
çã~ requeridas por certidão, cu,jt> tnor c o se
gulnte: lllm. Sr. Dr. juiz. de direito.- José 
dos Sat?-tos Mart~ns, eleitor quLLliftc:1do nesta 
~aroch.ta, qusrte1rão n. i 1, CO IDO prOVIL cotll a 
lltulo JUnto,. ha.ven.do d~fiL\it.\:vo.mentA t\"Lado -r~ .. 
sidencia na Villa. do Herval, t&rmo do Jaguarlo, 
vem requer·er a V. S. para quo ee digno fazer 
constar no verso de seu dito titul~ á s11a mu .. 

que o escrivão Gomes, revendo o alistamento a.nça, preenc 1 as as forma 1 a es ogaes. 
e~eitoral da comarca., certifique j 11nto a. este. Nestes tel"mos pede á V. S. deferimento 
111 :nelle existe alistado outr:o Alipio Manoel na fórma requerida;, de qu~ E. R. ,M.- Pe .. 

u as, a nao ser o reo 1p10 anoe ucas, • · ~ 
residente no 2° districto deste termo, e bem tos :Jiartins. Pespacho.-Procedo-~u aneces
assim, aí o nome do eleitor Alip:o Manoel Lu- saria averbação no registro o titulo, na fórmo. 
ca.s, se acha la.n~ado no rol de culpados de L'equerid~ .- Pelotas, 14 de Setornbro de 1883. 

· seu cartorio : po1·tanto, Pede a V. S. deferi- -Pessoa de M elto . Estava sellario com uma. 
mento.-E . R. '1.L-Jose J oaquim Gomes da estampilha de 200 réi;;. Fez-He a dovida. aver
C.osta e Sil-ua, lllajor reformado da guarda na- bação no titulo e talão L'cspectivo louro a xn1l
Clonal desta provinci<l e escrivão interino do dança. para. lt Villa do Herval, tormo do Ja ... 
ju:y .do tet•rno de J?h:a.tiny .- CorM requer, guarão. Em 14 de Setembro do iHS::J.- O es .. 
Puatmy, 15 de Janeiro de 1885.-Gomes. cri vão. Almeida. A a\'erbac;~ feita no talão 
Em. observan~ia no despacho retro, certifico, n. 478 per tencente ~o eleitOl' .luBtÍ do.'( Santos 
que no alistamento g eral do~ eleitores desta Ma.rtins, é do teor seguinte: Muda.do para a 
eoma1•cn, nãe existe alistado outro Alipio Ma- p~rochia do Herva.l, termo do :Jagu:1rito. em 
noel Luea.s, a não ser o réo Alipio Manoel Lu- vmaàe de tel' requerido.-PC3lotss, M dG Se· 
cas, residente no 2• clistricto deste termo, cujo terobro de 1883.-0 escrivão, 1Utnoida. Certi
nome se acha. lançado no rol de culpados fico m:üs que não so e~pediu edita6~ para pu .. 
de meu cartorio. - O referido e ve1·dade e blicaçM da tz·ansferencia do domicilio do ell.!itor 

· · · . · M rti · E nada a· s . ' . 
E eu, José Joaquim Got1les da Costa e Silva peito ao pedido e ao archivo ·~m tD81l pode1• me 
e~crivão interino do jnry, que subscrevo e as~ reporto. Esta foi extr~hida. ·fielmente pelo es
signo.-Jose Joaquim Gomes da Costa e Sit"Da. crevente jura.mentado Bernardino Corr.~in. Leal. 
-~econh~ço ver?ad~ira a assignatura suEra do Cidade de Pelotas, 31 de J~neiro de 1885. E eu, 
ln8.Jor Jose Joaqulm Gomes da Costa e Silva Luiz Felippe de Almeida, e!icrivlo e tabsUião, 
esct'ivão interino do jury deste termo do qu~ encarregado do registro eleitoraldeata comarca. 
dou fé. PiraLiny, 17 ele Janeiro de i8S5.-Em o s~bscrevo e assigno.- Luiz Felippe de Al
testerounho.-J. B- L. da verdáde, o 2o tabel- mezda. 
lião.-João Ba~·~o.~a Lobatq. · J lllm. SL". presidente da. Camara Municipal 
· ll~m. Sr. Dr ~ Julz. de t.lirelto:-Aurelio Sei- de Jaguarão.-Diz Joaquim da Silva T:~vares, 

xas, para íins ·convenlentes,prer!1sa qne V. S. o r- que,- para os fins convenientes, necessita que 
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V~ S. , por SêU despacho·, Se sirva mandar 
o secretario da Ca.mara Municipal, que, revendo 
na. secreta1·ia. o livro das actas de eleição para 
deputado geral. procedida- no dia. i de Dezem~ 
bro -do corrente anno, e o das a3signaturas doa 

' . . . -· 
certifique, junto a este, si o alferes Anto
nio Maria. de Souza eoneorreu a. ess~ ~lei
çiio e ne~là. deu o seu voto. Nestes termos 
pe e a. • • ass1m se s~rva. ma.n r.- . . 
-Ja.guarão, 29 de.Dazemtiro de 1884.- Como 
requer.- o· viee-presiden~e , Carriconde.
Ein eumpriinento do despacho retro, certifico 
que, revendo o livro de assigna.turas de elei
'tores do to· distric~o destl:l. parocbia e nelle, a 
fia. 23, acha-se a assignatura do alferes An ... 
tonio Maria de Souza como tendo compare:.. 
eidó a votar., no dia 1 de Dezembro corrente, 
na. elei.ção ~e um deputa :~o ~ .Assembléa. G~ ... 

o ' • 
da. Gamara: Municipal da. cidade de~ .lag~arão, 
3f. de dezembro·de.f884:.- O secretario, Anto
rtio Au tcsto So.rmento e Mello.- Reeonh.e o 
verdadeira a.··assignatura supra-do secretario da. 
Camara. Municipal desta cida.de,Antonio Augus
to· Sarm..ento · e Me]lo, ·e do11 fá.. Jagnarão, 17· 

da.de.-0 tabellião interino,. lotlo F1:o.Jlcisco 
Nunes. 

lllm. Sr. Dr. juiz·de direito da. comarca..
niz' Joaq:u~m· da Silva.· Tava.rês qu·e~ para os fins 
convenientes:. necessita qua- o e~rívãO' e·· ta
oellião· Nunes; re~endo · em• seu' ca.rtorio·, os 
r~guerimentos·e· livroS' do· alista.mento'eleito-· 
rat desta: parocliia, do·anno de·:f.883, junto· a 
~te eertiD:q~e· s~ o Alfer_e~ Antonio Maria· de 

' · ro;. G· em··qus data, e, finalinente; si , receb-eu o 
respecti~o titulo como eleitor: E~ como· não 

b . ' . 
se· sirva· m.1ndar· certificar·.-· E~ R.· M.-Ja
gua.rlo, 17 de· Jan·eiro· de' i885~-Cel'tifique•; 
Ju·a:gua.rão; ií de·Janeiro· dé·- i882.-s·. No .. 
gt:sd'ra-.-Certíftct> que· o snpplicado , eléitor 
Antbnio· Maria: d~· Souza, se acha' alistado· no 
f:O districoo· da· pa.rocMa llésta· cidacte; sob o 
n. 687; e·noanno de·i'S83; db'q,ue dou· fé ·~ J1.l.-
g:aarão, i7 de Ja.neil·o· de· iSSS.- o ta.belHão 
ilitel"ino, _ encarregadb . do alistamento,-. Joll'-d 
.Franci.Jco· Nu·nes~- Reconheço· verdadeira· a· 
ássi@1iatu-ra: supra', pot" s-er do· proprio· punb:o 
di>'tab·2llião interin·o João Fra.ncisc:o NUnes; e 
dóu: fé . Jagtrarito; 20' di:s· J~n-eirD d'&-1'885:. Ein 
teatêmun·h()- dE:f ver~li:td·e.- o· tabelUãó' Fran:
c~-$co de A~a·ujó· Ca·ld&:s Tkompson-. 

u c o a,:• ro~ 

?Ji'ftreia d:O~ ;Ama:z-óna$; apresett.~cl-a pelor IJr: 
A~'to-nio·•dos~ Plt.s-s~:.~ Mi-rl&nd~· . AlC<Jm.pa;nh:a 

' o pa.rec:f!tr·ff;. 69'-1.885, àa 1.•' e()mmis-são. de 
iÍ'qu'erifo g.ue· r-ec~nhect dept-"ód/t)' po.,fa-guel-.1. 
Uvelis:t-ti'Cto· .ó' Dr· •. S-o:ty·ra · d:e· ()J:ifjeír.a.~JjJiqjS;. 

Exms. Srs. presidente e membros d~ f.a 
commis~ de in~~erito.-Uaando da.faculdaie 
q~e me,e concedJda, pel<Htt~ 7°9 § 2\ do regi
mentointerno d8: camara dos Sra. cfeputados~ 
venhoconteat'ar a al'ei~ãodo Dr. Sãtyro.-de Oli-

veir<1 Dias~ que se julga eleito deputado pelo f o 
districto da provineia do Ama.zona.s. 
· Ca~:.ii~ato Jo partido .~onserya.do.r-, pel? mas• 
mo d1stncto, por oodt'l J:l. havta. s1do elolto, na
egisla.tura. passada. en deixaria.· que o meu· 

~ . . 
pho, si eu th·esse'sido derrotado· em um com
bate franco e leal, onde apenas· os partidos que 
representa.vamos medissem· suas torças. 

as~ assun na•) aconteceu. 'pequeno. maio-
1·i~t de· v;;tos,que o 01eu iUuatre competidor tem· 
sobre~a tninba eleição, é filha d8:(1·aude e do. in• 
teruençtXo o{ficial, a mais· infrene que imagi-· 
nar-se póde. 

Para que estn. illu.atrada commissãb possa 
bem julgar da. influencia extraordina.ria que· 

. póde exercet• o governo.· na eleiÇão do i 'o dis.;. 
tricto do Amazonas, basta ser infórmada de qtta 
todo o·districto tern pouco ma.i<; de 300 eleito:.. . ... . . . . 

' ' tnais de metade destes {u>lcci~mo.1·ios pu.;.. 
blicos. 

A ,.<!ssao ue o 1·esidente rJ,a ro~incia do 
Ama~onas e seus· agentes eJieceram soore o 
eleitorado na o se descreve. Reconheço que 
sob1·e este assumpto as p_ro'UCfS s_a~ difficeis. 

, 
missão o documento sob n. L 

Si em am eleitorado como o que eu dés• 
crevi, a pre3en·ça do 2) 'Uiée-p?·esideH.te' da 
p1·o"'i'1cia (que ha.via deixado a. administra·çãcr 
poucos: dia.s antes da eleição), a distribuir 
chapas na bocca da urna; não· significa· in
tervenção direeta no· pleito eleitoral~ entãO· a
intervençio ·nunca será possivel ~ 

A:ecresce que o dito 2°· -viee-pre~idente- exeree 
. - ~ . ' . :. ' .. 

v-incíai, no Amazonas·. 
1!,~ ao pas$n ~ue· ~sse· fanecio:á'ario procedia; 

ass1m· na. paroelila de No~ Senhora da C'on;. 
c~tç.ao na capt a , o 0 V1oe-pres1 ente cor.one 
G·u:ilhertne·J'ose Moreira •. cnroner commaudante· 
s~p-e~ior·dà' guarda nacional da· .. capital, exer
c~ a mesma prossão n11. paroelüa dos Reme.;. 
d1os·. · 

. Po·ucos dias - antes. da e_leiçtra a·presid-ent~ 
dr.i pro'Ointia suspe)ldiâ· do'tA-"S 'emp-r~gados· con
serva'dores do:; pouc·os q~o: aiD:dh, exist·em na-s 

· rep-a~tições provincis.es; querendo assfOl ata._ 
morisar o espirito dbs mai,:; fracos . 
~ impl'ensa Ela..P.rovincia., ain.d~m-esmo ao qu-e 

nãO tem. cór· poht'ica:;. como o e om:mercio do 
A'ma~ot\as, denun·ci~v~· constant'em·ente ·todos 
o~ atiusos, violências e ameaças~ q,ae· oa~a·~ntes 
do governo: est«v~m exercemlo sobre· os eiei:. 
tbres; mas· o presidente: da· proviilcfa. era surdb 
a. todo•· o-s cianlol"e'S ·• · 

s; demonstr:tr,_. ~na:lyea:mfO o· processÓ· eleitoral 
cf~dua:s pa-rochias, q.ue '?. m~u· illils~1·e·:con·~ndor 
nao· póde· ser reconliecrdo deP-Ut-ado. 

Paruc1iia- fle· Nós-sa. 8enh'-Õ1·a dia Graç'lf d'e 
C(r(Jfaja"<:.- Nésta· pa"l'o·cJiia ~ a,;cta da eleiÇão 
n-ão e-xprfure· a ve-rdãõds'-do qu-e aec.passaa-: · liou~~ 
(rtJ:Ude·, hem al'ranjà.da,. é ce·r(l)·, mas q:al3 dei~ 
xou~ sempre ve~tigios: pa-ra s-er. ·conheci<&. 
. A pa~I)C~~ a .que me' refiro ~C3. no. interfór 

d&· pro'VUic·~ ~e tambem- uma,vll1a multo"pobre 
ond'e nem· ao menos: h·a fOro civiL 
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Alli ha apenas i5 eleitores e o partido liberal 
.tem .todos os juizes "de paz e immediatos, toda. 
a Camara Municipal, todos os mais funccio
_.narios. 

·O ,partido.comer".ador .t3m apenas. um eleitor 
.o:ca itão Manoel da Silva Simões ue eu não 

. ~ .. 
. deixam suas casas e vão para os seringaes. 

.Tendo o _partido liberal mesa unanime na 
,parochia d~ Codajaz, -eu só tinha um meio de 
conhecer.da verdade da eleição : era fazer-me 
representar por um.fiscal, eleitor do meu par
ti1o,.e que me merecesse plena confian_ça. 

Souza, em meu .beneficio, isto é, dando-me os 
votos de .que podia dispôr. 

Esta resolução, porém, tomada na capital 
no dia 30 de Novembro, vespera da eleição, 
nã:o foi communicada ao interior da provincia, 
por falta de tempo. 

Com effeito,,nomeeiipara fiscalizar os traba
lhos eleito.-aes de Codajaz o unico .eleitor con
servador que alli havia, o capitão Manoel da 

· Sim-es 
No .dia da organização da mesa, apresentou·se 

o referido eleitor com a nomeação feita por 
mi~ }lara meu fiscal, e a mesa ~iberal não quiz 

como verá esta. illustrada .commissão dos doeu
. mentos .ns. 2e 3. 

_.A lei eleitoral, autorizando o candidato a no
mear um fiscal para. eleição de cada parochia, 
,quiz justamente garantil..,o contra as fraudes, 
que- são faceis de arranjar,. principalmente 
quando um par.tido tem unanimidade na. mesa 
eleitoral. 

Recusando meu fiscal e uni~o eleitor . conser
.vador ue existia, a mesa. ,eieitora.l de Codajãs 
. escobr1u o p ano que vta · orma o : a &l
ficar a eleição, Janjo ao meu competidor os vo
,tos de todos .os eleitores ! 

um pequeno numero de eleitores, .a authentica 
declara que o Sr. Dr. Satyro de Oliveira Dias 
teve 1.4 votos; -isto é, todos os eleitores votaram 
,nelle, GOm excepção apenas de um. Pedindo .. se 
. certidão da ac · a,a. mesa. recusou.(Documento..n.) 

Para .ser fiel .e verdadeiro nesta exposição, 
.devo dizer a esta illustrad.a commissão que 
nunca pude colher provas a respeito do numero 
dos eleitores .que concorreram á. eleição de 
Godajás, mas, por informações de pessoas que 
me merecem inteira confiança, sei que concor
reram apenas 7 eleitores. 

O que~ porém, é fóra de duvida, é que .meu 
illustre competidor não teve o numet·o de votos 
que .consta da aeta. da eleição de Cedajás, como 
se vê do depoimento do eleitor Antonio 'San-. . . . - . . 

o . • ,. 
na parochia de Coda;já.s o cargo de ,professot· 
publico. 

:Para que _esta. illustre commissão _possa 
dar ao depoimento desse .cidadão o valor gue 
elle merece, . eu preciso informal-a do que' 
occorrer antes.da eleiÇão. 

Eram -candidatos . pelo .i o districto do. Ama
, zonas : ·eu, o J>r. :Satyro .de Oliveir-a, o Dr. 
_,A:pr.igio Martins de Menezes .e o .Dr. Herculano 
Marcos lnglez•de Souz!l .. 

Por esta razão o eleitor Pinto, liberal dissi
dente, votou no Dr. Inglez de Souza.. E· não foi 
só ellé: mais dous eleitores votaram e os votos 

Não póde escapar a esta illustre commissão 
a,<; di:fficulda.des que ha em obter-se provas de . 
um facto desta ordem em .uma arochia onde 
todas as autoridades pertencem ao partido do
minflnte e são ellas as mais interessadas em 
occultar a verdade. 

~ ~ 

em Codaj às, e outros que votaram no Dr. lnglez 
de Souza. recusaram-se a jurar, como fez lil 
eleitor Pinto, por terem mejo das autoridades 
locaes ! 

Pa1·ochia de Nossa Senhora da Conceiçllo 
de Barcellos .-A eleição desta parochia. não 
póde ser approvada _pelos vicias sub~tanciaes 
na organização da mesa, como passo a de
monstrar: 

. ez a convocaçao para a :e e1ção :no . d1a. 
2 de Novembro o juiz de paz Valentim Gonçal
ves Pinheiro, e~tando presen~e o que lhe .pre-

' ns. f a 5, a1;>pensos ao protesto-oíferecido pelo 
meu.fiscal na. referida eleição. Nesta mesmo 
documento se vê a:data de 2 de .Novcmbro e não 
de 31 de Outubt·o como manda. a lei. . 

2o. Devendo presidir á eleição o 1° juiz de 
paz, Candido Pereira, foi -á .ultima hora man
dado eliminar da lista. dos juizes de paz pêlo 
presidente da provineia, _facto que não se rea
lizou, por não se ter reunido a. Camara. Munici
pal, a quem compete .tal eliminação, e não ao 
:presidente da. camara. O 2° juiz de paz el!a, 
:polt.a.nto, incompeLente; (Doc. de i a 5.) . 

3o. Galdino Rodrigues Pa.lmella, 2° imme
diato :de juiz de paz~ não figur.a como membro 
da mesa, 1ma.s sim como escrivão .interino do 
juiz de paz, ' 0 que é contra a expressa determi-
. - . . - . . 

4o .•. Jeronymo -Gonçalves Bahia, fo imme
·diato de juiz de paz, doc. :n. -4, é apenas· con
vidado para fazer parte :da mesa no dia 29.de 
Novembro, devendo Jel-o ·lilido .no edital -de 
:convocação, :como 4o juiz, que actualmente 
-pa-ssa a ser, como '.f o .immediato :que era .. no 
documento n. 4. 

A' vista do ·exposto, .é claro . que .as ·eleições 
das :pa.rochi:Js ·de Nossa Senhora da Graça.de 
-Codajás -e .de :Nossa Senhora · da .Conceição de 
J3arcellos não podem -ser approvada.s. 
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Cansideradas nullas as referidas eleições, 
fico eu, sommados os yotos dàs outra".! paro
chias, com a maioria de um voto sobre o meu 
competidor, devendo, portanto, ser reconhe
cido d~put1do pelo 1° districto do Ama.zon~s. 

que essa. apresentàção seja feita. pela propria 
lettra do eleitor, mas sim que seja por escri-
p~. . 

Portanto, nem era. preciso qut:l o proprio can
didato fosse quem !izesse a nomeação d~ seu fis-

' . . -· , 
Dias, é evidentemente nullo, porque e asst- usou dessa faculdade legal, car~cesse descre-
gnado a.penas por dous juizes de paz e .dous vel-a. elle mesmo, bastando simplesmente assi .. 
immediatoa em votos, contra a expressa dtspo~ gnal-a, como o fez. . 
sição da le1 e eltora ! e o que se er~_na.Jun~ .o crtl ão do o cto o 0 juiz de paz diri
apuradora por occas1ão da sua reun1a~ n? dta. gido ao Dr. juiz de direito da comarca, accusan-
18 de Janeiro consta da acta da matorta da do o recebimento da lista parcial Jo alistamen~ 
pl'opria junta,' acta qui) constitue meu di- to eleitoral da parochia, certificando o tabellião 
ploma. que a. remessa dessa lista foi pela razão de não 

Ri de Janeiro 26 de Fevereiro de 18S4. _ achar-se no. a!istamento anteriorment~ enviado 
A .. Jos Passos M'iralid(L ao mesmo JlllZ de paz, o nome do elet to r a pu-

. rado por a~cót•dão da relação dat:l.do de Janeiro 
do anno passado, Jo:;é Bartholomett de Medei-

Contestaçüo á e_leiç,,o do 6" dist1·icto da_1J1·o- ros, e dvs ex:cluidos, pol" terem fallecido, o 
---------,-~rt7'1"""rh7c---fh-rlri'-n:-:--mtrru~;tn:,rb7:--ne+o--&mttt-rttJ-H!;itjM',es Joaquim José Pinto Junior e Felic:o 

da Silva Gui marã.es, sendo que, a despeito 
disto, o fo não figurou na chamada, e os dous 
outros fo a· r · 

Don.de se vê que a ch1mada foi feita por 
uma lista que não era a. expressão do alista
mento, e, portanto, illegal. 

. - ""o da acta da eleic;ão da qual consta 
Senhores da commissão verificadora de pode- que a maioria da mesa prohibiu que votasaem 

res.-Tendo o meu constituinte, o Dr. Americo algunseleitores,que aliás acudiram à. chamada., · 
de Souza Gomes, reclam"!!do por s~u bastante sob o immoral pretex:to de não serem legaes seus 
procuradot•,perauteajuntaapuradoradaelei~ão titulos, quandoéex:pressono art.t41 do citado 
procedida. na província. da. Bahia no 6° districto regulamento, não poier ser re~usado o . voto do 
eleitoral, para um deputado á Assembléa. Geral eleitor que e~hibir titulo, ainda que &obre sua 
Legislativa, contra a validade das acta.s dos col- legitimidade haja. duvida, cabendo apenas neste 
legios da cidade de Caravellas , e villas dê caso á. mesa. tomar o voto em separado. 
Santa Cruz , Belmonte e Cayrü, conforme Entretanto, nem siquer podia haver duvida 

------~~~~~a~e~ó~ia~a~u~t~he~n~t~i~ca~d~e~3~s~a~r~e~nli~~~~~~~·~~rque o p~
remettida pela mencionada junta á Secl"etaria. prio juiz de direito, que os assiguou, declarou 
da Cainara. dos Sra. Deputados, conjuntamente formalmente á mesa nesse acto, que eram ver
com a cópia authentica da acta da apuraç§~; dadeiros e legítimos tanto uanto o seu,como se 

r ar prova com o attesta o essa autor1 a e, cons-
a esta illustre commissio os documP.ntos com- tante do documento n. 4. 
probatorios da nullidade das alludidaa eleições, 5.o o-protesto, que perante a mesa apresen
excluidas as quaes obteve o meu constituinte tou o fiscal, pot· n.ão ter sido aceito para ias
maioria absoluta dos votos expressos nesse peccionar os trabalhos da eleição, instruindo 
districto, sendo, portanto, o legitima-mente esse protesto com os officios do eleitor que o 
eleito, venho respeitoaamente apresentar a esta nomeou, um communicando-lhe a nomeação e 
illustre commiasão os seguintes documento;;: oufro dirigido á mesa apresentando-o nesse ca.-

i. o Certidão tia acta da organizaçã0 da. mesa racter. 
eleitoral dn. cUa::ie . de Caravellas, d:\ qual 6.o Certidão de se achar alistado eleitor o ci
consta, que foi recusado pela maioria da mesa o dadão José Bartholomeu de Medeiros desde a 
fiscal do candidato Dr- Americo de Souza revisão do anno de 1883. 
Gomes, sobre o frivolo prete"Ito de não estar o 
offi.cio da. nomea9ão do fiscal esr.rirto e assi
gnado pelo proprio cP.ndid~to, e ·ser essa no· 
meaçio sómente assignada pelo eleitor que a 
fez, se~ 9ue fosse por este. esc~pta • . 
robusta do arbitr:o da meaa para evitar a fisca
lização do processo eleitoral por parte do meu 
constituinte , e poder formular a acta pelo 
modo por que o fez, fig01·ando fal!fa.mente corn o 
numero de votos della. constante o Sr. Ministro 
da Agricultura., que oa não obteve em tão ele-
vado numero. . 

E' expresso no · art. 13{ do regulamento 
eleitoral, que qualquer eleitor póde, na ausen
cia do candidato, apresentar o fiseal dos traba
lhos por parte desc;e candidato, sem que exija 

7. o Certidão da acta da. eleiçb:o de Santa 
Cruz, ua qual se fig·ura terem votado 58 elei
tores,deixando apenas de acudir á. chamada tres, 
por ausentes, como formalmente abi se declara; 

como declarou no protesto o fiscal de meu cons
tituinte e muis cleito1•es. 

S. o Cet•tidão desse protesto, no qual demons
tra-se que só concorreram á. eleiçio 40 eleito
res e não 58, como fahamente se figura na acta 
-que desses 40, 27 votaram no meu coasti
tuinte, e os outros no ministro da agricultura
que, além de subtrahirern-se ns. leitura da lista 
votos da~os ao meu constituinte, trocando-se 
seu nome pelo do referido minietro • conside~ 
rou ·se votando até eleitores fallecidos. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1111 - PÃjgina 16 de 18 

Se~são prepa~atoria enn 6 de ~ar~o de 1885 161 

.lia aasignatura3 lJ.os eleitoras Il<J p~:<Jt~st<J,em 
maior nut:nero dos voto% ti.~rados ua acta, ob
tido~ pol' meu constituinte , já. ~ralll. ~ma 
pr()va evidente da. falsidade da mesma ae\~ ; 

. nella. se diz serem ~sBos voto" a. penas 13, 
a.o pa.ss() ue s() ()& eleitores ue :lssi-
g:D3.r~:r:a t> r>rctestt> contra. esba f-ilsidaâ~. 8f1i.r. 
mand() terem votado no Dr. Arnerico de S()uza 
Gome$., si.o dezeseis., tendo d~í"S.ado ~e 2..-csi~na-r 

I 

t8ol'$tn. . 

'd,0 Petição ~m ~ue se reque-r ao presi.d~nte 
da Cax:nara. Municipa.í para man<iar passar por 
certidão as a.esignaturas dos eleho1•es qtJe con
cot-reram i elei_~o, e b~ro assim a. do ter~o '=lue\ 
lo~o apó: a ult1rna asstgnatul'a.1 devia Iavr:~.r a 
Ill~.s9., d~e\ar9.n.do () :nu-sn~:ro de e1eitr>res in.scr1-
pt()s no ~ito livro, petição que foi inCleferida 
sob o futll pretexto d~ não ser o peti~ion.ario 

, , pr se e .a 
Dlesl]}a ~leição um fi~ca por Parte de um dos 
ea.ll.díliat<ls, sem. nada. i~pu~nar, ~ssi~nou as c . 

E' sabido que qualquer ~idadão tem. direito de 
p~it eettictio <\e\\~ pa.t~el pu~l1e~, tna.~ime 

ua.ndo diz res eito a .acto e · 
resse geral da. nação, com.o é uma. eleição para 
de-putado geral, per i!)So ctUe n~o só a lei não 
lb.'o v-eds, com<J tlté desde qae e.riga que! seja. o 
tJlaia ~ufb .. entieo possi~el ~ pr~eeaso e lei t.otal e 
exprilna a verdade, não ~eixa. Cl.anda. do em
preg-Q do~ mei<JB }i<úto~, <ramo é ultle. certidão, 
para verificação deasa. verdade, que, portanto, 
·n~o póde ser negada.. 

O flubterfugio d~ que \lsO\l o pr~sí~en. te da. 
C/Jm&Pa ara D/3 '81' & ~er!' ãt> J3 • a .,. 
Dlent~, que o qu.e se affir~na. na petição é real ; 
po't'qu.e <lo conf.ta.rl.o ~ería esse f\lncci~na.rio, 
ql?e tamoe~ fez p3rle !la Ine.B:l, o primeirQ 

' · a e c ssao 
da. certídO:o) a l?erxnítti!-a, para. convencer da. 
bJsitl<Jàe ào aJJega4o .na petiÇão. 

10°. Certídio da acta. da. elelç~o de Belmonte, 
na. o.u.a.l ae lê a tortlla.l de~la.ra~ã() d~ dous ~lei .. 
tol"es, além do f:ise'\l clG tneu constituinte, d0 
»~t> .s.~.r ~ss?. a~\.tlo tl. d~setip~~o "1;Tetds.dta)r9. da& 
oceurrenciaa do processo eleitore.l, fazendo 
esses eleitores especial wen.ç~o da.s illeg-ali
dades delle, citando. o facto de vot9t'em eento e 
dezesete indi-viduos sell:l a})resentaret:n títulos de 
e!~ito-r, aeis aetl\ con1te.rett1 s~ua notllee ns. üst&. 
da chamada.. 

Essa aftirma.ti.va.; que irnport" um vetda.deiro 
p~otesto, não fot ennte"'ta.<\t. "?ela. m(;aa, a ~\letn 
no caso de ulo f!6t'em ver-d9deiros 86B6ll fsatos, . . . 
st:rando a inE:ssa.~tidlo ela refetida atlirmativ!l. ; $ 
desde qcre a~Sillt llla pro-eed~u, torll.s. evid(111.te 
a.lluellas ill~ge.\ida.des. inCJu.ine.ndo a. e\~içio d~ 
insan.avel nullicte.de. 

H. Certí<t«o do pr<ltesto assigna.do por f5 
eleitores, a.lém ® ftsca.l do meu ~nst.ituinte1 
em que se deh:a. pa-tente não SQ havet feito a 
con.voeaç.ão dos jui~es tle -paz e ÍUl:m.~diatos, qu~ 
ti11bsm de eompôl' s. Jlles.s. eJeitorsJ; Q_De ins .. 
tallo\l-se no dig. 30 d~ N()vernbro elb. hc:>ra. pos .. 
terio~ a. que deterntina o ret'l{e.;aleilto eLei~rll.t 

v.1.-21 

(ll.l"t. J.24) procedendo-se do mesmo ~o:lo no 
1° de lle1.em~ro; ~\\e iiguttm :na :m~sl\o como 
fiscal do Minietro da. Agl'iealtura queQl nito foi 
por fórl:lls. alguma. nome.,da, contra. a expres~ta 
disp()sição do art. i3t do citado regulamepto; 

• T • • • 

p.arciaJ\daàe os juizes e.m e~erc.icios. 
Mas ll.em por isso é :menos valiosa a pro)7a. 

e~hibid~ pClr ~eu con.stituinte. 
Por todo~ esses docum~ntCls que torna.m evi

àente a, n~lli~sàa âa.s ~leições cotzstan~~fJ àa.g 
~cta11 d()s ln.encionados ~ollegios, chega-se ao 
conh.ecimehto encto de que meu constituinte o 
Dz-. .A1l:Lericq de Souza Gomes obteve maioria 
~os votos expressos dos que concol'reram a. 

içao e se 1s 1C () e e1 ora • 
E~ l(íllQ.-l[er!le ta:ro,be-m ügusa..ram corno 

teDilo vots~o àivel'so.s eleii:o.res D-D.sentes, co.JDo 
r a os oc m o so na. 

S~gun.rlo c.Ol:lr.t.a. dn. ac1;.a da. apura~ã~ ge-r~l, o 
~On!ielheir<> Antonio Gar-neil'o da Rocàa., a.lea.n .. 
~ou .ne$sa eleição 811 -votos e ~ou constituinto 
() Dt. Atnerico de ~ou~ a. Gomes 603 votos, ao todo 
t41"l votos : !3xcluidas as eleições do, ~ua(ro 
~oll~gi~s~ \em ~ot\t'l!.r me~mc Villa.Verde, ~o~ 
liuaes rt@ fig'l.lra. ter al~n~ado o eonselbe\ro 
Carneiro àa Rocha 274 & o Dr. Aillerico '57 ao 
todo 331, nce.In redu~idos oa votos expre•aos a 
1.083, alcançando o br. Americo 546 e o con-
1\elàeíl"<> Carneiro d~ &~ha e.peaas 537, viad<J 
assim ' ter o DI.". .Americo, IJl&i<lria e.bsolQta 
por ser o q_uooiente apellas óU i}~. 

~rt() de qu~ • ~ f?.~al que p~es\<!irá. os s.c~os 
(testa illuetre commi•sio, serd. ~ ju1tiçs, pro.Qi .. 

ctas urnas : ea~er<> que opinará p~la nnllidade 
da diploaza d<J calltielb.oil"' Alltoaio Carlloiro as 
n.ocb'l!., e eOll.r.egu\nt.e~eute pe\() reeon.nelli .. 
n1ento elo Jlleu constituinte, o Dr. Ameríco de 
Soa~tt &ames, c<Jmo o >ecitimq à6pvtaâo âo Ô0 

«tistt-ieto eleitoral da pr()vincia. da Bahia. 

Rio de Janeiro, H de Fevereiro de i885.-
0omo pt-oeurador, Barllo do Gu(l.hy. 

--
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Contestação à e~eiçilo do 2° tlistricto da 
pro ... incie~ da Bahia, . apresentada pelo Dr. 
Jose Eduardo Freire de Caroallto. Acom
panha o ·pa,recer n. 73-188_5 da 2• com
misst%o rk inquerito •. qu.e reconhece de~u-

lhante motivo, além de ser destitaido de prova, 
é evidentemente falso, e aó revelia. o proposito 
immoral e repulsivo de formar uma. mesa. ille
gal, afim de conseguir por esse modo a forma
ção de uma outra mesa adrede para 'J. 2a. secção _ 

p roc 1a. 
Para convencer de que a fi.gut·ada mudança. 

de parochia é ama falsidade, que mostra o pro-
Au ustos e di nisaimos senhores · • ol!ma · 

tantes a nação. pa.rs. fins reprovados, os documentos exhibidos 
O Dr. Jose Eduardo Freire de Carvalho, sob ns, 6, 7, 8, 9 e tO provam que o cidadão José 

deputado eleito pelo 2o districto da provincia. Jacintho Ribeiro Lopes é domiciliaria na fre
da Ba.hia, vem perante a Camara dos Sra. Depu- guezia de Santo Antonio além do Carmo, d'on
tados prote~tar contra o diploma conferido pela de não se mudou, e por onde é juraào, que 
junta. apuradora. ao conselheiro João Ferreira serviu na. proxima. passada 2• secção do anno 
de Moura, e provar a nullidade radical da.s findo de 1884, por onde foi eleito immediato aos 
eleições procedidas nas dua-s fregaezias de juizes de paz, e é eleitor. · 
Santo Antonio além do Carmo e Brotas. Conseguintemente, é fora. de duvida, que a. 

O art. 98 do decreto n. 8.213 de 1.3 de mesa da ta. sec ão de Santo Antonio foi or ani-
gosto e rega a a.xa 1va~en .e o mo o za a contra a letra expressa e o espirito elR-

pt>atieo da <lrganização das mesas eleltoraes. rissimo do art. 93 do citado decreto de 1881, 
O art. 129 do citado decreto fulm.ina de nul- em eonsequencia da preterição do cidadão José 

!idade substancial a ele~o f; • • · · o Lopes, · que 11!4 sua quali-
que não fôr organizada na fórma stricta.mente dade de immediato ao 4° jniz d~ paz fazia 
determinada nos arts. 98 e seguintes do parte integrante da mesma. constituição da 
mesmo decreto. mesa. 

Ora, a D:lesa. da a seccã.o da fregaezta. de Este procedimento arbitrario é tanto mais 
Santo Antonio além do Carmo não foi o"L"gani- escandaloso e revoltante, quanto o fim real e 
za::la pela fórma que a lei marcou, porque foi manifesto foi organizar uma mesa unanime na 
propositalmente excluído o {o immedia.to em 2• secção, como se realizou, porquanto o im .. 
votos ao 4o juiz de paz. . media to legitimo, o mencionado Ribeiro Lopes, 

No edital de conv\>ea.çio, de que trata. o si tivesse feito parte da. mesa da ta. secção, a 
art. 103 do citado decfeto, deixou o 1° juiz de maioria dess'l mesa. ·constituida. do 2° juiz de 
paz de convocar o cidadão José Jacintho Ri- paz, do fo e 2C> immediatos, seria do partido 
beiro Lopes, que era me.!Dbro legit!mo da. mesa conservador, o que não convinha aos inte1·esses 
na sua. qualidade de 1° immedia.to em votos ao partidarios do io juiz de paz, ue,obseca.do ela 
4aj · • · pa1~ao,c egou ao pon o e mventar a mu an9a 

Esse cidadão reclamou immediatamente ao de parochia do to immediato legitimo Ribeiro 
presiden\e da provincia contra o acto illegal e Lopes, e negar-lhe assento e voto na oecasiio 

o • • ·- • - a,--e-até não admittir o 
dencia pôde obter da. primeira. autoridade da protesto que apre·sentou contra tão revoltanté 
província, 9.ue por l!!eU. despacho declarou- expoliação, como ficou demonstrado e provado. 
nlo competir ao governo deferir a reclamação. Permittam os augustos e dignissimos · Srs. 
-{Documentos na. f e 2.) representantes da na~io ponàerar, que·o pro .. 

A' vista. de semelhante decisão, o referido cedimento arbitra.rio do {o juiz de paz não se 
cidadlo R.ibeiro Lopes apresentou-se no dia, limitou á. violencia palmar e flagrante do art. 
hora e logar mal'cado para a organização da 98, violou, outrosim,a disposiçõo imperativa do 
mesa da 1• secção da freguezia de Santo Anto- § 4°, do art. 104 do_ predito decreto, que termi
nio além do Carmo; mas o 1° juiz de paz não nantemente ordena, que si algum dos imme
consentia que elle tomasse assento e votasse na diatos comparecer depois de formada a mesa, 
organização da. mesa. da 2a secção da mesma e depois da entrega das ced•1las, maa antes de 
freguezia. dar-se começo á a.puraçlo destas, sera admit-

Em acto continuo protestou contra a eapo- tido á votar. 
liaçlo do seu direito político e contra a validade Neshs condições é iniubitavel, em face da 
da mesa, que era viciosa., em consequeneia. da. terminante disposição do art. i29.do citado de
sua exclusão no caracter de f o immediato em ereto de i88i, que u mesas das ta. e 2• secções 
votos ao 4° ·uiz de az: eate rotesto nA:o ti i da · ~o~-----
aeetto, e p?r isso, e tambem para. não dar assen- organizadas com palpitante violação dos pre-
tim nto a tam'lnho arbitrio e prepotPnr.ia, senão eeitos e regras da reforma eleitoral vigente, 
para p ·ovar o proc .. dimento in~c.lho do i o juiz ; não tem ~·-xi<~tencia legal, e conaeguintemente 
dA paz, aqnell~ cidadão aa~im •·spohdo r•·cor-- : a .. eleiç••es f ·itas perante ellas são de pleuo 
reu :i aut11rid de judic:ada comp tente, e pediu direito nulJas. 
para r -·gist•·a.r no livro ·•e nota~ aq11elle seu Ora, sendo ohrigação impol!lta á. junta a.pu· 
protest~, o que effectivamente se féz, como pro- radora. de não apurar as authentieas de eleições 
vam os documentos sob ns. 3, 4 e 5. feitas perante mesas illegalmente organizadas, 

O unico' fun Iam nto, · com que o 1° juiz de conforme a expre~=sa e terminante disposição 
paz pretendeu justificar tão insolito procedi- do ~rt. 177 do citl\do decreto de 188t, o abaho 
mento. f()i ter o referido cidadão José Jacintho assi gnado fundado nas razões expostas, protes
Ribeiro L<lpes madado de paroehia; mas seme· tou perante a junta apuradora do i> districto 
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da Bahia contra a eleição das duas secções da 
freguezil\ de Santo Antonio, e requereu, na 
fórma. do mencionado artigo 177, que fossem 
exclutdas da apuração, 

Excluídas da apuração as authenticas das - , . 
' seria de 341. votos para o abaixo assignado, e 

31.5 votos para o conselheiro João Ferreira de 
Moura e or tanto a este não odia ser confe-
rido diploma. 

Mas a junta, com q oanto aeceitasse o protesto 
do abaixo assignado para o consignar na acta 
da apuração, e appensal·o, entendeu apurar as 
eleições aaquellas duas secções, d·onde resultou 
conferir diploma ao conselheiro Moura, qae 
não õ o deputado eleito, com preterição da 
eleição legitima do abaixo assignado, e do seu 
incontestavel direito de representante do 2° dis
tricto da Bahia. 

11 i e e i a e r . 
A nullidade desta eleição está fóra. de contes

tação. Pelo documento n. H prova-se que os 

de 1881 á 1883, e portanto os uniéos que 
podiam votar na eleição do i 0 de Dezembro de 
1884, em conse uencia da dissolução da Camara 
os rs. epu os, ora.Ill em numero e cen o 

e quarenta. e quatro (144l. 
Pelo documento n. 12 prova-se que votaram 

cento e oito eleitorea(108),dei:tando de votar qua
renta (40),eonforme demonstra a acta da. eleição 
~o fo de Dt.3zembro de 1884: dito documen
to n. H. 

Consegaintemente, pela. acta da eleição, (do
cumento n. 12) dando-se o computo de i48 elei. 
tores, .ao passo que. pelo alistame~to de 1.881.a 

' dente que appareceram demais na urna quatro 
cedulas, que annulla.m o processo ele1toral, 

· t s m ludibrio da 
lei. 

Além desta nullidade, a eleiçlo de Brotas 
incorre em outra nlo menos manifesta, e vem 
a ser a seguinte : 

Pelo documento n. 13, .prova-se gue JoA:o 
Nunes Sarmento, eleitor de Brotas, foi elimi
nado dessa darochia po1• despacho de 12 de Ja
neiro de i883, em consequencia. de ter-se mu· 
dado para. o. provincia do Espirito-Santo, e que 
por despacho de 20 de Setemtiro de 1884, foi 
de novo alistado na freguezia de Brotas, por 
ter mudado outra vez a residencia para esta 
provincia.. 

Conseguintemente, sendo a eleiçA:o do fo de 
Dezembro de !884 resultante de dissolu~ã:o e, 
portanto, só podendo votar nella. os eleitores 
de f883 é claro ue Joio Nunes Sarmento. 
alistado em 20 de Setembro de , tres me
zes antes da- eleição, não podia votar : entre· 
tanto, concorreu à eleição e votou, como o faz 
certo a acta sob n. i2, e o documento n. 14. 

Annulladas, como é de estricta ju::tiça., a9 
eleições de Santo Antonio além do Carmo G 
Brotas, vem a ser o resultado legitimo da vo
tação do 2o districto o seguinte : Ao abaixo as
signado 233 votos, e ao conselheiro João Fer
reira. de Moura. 207 votos. 
No~ termos expostos. é evidente, augustos e 

dignissimos Srs. representantes· da nação, que· 

as elei~ões das duas pa.rochjas de Santo Anto
nio além do Carmo e Brotas são radicalmente 
nullas, e às.sim excluídas da apuração das ou-· 
tras paroch1as que fora,ão o 2o districto elei
toral da ~~hia, é o abai~o assignado ? d_epu-

o • 
~or isso, confiado o abaixo assignado no di

relto que lhe garante a fiel execução da lei de 
9 de Janeiro e decreto de 13 de A <>sto de 1881 
e na sabedoria e indefectível integridade dos 
augustos e dignissimos Srs. representantes 
da nação, espera que sejam declaradas nullas 
·as eleições das duas referidas paroehis.s de 
Sa.nto Antonio além do Carmo e Brotas, e o 
abaixo assignado reconhecido deputado eleito 
pelo 2° districto da Bahia.- E. R. M. 

Bahia, 27 de Janeiro de 1885.- Dr. Jose 
Eduardo Frei1·e de Car'Oalho. 

parochia de Santo Antonio, e tambem a eleição 
da parochia de Brotas ; po:-qne, annullada a 
eleição de qualquer destas parochias, perderia o 
con es a o a. m · i · 
eleição. 

Para. nullifiea.r as duas secções de Santo An
tonio, apresenta o contestante apenas o facto 
de não ter sido convocado José Jaeintho Ri
beiro Lopes, um dos immediatos dos juizes de 
paz, para. faze'l' parte da turma, que em vi1•tude 
da lei deveria eleger a mesa da. 2• secção da 
dita parochia. 

E' verdad~ que. o f c j11iz de paz não ~on-

notorio, ~ue ha mais de anno mudara-se para 
a fregueziâ. de Brotas, depois de ter comprado 
ao escrivão Cam os Lima uma casa á. rua do 
Socc6rro ; on e am a OJe mesmo res1 e com 
toda a sna familia ; não obstante a escandalosa 
allegaçio em contrario, e o falso testemunho de 
seus a.sséclas. · 

Era publico e noLorio naquella capital que o 
contesta.nte protestaria contra as mesas da
quella parochia, si nella não obtivesse maio
ria, como nunca. obteve em eleição alguma. 
Si .Rib.eiro Lopes fizesse parte da. · turma, a 
con.testaçlo seria apresentada aonsiderando-o 
mudado ; e nlo sendo convocado, como nlo foi, 
vigorou o actual protesto, que vemos. 

Si Ribeiro Lopes em vez de immedia.to fosse 
juiz de paz, seria a Camara Municipal a com
petente para decidir do facto da. mudança.; mas 
sendo, como é, apenas um supplente, ella n«o 
poderia tomar conhecimento do f~c~o, senlo no 
caso e vaga , que p v 
chamada. como substituto. 

A' vista disto, o juiz de paz convocador re
correu ao testemunho das autoridades de uma 
e outra freguezia, e aos seus mais qualiti~dos 
habitantes, entre os quaes figura · o 2° VIce
presidente da provincia., e todos os juizes de 
paz~ afim de provar a conhecida mudan~a_. 

S1 não fôra o ·grande escrupulo do JUIZ con
vocador, afim de evitar uma irregularidade na 
eleição da mesa; qúal seria. o outro motivo da 
não convocação 1 Organizar ut;na mesa capa~. 
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de commetter fraade5? Não, absolutamente; 
porque a xpesa organizada. procedeu d~ modo a 
·não apparecer a minima. queixa contra o pro
cesso eleitoral. 

Assistiram a apuração não só o fiscal do con· 
ue assi no11 a acta e nada alle~a 

contra., como tambem seu propt'io :filho o Dr. 
Freire de Carvalho J 11nior- A. eleição de Santo 
Antonio correu tão pur~ e escoimada de v~c~os, 
que nil o; 

censura do proprio contestante. 
Diz a lei de 9 de Ja.nairo de :1881, no art. 15, 

§ 7°, e regulamento de 13 de Agosto do mesmo· 
anno no art. 102 in fine que: c Basta o com· 
pa.rec.imento de um dos juizes de paz, e de um 
dos immediatos para se proceder as mesmas 
nomeações.-. . 

O facto de ser ainda. RibeiN Lopes eleitor da 
. paroc.hia. de Santo Antonio, na :la prova, porque, . . . . 

transferencia, só poderia votar nésta. mesma 
parochia, em virtude da dissolução. Além disto, 
é tio eommum o facto de continuarem alistados 
e eltores que se mu am ate a provmc1a, que 
não admiraria a não eliminação deste. Aqui mes· 
mo na corte muitos eleitor2s de uma paro7h~a 

nação. 
Tambem o facto .de ter Ribeiro Lopes func

ciona.do como jurado <la freguezia de Santo An
tonio na.da prova, porque o alistamento dos 
ju~ados é sempre feito de anno ~ a.nno, con
servando-se muitos 4elles como moradores da 
primeira freguezia. em que residiram, e muitas 
vezes nas urnas :figuram até mortos t 

Em conclusio, quando mesmo fosse exácto o . . 
irreguls.ridade motivo sufficiente pa.ra a.nnullar· 
se uma eleiçio, contra. a qual não figura. a me• 
nor queixa, nem do fiscal, nem do meamo con-
ea an e. 

Freguc;ia de Brotas 

E' inteiramente irriaoria a conteBtAçlo do 
Dr. Freire, contra a eleiçilo desta paroahia. 
E' maia uma prova da má fé que preside oa pro• 
teatos do contestante. • 

Diz o Dr. Freire que a eleiçlo deve ser an· 
nullada, porque nella votaram ma.is quatro elei· 
tores do que aquellaa qae figuram no aliata.
mento de i88f a !tl83; e, para. demonatrar o 
fa.cto, uaa do aegumte argumento: 

De i88i a 1883 alistaram-se i44 eleitores, 
votcuoam iOB, deixaram de votar 40, segando a 
listl doa nlo comparecidos: logo votaram qua
tro individ~os qne não eram eleitores. 

- , a i 
eleição; apenas, segDndo os precedentes dedu
zir~ae-ia d~ maioriado contestado esses 'quatro 
votos. · · 
·, · Entretanto, nem tal deducçã:o sara feita, por· 
que, com ~s ~ertidões que junto offereço, provo 
que a eerttdao ·apresentada. pelo contestado foi 
omissa:, P9r engano de quem ·a e-xtrahiu, o que 
se- póde verificar· cotejando-se .~mbaa. 

'- · Na certidão apresentada pelo contestante fal
-tam-os nomes dos seguintes eleitores: Leoi.i~io 
:de · Barros Reis, Joaquim Teixeira de Assis, 

Per~inio Xavier de Souza Vello3o, Dr. Herme
negtldo Lopes Campos. O primeiro, Leoncio 
de Barros Reis, foi até o fiscal do contestante, 
eomo prova a certidão que jqnto, e não poderia 
:figurar como tal, si não fosse eleitor dessa pa-
rochia.! · 

O e~eito~ João ~11nes Sarmento votou por 
~star ~ncl?-1do ~ hsta da. -respe~tiva chamada, 
e o r1meuo da. hsta. ·de ambas as certidões. 

São estas as unicas contestações do me11 
adversa.rio, oriundas do desespero dé suas con· 
tinuas e assignaladas derrotas.- João F. de 
Moura. 

23a. SESSÃO PR.EPARATORI.A., EM 7 DE MARÇO 
. DE 1885 . 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

nezes, José Marianno, Thomaz Coelho, Pessoa. 
da. Costa, Joag_uim Tavares, Caminha, Mignel 
de Castro, . Diogo de Vasconcellos, Marcolino 
Moura, Montandon, Nascimento, Ribeiro da 
Luz, Maciel, Affonso Penna, Henriques, Gon· 
çalve~ Ferreira, Felicio dos Santos, Camargo, 
Franc1aco Sodré, Barão de Diamantino, Barlo 
da .Leopoldina, Leit.lo da. Cunha, Moreira. Bran .. 
dlo, Buaon, Almeida Oliveira., Bernardo de 
Mendoaça, Joio Dantaa Filho, Ferreira de 
Moura, Satyro Dias, Rodrignea Alvea, JO&CJuim 
Pe~o, Ulh,6a Cin tra. , Martim FrancliCO, 
Adt-1ano Punantel, llJefonso, Carneiro da 
C11nha, José Pompeu, Antonio de Siqueira., 
~asearenhas, Bento Ramos, Gaspar Drummond, 
Silva Maia, Soares, Diana e Pereira da Silva. 

E' lida e approvada a acta. da se~são anteee• 
dente. · 

O. ~R • . :to S:mcR.ET.A.RIO declará que não. ha 
· e.xped1ente. . 

E' lido, apoiado e approvado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Re90:ere~os que, CO!Jl . urg~ncia, se solicite 
do :Mimster1o da Ju1t1ça., o mquerito ha.viqo 
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sobra os factos da freguezia de S. José (Recife) 
por oc~asião das eleições ultimas. 

Sala das commissões, em 7 de Março de 1885. 
-.J.lf. Alfles de A.raujo.-Alflaro Caminha.
Joaquim Pedro.-Jo.~e Marianno.-Joaquim 

N. 79- 1885 

p,·o-oincia de Minas Geraes (f.6o .districto) 

A 3• commissão do inquerito, tendo exa
minado as acta.s das eleições feitas em to de . . . . 

Minas Geraes, e não encontrando duvida nem 
E' lido e vãi a imprimir para. ser dado a dis· contestação, é de parecer : 

cusaão na forma do. Regimento o seguinte 

no 16° distl'Ícto de Minas Geraes ; 
N. 7i - 1885 2.0 Que seja reconhecido deputado por aquelle 

districto o Dr. Eduardo Augusto Monta.ndon. 
Proflincia do .Rio Grande do Sul (3° districto) Sala das sessões da commissão, 7 de Março 

de 1885. -F. I. Ribeiro de Menezes .. - Mar-
A 3& commissão de inquerito, tendo exa.mi- tim Francisco Ribeiro de .Andrada.- Carlos 

nado as eleições do 3° districto do Rio Grande Pei:coto. - E. Correia. - Sigismundo A. 
do Sul, e diploma coriferido ao.Dr. Severino Gonçalfles.- Francisco Prisco de Souza Pa
Ribeiro Carneiro Mo~teiro, a contesta~o ~F- ra_i.:o.- A. 8. Carneiro tk Cunha.- Delfino 

, 
eleições de Itaqui, S. Francisco, Rosario e 

· 3o districto de S. Luiz, por as ter reputado 
nullas; · 
· Considerando que taes eleições correram re· 
gularmen te e bem assim todas as mais do 
mesmo distric to ; 

E' de parecer : 
. . i. 0 Que s_ejam approvadas todas as eleições 
do 3> districto do Rio Grande do Sul; 

2. o Que rseja reconhecido e proclamado dep.tt• 
tado pelo mesmo districto o Dr. Egydio Bar· 
boza de ·qliveira. ltaqni, que obte!e qua..re~ta. 

• 
Francisco Ribeiro de Andrada.- Carlos Pei• 
a;oto.- Ribeiro de Menezes.- Prisco Pa• 
raizo. - Del{i-no Cintra.. 

Slo lidos e vão a. imprimir pa.ra. aerem vo
tados na fórma do regimento os aeguint ~~ 

PAR:ECEUIS 

N. 78-i885 

Pro'Oincia de Minaa Gcra.e1 (9o tUstricto) 

A 3• commissão de in1aerito, e2:aminando 
as a.athenticaa das eleições procedidas no 9o 
districto da. provinci~ de. Minas G_eraes e veri· 

que vicie a _mesma eleiçlo, é de parecer : 
·1.o Que sejam approvadas todas as eleições do 

. 9o districto da província ,de Minas Geraes ; 
2.o Que· seja reconhecido depu~ado ·o Sr. Ba· 

rã o da Leopoldina. · 
... Sal~ das . commissões em 6 de Março de 

1835. - Delftno Cintra~- Ma.rtim Francisco 
Ri"óeiro.de Andrada.- Carlos Pei~oto.- Ri
beiro de Menezes.- Prisco Paraizo.- Si
gismundo A~ Gonçalfles. -

N. 80 -f885 

A 3a. commisslo de inq uerito examinou as 
authenticas das elei ões roced.idas no 12° dis-
tricto da provincia de Minas Geraes, tanto em 
f o como em 2o escrutínio, e verificando terem 
corrido ·regularmente as mesmas eleições e 
obtido ma.ioria de votos o Dr. José lgna.cio de. 
Barros Cobra, é de parecer: 

t.o Que sejam a.pprovadas as eleições do 12° 
districto da. província de Minas Geraes; 

2.o Que seja. reconhecido e declarado depa· 
tado o Dr. José lgna.cio de Barros Cobra •. 

N. Si- i885 

PrD"incia de Pernambuco (1.1.., districtu) 

A 1 a commisalo de inque~ito tendo exa~i
nndo aa dift'erentea au~bentuma dos colleg1os 
eleitorau do il0 diatricto da provincia. de Per
namboco, achou-u regulares. 

Na eleiçlo que teve loga.r em Correntes, en
contra-se um protesto de 24 eleitores recla
mando contra a fraude que alli denunciam, e 
que deu logar a tres ou~ros perante a junta 
aparadora; a mesa contraprotestou. 

J A: Au asto d R o Barros 
juntando justinca~io com citação dos. mesarios, 
contra a. eleição do Dr. Bento Ramos, _baseando 
sua reclàmação nos factos denunciados na. au
thentica. de Correntes. 

São elles: 
Apuração de ~2 votos ao Dr. Rego Barros, 

qua;nqo os 24 el~1 tores aftirmam terem todos vo• 
tado nesse ca.nd1dato. · 

Recusa p~la. mesa do fiscal apresentado pelo 
candidato do .. Dr. Rego Barros. . . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1114- PÃjgina 3 de 4 

166 Sessão preparatoria em 7 de 1Jarço de.1885 

Ter sido a mesa eolioeada no fando de um 
- estreito corredor, dividido a meio por uma 

grade, i~possibilit~~ondo a fiscalização. 
São, sem duYida, graves os citados pontos, 

si da aeta. e doc~ento ~presentados pelo 

Que o :fiscal não se apresentara na occasião 
da C!rga.nização da mesa, _mas quando já se pro-

, 
Qae á declaração de 24 eleitores reclamando 

pela falta de dous votos dados ao seu candidato, 
não fosse opposta igual declaração de 38 elei
tores que, por saa vez, affirmam ter votado 
no Dr. Bento Ramos. . . 

Tendo o Dr. Bento Ramos mais cinco votos 
que seu eoÚtendor, só a annullação do collegio 
de Correntes, provada a fraude, influiria no 
resultado geral da eleição do i i 0 districto de 

Alu obtiveram votos : 
· Dr. Bento Ceeiliano dos Santos Ramos ••. 

· E' pois a eommissão de parecer : 
f. 0 Que sejam approvadas as eleições do H 0 

i 1c ernam uco ; 
2.o Que seja reconhecido e declarado depu .. 

tádo o Dr. Bento Ceciliano dos Santos Ramos. 
Sala da. fa. commissão de inq_uerito,· 7 de 

Marc;o de :1.885.- M. Alves de Arauja.
Franklir. Doria.-Jose Marianna.- SamueZ 
Mac-Dowell.- Joaquim Pedro.- Alvaro 
Caminha.- Joaquim Tavares. 

N. 82- i885 

Pro"Ú-.cia~ de Pernambuco ( 12o distr.icto 

i s mqu r1 o, en exa-
minado todas as authenticas relativas ao 
processo eleitoral do i2t districto da província 
de Pernambuco, e considerando que ainda 
mesmo quando procedentes Íl'asem as allega· 
ções. feitas contra as eleições das parochias de 
S. José do Egypto e Afogados de Ingazeiras, 
todavia nlo seria alterado o resultado, é de 
parecer: 

Que sejam approvada1 as elelçl1es parochiaes 
a que se proceC:leu em {ode .Dezembro _proximo 
findo no .{2o di1tricto da provincia de Pernam
buco; 

Que aeja reconhecido deputado por aquella 
provincia o Dr. Antonio Gonçalves Ferreira. 

Sala das conferencias da i• commissão de . . . 
Mac-Dowelt.- M. Alve$ de Araujo.- Al-
1)aro Caminha.- Franklin, Doria.- Joaqui .. m, 
Pedro.- Jose Marianno.- Joaquim Tava· 
1'es. -Bento C. dos Santos Ramos. 

N. 83-1885 

Provincia ~Pernambuco (f.Oo distt'icto) 

A ta commisaão de inquerito examinou e 
achou ioegular o processo· constante da acta da 
apuraç4o geral e das actas parciaes das eleições 

e1fectuadas em f de Dezembro ultimo, nas pa
rochias de que se compõe o iOo districto de 
Pernambuco, tendo obtido 508 Yotos o Sr. Dr. 
Ulysses Machado Pereira Vianna. e 487 o Sr. 
Dr. Francisco de As~is Rosa e Silva. 

• ue era. rau u en o o a 1s amen o e 
112 eleitores da comarca de Caruarú, feito 
por meio de revisão no anno de 1882, em razão 
de serem falsos os titulos de arrendamento e 
terras de lavoura, constitutivos da. respectiva 
capacidade eleitoral, quanto ·á renda. ; 

2.0 Qne a mesa. eleitoral da parochia. do Al
tinho foi illegalmente organizada, em conse
quencia. de tar sid'> snbstituido o 4o juiz de paz, 
sob pretexto de haver communieado não poder 

- ~ 
5. o Que os eleitores da freguezia de Santo· 

Antonio de Jacarsrã, tambem votaram inde
pendente da. e:x.hibiçiio dos seus titulos. 

A commissão, apreciando cada. um dos factos 
mencionados, e : 

Attendendo a ~ue falta á commisslo eom.
petencia para resolver questões de alistamento 
eleitoral, cujo conhecimento cabe exclusiva
mente ao poder judiciario ; 

mesa. eleitoral do Altinho, se faz declaração 
expressa da ausencia do 4° juiz de paz dessa 
parochia, or motivo eommunica.do de mo~ 
es a· , . 

Attendendo a. que um contra-protesto a.sSl
gnado pelos membros da sobredita mesa, con
firma, quanto ao eleitor presidente dessa mesa, 
o que consta da. competente a.cta sobre a etfe
etiva exhibição dos titnlos eleitora.es ·; 

Attendendo a que o protesto em que se a.r
glle terem votado com titulo falso apenas tres 
eleitores da paroehia dé S. Caetano d1.1. Ra
posa é refactado, além de um contra-protesto 
da meaa, pelo teor da acta ; · 

Attendendo, finalmente, que foi observada, 
como se evidencia da acta, a formalidade da 
exhibiçlo dos titulas da parochia de Jacararã; 

Por todas estas razões, é de parecer a com-
missão: . . . 

eleições das paroehias do t0° dist1·ieto de Per
nambuco; 

. Que seja. reconhecido . e declarado deputado 
pelo mesmo districto o Dr. Ulysses .Machado 
Pereira Vianna. 

Sala da cornmissão, 7 de Março de 1885. ;.... 
Ji'ranklin Doria.-M. Al-.,es de Araujo.-Joa
q~im Ped1·o. - Jose M arianno. - Samuel 
W. M ac-DotoeJl.- Al,aro Caminha..-JOa- · 
guim Ta'Cares, c9m restricções.-Bento C. 
doa Santos Ramoa: 
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ORDEM_ DO· DIA. 

Procede-se à votação dos Ft!.recerss das com
missões de inqaerito, e são approvados em todas 
a~ suas partes os. que concluem pelo reconhe-

Rio de Janeiro 
Pareceres: 
N. 63-1885. Reconhecendo depútado o Dr. 

Carlos Frederico Castrioto, pelo 4° districto. 
N. 64-1885. Idem o conselheiro Thomaz 

José Coelho de Almeida, 'Pelo 6 , districto. 
S. Paulo 

N. 65-1885. Idem o Dr Antonio da Silva 
Prado, pelo fo districto .. 

Mato G1·osso 
. ~. em o r. ugu.s o 

Padua. Fle_ury, pelo 2° distrieto. 
Parahyba 

N. 67-1885. Idem o Dr. Manoel Dantas 
Corrêa. Góes, pelo 4° districto. 

7-
Carvalho, pelo 5° districto. 

Pia,;hy 
N. 68-1885. Idem o Sr. conselheiro Fran

klin Americo de Menezes Doria, pelo 3° dis 
tricto. 

Amazonas 
N. 69-1885. Idem o Dr. Sa.tyro de Oliveira 

Dias, pelo 1° districto. 

ar 
N. 70-!885. Idem o Dr. José Maria Leitão 

da. Cunha, elo 5') districto. 

Minas Geraes 
N. 7i-f885. Idem o Dr. Antonio Felicio dos 

Santos, pelo 17° distrieto. 
Ficam prejudicadas: a emenda do Sr. Martim 

Francisco e o voto em separado do Sr. Leopoldo 
de Bulhões apresentados ao parecer n. 65, rela
tivo ao reconhecimento do Dr. Antonio da Silva 
Prado, deputado eleito pelo 1 o distrieto da pro
vincia de S. Paulo. 

Procede-se a. votação do parecer n, 72 reeo. 
nhecendo deputado o conselheiro Francisco An· 
tunes Maciel, pelo 4° distrieto, e aio approvadas 
as seguintes concluzões: 

i . a Que seja con,tado ao Dr: Francisco da 
Silva Tavares o. voto que lhe fo1 da.do em papel 
pauta o a a seeça.o e e o a.s. 
_ 2. a Que se conte ao mesmo o voto tomado em 
!'aparado por tr.>r sido escripto em. vreve (S.a) o 
sobrenome Silva. 

3. ' Que tambem se conte ao mesmo candi· 
dato o voto do eleitor Jose Candido Alves Pe
reira; 

4.o Que não se lhe conte o voto do eleitor 
Antonio da · Cunha e Silva que não exhibiu 
seu titulo ; 

5." Que se desconte ao referido candidato o 
voto apurado na 3a. secção de Pelotas, de uma. 

c2dula encontrada com outra. igutl em um só 
involt1cro -; 

U. 0 Que sejam approvad1s todas as ehições 
do referido -4° districto da. provincia do Rio 
Grande do Su_l ; . . 
putado o eànselheiro Francisco Antunes Ma
ciel. 

6. 0 Que não se conte ao conselheiro Fran
cisco Antunes Maciel o voto em separado do 
eleitor excluido em 1883 e depois incluido em 
i884 (4~districto da parochia ·do Lilvra.mento); 

7. 0 Que seja descontado ao conselheiro Ma
ciel um voto no 2° di&tricto de Pira.tiny, onde 
:votou o eleitor Alipio Manoel Lucas pronun
ciado. em crime inafia.nçavel ; 

8. o Que tambem se desconte ao mesmo con-
• • o •• 

votou no 5o districto eleitoral, e em 2° escru
tinia no 4a. districto 9a. (secção de Pelotas) ; 

9. o Que se desconte ao referido conselheiro 
o voto o e ettor que 01 e 1m1na o, requeri
mento seu,da 3a. secção de Pelotas, onde votou; 

10. o Que ~eja. cont~do ao ~onselheiro Maciel 

' do 2J districto do Livramento que votou no 3~~.. 
Fica prejudicado o voto em separado da. 

minoria da commissio. 
São igualmente a.pprovados em to:las as suas 

partes os~ seguintes pareceres reconhecendo de· 
putados · 

Bahia 

N. 73-1885. O conselheiro João Ferreira de 
Mo01•a, pelo 2o districto. 

N. 74-1885. O conselheiro Antonio Car
neiro da Rocha, pelo 6• districto. 

Pernambuco 

N. 75- 1885. O Dr. Josó Bernardo Galvão 
Alcoforado Junior, pela 9:> districto. 

O Sa. PRESIDENTE declara. que, achando-se 
reconhecido numero legal de Srs. deputados 
para que possa ter 1ogar a abertura da Assem
bléa. Geral, vai-se officiar ao Senado, dando-lhe 
disso conhecimento, e ao governo, afim de sa
ber-se o dia, hora e logar em qae Su~ Mages
tade o Imperador se dignarA receber a deputa
ção que, por parte desta ca.mara, tem. de pedir 
ao mesmo Augusto Senhor a designação do dia 
e hora. da missa do Espirito Santo, na Im~erial 
Capella, e do dia. e lagar da ses~lo imper1al de 
abertura. 

uspen e-se a sessao. 
Ao meio-dia continua. a sessão. 
O Sa. to SECRETARIO lê o ofibio do Minister~o 

do lmper1o datado de 7 deste mez, communl
cando, em resposta ao de hoje, que Sua _Ma
gestade o Imperador digna-se receber hoJe. á 
1 hora da tarde, no Paço da Cidade. a depu
tação que tem de pedir ao mesmo Augusto 
Senhor a. designação do dia, hora e logar pa~a 
a solemnidade da abertura da sessão extraordi
naria da assembléa geral. -Inteirada. 
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O Sa. PRESIDENTE nomeia para 
deputação os Srs. : 
i Affonso Penna. •. 
2 Rodrigues Alves. 
3 Silva Mafra. • 

a. referida ' donça, Olympio de Campos, Alves de Araujo, 
Mafra, Ca.rneiro da Cunha, Moreira. de Barros, 
Sinimbú Filho, Cruz Salgado, Beza.mat, Ca.·rlõs 
Affonso, Affonso Penna; Ame.ro Bezerra, 
Carlo~ ~eixoto, Bulhões, B&rio do ~ua~y, . 

5 Leopoldo de Bulhões. 
6 Alves de Araujo. 
7 Sehutel. 
8 ibeiro de Menezes. 
9 Andró Fleury. 

iO Salgado. 
11 Joac:tuim Pedro. 
12 Adriano Pimentel. 
i3 Almeida Oliveira. 
i4 Soares. 
i5 Carlos Peixoto. 
16 Bezamat. 
i7 Alfredo Chaves. 

i9 Araujo Góes Junior. 
20 Lean-jro Maciel. -

~ 

22 Araujo Pinho. 
23 Carneiro da Cunha. 
24 Lacerda Werneck. 

O SR. PusiDEN'rE convida a deputação, que 
tem de pedir a Sua Magestade o Imperador a 
designação da hora e dia da missa. do Espirito 
Santo e logar da abertura da. assembléa geral, 
a cumprir a sua missão à hora marcada e sus
polide a sessão. 

A i 1/2 hora continúa a sessâ:o, e voltando a 
deputação, oSr.Affonso Penna,obtendo a. palavra, 
communica que, tendo a deputação nomeada por 
esta camara se diri ido ao a o da cidade e 
sendo a.hi recebida. com as formalidades do' es
tyJo, afim de pedir a Sua Magesta.de o Impera .. 
dor.a hor!' e dia da m!ssa do Espirito Santo e 

• 
assembléa geral, desempenhou o seu dever, e 
o mesmo Augusto Senhor se dignara respon
der que a missa terá Jogar ás iO horas, na Ca.
pella Imperial, e a. sessão imperia.l de abertura 
no paço do Senado á f hora da tarde, tudo ama
nhã 8 do corrente. 

9 SB.. P:a.ESIDENT!I diz que a resposta de 
Sua Mageatade o Imperador é recebida com 
muito especial agrado, e convid<l. os Srs. depu• 
tadoa a comparecerem á miaaa do Espírito ~anto 
e no Senado, as referidas horas, e dá para or
dem do dia de 9, elei~lo da meaa. e das com
mias~es. 

Sessão Im erlal da abertura da 
seaaao extraordlnarla da a•eem• 
blêa geral, em 8 de Março de 
I88§• 

P1UlSIDBNCIA DO SR. . BAB.ÃO DE COTEGIPE 

Ao meio-dia, achando-se reunidos. no paço do 
Senado os Srs. deputados e senadores, foram 
nomeadas a.s seguintes deputações : 

Diogo Velho, Paes de Mendonça, Jaguaribe, 
Castro Carreira, João Alfre ~o, Nunes Gonçalves 
e Conde de Baependy. 

Para receber Sua. Ma.gestade a Imperatriz : 
Deputados : os Srs. Ferreira de Moura, Soa

res, Felicio dos Santos e Franklin Doria. · 

Senadores : os Srs. Visconde de Paranaguá e 
A vila.. 

' gada de Su~s Mag~stades Imperiaes, sahirsm 
as deputações a recebei-os á. porta ~o ed~cio! 

Logo que Sua. Magestade o Imperador tomou 
assento e mandou assentarem-se os Srs. de
putados e senadore~, leu a seguinte falia : 

Augustos e Dignissimos Srs. Representantes 
da. Nação. 

A reuni~o da.Aasembléa Geral desperta neste 
momento as mais fundadas esperanças relativa-. ... - . 
naria. 

Minha muito amada. e prezada Filha, a Prin
ceza. Imperial, e o Conde d'Eu, meu muito 
ama o e preza. o enro, então a regressar da. 
viagem . que realizaram nas províncias de 
S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e S. Pedro 
do Rio Grande do Sul, tendo recebido de todas 
as classes mostras de estima e dedicação, que 
mui to Me penhoram. . 

Tem-se mantido inalterada. a tranqui!lidade 
publica, e continuam amigaveis aa relações do 
lmperio com as outras Nações . 

O estado sanitario na Côrte e nas Provincias 
é, em geral, ea.tisfactorio. . 

A febre aroarella, no corrente anno, sómento 
se manifestou por alguns casos esporadicos. A 
varíola grassou em varias localidades das Pro
vincias do Amazonas, Pará, Pernambuco e 
Alagôa.s. 

EJn consequencia do apparecimento do cho-
- e a gans pon os a uropa, o-

ram tomadas as cautelas necessarias para pre
venir a sua invasão no Imperio. Felizmente 
aeha-se extincta aquella epidemia, da. qual 
ficamos pre$ervados. 

A presente sessão extraordina.ria. · foi acon
selhada pela necessidade, a que certamente 
cor.respondereis com a · maior B0licitude, da re
solver acerea. do projecto que o governo julga 

Para receber Sua_ Magestade o Imperador : util á extincção gradual da e~cravidã:o em 
Deputados : os Srs. Mac-Dowell, Sebastiio nossa patria, conforme o desejo de todos os 

-Mascarenhas, Sa.tyro Dias, Bernardo ~e Men- ' brazileiros, de modo que o sacrificio seja. o 
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menor possivel, sem. obstar ao desenvolvi
mento das forças ·productoras da nação. 

A vossa sabedoria reconhecerá. a. alta conve
niencia de assegurar a tranquillidade neces
saria para completar-se a substituição do tra
balho servil. 

Estou certo de que vos o~eupareis tambem 
das propostas de fixação das forças de terra. e 
mar, e~ do exame do .orça~ento para o exercício 

• c 
e bem. entendida economia, que inspire con
:fianç'l. no restabelecimento do equilibrio entre 
a renda e a despeza pubhca. 

Augustos e Dignissimos Srs. Representantes 
da Nação. 

O vosso zelo pela causa publica afiança que 
não poupareis diligencia. no cumprimento pa
triotico de vosso dever. 

D. PEDRO li, brPERA.DOR CoNSTITUCIONAL E DE
FENSOR PERPETUO DO BRAZIL. 

Terminando este acto, retiraram-se Suas 
Magestades Imperiaes com o mesmo ceremo
nial com que foram recebidos, e immediata-

AC'rA. EM 9 DE )!ARÇO DE i885 

Presidencia do Sr. ]:fm·eira de Barros 

SUMMARIO.- ExPEDIENTB.-,JuramontG dos Srs. depu· 
ta dos 

' H horas acham-se resentes os r . 
Moreira de Barros, Affonso CelsoJ unior,Sinimbti 
Junior, Valladares, Costa Rodrigues, Joaquim 

· Tavares,. Henriqucs, Leandro Maciel, Araujo 

' ' ' Carlos Peixoto, F. Belizario, Mascarenhas, 
Lourenço de .Albuquerque, Alvaro Caminha., 
Mac-DoweU, Sehutel, Silva Mafra., Alcoforado 
Junior, Leitão da Cunha, Zama, Ulhôa Cintra, 
Alves de Araujo, Campos 8alles, Augasto 
Fleury, Olyrupio Campos, Padua Fleury, Bu
lhões, Cruz, Silva Maia, João Penido, V. Souza. 
Carvalho, Coelho de Almeida., Barão do Gua.hy, 
Eufrazio Corrêa.,Joaquim. Pedro, Rodrigo Alves, 
Rodrigo Silva e Franklin Doria. (39) 

Compareceram depois da chamada, os Srs. 
Sigism.un::lo.Prudente de Moraes. Araujo Pinho, 
Soares, Bezamat. Andrade Figueira, Carlos 
Affonso1 Werneck, Bernardo de Mendonça, An· 
tonio de Siqueira., Alfredo Chaves, Camargo, 
Ferreira de Moura, José Marianno, Carneiro da 

un a, ntonto ar os, as rto o, an 1 o e 
Oliveira, Martim Francisco. Felicio dos Santos, 
Ail'onso Penna e Maciel. (23) 

Faltam, sem. causa partieipa1a, os Sra.: 
Adriano Pimentel, Almeida Oliveira, Amaro 
Bezerra, Antonio Prado, C"rneiro da Rocha, 
Diana, Dia.q Carneiro, Epaminondas, Francisco 
Sodré, Prisco Pa.raizo, Ribeiro de Menezes, 
Salgado a Satyro Dias. (13) 

O Sr. pre•identa declara que niio ha sesslo, e, 
no en,retanto, onvidaa prestarem jurame nlo, 

V. I.- 22 

pe~ante a mesa, ~quelles Sra. deputados que 
de_1xaram de ? . fazer hontem por occasião da. 
m1ssa do Eapmto Santo na Capella Imperial. 

O Sa. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

Officios: 

Do senado datado de 7 do correnL -
meando ~ue Sua Magestade o Imperador desig
noU: o d1a. 8 do corrente mez para. a s~ssão im
perla.l de abertura. da sessão e::ttraot·tl.inaria da 
Assembléa Geral, á 1 hora da tarde, no paço do 
senado.- Inteirada. 

Do ministerio do imperio, de 6 deste mez, em. 
r~sposta ao de n. 5ô de 3 do corrente, pa.rti
c~pando ter c~~municado aos rAspectivo':l pre
stdentes as dec1soes da camara sobre as eleições 
dos se uinte~; districtos eleitoraes : 1 o 2() e 5o 
da província. do Maranhão; 4o da de S. Paulo ; 
3° da da Bahia; f o da do Paraná; 10o e 15o da de 
Minas-Gerues e 2° da da Para.hyba.-Inteirada. 

dem, de 5 deste mez, em resposta aos de 
ns. 8 á 25, de 26 do mez findo, e n. 26 à 44, de 
27 do dito mez, participando ter communicado . . . -
ma camara sobre as eleições dos seguintes dis
trictos eleitoraea : 2° da provincia do Amazo
nas ; 3° e 6° da do Pará : zo e 4o da do Mara
nhão; 8° da do Cearã; 1° da do ft.ió Grande do 
Norte; 1o da da Parahyba.; 2o, 4o, 5o, 7o e i3o 
da de Pernambuco; fo, 3o, 4° e 5o, da das 
Alagôas; 1° e 3o da de Sergipe; 1°, 4o, 7o, soe 
10° da da Ba.hia; 5o, 7o, 8o, 10o e fio da do Rio 
de Janeiro; 2o, 3o, 6o, 7o, So, go da de S. Paulo; 
2" d • o • • o 

2o, 5o ·e 6° da do Rio Grande do Sul; 2o, 3o, 4o, 
5o, 7o, 14o e 20o da de Minas Geraes; e 1o e 2o 
da de Goy az.- Inteirada. 

Do presidente da província. de Mina.s Gera.es, 
de 23 de Fevereiro ultimo, ofi'erecondo dous 
exemplares do almanach da mesma. provincia. 
- A archivar . 

Vão a imprimir, para serem votados na fórma 
do regimento, os seguiti.tes parecel.'es das com· 
missões de inquerito: 

N. 84-i885 

Pro-oincia do Oeará (5° districto) 

A i• \!ommissio de inquerilo tendo exami
nado detidamente as authenticas das doze pa
rochias, de q.ue se compõe o 5° distrieto elei
toral da provmcia do Ceara, verifica :- Que 

. - . . . 
junta apuradora., legalmenta. consLituida, fo
ram votados. os seguintes cidadãos : 
Dr. Miguel Joaquim de Almeida 

Castro ..... . ......... , • . .. • . • 489 e 1 sep. 
Barão de Canindé............. 478 

Considerando que não houve . preterição de 
formlaa aubstanc1aes ao proe~sso eleitoral que 
o possam inquinar de nullidades, _e 9ue as 
arguições levantadas, na contestaçao, Impro
cedentes ficaram pela defieiencia das provas. 
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Consi.iera.udo que as allegações do protesto, 
apresentado á. mesa eleitoral de Qaixadá~ fo
ram .satisfactoriamente destruídas pelo contra
prote:3to da. mesa, que bem procedeu enten
dendo que as disposições ·do art. 42 do regula-

-o ã a -
plicaveis áa 35 cedulas, que, appensas a acta, 
foram remettidas a esta camara. 

Considerando mais que ao Dr. ~lmeida C~s-
ro ve r a o 

des da. Costa Nogueira, tomado em separa
do, n&. parochia do Saboeiro, sob o funda
mento de se achar o dito eleitor condem
nado, porquanto provado firou, que aquelle 
eleitor, des.ie o dia 30 de Novembro, achava-se 
livre de culpa pelo perdão da pena a que havia. 
sido conderonado, e por sentença homologada 
no mesmo dia 20 pelo juiz competente ; 

Considorando, finalmente, que a arguição de 
6 ....... 

f 

no di'l. roarc:-~odo 1:or lei, e que, não ~ó porqu~ a 
verificação de poderes não deve ficar adstricta 
indefinidamente, á apresent:tção de documentos 
ou á requisição d~ livro~, porquanto, o contra
rio seda inaugurar o regime"'l da protelação, 
como porq.ue ao contestante incumbe a prova. 
plena d~ arguição; 

E' de parecer : 
1.o Que sejam 

quim de Almeida Castro. 
Sala das Commissões, 9 de Março de 1885.

Joaquim Ped1·o.- ltl. Al'Oes de Araujo. -
Franklin Doria.- Jose Marianno.- Sa-
1nt,el W allace 111 acdoweU, com restricção 
quanto a eleição de Mària Pereira, que influe 
no resultado geral (:o districto eleitoral ; visto 
entender que só pód'~ ser julgada pela \:Ommis
sA:o depois de satisfeita a requisi~ão votada 
pela caroara. dop. Srs. deputados, sobre o livro de 

• termos de juramento dos juizes de pa.z da. 'Pa
rochia.- Bento Ceciliano dos Santos Ramos, 
com restricção quanto a e[eição de Maria. Pe
reira.- "Toaquim Tava,·es.-Alvm·o Caminha. 

N. 86 -1885 

A 2a. commissão de inquerito, tend9 exami
nado com a devida a.tten.ção todas as autheati
ca.s, contestação e documentos:, que lhe foram 
presentes, relatÍ:\'OB à eleição do 5.0 dietricto da. 
província da Bahja, coosid.-rando. 

Que a.~ allegaçõP.a feitas pela. conleataçio de 
impropriedade delogar, incompetencia. d,· meza 
e indebita. votação dos eleitores de Barreiro• 
em a parochia de Pirajuhia, não s4o proce
de:nW:J, por ser justamente .esaa. a. aede da pa· 

rochia, e a. ella pert~ncerem os Gleítores de Bar
reir.1s de Jacaruna. 

Que tam.bem não tem fundamento a reelama.
ção feita contra a eleição de Vera-Craz por 
transcripção tardia da acta, pois se verificou que 
ella foi transcri ta immediatamente :Ilo mesm 
dia da eleição. 

E' a eommissão de parecer: 

de todas as parochias do 5° districto da. .Bahia. 
2- 0 Que seja reconhecido e proclamado depu

tado por aquelle distrieto o dr.lldefonso José de 
Araujo. 

Sala das com missões, 9 de Março de 1885.
Dr. 8chuteE.-Cartos Atfonso.-A. (Jarlos.
Leopoldo de Buthões.-AlbertoBezamat ven
cido quanto aos considerandoE!, aceitei as con· 
clusões por outros fundamentos qlle e:x:.puz no 
debate. 

Aceitei as conclusões. por outros íantbml'n
tos.-Alco(orado Junior.-Al(redo Oha'Des.
Campos Saltes.- Visconde de So?"za C ar-

• 
plc~no goso de todos· os direitos politicos, usan .. 
do da faculdade que lhe concede a lei, vem 
perante a camara. temporada. contestar o di
pluma conferido, pela maioi'ia. da junta apura
do~a do 5o dístricto da Bahia, ao Dr. Ildefonso 
José de Araujo, e pedir que ~eja. o conte..:.tante 
reconher.ido · como o legitimo deputado por 
aquelle districto eleitoral. 

H .• vendo o contestante tratado desenvolvida-
n i d bita inte ven .ão da ma istra-

tura., do governo e dos seus agentes, exer
cendo sobre o eleitorado forte pres~ão. no ma
n~fes~o que sob a. ep~gra.pho!- (( Eleição do~" 

l 

de 10 de Janeiro ultimo, juntando à. esta. a 
refet·ida Gazeta. (documento n. 1) julga-se dis
pensado de insiat:r sobre esse ponto, aliás de 
summa importancia, e vai 1110Strar as nullida
d··s insanaveis e substanciaes, que se deram nas 
eleições da diversas freguezias. 
. Freguezia. de Nossa. Senhora da. Madre de 
Deus da Pirajuhia. 
E~tá essa freguezia. dividida em doua distri· 

ctos de paz, o da Enearnação e o da. Pira.juhia, · 
exi.:stindo em cada. um delles uma igreja. e 
sendo a daquelle a séde da pa.rochia, onde 
em virtude do acto do governo da Bahia. 
de 10 de Agosto de !881, fundado no art. 1.5 
§ 6° da. lei de 9 de Janeiro do mesmo anno, se 
tin~a reunido sempre a. respectiva assembléa 

Nesta. conformidade, não tendo até a épocha. 
para a convocação dos eleitores constado por 
communicação directa ou por outro qualquer 
meio legal ao-to juiz de paz da Encarnação, 
que tivesse havi to alteraç:lo qu&nto á aêde da. 
parochia e do ediflcio para a efeiçlo, fez o dito 
JUÍZ de paz a convoeaçlo no dia to de Novem• 
bro, conforme 88 Ve do 18U atteatado jurado, 
eonatan te do documento 10b n. 2, e doa atte•· 
tado1 e deolaraçlo, tambe:n jorad01, do 3o O 4° 
juize• de paz da Pitajubia, e de diveraoa alei· 
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tores e cidadão3, ali residentes. Documentos 1 de estar designado edificiodiverso ; com maioria 
sob·ns. 3, 4 e 5.. . de razão quer, que já estando feita. a referida. 

Já. no pm ~e Noyembro con~tou vaga~en~e d~signação pelo preside~te da provincia, sob-· 
que ~ s?de. tmha &Ido. transf~nda p1.~a. ~ IgreJa s1s~a e p~eva!eça ella, st. a communicação de 
da PLraJuhu\ e que a;ht s_e fa.rJ.a. a. ele-u;ao , mas destgnaçao dtvarsa não t1ver sido recebiia. 30 
edital algum tinha se affixado nos lugares pu- dias antes da eleição, ou. pelo menos ant• s da 

lCOS, neste senti .J, e nem o orgao o eta p·~ 1caçao o e 1ta e convocação dos alei
havia siq oer dado noticia da mudança da séde, tores. 

uanto mai~ publicado . o acto da. designa~o Pelo doc~me_nto n. 2,,. vê-se que foi o 1o jüiz 

eleitoral. 
Teudo destes boato3 sciencia, o chefe conser

vador daquella freguezia previniu aos seus 
amigos da Pirajuhia qn-e o avisas ·em do que 
ahi occorre->se na vespera da. eleição, e mandou 
preparar casa, já o tendo f:~ito na. Encarnação, 
e esperou os acontecimentos. 

Sabendo no dia 30 de Novembro que tinha. se 
organizado a m-esa na igreja da . Pir~juhia. e 

ue na da Encarna -o movimento al um tinha 
liavido a esse reStleito, dirigiu-se para aquelle 
povoado, a visando os amigos que a. est:eiteza 
do ter;npo permittiu-lhe 

dia fu de Dezembro. e só no dia immediato foi 
que o Diario da Bahia, que é o orgão ofiicial, 

ublicou o a t da d de 24 de Out1lbro desi-
gna.ndo a igr~ja da Pirajohia para os trabalhos 
eleitora"s. por ter sido para ahi removida. a 
séde da. f,·eguezia (documP.nto n 6). 

Feih esta ligeira narração, vai o contestante 
mostrar as disposições legaes, que foram vio
ladas. 

O regulamento eleitoral de 13 de Agosto de 
1831, no art. 94 § 1->, dispõe imperativamente 
que « f~ita a designação do edificio para. as 
eleições. será ccmmunicada. em devi~o tem_Po 

camaras mumctp:J.es, e es s rao 1 
tamente conhecimento da designação referida 
aos juizP.s d·~ paz competentes, os quaes no dia 

----Reg. - . . 

§ seguinte accrescenta - « quan:lo a. commu
nieação de que trata o §antecedente, quanto á 
designação dos edificios, não for receb:da até 
ao terceiro dia anterior áquelle em que na 
conformidade do 11.rt. 124, (30 dias antes da 
eleição) deve ser publicado o edital de convo
cação dos eleitores, o juiz de paz, a quem 
competir a expediçãn do mP.smo edital, de ac
cordo com o juiz de direito ou o municipal, 
designará um edificio para a. eleiçlo. Embora 
seja r~cebi.da, depoiS' .Je publicado o edital, com
mU'nica.ção do pres.:dents daprovincia. de hav-:ll' 
designado e lificio diverso, preval •cer:i a. desig
nação ào edificio, feita pelo mesmo juiz de paz,. 
e.n'••lle se procederá a el,ição. 

Nã > se pó le desejar mais clareza; e precisão 
de. ex re.:são. 

Si não ha.vrmdo designação de edificio e 
tão previd••nte o regalamP.nto eleitoral, qu.e~ 
consagl'ando o preceito citado, ·quer que 
tres dias a.ntes daquelle em que deve 
ser feita a. convocação dos eleitores, isto 
é : trinta e tres diaS' antes da. eleiçio, 
ten·ha. sido recebida. a commaniCJtção' daq11ella. 
dui~nação pAio f<1 juiz· de pa:a,. sol) pena de 
fa1er eate a dita design&Qio e de pravalecer 
ella,. ainda que de~ia de publicado. .,. edital de 
con vocaçlo dos eleliorea, receba coa:amunieaçio 

' ãe quem fez a 
convocação dos eleitores, no dia 1 de Novembro 
e que só posteriormente recebeu communicaçã~ 
do JUiz de direito. que conforme o § 1o do art. 94· 
do regulamento cttado, não er11. competente 
p~ra. fa~el-a, t!e es~a:: designada a igt·:~ja de 
Ptra.Juhta para a eletçao por ter para a.hi &ido 
transferida a séde da freguezia. P01·tanto, em 
face da lei devia subsistir e prevalece;- a desi
gnação anterior, constante do edital d ~ convo
ca ão. 

O roencionlldo documento fornecido por um 
adversario politico,franco e decidido do contes~ 
tanta, é corroborado pelos attestaios e d ~clara-

. ' . 
Si á. tão valiosa. prova juntar-se a que torna 

evident~ o rigoroso sigiUo do acto da nova de
si na ão ue só asaada a alei ão e lo o no 
dia immedi;tto foi publicado, confortnA é mani~ 
festo do Diario da Bahia de 2 de Dez ··mbro 
(documento sob n. ê) ch·,gar-se-á. á conclusão 
irrecuzavel, não ~ó da. má. fé havida, como tam
bem de que a administração da província, ainda. 
por esse seu procedimento revelou o seu pro
posito de intervir por todas as fórmas no plei.to 
eleitoral em favor do candidato governista, 

. creando tlmbaraços e difficuldades á livre ma
nifP.sta~ão do voto. 

a ~ , 
. o edificio designado. para. os trabalhos eleitoraes 
· e de effecbar-se em outro a eleição, é por si 

· · · viol -
ção de uma. disposição legal, clara e terminante 

· e a inobservancia de uma. formalidade substan• 
cial do proces:::o el,itoral, emb 1ra procure-se 
justificar tam"nha irregularidade com o acto do 
gove1·no, só publicado no dia immediato á elei .. 
ção; e ainda. maior é o seu alcanea, si consi· 
dP.rar-se que deu logar a ser a eleição feita pe
rante mesa incomp~tente, falta essa, si nlo 
maior, pelo mquos igual a de que originou-se. 

Não compareceram á eleição os eleitores Ju
vencio de Ara11jo Pessoa, Firmino Teixeira de 
Sant' Anna e Manoel Cyri9.co da Cunha, segun· 

· do se vê do documento sob n. 5, e, entretanto, 
figuram como tendo votado. 

Estas irregularidades não passaram desa-per
cebidas, mas se não constão· da. acta foi por· 

ue a. me'Sa não aceitou: e não· consentiu que 
s~· fizesse menção os prot"lstos e rec a.maçoes 
do fisc··l do contestante e de outros el~itores, 
como é manifesto dos documentos sob ns. 7 e 8. 

O documento· sob n. 9 torna evidente que os 
eleitores.. no mesmo· mencionados, em numero 
de dP.z, fol"l!.m &listados em 18Si na freguezia 
de Noss'i Senhora d L Ajuda de Jaguaripe, e que 
nas. revisões de 1882 e 1883. a ultima d · s quae.s 
vig:lron para a. eleição de 1o de Dezembro. por 
forç-t do disposto no art. 236 do regulameD.~ 
citado;. não foram transferidos para. a freguezl& 
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de Pirajuhia, onde, entretanto vot.a:ra:m na dita • declaração essa que não quiz dar por escripto, 
eleição, em virtude da decizão conatante do .e que motivou o protesto constante do. doca.
mesmo documento. mento n. H; e deiu.ndo o secretario da ca-

Mesmo quando fosse legaL esse modo de mera de dar a certidão pedida, por não terem 
transfe:ir eleitores, não p~ia a a!ludida tran- sido ain~a. re~olbid~s ~ camara os livros, refe-

• 
ver·se nesta observar a revisão de i883, con-
forme a ultima disposição regulamentar ci-

Longe, porém, de ser legal, foi irregularis
simo o processo de transfereneia, de que dâ 
noticia. o documento em ultimo logar mencio
nado. porquanto, determinando a lei citada no 
art. 6•, § 5" que « só no alistamento da paro
chia em que tiver domicilio poderá. ser incluido 
o cidadão que for reconhecido eleitor.~ e no 
art. 8°, § 4°, que ~ mudando-se o eleitor para 
pa.rochia. da mesma comarca, só a. requerimento 
seu farà o jui:r. de direito no alistamento as 
necessar1as ec araçoes», nao po 1a o JU.lZ e 
direito da comat>ca. de Na.zareth t;oansferir e~.ei
tores a._lis~ados na freguezia de Jagua.ripe para 

fa Terem sido convocados os eleitores, no 
dia 1° de Novembro, pelo 1° juiz de paz da En
carnação para a igreja., situada no mesmo dis
tricto, ter-se effectuado a eleição na da Pira
ju~ya., perante os ju1zes de paz desse outro dis-

2a. Constar da acta e do livro de a.ssignaturas 
que votat•am. os eleitores Juvencio de Araujo 
Pessôa, Firmino Teixeira de San.t'Anna e Ma· 
noe yr1aco a un a, que e1:r.ara.m e com
parecer, por ignorarem que a eleição era na 
igreja da Pirajuhya ; 

3a. Terem feito parte da assemblea. eleitoral 
os eleitores das Barreiras de Jacuruna, que,não 
foram alistados na freguezia da Pirajahya, nem 
para ella tranferidos, legalmente. 

Fregue.:ia do Senhor Bom. Jesus da V e1·a-Oruz 

Organizada. a mesa, foi por esta. recusado o 
fiscal do contestante, eleitor Pedro de Alcan
tara Rocha, que, protestando contra. esse pro
cedimento illega.l .e não sendo aceito seu pro
testo, retirou-se, e comparecendo á el'9ição 
deixou de votar, sendo acompanhado nessa ~ua 
resolução pelos eleitores Antonio Melchiades 

opes e rmano n on1o a os a, por .1ns1s r 
a mesa. em não querer admittil~o . como fiscal, 
conforme consta do documonto n. 10. 
. Finda a eleição, notaram os ditos eleitores 
que não se lavrou a acta da 1igurada. eleição; 
e como os co-religiona.rios do contestante igno
rast~em o resultado da. votaçâ:o, procuraram por 
todos ae meios uma certidão da. acta, recorrendo 
á eamara municipal:· onde devia achar-lê o 
reapecLivo . livro, e ao e•criv«o de paz, ne
gando-se este a dar a certidlo, por aUego.r nlo 
ter tra.nseripto no aeu livro de notu a dita actw., 

me::a, e não foi conte~tada. 
A im-prensa por sua parte deu notica de tudo 

isto e tambem não foi contestada. 
Decorrido quasi um mez, requereu-se ao pre

sidente da camara que mandasse certificar si os 
alladidos livros já haviam sido recolhidos ao seu 
atchivo, obt.endo-se a certidão constante do do
cumento n. :13. que motivou requerer-se a con
stante do documento n. 14, as quaes combina
das entre si, dão em resultado o pleno conheci-
men o a. m>ns mam es a e ouza a. rau e. 

Compl?.ra.ndo-se o officio sob o n. 15 com a 
certidão sob n. 13, comprovada pelo documento . . .. . 
berado de ~eza, em pretender livrar·se dares .. 
ponsabiüdade, que lhe cabe inteira, pelos vi
cios e emendas existentes nos livros d~s actas e 
e asszgna.turas dos e e1 toras, remetten o-os a 

camara-45 dias depois da eleição, sem invo
lucr'O fechado e por pessoa. desconhecida.. 

Logo que foram recebidos esses livros ~ela 
eamat"a, conston que a acta.jàestava tra.nsertpta 
no livro de notas, o que verificou~se ser real. 

Não é preciso grande esforço para. com
pulsando-se os documentos sob numeros 10, :11, 
12, 13, :1.4 e 15, chegar·se á evidencia. da eol
loasal fraude, havida na freguezia da Vera. . 

Se a. meza reteve em si illegalmente os livros 
da eleição até ageital-os aos seus interesses 

· a · s s bstit · d alterando e -
dando assignatnra.s e diversas palavras, com(} 
é p~tentP- do documento n. 14, é de prever que 
meios não empregaria. para depois da apuração 
geral, quando foi allegada a falta de tra.n
scripção, s.lcançar do escrivão de paz a dita 
transcripção. 

Essa tardia e fraudulenta tra.nscripção, po
rém, não pode satisfazer os intuitos do legis
lador que precaituando nos arts. :15, § 20, 
parte 2•, da lei citada e i49, § 4°, parte 2a., do 
regulamento tambam citado que tio previdente 
e essenrial formalidade seja observada imme
diatamente depois da eleição, manife-;;tou o pen· 
samento claro de querer por esse meio evitar 
exactamente fraudes da ordem da que se deu. 

O contestante prote~ta em tempo apresenta\' 
o e1:ama · udieial dos li ro da elei ão e a -
mara dos senhores deputados o exigir, deixando 
de juntai-o jd por mo~ivos, que em occàsião 
opportuna exporá. . 

Peios .documentos exhibidos acha-se plena.: 
mente provada. a .n.ullidade da eleição da fre· 
gueziade Vera Cruz : . 

i. o Por terem figurado como tendo votado os 
eleitores Pedro de Alcantara ·Rocha, Antonio 
MelohiadelJ Lopes e Ermano Antonio da Costa, 
que realmente nlo votal'am, estando falsificada.s 
aa suas a.ssignatura.a ; 
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. 2. o Por ter sido transcripta. a aeta. muito de
pois da eleição, fraudulentamente; 
· 3.0 Por estarem emendados, vieiadoa e al
terados os livros das actas e das a.ssignaturas 
doa eleitores. 

F1·egue.:;ia de Santo Amaro do Oatú 

_Organizada. a. ~esa. pelo 2° juiz d~ paz, por 

e dos reclamos da. minoria e o de ter votado P.m 
tudo a favor do ~ontestado, qu.e foi qll.em lucrou 
com. a alludida falta . 

F1·eg-uezia.s de Nossa Senhora da Oonceiç~o 
da Tapera e de Nossa SenTto1·a elo Bom 
OonseZho de Amargosa. 

Nessa.& duas fregaezias votaram diversos elei
tores s9tn discriminação, com titalos obtidos 
1 ega men e, con orma o con esta11te nrova 
em tempo, limitando-se por ora. á. juntãr o do
camento sob n. 17, qua prova, que, na mesmo . . . . 
Sampaio, da fregaezia da. Tspe1•a, requereu e 
obteve pessoalmente novo titulo, na. villa de 
Amargosa., e foi votar na dita. freguezia., dis
tante sete leguas daqueUa villa. 

Do exame do ref"'rido docamento vê-se que 
foi justificada & per la do titnlo e nem intimado 
e ouvido o promotor publico, so1emnidades estas 
consagradas pela. lei cilada no art. 5°,§ 18, e 
que, na:o podiam s"r dispensadas, como foram, 
pelo j•dz de direito de Ams.rgosa. 

Votar sem diploma é nullilade em face da. dia
posiçio imperativa. do art. 15, § iB, da lei ci
tada, e assim j& foi julgado pelo poder com pa
tente, conforme se lê em U1lacker, reforma 
eleito1·al, pags. H9 e 121, nota.<~ 2•, 6a. e 8•. 
. Ora, votar com diploma illegalmenta ohti ~o, 
' s v · ·1 (Y ofa o 
de h:.~verem votado diversos eleitores indistin
ctarnente nas freguezias de Amargos& e da Ta
pera., co~n diplomas illegaes, constitue nul
lida.de. 

F1·egue.~ia do Senhor do Bomfim àaCapella 
No-oa 

·, Comquanta não esteja essa. fregaezia com
preheniida. no art~ 6° do decreto n. 8:110 de 21 
de Maio de i88i, que determinou as fregnezias 

componentes do 5° districto da Bahia, proce
deu-se n.ella a eleição, infringindo-se assim o 
disposto nos arts. 167 e 168 do regulamento ci
tado. 

Além desta. nullidade, oeeorreu que tendo 
com al'ecido sómente 7 · -
c6ntradas na urna 48 cedlllas. 

Con~a.do o _cont~stante que a verdade elei
toral e & ma1s ser1a preoccupação dos poderes . . . . -
dades e fraudes que se deram no 5° dist.rieto da 
Bahia, para o fim de ser o contest nte reconhe
cido como legitimo representante da. nação por 
aquella eircumscripção.-E. R. M. 

Côrte, 11 de Fevereiro de 1885.-Josà Mar
cellino de Sou::a. 

Illms. e Exms. Srs. presidente· e mais mem
bros da 2a. csmmissão de inquerito. 

um doa maiores termos de que se compõe o 
5o districto, por onde na.quella acca.sião, como 
agora, se apresentou candidato. 

Si é decente ao juiz-candidato-fazer, a seu 
talante, alistamento, para delle se servir em 
um P.leito em que tinha interesses immediatos! 
nos é z.:rwi difflcil a tarefa de defender i.ntegros 
juizes, que só conhecem na. vida publica a 
pratica rigorosa. dos preceitos do justo e do 
honesto. 

Demais, sA:o de tal ordem as accua~ çtSes 
dirigidas contra os honrados magistrados 
do 51 dietricto de minha provinc]a, que 
nio mereceram siquer o mais leve reparo de 
suas victima.s, ficando intactas e desprezadas 
onde bem as quiz collocar o seu jnjusto autor. 

E nem ·ul ue a Camara dos Sra. D·· utados 
que são de outro alcance os vicios intrin-;ecos 
allegados pelo cont~stante contra. as eleições 
do 5° districto ; podia.mos com vantagem refu
tal-os com a sim(Jles leitura das diversas pagi
nas do grande trabalho sujeito á consideração 
da Ca.mara, porque a ignorancia da lei, o so• 
t>hisma grosseiro, o documento falso, os attes
tados contradictorios, a fé de ·notarios publicos 
dada a desconhecidos; são bellezas não vistas 
ainda por esta Camara, e qae hoje lhe são apre
sentadas e offerecidas pelo oontestante. 
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E .. , pois, em homenagem á Repres~nta.ção Na· 
eional que nos abalamos a. apreciar os deseala
bros scientifteos e veridieos em que eahiu o 
eontesta.n te. 

Si houve convocação eu:abrupto, como e-x· 
explicar o edital de i() d'e Novembro publicado 
nas folhas da. c:> marca ( documento n. Z) ~ 
Como explicar a presença desse juiz de pa-z 
na formação da mesa e installação da assem-

Pirajuhia . bléa eleitoral1 Como ex licar a resen de 

' f . o Ter sido feita a eon voeaçio dos eleitores . a formação da mesa até á transcripção da acta 
a. f 0 de Novembro pelo juiz de paz da Encarna- eleitoral no competente livro de notas 1 Como 
ção, e ter-se procedido á eleição em Pira• explicar a ausencia de qualquer protesto no· 
jubia ; acto da formação da mesa e eonclu&ão dos tra-

2. o Constat• da aeta e livro de assignaturas h alhos eleitoraes 1 
que votaram os eleitores Juvencio da Araujo , Ignora o contestante por acaso que. fosse mas
Pessoa. Firmino Teixeira de Sant'Anna e Ma- mo e:x:abroupto a convocação. a formação da. mesll. 
noel Ciriaeo da. Cunha, quando elles não com- e o comparecimento dos eleitores suppriam a. 
paTeceram por ignorarem o logar da; eleição; falta, ~egundo a lei vigente ~ 

o • td .1. . -
eleitores de Barreh·as de. Jacuruna, que não ções eahem á primeira consi eração do bom 
foram alistados, nem transferidos legalmente . senso; e, para melhor aj ·:iza.r da força do can
para a supradita freguezia. didato d~rrotado, é suffieiente ver que, para 

r gu z1 a a r e us na}u 1~, . provar qae o ac o o governo rans erm o a se e 
senhores, compõe-se de _dons districtos de paz:- : da p'l.rochia. da Encarnação para Pirajuhia. foi 
Pir~ju~ia e Encarnação. . publicado_ depois da el~ição, otferece um exem .. 

juhia, a séde da freguezia fôra mudada para a : que vem publicado o expediente ~a presiden?ia 
Enearna~ão. : de 24 de Outubro, data do re;;pect1vo acto. ( V1de 

Em 1880, a Assembléa. Provincial fez pass'\r : documento do contestante n. 6 ) ! ! 
u~a :esolução transferindo-a de novo pa~a P_i- . Isto não tem commentario3 • 
raJuhla, sendo que estava. reparada a 1greJa _ . . . 
desta. localidade, causa da. primeira trans· Nao pàra. ah1 a ou~a.d1a. do candidato derro-
ferencia. ' tado. Era preciso provar que votaram eleito .. 

O governador do Arcebispado- o infrene e · res.àu~entes, e então ~rranjou um-nós abaixo 
eégo partiJa.rio Padre Santos Pereira-não deu ass1gna.dos-de t1 ele1t?~es que lhe der~m SP-U:S 

rovimento eanonico a tal resolucão a rova ia votos e de alguns S!IJettos desconhec1dos, dl• 
pe a Assem ee e sanccLOnada pelo Presidente zen o Jllrar es es 1n lVI uos que re~ e e1 ores 
da Provincia, até que, julgando proveitoso ao : dados como presentes não f..~ram á. ele1ção. 
·contestante tal provimento, o fez a 2~ de On- · Tudo muito regular, mas a illuatrada. com-

.,_ . . - . . . .. 
n. f . do de um bacharel em direito lavrar com. a 

lmm&iiatamente foram dadas as medidas ne- mesma lettra uma representação e assignatura.s;, 
cessarias pa.ra que a eleição s~ :fizegse na; Pira- fazendo estas serem reconhecidas por tres dos 
juhia., 1ngundo se vê dos documentos ns. 2,.3, signatarios, como si fos~em notarioe publicas ! 
~, 5 e 6. (Vide documento do contestante n. 5.) 

Ten.do o jaiz de paz da Enca.rnação feito a . Considere mais esta eommit»ão juigadot•a, 
eonvocaçlo do<; eleitores para a.quella. localida-le : que um dos aigna.tarios e f,1lsos nõtarios é elei:.. 
a i' de· Novembro, foi este edital subatituirlo por tor de Santo Amaro do Catú, e, tendo ido votar 
outro de igual data expedido pelo fo juiz de naquelle collegio, não· podia assistir ao pleito de 
paz de Pirajuhia, que já havia. recebido par- Pirajuhia ; bgo a. fé p•1blica do pseado-notario 
tieipaçio offieial da transferencia da séde da- - Jacundiano Ozéaa dos Santos Per~ira
f~gaezia parao a Pirajuhia (documentos ns • . éfalaiftcada. 
3, 4 e 6). Não entramos na. apreciação das entidades de 

Qne é esta a; verdade, dizem os documentos . tantos negociante3, artisLas e fazendeiros, mo• 
junto<ll que nio constam de- shnples allegaçõeiJ, radares na freguezia de Pirajuhia; eonf~s~a.mos 
mas de· aetos d<;> Governo,_ juiz de dir:-·~o, ·que d~~e?nheeemos tão grl!'nje· importancia do . ' 
de ambos o~ districios~ 

Que isto é a verdade, confessa o contestante, 
tendo d~snrezado os attestados· dos foe· juizes de 
pu doa distrietos- e, portanto, competentes na. 
questão, afun de ir pedir auxilio aos 30' e 4' de 
um só- dà~ diatrictos, e que pertencem a sua 
parcialidade. 

B' tio infeliz- foi o con~atante na sua que
relia, que o 3° jaiz de paz- attestou de moda a 
J110, podM"' explic:ãr sua presenÇ_a D3 mesa, como 
consta da: reepeetiva acta. 

' ' grandes fortunas empregadas nas inàustrias~ 
mesmo qnae~ as industrias a.Ui exmtentes. 

Resta-nos· o terc~iro ponto nullifica.torio da 
referida elroição. Faremos sobre elle o historiccr, 
e deixamos á Camara as devidas conclusões. 

O districto de Barreiras de Jacuruna sem .. 
pre pert·•nceu canonieamente á fregnezia. de 
Pirajuhia~ q11e faz parte do mUilicipio de Jagua• 
ripe ;· por muito tempo,_ porém, foi pe.roehia.do 
pelo vigario da Santo Amaro do Catú, a.ttentu 
as facilidades de locomoção entre as duas Ioc~-
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se1'em-lhe3 expediJos outros como eleitores de 
sua verda.le1ra. freguezia. (documentos ns. 7 e 9 
offerecidos pelo contestante). . 

Ousará alguem dizer que houve transferencia 
de eleitc>res de uma para outra freguezia 1 Nos 
parece que não. Nada mais ~e fez do que esta:_ 
belecer-se o ·imper:o da lei, fazendo cessar o 
abuso de el•itores, alistados no termo de Ja
guaripe, votarem em freguezia e termo dive1·sos. 
Do que expuzemos e consta dos documentos 
c1 a os, s n esta e e1çao . votaram t:ga e re
gularmente os deitares de Barreil.'as. E tanto 
isto é verd~de. qu~ o intitulado chefe conser-

é morador de Barreir:.~s e, portao to, implicita- . 
mente concorda o contestante que os eleitores 
de B:1.rreiras votaram le a.lm0nte. 

remos ter reduzido ás vet·dadeiras propor- = 
ções as ..~.negações produzidas pelo contestante 
contra a eleição de Pil'ajuhia. 

Vera Cntz 

E' inquinado de nullidades este collegio. 
1. o Por terem figUI'ado votllndo os eleitores 

Pedro de Alcantara Rocba, Herma.no Antonio 
da Costa e Melc_hiades Lope~ ; 

dias depois da eleição, fraudulentamente ; 
3. o Por est:uem· rmen lados e borrados 

Procedida a eleição neste collegio, teve o con- · 
testante cinco votos, dados pelo vigario, sendo 
tres dos taes que dizem não ter assistido á elei
ção, o do mesmo vigurio, q_ue obedecia as or· 
dens do padre Santos Pereira, governador do 
ArMbispado, e um outro desconhecido . 

Era. necessario, porém, nnllificar o resultado 
do coll~gio. Pf\,ra isso forjou o conteste.nte uma 
declat•ação dos tres el~>itori!B, Pe-.iro de Alcan
tara, Hermano e Melchiades. 

Em primeiro logar, comprehende a. illustrada 
commissão de inquerito como se conseguem 
taes dedarações e qual o valor dellas. . 

Dizem que não votaram porque a mesa não 
quiz aceitar um delles como fiscal. E' f"lsa tal 
asserção, porque o contestante, sabendo pl·é
viamen te ue só oderia obter cinco votos, não 
fez nomeação e sca, e. 81 o zesse, a mesa, 
que era presidida pelo rP.speitavel commenda.dor 
:Manoel de Lima Rocha Pitta e Argollo, tel-o-ia 
aceitado . 

Demais, ainda ninguem de:xou de votar no 
seu candidato por ter sido recusado o :fiscal ; 
portanto, a. nzão de não terem votado é futil. 

O ·contestante não nega gne o vigario lhe 
tenha. dado o seu .voto i ora, s1 isto é verdade, a 
aeta e sua tra.nscripção no livro de notas :acham
se a.ssignadas pela mesa e outros -eleitores, en
tre elles os protestantes e ovigario. Logo, .ou o . 

vigario foi eum-plice na. falsificação dos nomes, 
o que é inadmissível, pelo papel saliente que 
representou na. eleição. ou a dE'chração dos 
tres eleitores é falsa. ou graciosa. 

Resa.ltando isso aos olhos, aconselhe esta. au-
gus a eama.t·a. camm o mais recto a segu1r, ao 
contestante nos futuros pleitos, bem que seja 
theoria. enraizada no espi~to d~ co~~estante-

No mesmo dia. da eleição, temendo o partido 
liberal alguma. bravura do contestante . ou dos 
seus correligionarios (e parece que previa) 
requereu certidão da transcripção da. acta (do
cumento n. 8) ; o mesmo fizeram os anrigos do 
conteetant.,, e foi-lhes dada certidão, do que 
podemos dar fé. · 

Que a acta foi transcripta no mesmo dia. 
diz a certidão dada. tambem no mesmo dia, 
dizem as al"si naturas da mesa, do vi.,.ario e 
outros elP.Itores, e entre estes, um os protes
tante~, Pedro de Alcantara Rocha, após a 
transcripção no livro de notas (vide documento 

Que documento apresenta o contec:tante para. 
provar não ter havido transcripção ~ 

E' um rotesto feito or tres eleitores fie I ta-
parica, no cartorio de um celebre Gua.biraba, 
em Naza.retb, 20 dias depois da eleição, di
zendo que o es ·rivão de paz de V era-Cruz não 
qu: z da r pol' certidão o teor da ac ta no dia 1 de 
Dezembro. 

Só o pt·otesto feito fóra do termo e no carto
rio de Guabiraba, falsario e prevaricador por 
indole e profissão, tira todo o valor ao do
cumento. 

Mas elle tambem se destroe pelas incohe-

' dos mesmo" em V era Cruz i sendo o collegio de 
ltaparica. numet·oso, havendo terminado o plei .. 
to depois das 4 horas da tarde, e fazendo t-~arte 
da mesa d~ste collegio um dos signatarios do 
protesto, Vicente Rodriéfues ~in to,~ e sendo im
possivel vencer-se u. dtsta.ncta nao menol.' de 
cinco leguas de ltapo.riea a. Vera-Cruz, quer 
por mar, quer por terra, no dia 1 de Dezem
IJro, visto ser adiantada a hora da terminação 
do'l tra.ba.lhos nu.quclle collegio, ó claro que a 
representaçiio ou protesto foi feito sem base 
alguma, fet·indo o bom senso e a verdade dos 
factos. 

E pa ra provar a má. fé do contestante em 
relação a eleição do collegio de Vera-Craz, é 
qae, havendo elle ma~~ado requerer ~o secr~-

dão, do dia em que entraram os livros da ele!· 
ção para o archivo, d:aae aqt:elle secretario 
terem-lhe sido entregues os livros pelo tabel
lião Godinbo, e o contestantP. na sua. contes
tação affirma ter figurado pessoa desconhecida 
(doe. do contesta a. te n. 13 e contestação pag. 
22.) 

Para comprovar a futilid~e. d~ allegaçõea_ 
é .anfticiente lermos a. tal certldao, dos erros e 
emenJas encontradas nos livros pelCI Secreta
rio da Ce.ma.ra, um tal Coriolano, já avesa4e 
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ao crime, segundo res~m os cartorios de Ita-
parica. _ . 

Diz elle que , entregues os li-uros. desco
bl"iu togo borrões e emendas,do que deti parte 
ao president"' ~a camara. Este facto ning~em 

paz, Socrates Martins dos Santos, organizou-sé 
a mesa, sendo observadas as prescripções da lei, 
como consta da acta. . 

A fo de Dezembro, á hora propria, compare
ceram oo;. eleitores em nu~ero de 22~ tendo fal-

poriancia ! eleitores Bento Villas Boas e Bel."narJino Carva.-
. No entratanto ninguem soube, porque é falso, lho, e quando o 2° juiz de pg,z prr·sidente de

como incumbia-se de . demonstrar o proprio clarou installada. a assembléa eleitoral, o ba
secretR.rio. Diz elle que tendo oUW. o - c are puanga 1 gue1ras ez- e en rega 
defonso de Araujo i9 voto,, a pala'IJra nove do livro para as assignaturas dos eleitores, di
parece raspada e mudada de seis para no'IJe, zendo não haver lista para chamada e, portan
bem como o · contestq,nte -cinco, parece ras- to, impossível a eleição. . · 
pada e mudada de nove para cinco. Comprebeni.e esta illustrada commissão 9ue~ 
· Oa estão ou não raspadas as palavras. O sem má fé, sem intenção perversa; sem plano 
facto de raspar-se palavras não se suppõe,ve-se, preconeebido por parte de um membro da as
apalp:t-se. Dep:>is e especialissimo descobrir- · s ·mbléa provincial, representante de um par
se o meio de lêr-se por bs.ixo da palavra sub- tido politico, bacharel em direito, que esteve de 
stituinte a substituida. Isto não merece critica posse, pelo espaço de tres dias, de todos os 

----Eel-4:d~ames com tal traascL'ipçã · · · · s à uma eleição, ê impposiSivel 
a cet·tidão do celeberrimo Coriolano, para quem e::tplicar-se a. não previsão ·da. falta de lista para 
havemos de pedir perante o competente tribu- a chamada. 
nal as enas im os tas aos falsa rios. E mesmo ue tal lista não existisse o ue 

não é veria.de, porque foi em tempo remettida 
Santo Amaro do Catú pelo honra .o juiz de direito de Nazareth, e 

a. presumpção existe, clesde que o i 0 juiz de - . . . . - , 
Um delles morreu nas vesperas da eleição ; o conforme a lei, era facil mandar-se á. cabeça da 
de nome Tranquillino José dos Santos é doudo; comarca no mesmo dia 30, e a fo de Dezembro, 
portanto, são 26 eleitores do Catú. Quem á hora. da eleição, éstava sanado o mal; pelo 
dirige este collegio é o coronel Francisco Pinto que somos obrigados a concluir que o plano de 
da Costa. Foi este cavalheiro quem deu, na elei- fraude existiu da parte do contestante, que 
ção de i881, boa votaeão ao contestante; desta viu-se por .esta vez perdido na.quelle collegio, 
vez, porém, não podendo auxiliar, por motivos que jalga.va feudo seu ; e para reforçar nossa. 
poderosos, a eleição do contestante, não en· a.rgnmentação, transcrevemos um trecho do in .. 
volveu-se no pleito eleitoral, dei:r.l\ndo á acti· titulado manifesto do contestante (documento 

___ __]u.·~.HI...:!.I.l.llõl..loit~\IJ·!.Yd!!Ml>!LG!Lui~l.lu!>l· L..].uHILY.........u..,_.__--l-u..---~o--Ul:lo..c.~n.u.vstqção), em que s, S. exprime-se 
Embora conservador o coronel Pinto e in:fluan- com todo rigor contl."& o coronel Pinto, asaim di-

cia real no dito collegio, os liberaes dispõe zendo : · 
de oito a. _dez votos, segun~o tem-se expres-

, e a 
ultima. provincial, em que o candidato liberal 
obteve 8 votos. 

Desde que o coronel Pinto abandonou o plei
to, .as probabilidadés de victoria. cre~ceram em 
grande proporção por parte dosliberaes. Era, 
pois, preciso que o contBstante impedisse a 
todo transe a manifest3-9io do eleitorado do 
Catú. 

De f'lcto, a 29 de Novembro, veio da capital 
o bacharel Leovigildo do Ypiranga Amorim Fil
gueiras, que deixando d~ ir saft"raga.r o nome 
do contestante eom o seu voto em Nazareth, 
veia incumbido da inglol'ia tarefa de falsear a 
eleiçilo do Catú. 

Hospedou-se este cavalheiro em casa do elei
t~r Chriatino de ~inho, onde ~e acha.vam dep~-

ção, e que pelo coronel Pinto foram entregues 
ao dito eleitor. · 

O b tcharel Filgueiras, depois de percorrer 
as casas dos eleitores e vendo-se perdido, pro
curoalogo os meios de não haver eleição, como 
mais expedito recurso na occasião, visto es
tar de posse dos livros e papeis eleitoraes. 
A 30 organizou-se a mesa, entregando nessa. 
oceasião o representante do contes1.ante o livro 
das actas. N~o comparecendo o to jniz de paz 
coronel Pinto e ·o to immediato ao 4° juiz de 

bistoria. da falta de eleição em Santo Amaro 
do Catú, onJe toda a vohçlo, com exeepçlo de 
doua ou tres eleitores, seria minh·1, porque já. 
ella e sabida geralmente, e nlo devo molestar 
P"'ssoas, que nunca julguei capazes de me fal· 
ta rem, e menos ao partido conservador, a 
que se diziam a.dhesos, em tio solemne occa
ailo.'» 

Confessa, pois, o contestante que uma vez 
abandonado pelo coJonel Pinto, era necessario 
.vencer pela fraude, isto é, pela omissão, impe
dindo que o corpo eleitoral do Catú suft"ragasse 
o meuhumilde nome. · 

Giboia e Amargosa 

es 
destes dous collegios com um aranzel, que por 
mais esforços que :fizessemos não podemos de
~M. . 

Para provar ·que ho11ve fraude em uma 
destas fregaezias. porque quanto á. outra. ne
nhuma palavra disse o contestante, produz um 
requerimento de Porfiro da Almeida Sampaio 
pedindo na. Amargosa novo titulo, para. ir votar 
na.Giboia. 

Antes que tado, da Amargosa a Giboi& ba. tres 
leguas e não sete, como diz o contestante. . 
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Saiba, porem, a honrada commissão de inque
rito que o eleitor em questão é conservador e 
que votou rio ~on~e~tan1e. . . 

Portanto. si o JUIZ de d1relto de Amargosa 
dispeD:s~u formalidades !e~aes, ? f~z com o :fim 

Cremos, porem, que todas ellas foram cum
pridas porque uma justificação faz-se em horas 
e o r e uerimento pedindo certidão de ser eleitor 
o a or ro e o pr1me1ro acto para·Jastl Clção-

Mas, de accôr.lo com o contestante, pedimos 
a camara que mande descontar da votação ob
tida pelo candidato conservador no· collegio da 
Giboia,. este voto illegal. 

Velhas 

Por :fim diz o contestante que nulb ê o col
legio das Velhas. Pretendeu o. contestante inu-

' ao 1° juiz de paz que deitasse cedulas de mais 
na urna. Isto é facto sabido em toda a comar
ca de Areia, a ue ertence o dito colle io. 

e a.cto appareceu uma ce u a ma1s oue o nu-
mero dos eleitores votantes. · À 

Mas _üiz o ~·.m~esta~te que o collegio das V e-

21 de Maio de i88t 
Pedimos licença á camara para offerecer ao 

contestante um e~emplar do referido decreto. 
Eis, senhores representantes da nação, de 

que ordem sao as allegações contra as elei
ções do 5° districto da Bahia, :por parte do ba
charel José Marcellino de Souza. 

Releve a illustrada. commissãl) de inquerito 
a perda de seu precioso tempo com a leitura de 
taes a eis or ue o contestante soffre de con-
testo-mania, e a prova. está em que, na eleição 
de 1881, pret~ndeu, pelo simples facto de não 
ter havi~~ e~ um dos collegio.s do 5° districto 

, 
foi conferido pelo corpo eleitoral d'a.quella no
bre e adiantada circu.rnscripção. 

Ao passo que mostra-se tão rigoroso o con
testante com meras futilidades, esquece-se de 
que a eleição de Nazr.reth é nulla a~,-jure. 

Em Nazareth for.Jm convocados os tres juizes 
de paz e os dous immediatos ao 4o juiz de paz, 
apresentaodo.se o 1° immediato, capitlo An
tonio Pinheiro de Freitas, a. mesa conservadorfi 
não quiz admittil-o na. sua formação, apezar 
de convocado, pelo futil pretexto de ser 3° sup
plente do juiz municipal. 

Mesmo que estivesse o cida.:ião Pinheiro de 
Freitas exercendo o logar de juiz muni
cipal, deixaria este, para · acudir ào pro
c~sso e~eitoral, por· ~er preferivel, conforme 

cicio nas varas de direito e municipal os respe
ctivos juize.s togados. 

Já vê a camara que sob futil prete:tto foram 
feridos direitos adquiridos e calcada. a. lettra 
e:tpressa da lei eleitoral. 

Contra esse escandalo protestou o fiscal do 
candidato liberal, contraprotestando o do con
servador, que confessou o facto, conforme se 
vê da acta e appensos. 

Sujeitamos, pois, ã consideração tia .Au
gusta Camara dos Srs. deputados os motivos 

V. I. -23 

expostos contra. a norma politica. do cont~stante, 
que, procurando desmoralizar a lei e falsear o 
systema eleitoral,nutre a infantil pretençiio de 
alluir pela base a mais important.e das con· 
quistas dos ultimos tempos.-: a independencis. .-

da Camara dos Deputado~, 25 de Fove
verelr~ de !885.- Dr. Ilde(onso .Jose de 
A .. 1·au ~. 

N. 87-1885 

Pro'l1incia de J.llinas Gewaes.- ( 1~ dist1·icto ) 

A 3a commissão de inquerito, t~ndo examina· 
do as eleições do 1 '> distl'icto de Minas Geraes, e 

Att~n ~endo a que se provou ter havido propo
sito· da parte dos juizes de paz do Rio de Pe:iras 
de impedir a eleição, tendo até se retirado do 
edificio o 1 o delles ; 

Attendendo a que não procede n nullida.de 
arguida á organização da mesa da parochia de 
Entre Rios ; e 

Attendendo a que todas as eleições correram 
regularmente ; é de parecer : 

i. 0 ue se solicite do overno as recisas 
ordens para ser responsabilisado o 1° juiz de 
paz do Rio de Pedras; 

2.o Que sejam approvadas toias as eleições 
do districto ; 

S. o Que seja reconhecido e declarado depu· 
tado pelo referido distrieto o Dr. Diogo Luiz de 
Almeida Pel'eira de Vasconcellos. 

Sala das commissões, em 9 de Março de 
1885.- Sigismundo A. Gonçal-ues.- M arlim 
'ranc1sco z eu-o e n 1·a a. - a1· o 

Peixoto.- A. S. Oa1·neiro da Ounha.- F. 
I. Ribeiro de Mene::es.- Delfi.no Cintra. . . . 

N. 88-1885 

Pro'!1incia de lllinas Ge1·aes (f8o cliatricto) 

A 3• commiss4'o do inqucl'ito examinou a~ 
authenticas das eleioões procedidas no iSu dia· 
tricto da provincia de Min&s Get•aea e achando· 
as regulares, e tendo obtido maioria do votos o 
Dr. Ernesto Pio dos Mares G11ia, é de parecer : 

f,o Quo sejam a.p~rovadas as eloiç!Ses pro
cedidas no i8° distr1cto da provincia. de Minas 
Geraea; 

2.o Que seja reconhecido e declarado depu
tado or esse districto o Dr. Ernesto Pio dos 
Mares Guia. 

Sala das commissões, em. 9 de Março de 1885. 
-Prisco Paraizo.- Ma.rtim Francisco .Ri
beiro de Andrada.- Delfino Cintra..- E. 
COt·ret:a.-·Sigismunào A. Gonçal'Ves.- A. 
S. Ca1·neiro da Cunha.- F. I. Ribeiro de 
Menezes.- Sinimbú Junior. 

Vai a impriulir, para ser dado á discussão na. 
fórma .do regimento, o seguinte parecer an
nallando diploma. 
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N. 85-1885 

Eleição do CeaJ·à (2u dist1 icto) 

A _Primeira .commi'!~O de i.nqu?rito, tendo 

. o 
langú, fttcto este qua é attribuido, por cada. um 
dos candUatos e s ~us. c.>rrelig-ionarios,. aos 
adversari')~. Foi causa disto o desapparecimento 

· do~ livro; eleitor&.es, falta que podia ser sup
prida. tanto mais quanto, na mesa organizada 
no di L 30 de Novembro, e~tavam !"apresentadas 
as parcialidades politicas que disputavam entre 
si a eleição. 

CoUegios Antonio Pinto Aínaro Ca,alcanti 

S. ~rancisco .. . 
Trahir ..•... 
Conceição •.•.. 
Canindé ..•..• 
Imperatriz . •.. 
Itans ....•.... 
S. Bento •..... 
Pentecostes . . . 
Canôa ...•.• . • 
Per na m l>u-

122 
96 
4 
75 
27 
o 

16 
44 
19 

quinho .. . . . 13 
Caeté . . . • • . . . 42 

Prudencia . . . . 28 

Totaes . .. 6!1 

em sopar(l.dO 

i 

1 

51 
5 

53 
108 

4 
31 
84 
12 

19 
3f 

43 

566 

1 

1 

Foi, portanto, eleito o Dr. Antonio Pinto de 
Mendonça em 1° escrutinio por maioria. ab3o
luta de votos. 

Apezar disto, tendo-se reunido n j11nta apu
radora na cida.d•3 de Baturitú, aàde ao districto, 
o juiz de direito, abandonando a. presidoncia da 
m~Jsma. I"etirou-se para a casa da escols onde, 
eom seis presidentes do mesas oleitorae.~. ex· 
pediu diploma ao cantfiiato vencido, mediante 
a annullação do collegio de S. Francisco, contra. 
o disposto no decret3 de 17 de Novembro ele 
i881. 

Os outros presidentes de mesa, em numero 
de sete, convidando o juiz municipal effectivo 
expedi~a!ll diplo_ma. sob a presideneia dest~, 

Pinto. 

. São arguidas de nu lias pelo Sr. Amaro 
Cavalcanti as el9ições de S. Francisco, de 
Cani ndé, de Trahiry e da. ('J()nceição, e por seu 
competidor as da Imperatriz e ltans. · 

A commissão entende que não procede a nul
lida.ie arguida contra a primeira de>tas elei
ções: 

f.o Porque, para destruir a allegação ae não 
t9re m aido substituidos legalmente o 4° juiz de 

3. o Porque não se acha sufficientement!l pro
-vado o facto, tão extr.1ordinario quanto invero
simil. de haver.~m todos os eleitores. em numero 
de 173, excepção feita do juiz municipal; votado 
sem exh.ibição dd ti tu lo, quando, p:t ra corro
bol"al' a v<:rdade da 3/~h que alfirroa essa solem
nidn.de indispensavel, roilit!lt:n: 

a) a aasencia. de qualquer protf.\sto, não sendo 
• • • • a 

-o - . 
da m?sa de diffet·entes parcialidades politicas, 
a não ser a discussão que se deu sobre tomar-se 
ou não em separado o voto de um eleitor, dis
cussão que, com .todos os mais incidentes do 
processo eleitoral, é relatada com rninuciosi
dade na referid::1. ac ta. ; 

d) n. certidão do tabelli~o Leon~ino Laure~
tino M. Carvalho (pessoa msuspetta ao candl
dato Am~u·o Cavalcanti, a cuj? !wor deu atte5· 

mostra das actus), o qnn.l reconheceu verdadei
ras ns firm~s do;; eleitores que ac;signaram o 
lhrro de inseri llo, de~truindo ac;si m n allega.-
ção de fraude, quo S') ez para JU~hficar a sup
püsta. falta. da oxhibição de titulos ; 

e) finalmente, a circumstancia de não me
recerem fé as decln.raçtíes de pc~sons, como o 
mesario .lonquim ela Cosb Cavalcanti, que,.de
pois de asaignn.r som pro tos to ou resal v a a acta. 
em que se nffirma a oxhibiçlto do titulo~ d" to
do!'! os oleitores, deeltlro., t5 dins dopois, o con
trario. 

Nilo proce~e igualmonto u. arguição feita 
c )ntra a eleição de Tl'ahiJ•y. A eertidlio exhibi
d t o passada pela secretaria do go\'erno, para 
pruva do que votaram mais eleitores do que os 
alistados, não combinando a. referida certidão 
com a lista do> eleitores que votaram e dei· 
xar~m de votar, não podia em boa fé ·ser pro-

E' sabirlo que a lei não obriga os tribu
naes da za. instancia a communicarem ao go· 
ver no as alterações que se dão na qua.lificação, 
em virtude dos l'ecursos de inclusão e ex
clusão. 

Dahi resulta que as certidões passadas pelas 
secretarias das presideneia.s não exprimem o 
estado verdadeiro das qua1iticações. 

A certidão nominal cxhibida pelo Dr. Anto
nio Pinto prova que a chamada dos eleitores 
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de Tra.hiry foi feita pela lista respectiva, ex
tra.hida pelo ta.bellião do registro do alistamento 
Os nomes cmstantes dessa lista combinam com 
os dos eleitores que votaram e deixaram de 
votar. 

~~ b -

nulla a eleição d:t llllperatriz pelo que p;ts~a a 
expor : 

- ::::> ' ' a. mesa eleitoral com os 3° e 4·• juize·s de paz e 
um eleitor, em substituição des 1° e 2o juiza de 
paz que n!Zo participa.ra.m.por escr.ip!o,impedi
mento, nos t (.)rmos dos arLs. 10:) e 108 do decreto 
de :1.3 de Agosto de 1881, é visto que, em face do 
art. 13j do citado decreto,nenhnm dos dous iús 
juizes th paz, incursos nas pena; do a.rt. 232, 
§ 14, podia, no dia. da eleição, assumir seu 
Jogar. 

artigos citados_: 
·1.0 Q~1e ojuiz immediato tenha . . 

·~x.pressn.mente os artigos da. 
e1 Cl a a, · i 

Si o 1 o juiz de par. podia ser admittido, com 
preteriçlo do eleitor substituto9 o mêsmo devia 
suceeder com. o 2° jaiz de paz reclamante, com 
preterição do 4°, sem. qae para justiftcar o pro
Cedimento da. mesa se possa invoca.r a. commu
nicaçt%o pessoal, que, segundo n. a.cta. de instal
laçâo, fez o 1° j11i1. de paz de não poJer tomar 
parte nos trnbnlhos dP. mesA. eleitoral, sem que 
conste s. quem foi feita tal communiçação, nem 
o im pedimonto n.l!eg.ldo. 

Quanto ás nulliJa.des elas eleições de ltans, 
Conceição e Ca.niodé, que, aliás, o4o influem 
no resultado do pleito eleitoral, a commis~ilo 
julga umas não provadas e outras improce
dentes . . 

missão é- de patecer : 
1. o Que seja annulladã · a eleição da. Impe

ratriz; 
2 .• 0 Que se approvem. as. eleiç~ea. de todos os 

ou~os collegios ~ 
3. o Qu~ seja. decla.r&do deputado~ pelo 2) dis

tticto do Cear4, oD.r. Antonio Pinto d.e Men
don.ça.. 

Sala das sessões. da f a. commisaio.d& inq.uerito 
em 7 de Ma.rço de. t885.-Az,m·o CarnitlM.-

111. Al~es de .4.ral.ojo.-Joaquil;~ T aDcm~s.
J. Pompeu, venciJo, quanto á validade da. elei
ção dG S. Ft·ancisco e n ullidade da Imperatriz. 
-~amuel Ma~-Dotoell, vancido, quant ) ã pri
mrnra conclusa.o.-Bento Cecilir.tno (los Sa.n-

• • • 1 ._ 

ção de S. Francio:co e quanto á. nollida.(!o d·~ 
lmperatriz.-losd .1.1! a>·ia,mo .-Joaquim Pe· 
dro . -Franhlin Doria. 

2° DIS'l'RICTO DO CEARA' 

Bn:ve exposição de .:~. C a"'alccmti 

· Todo paiz conhece o modo d~>sabu~ad~). como 
o governo interveiu nos ultimas eleic}õBs do 
Ceará :-a cabala em nome do governo, feit:1 
po1· agentes sBus. a compressã•) official (perse-
gu1çoes, r ·mo~oes, emtssoes e emprega o;:; , a 
fraude e a. corrupção em larga escah, fOJ'[l m os 
ffi:Gios commun-> de todos os can iidato':l govm·-

"-
rio, em questl"les de confiança politic.•, ganhou 
deste modo a prot~cção elo governo, que lhe 
prestou todos c~ recnrsos officiaes p:• ra a sun. 
reeleição. 

Não venho, porem, o~cupar-me pl'eacnte
mentc dessa ordem d~) factos ; eatn. ligeira. ex
posição tem apenas por fim demonstrar, em 
faee de documentos, a inverdade com quo se 
simulou no pleito uma maioria de 49 votos em 

. ' 
Apezar de todo esforço e manejos empreg-a

dos pelos governi'l tas, sabia-se na província, 
• • fV • o d D z m r ue 

a ma.iorta. do eleitorado era. eert~mento em meu 
fllVOr. 

Foi então que se ~s3entoa n'um plano defini· 
tivo de, ao mano;;, apparenta.r uma victorin. :
o pla.no consistia. especialmente em inutiliso.r 
as ele ições dos collcgios, cuja maioria. a.n to
viam pertencer-m~. ou, por interm.IJdio das me · 
sa.CJ deitora.es, quando contns~em com estas, 
ou por outros recursos da. violencia, da Í1.'1Lude 
e da. corrupção. 

De algunl'l dÕs factos, quo vou narrar, resul
tarão, sem duvida, provas manifo~ta.s desta. mi
nha asserção ; ainda. que nA:o saia do meu pro· 
posito de sómente occupar:..me, por ora, d1 ano.· 
Iyse ligeira de varios documentos. 

Mulungt4 Conceição: e lta.ns, da. comarca de 
Baturité, e de S. Francisco de Canindé, da co
mtlea deste nome, e de S. Francisco d::\ U.r.a.
l>ureta.ma, da comarca da lo;aperatriz. 

Comarca àe B atv.rite (sede do áistricto) 

F.oi asàisLi.r- á &le-ição nessa coma.rea o Se. 
Dr. c-hefe de policia. em cujo nome· e com eujo 
concurso e assentimento praticaram-se: as 
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maiores violencias, como em occasião mais 
opportuna. espero demonstrar ; por ·ora íallem 
os factos seguintes : 

' . 
capto, mas por isso mesmo apto para tudo, afim 
de indu~t1·iar os seus mesarios n'algum ma
nejo fraudulento. Mas, podéndo acaso não sahir 
tudo á. medida dos intentos, ouviu o ch(lfe ·de 
policia, Dr. Pedro Autran, aos iniimos, e fez 
séguir para Mulungü o St•. Ma:rtinho Rodri
gues (que era partidario do governo e ames
trado em manobras eleitoraes), afim de .não con
sentir que se fizesse a eleição desse collegio ! - . . ' . 

· E note-se agora. a coragem, p1ra não dizer 
~ ignorancia, com que obrou a gente do go-

' E . . 
triumphante da emp1·e;a, e desta dava contas 
ao Dr. chefe de policia (que ficou na cidade), 
este telegra.phava ao presidente da provincia, 

· e · ç u an u 1n am 
·sido roubados por amigos meus, e por·isto não 
houvera a eleição• ! Mais tarde ainda o governo 
teve a ousadia. criminosa de mandar abrir in
querito, já se sabe, contra esses meus amigos, 
fazendo jurar os nutores do delicto, como teste
temunhas! Nio discutirei aqui factos tão 
ignobeis!... · 

• 
NA:o foram, porém, aqui o post·factum. Viu· 

se que era preciso illurlir. ao menos, a grande 
votaçlo, certa e sabida, que eu ti•ha no col
legio. Para. isto formulãram am abaixo aa
signado, e, como seria indit~pensavel mais uma 
fraude, foi eommissionado o Sr. José Balbino 
Filho para. solicitar assignaturas dos eleitores, 
dizendo a estes (a mór parte-homens simples) 

ue era um roteato em meu fa a 
procedimento da mesa eleitoral, por não te!' feito 
a eleição. Deste modo era. facil illudir a quem 
não estivesse prevenido, tanto mais quanto 
esse-José Balbino-era filho do capitão José 
Balbino, cidadão probo, que com um genro e 
outro filho haviam · apoiado publicamente a 
minha candidatura. Os documentos n. 1 i/, a 
n . i h são provas dt> manejo empregado, e de 
que o Sr. Antonio Pinto lançará mão para 
negar minha maioria. sabida no collegio do 
Mulungú I Veremos •• • 

Oollegio Conceição.-Para que ·a maioria da 
mesa eleit.oral deste collegio fosse contr& mim, 
o seu presidente, meu inimigo rancoroso, 
admittiu, como mesa.rio, a Eufrasio Nogueira 
de Souza, que não mora Iia freguezia nem nesta. 
é ma.is eleitor Ciocumento n. 2 a e isto fez-se 
contra. os protestos e reclamações do eleitorado, 
do que nem ao menos S9 dignaram fazer 
menção na acta ! 

Além disto o presidente da mesa dita, que 
é tão desabusado, que propalou-«que para pre· 
judicar-me faria qualquer infamia)>-(vide de
poimento no documento D.. 2), teve ainda. a. 
ousadia criminosa de ler nas cedulas o meu 
nome pelo o de Antonio Pinto, de modo que a 
apuração, que devia dar 41 votos em meu favor 
e 40 em favor do Sr. Antonio Pinto, apresentou 
resultado contrario, embora ferindo de frente a 
verdade dos factos. O documento n. 2 é irre-

Coltegio Itans .-Neste collegio ha apenas 
sete votos, que em eleições anteriol'e.~ tinham 
sido dados em. favor da gente, que protegeu a 
candidatura do Sr. Antonio Pinto. Organizada 
a mesa. na vespera da. eleição, constou, entre
tanto, na. cidade de :Baturité que cinco votos 
do collegio de ltans s<wiam meus. Foi quanto 
bastou para mandarem emiss'lrios as carreiras 
inutili~ar a ~leição. Não lhes tendo, .Po!ém, 

mesá eleitoral compunha-se de gente seria, 
por meio dP- corrupção conseguiram, que um 
mesario se retirasse antes de a.ssi na.r a acta 
a e e1çao, e que ous outros e ettores nlo qui

zesaem tambem responder a chamada. E daqai 
partem para allegar, que em lta.ns nlo houve 
eleição, para assim privarem-me do 4 votos, 
que alli tive legal e legitimamente. Das a.etns 
remettidas á Camara dos Sra. Deputados consta 
a verdade, que ora expon'oo. 

COM..\1\C..\ DE CANINDE' 

Colleqio áo mesmo "oms- S4o de outra er· 
dem os "factos que tenho a allegar contra. a 
validade deste collegio. 

O s:rt. 129 do regulamento eleitoral, repro
duzindo, por assim dizer, o § 12 do art. i5 da 

· · ra « que não será vaw 
lida qualquer eleição feib!. perante mesa. que 
não for organizada · pela fórma estabelecida. 
Esta fórma é a prescripta pelo art. 98 do . ci
tado regulamento Vê-se, no emtanto,. que 
a. mesa eleitoral de Canindé foi organizada 
contrariamente ás disposições da. lei ; porque, 
devendo preencher-se s falta do 2° juiz de paz, 
foi d~signado para isto lim eleitor pelo 3° juiz 
de p&z presente, quando, nos termos do§ 2° do 
a.rt~ 98 citado, essa desigaaçio só era da eom
petencia do presidente da mesa.. 
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Felizmente, àlém dos termos claros e impe
rativos da lei, jã existem decisões da. camara. e 
do senado a respeito, notadamente sobre as 
eleições das parochias de Santa Rita de C assia 
e de S. Lui:; das lriissões, como serà fa.eil 
verificar. O documento n. 3 contém o facto, que 

ego, e como a. nu 1 a e e e p eno u·e1to, 
não póde subsistir a eleição desse eollegio, cujas 

• authenticas resam : 75 votos em favor do Sr. 

COMARCA DA IMPERATRIZ 

C oLlegio de S. Francisco de Ur·uburetama 
-Foi o collegio supradito, aquelle escolhido 
propositalmente para a execução do maior at
tentado, que se pode imaginar contra a verdade 
eleitoral! 

tomaram uma. direcção e aspecto, que denun
ciavam qualquer pensamento occulto. Os go
vernistas tinham alli o pessoal da mesa elei-

ra. , e espe1•avam alo em o er a. ma101'1a o 
elei tarado. :Mas, dadi: s certas cit·cumstaneias, 
tudo isto po~lia ser insufficiente para a. vic.toria 

mais seguro era predispor, desde logo, os ele
mentos pa,ra,fosse como fosse, ser S. Francisco 
o collP-gio que devia fazer a victoria, embora 
esta não passasse de pura fa~a. E' o que se 
deu, e se vai demonstrar. 

« S. Franci se o estâ. ligado à capital pelo te
legrapho terrestre • ., 

O delegado de policia de S. Francisco, An
nio Soveriano havia sido re rehendido re-

centemente por leviano, conforme a portaria. do 
presidente da. provincia. Exigiu-se, no emtanto, 
a favor da eandid:1tura. do Sr. · AntonL Pinto 

ade um otftcio de louvor ; e tudo isto foi sa.
tiafoito polo governo. da provincin. I O Sr. Dr. 
Joio Othon, chefe politico da localidade e o fei
tor d:J actas do l'lleições da. terra, ha mais de iO 
annoa, havia. tambem sido, pouco tempo antes, 
nomeado juiz municipal do termo do Trahiry, 
da meama. eomaJ•ca. Exigiu-se, porém, a volta 
e preaença. do mesmo na cabala e nn. eleiç!o ; 
o governo da provincia deu-lhe para. isto tres 
mezes de licença com todos os seus veneimentoa 
e ma1s a promessa de um juizado de direito até 
o fim da pleito. Como estas foram igualmente 
satisfeita-. todas as exigencias em favor do l'an
didato governista. E não preciso detalhar qual 
foi a especie de caballa e de manejos, de que se 
serviram em. S. Francisco os dons eabailistas . . 
eipal Othon ; é facil conjecturai-as no caso. 

Nas vesperas da eleição um dos chefes poli
ticos do partido do governo telegraphou ao 
St·. Othon :-« que precisava de 120 votos no 
collegio de S. Francisco para o Sr. Â. Pinto, 
ou então este estava perdido » O Sr. Othon 
não precisou mais do que este mot dordre, 
para não fazer mais caso da lei eleitoral • 
. Tomou 'Para ai o logar de fiscal do eandidata 

governista na organizaçlo da. mesa, . e usando 

de seus amplos poderes perante mesarios já 
ac:ostum~d~s á assignar actos feitos por a.quelle, 
nao a~m.lttlu membros da mesa, legi timos, para 
substltu.Il-os por 'Yrfelhores, nem tão pouco quiz 
cox:.sentlr que eu t1vesse fiscal na eleição. 

Que ~ão fi~ eram \?arte da mesa o 4o juiz de 'P~Z 
e o 2 dos 1mmedtatos, dando-se o primeiro des
tes, como auzente, e sobre o segundo não se 
ee aran o ao menos po1·que 01 su st1tu1 o por 

eleitores! Do documento n. 4 C, prova-se quo 
taes .mesarios legitimos estavam presentes e 
qu.ando tal o fosse, elles não podiam. ser sub~ti
tutdos, antes de 2 horas da tarde, como é ex
presso em. lei ;-2. o Que a mesa eleitoral não 
quiz admittir o meu fiscal, nem ao menos pro
testos a respeito (doc. n. 4. A), o que deixava. 
logo ver um plano criminoso, que se tinha. em 
vista, e que, de fActo, depois se consumm.ou. 

Os documentos n. 4 O a n. 4. F. mostram 
com toda. evidencia., que, como meio de appa
renta: os 120 votos pedidos para o ~andiJato 

em 0leição anterior) seria myster entrarem 
muitos intrusos ou phosphoros,-c para não se
rem conhecidos e apontados logo, et'<t preciso 
simullar, igualdade, votando todo collegio sem 
titulas! 

O que é certo é, que deu-se o facto de acudi
rem á chamada. 174 individues, e excepção feHa 
do Dr. Santiago, juiz municipal do termo, todos 
os demais votaram sem a prova de serem elei
t res' 

A mesa, ou antes o Sr, OLhon, mandou lavrar 
a acta escrevendo dessea votos 122 para o Sr. . . . . -

Ahi fica mais uma lição triste, de como se faz 
uma farça com visos de elei~ão para, desta sorte, 
se simullar uma. victoria em favor do candidato 
governista ! ! ! 

Felizmente a lei é expressa neste ponto: 
ninguem serli admittido a. votar sem diploma, 
diz o texto da lei; e de accôrdo, as commissões 
de inqueri to e as decisões da camara e do se
nado, no qua.triennio ultimo, foram severas, 
justamente severas, em annular toda a 
votação de collegios eleitora.es, onde se 
deram factos, ( não tão completos e escan
dalosos) de eleitores terem votado sem di
plomas. Notadamente se podem consultar os . - .. 
de Nossas Senhora da Piedade dos Geraes; 
o de n. 78 sóbre o 1. 0 districto da provincia 
de Minas; o de n. i32 sobre o 3.o districto do 
Pará; os de n. 53 sobre o 2.o districto do 
EspiritoS:into; o de n. i26sobre o f.o dis
trict.o do Piauhy ; o de n. 19 sobre o 2. 0 dis
tricto de Perdambuco, e decisão do proprio 

(f) Parecer da 2• commisdo 1885 n. 52. 
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Ministerio do Imperio de !7 de Ou~uqro de 
i882 no Diatio Otficial do dia 20 do mrsmo. 
mez; etc·. etc. 

Comprehende-se a . necessidade rigorosa9 
que ha em não i~validar a disposisão leooal 

• o . 
ção do titulo de eleiior, como meio certo de 
acabar com os antigos phospho1·os. Desde que 
. e admittir outro modo subsidiaria estará. or 
terra. toda provilencia que a lei teve em vista.. 

Os documentos n. 4 a, n. 4 f provam todos 
os factos que tenho alludido ; e d'estes resul
tam a nullidade radical da. eleição do· collegio 
de S. Francisco : . i. o porque a mesa foi ille
galmente organisada ; 2.o porque votaram 173 
individues s~m títulos ; 3. o porque não foi a 
lei observada em rJla'ção aos demais actcs do 
processe eleitoral ; e portanto, tudo quanto 
ahi se fez deve ser considerado mera o1·ça . 

Foi. na certeza de tudo jsto, que é notorio no 
clistricto e na provin.cia do Ceará, que a junta 
a )nradora não uiz tomar a authentica d'esse 
co egto, reputan o-a. ca.reee ora. os reques1~ 
tos de uma eleição séria. e verdadeira, e com 
a. unica exclusã~ ~·este collegio, conferiu-m13 

didate A. Pinto. 

Consta, é verdade, que na acta da eleição o 
Sr. Othon mandou declarar a exhibiçào de 
titulas (palavras do formularia) e que o mesmo 
promeveu um abaixo-assignado de eleit~res 
amigos seus com o mesmo fim, bem como deu 
uma. justificação de se ter tudo feito de moda 
Zegal. Comprehende-se que valor deve mere
cer semelhante documento, feito. CWjJ1·essa.· 

munhas ; apparente-se e enfeite-se a. fraude, 
como possam ; o facto foi e é noLorio : não hs. 
um homem s1h'io em S• Francisco, que seja 
capaz do depor o contrario! O documeuto 
n. 4 c tem todo o valor juridico ; o de n. 4 d é 
de um homem respaita.vel, fóra :mesmo dos 
interesses da polit1ca ; e o de n. 4 e de um 
dos juizes mr·sarios, homem de bem, muito 
embora meu contrario em partido ; o de ~1 f é 
de g1·ande numero de eleitores, que já 8) pro
põem. indignados, a desmascarar os ultimos 
mant•jos da. fraude, quando apanhada. em :fia.
grante ! Que venham os documentos em con
trario ; ~ervi~ão, ao menos, para accentuar 
mais. na. consciencia de todo:S : que os ca.ndi-
datos. g:overnista~:~.do Cea.I":á. tinham o, direito de 

· as! 

Da. curta. e.XEPaição. qu.a tenhq. f~to'"a. e.o~ 
cl118ãQ é:.: q_ue,n:ullos sã(;); Qs.e.o~g;ios da Go11· 
ceição.. de. Vamnde e d.a S .. Franc:cisca, ila 
Uruburetama; e portanto, não podendo admit
tir-se a votação dos mesmos no computo.geral 
dos votos do" districto; resulta dos demais colle
gios 'lima. grande. maioria. etn meu· fawr, o que 

me constitue deputado legitimo d·aquelle dis
tric to, comfo.rme já fui declarado pela jnnta 
apnradpra compete:lte (a) (b) 

Ha muitas circuin,tanciao.; e diversas outras 
irregularidades acerca das eleições deste dis-. . 

, ' 
quando fõr mais opportuno. Mas, desde já 
confio e espero que me sej:~. feita toda jus
ti. a.- ... .-1. Oaluacanti . 

a) A prameditação de um plano-fr.'lude
em. relação ao collegio de S. F!'a.ncisco fôra 
tão certa, qu~>, nem aiquer, houve edital de 
convocação dos eleitores .. marcando o Jia da 
eleição. 

b) Quando fallamos em nullidade do collegio 
d') S. Francisco, não é suppon.do ter havido 
alli uma elúção qualquer: e dando como pro
vado o facto de que alli sómcnte. houve UID:a 

vi!;ta das provas qne fic:\m apresen-

O abaixo assignado, na qualidade de candi
dato di~lomado pelo 2° districto da provincia 
do Ceará, requet• : 

1. 0 Que seja julgada valida a eleição da. pa
r.Jcbia da Inlperatriz daquelle districto. 

2. o Que saja julgada nulh a. elei9ão do col
legio ~e ~· Francisco da Urubureta.ma. do mes-

I 

deputado pelo 2° districto eleitoral da provincia 
do Ceará. . 

Sala. das sessões da i o commissão de in que
rito, 9 de Março de 1885.-A .. Oa&,acanti. 

DOCUMENTO N. 1. -1884.- Juizo municipal.
J ustifica.ção. 

Dr. Amaro Cavalcanti,jastiticante.-Dr. Da
niel Alves de Queiroz, justificado.-Anno do 
nascimento d& Nosso Senhor· Jeaus-Christo de 
1884, aos iS dias do mez de Dezembro do dito 
anno, nesta. cidade de Baturité, da provincia. do 
C&ará,no me-u cartorio, me foi entregue a peti
ção d~ justificação q\le adiante jnnto· ·: fiz este 
autoamento. Ea, Raymnndo Antonio da Frei-. 

Do c:um.entos. d/J co Zle.gio M u&ua1yü. de n, i o 

a. n .. 1.0 h. 

lllm. Sr. Dr-. juiz munici.:ps.l do. termo da 
&torité·. -A mar o Cav-.alca11ti, na qualioode . da 
ca.ndi-dStto· á deputação geral por e,ate. 2~ dis!' 
tricto, qu'fi!tl!"' justinc::kl.":'pM'tt;QI fule;dg ·direito, Qs 
it~ na.ae~inte~: 

i. o Que. devendo pr~r--se no dia. {o . da 
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corrente mez a. eleição para um deputa:lo geral 
no districto de paz de Mulungtl. d 1 parochia de 
No~sa Senhora da Conceição da Serra, deste 
termo, ~eixou aquella de ter.loga-r. jà estando 
aliás installada a mesa. eleitor~l Z:~'Specti vs, 

2. e Que o presidente e meurios ditos toma
ram, paríl. pretexto desse acto criminoso, a f.1lto 
do~ livro~ dos tril.balho;; eleitot·a.es. qu1ndo era 
sabido. n1b só que taes livros haviam sido oca. 
cultos calculadamente por elhs proprios, eom
tambem q11e falta semelhanLe seria f::tcilmento 
su:pprivel por ontt·os livros quaesquer, desdP. 

ue :;:e observass..;m as fot·malida.des legaes ; 
3. 0 Que, em verdad~ . essa conducta e proce

dimento criminoso do president~ e mesario> 
ditos foi <.open·:~s a execução de um conluio e 
p ano proVIamen e concer ·wo, a m o preJu
dicar o justificante, em favor de quem era 
publicament·~ conhecido que ia recair qua >i. 

-, •. . 
4. o Que teve cumplicidade directa em todos 

esses actos o bacharel Daniel Alves de Queiroz 
Lima, que para ess ~ :fim foi e se achou ao Ltdo 

· dos de.mais justificndos ; • 
5. o Que os eleitoras, que estavam .presentes 

para. votar na occasião, em que a maioria da 
mesa eleitoral interrompeu os trabalhos, eram 
cerca de 79 a 82. Nestes termos pede que 
ouvidas as testemunhas arroladas com intima-
çao o r. promo or pu lCO a. co 
mesmas testemunhas, se julgue por 

- bro de 1884.- A .• Caualwnti. · 

Rol de testemunhas 

1. B:medicto S. Lago de Oliveira, morador no 
te1·mo. 

2. Francisco Esteves de Aguiar, idem. 
3. Vicente Freit·e Cid1·íio, idem. 
4. Pe lro José de Souza Miranda, idem. 
5. Joaquim Alfredo de Góes, idem. 
6. Jose Balbino Rabello Leitão, idem. 
7. Theophilo R~l~ha, idem. 
8. José Ferreira da Paz, id1~m. 
9. Antonio Claudio de Faria., idem. 

10. Luiz Manoel de Souza Pinheiro, idem. 
H. Delfi.no Jose Pe1•eira, idem. 

· · ~o L em. 
13 Manoel Gomes de Oliveira, idem~ 
14 Dr. Antonio F. da S. Castello Branco, 

. idem. 
15 Francisco Subino Lopes Filho idem. 
16 Aderaldo Balbino , es::rivão de p az ,idem. 
17 Ezequiel Frutuoso de Almeida idem. 
i8 Justmo Horacio d'Almeida. 

Illm. Sr. Dr. Juiz Municipal.- Replican
do,o supplicante allega que entre os justificados 
está o bacharel Daniel A. de Queiroz, que é 
parente de V. S. e, para. evital' nuilidades, 
chama a re~peito a attenção ~e V. S. que, 

~ • T • 

Deus Guar~le. 
M:m io a qual:1uer official ele ju-;tiça., a tluem 

for apresentado, por mim ::.ssignado, q_ue 
satisfaça o r.)querirlo na petição supt•a -
Cumpra- Baturité, 15 de Dezembro de 1884. 
-Eu, Raymundo Antonio de Freitas, escrivão, 
o escrevi. -P. de Qu'Ji?·o:;. 

eleição em Mulungú no dia i'' correntr. em vir
tude de terem sido subtrahidos O'J rospec Li vos 
livros,- podendo o dito meu procurador reque
rer e defend~r o meu direito o justiç:t no refe
rido aclo e nos de mais que possn.m seguir-se, 
procedentes ou attinentes ao mesmo assurnpto, 
-r•'querendo e assignando tudo o que fór pre
c!!so, sem limitação ais-uma., o pod ·ndo lambem 
substabelecer a. present~, que vai por mim 
escripta e assignada. 

Baturité, 18 de Dezembro de 1884.- Dahiel 
A. de Queiro:; Silva. 

Aventada.-Aos 18 dias do mez de Dezembra 
de 1884, nesta cidade de Baturité, a casa do 
Dr. juiz municipal P edro Thomaz de Queiroz 
Ferreira onde eu escrivão vim, e sendo alli 
presente o Dr. Amaro Cavalcanti, JUStl cante 
o Dr. promotor publico foram inqueridas as 
testemunhas desta justificação como se segue 
por este termo. Eu Raymundo Antonio de 
Frei tas, escrivão que eserevi. . · 

Ponderado -o assumpto da. replic~, indeferida, 
··quer se considere pelo lado criminal, quer 
pelo da. lei eleitoral visto o pal"ent::·sco ser em 

·4° gráu. Data ut supJ·a.- P. ~de Q't(.ei,·o:;. 

ta. Testemunha..-AderalJo Balbino, casado 
de i:dade de 25 annos, morador no Mulung'li, 
que vive de ser eserivão -de paz, na tural de 
Canindá, e aos costumes, disse nada : teste
munha jurada aos Santos Ev&.ngelhos em um 
livro delles em qu.e poz sua mão direita e pro-
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metteu dizer a verdade do que soubesse e lhe 
fosse perguntado. E sendo inquirido sobre os 
factos e pontos da justificação que lhe foram 
lidos-do primeiro declarou que quando che
gou. da capell~ lu%'al' de.stinado para a eleivão 

' que tendo-se retirado os dons mezarios Anto.:. 
nio Ribeiro do Prado e Bento Ferreira Ra
bello, ftcou o ju~z de az residente, e ual só 
se retirou ep01s e tu o aca a o, que a e e1-
ção foi interrompida ne~te aclo porque o povo 
evadiu o recinto, ~ elles nã:o ·puderam conti
nuar na eleição. Do segundo disse que os li v r os 
dos tr~balhos eleitoraes e>tavam em poder 
delle testemunha desde o dia antecedente ao da 

· eleição, a fim de tirar umas copias para facili
tar os trabalhos ; que no dia seguinte pela 
manhã veiu um individuo a sua casa e lhe 
diss.e que o juiz d~ paz havi.a mandado buscar 

soubesse e lhe fesse perguntado. E sendo in
querida sobre os itens da petição de justificação 
que lhe foi lida.. Do primeiro disse que é ver
dade o que se cQntém neste item, porque elle 
testemunha esteve presente ao acto, visto como , . . . . 
Do segundo que é exacto que o presidente e 
mesarioa ditos deram como J:nolivo de . não fazer 
a elei ão a falta dos -livros dos trabalhos eleito~ 
raes, tendo el e testemun a ouv1 o 1zer que 
os livros tinham sido occultos por elles mesmos 
em casa da Antonio Ramiro, morad!)r na po
voação do :Mulungú; que um cai:s::eil·o da casa 
do mesmo Ra.rniro lhe havia dito que tinha pro
curado os ·livros e não os tinha achado, mas 
sabia que elles estavam ahi. Do terceiro disse 
que elle testemanha:.sabe ~ue .com e:tfeito ~ouve 
plano de prejudicar o JUBttftc~nte, pms.lhe 
cons~ou terem ido carta:,s da.q tl1 ao Dr: Pmto 

• "" , f o . 
temunha entregou os ditos livros e copias a esse; DL". Daniel .Alves de Queiroz, aconselhando 
indivi.duo, perante. The()ph11? Rocha, . An~o~o que se elle "Q.ão tivesse. a maioria_ n~o D;zassem. 
Ferre1ra. de Mes u1ta FranciSco I nac1o VIeira. · n o •ustiftcante 
e Antomo Coelho de Brito e Albuquerque. Do tinha nunca. menos de 60 votos na. opinião de 
terceiro disse nada sabia.. Do quarto tambem todos e delle testexnunha. Do quarto que é ge
disse que nada sabia. Do quinto declarou qoe ral no Mulungu que o Dr. Daniel achan.lo-~e . . . . -
sentes para. votar numa eleição, cêrea de 70 a. 
82 eleitores. E mais não disse. Pelo Dr. pro
JDOtor foi dito nada ter a perguntar. Pelo pro· 
curador do Dr. Daniel Ma.rtinho Rodrigues 
foram feitas perguntas, sendo el1as respon
didas do modo· seguinte . Que ouviu dizer ter 
uma pessoa aventado a idéa de se fazer e. elei
ção n!outros livros, mas qoe esta idéa não 
poude ser levada a eífeito por motivos que a 
est munha i nora bem m n- a. 

idéa partiu do Dr, Daniel Alves de Qaeiroz 
Lima. ou de outra. pessoa qualquer. Qae no 
Mulungu corre~ varias versões a proposi~ da. 

• 1 

que ell~~o foi obra do commendador ou pessoas 
suas que prot~gia a candidatt~ra do jt~atifica.nte: 
outros que o facto se deu por parte de pessoas 
qae pl"otegiam o candidato Anton.io Pinto, mas 
que nito sabe atllrmar a veracidade dellas. Que 
a tt?stemunba não as!listiu na igreja até a reti
rada do juiz de paz presidente da meza. Quo 
Jepoi• que a meza. e eleitores aahiram da 
igreja aa peasoaa q_ue acompanhavam o com
mendadQr Sr. Ribetro na eleiçlo aahiram em 
pasaeiata dando vivaa ao Dr. Amaro e descom• 
pondo os mP.zarics, tendo ouvido depois que 
es!la mesma geate dizia que tinham vencido o. 
eleição do Mulungu; que a gente a 'ae sere~ 
fere éra. a 3ue dizia ir votar no justdlcante, e 
mais não d11~e, e _lido o dip~i~ento e achando 

. 
Ra~undo Antonio de Freitas, escrivão que 
escriVi.-P. de Queiro.s.-Arnaldo BulMes. 
-A. Ca'Ualcanti,-Caetano EsteUita.-M a?·
tinho Rodrigues de Souza. 

2a. testemunha.-Vieente Freire Cidrão, ca
sado, de idade de cineoenta annos, moradot' no 
Mulongú, natural desta cidade, que vive de 
ser professor primario, e aos costumes disse 
nada. : testemunha jurada aos Santos Evange
lhos, em. um livro desses em que poz su:1 mão 
direita e prometteu dizer & verdade do que 

a 1 01 1 
c;ão. Do quinto finalmente disse terem se achadr; 
na eleição Si eleitores, segundo lhe pareceu. 
Pelo Dr. promotor foi dito nada ter a perglln
tar. Respondeu. ainda as perguntas do advogado 
Martinho, que a respeito do primeiro item que 
ja declarou ser· verdadeiro, de~lara que tendo 
chegado aó recinto ~onde devia ser feita a elei~ 
ção, o juiz de paz Firmino Gorgulino de Al
meida, presidente da mesa, e os mesarios Bento . . . . 
declarou gue deixava de fazer a elei~Jo porque 
os livros Jiaviam desapparecido, que isto mesmo 
ouvira na Íl'lesa. dos mesa.rios referidos. Q11e o 
ca.txe1ro e m~ro n. que se re er1u c ama-se 
José Fabricio. Que eram tantas as historias no 
dia. da elei~tão que não pode declarar quem foi 
que lhe refe1•iu ter o Dr. Antonio Pinto escripto 
ao Dr. Daniel e :M&rtinho Rodrigues aconae
lha.ndo·lhea fJU& nio fizessem a eleiçlo no caso 
de nlo ter maioria o mesmo Dr. Pinto, qae de
poi~ do vulgarilado o que acaba de ex pôr ouviu 
dizer tambem que a 1ubtracçlo do~ livros em 
queatlo fóra. obra do eommondador Luiz Ribeiro 
da Cuaha ou de pesaoas suaa ; que as pessoas 
que isto referiram foram primeiro Martinbo 
Rodrigues e depois Encaa Brigido. Que nlo 
sa.bJ ei o Dr. Do.niel Alves de Queiroz 
Vma. e o a.dvogado Martinho Rodrigues su
geriram a idéa de ae fazer em outros 
n•outroa livros a eleiçlo de que se trata. Con· . . 

' oa J -
tifi.cado Dr. Daniel, que esta elabora., para 
fazer delicadamente em manifesto enga-no; que 
o seu depoimento, por esta mesma. ra.zã.o, nã.o é 
a expressão da verdade, porquanto nem o juiz 
de paz presidente da. mesa .e os mesarios refe
ridos decl!Ll'a.ra.m que deixavam de fazer a · 
eleição porque os livros tinham desa.pparecido,. 
nem o justificado tomou p:1rte directa. ou inlli- · 
recta em semelhante acto. Conhecida. a sub
tracção dos livrosJI o juiz de paz consultou o que 
devia fazer, e o justificado e seu advogado de-
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elai."ara.m ser de opinião .que a eleição podia ser 
fei~ n'outros livros, mas essa idéa foi sopi
tada p~r gritos e ameaças que partiam da gente 
que acompanhava o commendador Luíz Ribeiro; 
que pessoalmente e encostado á grade do re
cinto~ dirigia o plei.to ~leitora!; qu~ tambem 

mesa. declarar, tneando a campain a: e1tlo aus
pensos os trabalhos ; que elle testemunha é 
eleitor naquelle collegio, e ia votar no j uatifi· 
cant~. Do segando, que sabe e ae dis1e ~ae os 
trabalhos da eleição não se deram por falta dos 
livroa, ainda que elle testemunha nlo ouvisse 
semelhante declaração dos justificados ; que 
quanto aoalivroa terem sido oceultoa por eatea, 
apenaa elle testemunha induz, que aendo a 
maioria d& votaçlo em favor do juatifican&e, nlo 
podia. 1er por gente d ~•te. Do terceiro, !lue nlo 
podia. deixar de t~r ai~o o acto dos ju·ddicadoa 
um plano contra o J astdicante, quando era u
bido que este tinha a n•aioria da voLa.çlo e elle 
testemunha tinha uma lista. na qual contava, 
cincoen&a 8 dous eleitores a favor JO justiftcan
te, ue odia ir à maior ou à menor ois ainda 
estavam em jogo. Do quarto que sa e apenas 
que o Dr. Daniel era a favor do candidato 
Ant• nio Pinto e se achou na meza. Do 
quinto que parece que tinbaJJl comparecido n~ 
coUegio do Mulungu pera votar de setenta e 
nove a oitenta e· dous ou oitenta e um, e mais 
não disse nem foi reperguntaio pelo Dr. 
promotor. - Rec;pondia ainda as perguntas ao 
advogado do justfficado que quando a testemu
nha. chegou a igreja jà se tinha dado a questão 
do livro e que apenas vio o presidente levantar· 

V. I.- 24 

se e annunciar que estavam suspensos os traba
lhos da. eleição; que não sabe nem ouviu dizer 
se por aquella occazião a.ppareceu a idéa de ser 
feita a eleição n'outros livros, bem como que 
o commendaJor Luiz Ribeiro tivesse duzentos 
cabras ar~a.dos, tendo ouvido dizer, não po-

• a r r se e e:s:ac o,que o mesmo 
commendador tinha. gente arma.dat.; que o Dr. 
Daniel não estava propria.ment-s na meza, mas . . 

qual com os mezarios Bento erJ•eira. Rabello e 
Antonio R1beiro do Prado se retiraram ; que 
deu-ae a eircumatancia de nesta occaz;ão tendo . 
havido um certo movimPnto no eleitorado, o 
eleitor Candido Alves entrou no rAcintho e deu 
o braço ao juiz de paz Firmino Gurguliuo com 
quem aahiumostrando um punhal a todo1o me•· 
mo Candido Alves;q ue a reclamação do el(jitorado 
tendo chamado perante a meza o eacrivlo do 
juiz de paz AJelardo Balbino para informar' 
sobre oa livros, este declarou q ae oa havia 
entregado, tendo comparecido ante o collagio, 
a uma peeaoa de Enéaa Brigido, ftacd do 
eandid~tto Antonio Pinto,e a mandado do j11iz de 
paz Gurgulino. Do terceiro diue que o que aabe 
e que Ené1s Rriddo, José Balbi!lo Filho, An• 
tonio Coelho de Brito Albu ue ue cabaliatas 
de pr1metra forçil. do candidato Antonio uto, 
declararam que nio perJiam a eleição, e que 
quandJ não pudessem fazer maioria inutilisa• 
riam a eleição fosse de que modo fosse, pois 
para isso tinham a maiorta da mesa, o govemo 
e o Dr. chefe de policia em Baturité. tan\o a. 
testemunha nisto acreditou que dissua !iu seus 
_amigos de continuar na caballa, pois estava. 
certo no plano eoneutado9 e que elle mesmo ·· · 
e;ngeitou eleitores que se lhe foram o:fierecer. 
Do quarto dia~ que nada sabe ao certo, maa 
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presame -quanto- se fez em relaçlo a nio haver ae justiça bll'ICar os livros dos trabalhos eleito.. 
eleiçlo em Mulangü o fosse com aadiencia do raes ã. caza d~ eserivio de paz Adera.Ido Bal:.. 
·Dr. Daniel d& Queiroz e do distineto advoga to bino; qae este vinJo em pessoa ·perante a meza 
Martinho Rodrigues, que là se achavam e eram eleitoral com o liTrO de not&sdebaixo do braço, 
~ pesso~ mais hab!litada~ em f&vor do can- ~aclarou qne os o~tros livros, ~U:~ juiz -~e paz-já 

Mulungú, proposta qu~ não fora. ace~ita., sup
posto ell~ testemunha a tenha tomado p:,r 
mero gra.c:·jo: Qu:~ no dia seguinte o Dr.D:-tniel 
01 a casa o commen a or t11Z 1 e1ro e 

fez-lhe igual proposta de pa1·tirem exacta.men· 
te os \·Çltos. proposta a. que o commendador não 
respondeu logo. chamando a elle testemunha
depois de se ter retira.to o Dr. Daniel. o coa
soltou e resolveram não acceita1• a dita pro
posta, por iato que contaria com maioria, e 
quando vingasse o plano de inutilisa.r-se a elei
ção o . resultatlo era o mesmo. Que tendo-se retl· 
rado logo ;lepois docomp:1rP.:im~nto do escrivio 

' · vogado tinham }Pmbrado a eleição nos outros 
livros. Que nito ouviu o commendador ou outra 

ual uer e88o& ue o acom a.nbav(l. dizer. de· 
pois do desapparecimento doa livros que ba.viam 
ganho a eieição, e sim a algumas pe11soas que 
os ndversa.rioa julgando-ee fracos tinham inu-

. tilisado a eleiçlo, Que tendo ~orri 10 o boato 
de que os Holland·•• haviam mandado gentA 
armada que estavam nos aitiog do Pedro Fer· 
reira o Victaliaoo, pelo que o commend:\dor 
mandou para sua. defeza· reunit• alguma gente 
e que ·verificando nlo 1er esacta aquella hi•· 
toni mandou disper ;Dr a gente o maia nlo 
diaae, e lido o depoimento acban lo conrorme 
uaignou com o juiz e par~e1. Eu Raymundo 
Antonio Je Freitu, oscr1vlo quo o eserevi.
P. ele Qusi1·o;.-A. R. S, Caatello B1•anco,
A. Ca,alcanti.-Caetano Estel&ita.-Marti
tlho Ro4,·igue8. 

5.• testemuuha.-Theofilo Rocha cr.zado de 
idade de trinta e ~eis annoq,moradol' no Lameu
rio, natural do Jardim, que vive de n9gociar, e 
aos costumes dis.<;er nada: testemunha jun&da aos 
Salltos Evangr>lhos ·em um livro dellea em que 
poz sua mão direita e prometteo dizer a verdade 
do que soubesse e lhe fosse perguntado. E sen
do inquerido sobre os factos da petição de justi
ficação que Jhe foi lida. 

Do primeiro disser que estando na Igreja da 
capella do Mulungà, no di& primeiro do corren
te .-para votar como eleitor, vio o presidente da 
meza Fermino Gurgulino mandar um oflicial 

' náo. Que o escrlvio de pu sustento11 que o juiz 
os mandou basear, neste acto o juiz ficando, · 
co um estata disser o não havend 
livros não podia. ha.ver eleição. isto depois de 
estar um poueo de tempo sem saber o que dis .. 
sesse. Qae elle testemunha n'essa occazião al
tercou com oj11iz, dizendo que devia. haver elei
ção, no que foiresponàido pelo Dr. Daniel Alves 
de Queirós Lima que fal!a.va em favor Jo candi
dato Antonio Pinto,ao qual a. -testémunlia expU- · 
cou que elle parecia estar mancommunado com 
os outros, mostranlo-se o mesmo dr. Daniel of
fen:dido com essa PXpressão. Que no ui< smo acto 

e que a a. a es emun .t VlO os meza.r1os n
tonio &:b ~iro do Prado e Bento Ferreira Rabel-
1~ se retira;e~ do ~e~into, fic-1.ndo n.n entanto 

meza, dizendo que os trabalhos estavão aca
bados. 

Do segundo disse ue é e·neto ue os '11stifi-
c a os erão como mo h vo não a. ver e e1ção a. 
falta dos livros, dito!~, e que quanto a terem 
siJo oceultos pelos mesmos justificados apena.~ 
lhe parece, em viab do f.cto que já expoz, a 
cerca. de> escrivão, assegurar EJ.ne o juiz de pa.z 
os tinh" manda o bas~a.r; que elle testemunha 
estava em caza do escrivão de paz, seu eonha
do quando ahi foi um portador busear os livros 
da parte do juiz de paz. 

Do terceiro que parece a elle testemunha que . . 

talvez cincoenta de ·ses,votariâo no justificante. 
Do quarto que nada maia tem que.accrescen .. 

tür c•>m relação ao dr. Daniel • 
Do quinto que o mero dizer que haviã:o no eol

lcgio l!letonta e oito 011 aetenta e nove eleitores 
Jlresentes para votar. E mais nada disse, e nem 
lhe foi perguntt,do pelo ôr. promotor, e per
guntado pelo advogado do justificado. Respon
deu que com par ·eeo ao collegio para votar 
no juatUicant'~; que quàndo se verificou que 
01 livros havilo deaapparecido levaatou-se 
um grande 'umulto entre as peaaoas pre
tentea, e foi ueua oeeaailo qoe ae 1·etiraram 
01 mesarioa Prado e Rabello, bem. como 01 
dou• outro• m~aaario~ Luiz Manoel de So.ua 
Pinhqiro e Franciaco Lopes Filho, que se ~ara· 
lbaram com o ovo, ue no meio d~>ata con-
íudo nlo ouvi o se. o advogado do justtfic~ nte 
lembrou da ae fazer a eleiçio em outro livro; 
qne só o juiz de paz prE>sidente ficou de pé á 
cabeceira da mesa e os outros mesarios sere
tiraram como disse ; que ahi mesmo houve di- . 
ve,.sos vivas ao jnst.ifieante que diziam ter tido 
maioria-e mais não diue, e lido o depoim~nto 
e achando conforme aasignou com o juiz e 
psrtPs. · E eu, Raymundo Antonio de Freitas, 
escrivão~ o · eacrevi._,.. P. de Queiroz.-Theo
phi.lo Rocha.- A. Ctnalcanti.- Caetano Es-
telUte.- Martinbo Rodrigues. · 
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6. • Testemunha.- Francisco Esteves de Qnanto, porem. a.o mesario Antonio Rib.,iro do 
Aguiar, · casado. de idade de 37 annos. morador Prado nio foi conivente ne~te facto monstruoso. 
no Mulungú, natural·do Maranhão, que vive de Que elle como fiscal estava no l'ecinto e não 
alfaiate, e ao• costumes disse na.da: testemunha vi~.q.uer o justificadG quer. seu advogado.lembrar 
ju.ra.da aos Santos En.ngelho~ em um livro a tdea. de ae fazer a. ele1çio em ·outros livros· 
desses . em que poz a mio direita e prometteu podendo até a.ffirma.r ue tal idéa. não houve; 
tzer a ver H e o que sou esse e e osse pqr- quq apenas o r. anxe , o Jns 1c o., (5 ou 

guntado. E sendo in9.uerid \ sobre os factos da qu.e nio bavi11. tomado parte nisto, e nem tinha. 
petição que lhe foi lida. Do primeiro quesito sido consultado,~ o seu advogado que se acha.. 
disse: que sabe s~r exac\o o facto con.tidO--t~;G.-j--pt~enl~-DaQ&.......Q.l.ss.E..,_~mtio-4fl!e!iÍfi1SB1~le-=----
item, por que elle testemunha se achou pre- cl roa que não havia el~'>ição visto terem desap-
sente atado, visto ser fiscal apresentado á mesa pa.rPcido os livros. Que apena.s onvia fallar que 
pelos eleitorP.s Dr. Antonio Pereira Castello o commen iador Lniz Ribeiro propuzera ao Dr. 
Branco, Ben dicto Santiago de Olveira, etn Daniel e Martinbo Rodrigues,d1vidir igualmente 
favor do candidato jnstificante. Do segundo, os votos da. eleição; que no dig. pr-imeiro deste o 
que é e:r.a.cto terem .osjustifica.dos declarado que Dr. Daniel mandando chamar a testemnnha. em 
nlto faziam a ehição por falta dos livros ; que õ cas::1. de Antonio Ramiro, isto das 8 ás 9 horas 
publico no log>ir Mulungú que o<; mP.smos da. ma.nbã, e mostrou·lhe um bilheto de Mar-
livros haviam sido occaltos pelos justific,lJos, e tinho Rodrizue~ que outoriEava-o a fazer uma 

· ue um caixeiro de Antonio· Ramiro, de nome ro oc;ta d~ divisão de votos com :tnaioria ara o 
osé Fabricio disse pnblicamente em casa de Dr . Pinto, ao que a testemunha disse que não 
J~ronyma Correia de Mendonça, que o.s refe- acrPditava nisto porque j4 co~hecia o pJano de 
r1dos livros estavam occultos em casa de seu inutilizar a eleição. e mflsmo que o Dr. Amaro . . . . - . .. 

niel Alve1 de Queiroz Lima, foi o motor -do ~ue 
se deu sobre a não eleição do Mulun~ú, pots o 

· mesmoin~tou com eU~ testemunha para não votar 
no justifieante e coneluio dizendo que fazia tudo 

. para dert•ota deste. Do quinto, disse que se
gundo a nota que tirou dos eleitores present"'s. 
pareceu-lhe ter comparecido no Mulun~ú 79 
eleitorPs. mas lhe conata ter comparecido mais 
um outro Clementino Francisco de Lima, peJo 
que fez 80, e mais nlo disse, o nem foi reper
guntado pelo Dr. prolllotor. Respondeu aa p·~r
guntas do procurador do justificado que é eueto 
ter ca.balla.lo com algum esforço a favor do jus
tüicante., e por conseguinte tomava. todo o inte
resse em favot• da s 1a. eleiçlo; qaa nlo resta du
vida que foram os mesarios Firmino Gurguli ao . . . a 
os àutores da. subtração dos livroa, o que não só 
affirma. ser Toz publi~ como pelo facto de haver 
o eleitor Bento Rab~llo com pa.reddo no dia. da. 
formaçã:o da. mesa.,e foi logo indigitado par& sor 
o sec,•et~rio,quando o mesmo não tinha nada eom 
.isto por morar distante da povoaÇão duas leguas, 
e tambem pnrque o presidente da mesa Fir
mino Gurgulino no dia 30 de Novembro, depois 
da formação da mesa dizia elle testemunha, qae 
podia ir eomo fiscal ma.s eon'Benteria que elle 
enminaue oa títulos e as cedulaa dos eleitores. 

. , 
poimento e achando conforme assigdou com o 
juiz e partes. bu Raymundo Antonio de 

· escrivão o e~crevi.--P. de Queiro;.-
Francisco EstetJes de Aguiar.- A. Ga1ial
canti.- Caetano EsteUite.- Martinho Ro
drigues. 

7. a. Testemunha. -Pedro José de Souza, casa
do, de idad·~ de 52 annos, morador no Mulungú, 
natural de Q•lixera.mubim, que vi -ve da agricul
tura, e aos costumes disse nada. : testemunha. 
jura.daao:i S:1ntos Evangelbo,em llm liv1·o desses 
am q11~ poz sua mão direita,e prometteu dizer a 
verdade do que. soub3..:se e lbefo::>se per~unta.do. 

ssn o mqutrl a so e · a 
lhe foram lidos. Do primeiro item dissG que 
sabe &~e r eu.cto o que se contem J?este i tem, visto 

presente as!Nstio ao facto que narra a petição . 
Do s••gundo disse que ouvio o presid nte da. 
mesa Firmino Gurgulino declarar q11 P. não havia 
eleiçio porque os llvros haviam desapparecido, 
e qae no emta.nto é voz publica no Mulungú que 
taes livr"s tinham siJo occultos pebs proprios 
justificados, que vio o escrivão de paz declarar 
J~el'ante a mes~ eleitoral q.ue pela manhã tinha 
entrega fo os hvros da ele1ção a um portador, 
pessoa de Enéa~ Brig do, o qutl porta lor havia 
tdo busca l-os a mandado do J uiz de Paz. Do ta,r
ee;ro, qu~ sabe que o acto dos justificados fa
zendo não haver eleição foi para pl'aj!.ldica.r ao 
jaatificante, porque estando em caqa da teate
munba. Francisco r:stevea de Aguhr vio An
tonio Coelho de Brito e Albuquerque, ca.ba.li~ta. 

didato Antonio P · nto declarar ue como 
não tinha maioria nlo faziam elei~.ão. Do quarto 
di~se que é voz publica no Mulangú qu'l o 
plano exeeu'ado. de nio haver eleição no Mu
lungú foi obra ;~o Dr •. Daniel e M~rtinh~ R~
drigoes. i>o qumto dl88e que esta.vao na tg-reJ& 
cerca de setenta e tantos eleitores do Mulungú 
e tent'lo 52 que vota.vão no ju~tificante ; e mais 
não d1see.- Pelo Dr. Promotor nada. foireper
guntad '·. Respondeu ainda as respostas d? pro
curador o Dr . Daniel que ~in~a comparect.•o ~o 
collegio para votar no JU&tificante : que nao 
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contou os eleitores que compareceram no dia 
primeiro para. votar ; que nil:o ouvia o advogado 

. do justificante dizer que se podia fazer a al-.i~o 
·por outros livros; e mais n!o disse.- E hdo 
o depoimento achando conforme aasigoou com 
o 'uiz e artes. Eu Ra mundo Antonio do 
Freitas, escrivão que o escrevi. P- de Qu~iroz. 
-Pedro Jose de Souza.- A. Ca-oalcanti.
Caetano EsteUita. - Martinho Rodrigue1. 
·. a. estemun a.- · oaqu~m re o e es, 
casado, de idade de 46 annos, n:..orador rio La
meirã ~, natural de Canindé, que vive d'agricul
tura, aos costumes disse nada: testemunha ju~ 
rada aos Santos Evangelhos em um livro dec;ses 
em que pos sua mão direita, e prometten dizer 
a verdade do que-soubesse·e lhes fosse pergun
tado. Sendo inquirido sobre rs factos da petição 
que lhes foram lidos. Do p•·imeiro disse que é 
e:ncto o que se contem !leste item. porque e~-

.-
ceiro sabe porque é vós publica no Mulungú, 
que o procedimento dos justificados p"-ra nlo 
haver a eleição, foi com o fim de prejudicar ao 
justificnnte em favor de quem elle testemunha 
sabe que tinha de recahir cincoenta e dous ou 
ou cincoenta e tres votos por eleitores preaan
tes. Do quarto, que ignora. Do quinto, que 
suppõe se acharem presentes no logar da elai
çio cerca. d~ setenta. e nove eleitores, e mais - - - . 
motor. Respondeu ás perguntas do 'Ql'Ocurador 
do justificado, qoe tinha. ido votar no Dr. Amaro 
Cavalcanti; que não póde declarar o nome de 
pessoa a guma, que re erlU terem os mezartoa 
copa.rticipação na subtracção dos livros, sendo 
certo quP. se diz terem sido uns mezarios com 
accordo de Enéas e Antonio Coelho, e que este 
lhe dissera qne si os livros não têm dessappa
recido, el1es, (referindo-se a seus · compa
nheiros) e~tavam desgraçados; que não con
tou os eleitores que compareceram no dia 
primeiro, mas, conforme uma nota que Justino 
Horacio tinha, eram setenta e oito a. setenta. e 
nove os que estavam presentes, e mais nlo 
disse ; e sendo lido seu depoimento e achando 
conforme, assig:nou com o juiz e partes. Eu, 
Raymundo Antonio de Freitas, escrivão, o 
eaerevi.-P. de Queiroz.-Joaquim Alfredo 
de Góes .-A. Ca-oalcanti~- Caetano EsteZ
lita.-M artinho Rodrigues. 

Pagou doas niil e duzentos réis de· sello.
O escrivão Freitas. 

Oonclusão.-Aos dezoito dias do mez de De
zembro de mil oitocentos oitenta e quatro, 
nesta cilade de Baturitó, faço estes autos con
. closos ao Dr. juiz municipal por este termo. 
E .eu .Raymundo Antonio de Freitas, escrivio, 
o escrevi. 

Conclusão com treze mil e duzentos. . .. · 

Julgo por sentença a presente josti:ficação, 
para que· prouoza seus ·devidos e:treitos, en
'regoe-se ao justificante, sem que·nq,ue tras
lado, na fórma. do art. 37. § 2° da le1 n. 2033 
de 1871. Baturite, 17 de Dezembro de 1884.
P. Th. de Queiroz Fe1·,·ei1·a. 

PtAblicaçl!o. - Aos dezoito dias do mez de 
Dezembl'o de mil oitocentos oitenta e quatro, 
nesta cidade de Ba.torité, em meu cartorio me 
01 entregue est~s autos com a sentença supra, 

fiz este termo. Eu Raymundo Antonio de 
Fre,tas, escrivão, o escrevi. 

Certifico qoe intimei a sentença supra ao 
justifi.cante. procurador e Dr. promotor, e 
:ficaram scient<>s, Baturité, 18 de Dezembro de 
1884.-0 escrivão, Raymundo Antonio de 
F1·eitas. 

Doc. N: ~.A.-:-Ilbn. Sr. Dr. juiz ~e direi!o 

eel'tidlo "8'1'bo ad · "'erbum o que houver 
tran1oripto em o dito · livro. ·Nestes termos. 
Pede a V. S. deferimento.- E. R. M.
Baturité, 9 dé D~zembro de 1884.- O pro· 
curador. M • . Estetlita.- Cel'ti:fique.- Ba
turité, 9 de Dezembro da 1884.- Britto. 

C6rtitlco que, em virtude do despacho supra do 
Illm. Sr. Dr. juiz de direito, nada ha em 
o dito livro. O referido é verdade ; dou fé.-. . 

· DOCUMENTO N. i B 

Illm~ Sr. Dr. juiz de direito da comarca. 
- Amaro Cavalcanti pede, para seu direito, 
qne V. S. ordene ao escrivão de paz do 
districto de Mulungú deste termo que lhe dê 
por certidão 'Cerbo ad "'erbum o teor da aeta . 
da. formação da. mesa. eleitoral, alli organizada 
para a.eleição. quo devia ter logar no dia i 0 do 
corrente naquellr~ districto, bem como de qual
quer outra que acaso se tenha lavrado acerca 
dos motivos por que deixou a mesa dita de effe
ctuar os ~rabalhos da eleição referida.. Nestes 
termos E. R. M.-Baturité, 5 de Dezembro 
de i884.-A. Ca'Oalcanti. 

Certifique. - Baturitó, 5 de Dezembro de 
i8~.-Alcantara B?·itto. 

Certifico qlle deixo de cumprir o despacho 
111p o • r. r. JUIZ e 1re1o .. a co
marca, por não se a.charem em meu poder os 
respectivos livros. O referido é verdade ; dou 
fé. Mulongú, 9 de Dezembro de 1884.- O es
crivão de paz, Atle?·aldo Balbino. 

Doe. n~ i C.-Os abaixo assignados, mesa- . 
rios. :fiscal e eleitores da. parochia de Nossa 
Senhora da Conceição da Serra de Baturité;do 
·districto de paz do Mulungú, termo e .comarca 
de Baturité, reunidos na capella desta povoa:ção, 
desde áa 9 horas da manhã, vêm, no exercieio 
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de seus direitos politicos, lavrar e assignar o 
protesto que abaixo se segue, e para bem fun .. 
damental-o o precedem dos motivos seguintes: 

. Devendo-se proceder, no dia de hoje, á elei
ção· para um deputado á assembléa geral, por . . . . 

' nizada, no dia de hontem, a mesa parochial, 
que devia presidir aos respectivos trabalhos 
deste colle io a ual ficou com osta assim: 
2o juiz de paz, Firmino Gorgulino de Almeida, 
presidente, e mesarios Antonio Ribeiro do Pra
do, 3° juiz de paz, Bento Rabello, eleitor, con
vocado na falta do 4° juiz de p::tz, e os imme
dia.tos Francisco Sabino Lopes Filho e Luiz Ma
noel de Souza Pinheiro. 

Installada a mesa. supradita ãs 9 horas da 
manhã, na capella de ·S. SebaQtião, edificio 
designado pelo governo, para as eleiçõ~'5 deste 
districto de pn, e tomando os mes_ar10s e os 

. Ne~t~ momento e em vista de declaração tão 
formal, que punha em manifesto a m~ fé do 

residente da mesa este com os mesar1os An-
tonio Ribeiro do Prado e Bento Rabcllo e o fis
cal Enéas Brigido, levantaram · grande alga
sa.rra e confusão. e, sob o pretexto de falta de 
livros, aliás futil, por ~er suppriv~l, nos termos 
da lei, declararam que não contmuavam nos 
traba.lhos eleitoraes, que de facto interrompe-
ram, e logo se retiraram . . 

Ora, de todo o exposto resulta: fo, que -a 
maioria da mesà, composta dos membro• aupra 
referidos tinha. proposito delibe-rado de in
terromper, ou, para dizer melhor, impedir a 
votação dos eleitores deste co~legio; 2o,9.ue,para 
este :fim, O!!CUltaram ou desvlaram os hvros do 
mesmo trabalho, afim de que a falta destes ser
visse de pretexto á execuçio de seus intentos ; 
3o, que sem~lhante motivo ~areeia. de t~a pro
cadencia, nsto como os hvros menciOnados 
po tam ser ac1 men e suppn os por ou ros 
quaesquer, nos termos da lei, e deste modo se 
ter procedido á respectiva eleição. 

E como os abaixo assignados não querem ser . . . . 
coniventes de um racto que reputam cr1m1Doso, 
e sobretudo estando convencidos de que a 
conducta da maioria da mesa teve em mente 
prejudicar o candidato Dr. Amaro Cavalcanti, 
em favor de quem era sabida ~ reconhecida a 
maioria da votação deste colleg~o, entendem os 
mesmos~ que cumprem um d~v~r lavr~ndo_o 
presente protesto contra ·semelhante facto, que 

privou aquelle candidato dos votos dos abaixo 
assignados, e a respeito esperam providencias 
dos poderes competentes. 

Capella de S. Sebastião do Mulangú, lo de 
Dezembro de 1884. 

. 
Manoel Gomes de Oliveira. 
Vicente Pereira Pimenta. 
Luiz da Paixão. 
José Pereira Castello Branco Netto. 
ClemP.nte Lopes da Silva. 
Joaquim Pereira da Paixão. 
Francisco Pereira Costa Moraes. 
Antonio Francisco Costa. 
Manoel Martins Vianna. 
José Balbino Fabella Leitão. 
Joaquim Alfredo Eloy. 
Theophilo Rocha. 
Balbioo R~bello de Menezes. 

do eleitor Raymundo Francidco da Silva. 
Raymundo Francisco Madeira. 
Manoel Serra da Cruz. 
Ma.noel Pereira Policarpo. 
Eze9.aiel Fructuoso de Almeida. 
Justmo Horacio de Almeida. 
Antonio Claudio de Farias. 
Saturnino Ferreira do Valle. 
Antonio Martins da Silva. 
José Pereira de Sã. 
Francisco Lopes Leitão. 
José dos Santos Lessa. 
Antonio Thomaz Queiroz Souto. 
Antonio Monteiro dos Santos. 
José Ferreira da Paz. 
ReconJ;teço verdadeiras as :firmas de todos os 

nheciment'>,que dou fé. Ba.turité f8 de Dezem
bro de i884. F.m fé de verdade. - O fo tabel
lião publico, I sraeZ Be~erra de . M ene:es. 

Doc. N. i D.- Eu, abaixo assignado, .e~itor 
da parochia de Nossa Seu hora da Conce1çao da 
Serra de Baturité, decl~ro, debaixo de juramen
to, que, na eleição que se devia proceder no col
legio de Mulungú para deputa~o .. geral, ~e 
achei presf!nte e ia votar no candidato de mi
nha escolha Dr. Amaro Cavalcanti, o que· não 
pude fazer porque a mesa eleitoral interrom-
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peu os trabalhos para nlo haver eleição. De- bendo eu além disto que o eapitio Joa~llalbino, 
claro mais que, doas dias· depois do primeiro: do pai do mesmo era daquell e numero, e elle me: 
corrente mez, que foi dia. da eleição, app1receu garantiJJSe qo.e o pai e outros amigos jã nnbam 
em minha casa o eleitor cfa. mesma paroehia, assignado o prot .. sto dito, nio duvid :i bmb3m 
José Ba.lbino Filho, apresentando-me um papel assigna.r; mas, como fui informado qu~ o eleitor 

ara assi nar e, como me di~sesse ue era. um José Balbino Filho me illuJin fazendo-me as-
protesto dos e e1torea que 1am, vottr no •. r. stgnar em favor do outro candidato. Dr~ An· 
Amaro, e sabendo eu além disto que o cap1tão tonio Pinto, faço a presente declaração jurada 
José Balbino, pai do me.::mo, era daquelle no- que aas_igno, para. que se saiba da. verdàde.7 mero, e elle me garantis · , 

. ami!5os já tinham as~ignado o protesto di~~· não Martins da Sil1>a. 
duvidei tambem assJ.~;nar, mas, como fal mfor- Reconheço verãadeira a firma supra por ter 
mado que o eleitor José Ba.lb no Filho me illu- della inteiro conhecimento : dou ié. Baturité,. 
diu fa~endo-me assigna1· eru favor do outro ca.n- 18 de Dezembro de 1"'84. 
didato Dr. Antonio Pinto, faço a presente de-
cla.rz~çãojura.da que a~signo, para que se sai~a Em fé de verdade.-0 fo tatellião publico, 
da. verdade. Mulungú. 5 de. Dezembro de 1884. Israel Be~erra de Menez-es. 
-M anoet Pereira Polycarpo. - R~conh ·ço 
verdadeira. a :firma supra. por ter della inteiro 

• A : • a uri · Dezembro 
Doc .. n. i. G. 

de 1884. Em fé de verdade. -O fa tabellião de 
publico, Israel Bezerra de Menezes. .te 

n E.u abaho assi nado 

- fazer. porque a mesa. eleitoral interrompeu os 
lungú,para deputado geral,me achei presente e trabalhos para não haver eleição. De~laro 
ia votar no eandida.to de- minha. escolha Dr . . mais que. dous dias depois do fo do corrente 
Amaro Cavalcanti, o qne não pode fazer porque mPz, que· foi dia da. el·içã:l, appareceu em 
a mesa eleitors.l interrompeu os trabalhos p--tra minha. casl\ o eleitor da mesma. parochia José 
não haver eleição. Declaro mais que.doos dias Balbino Fi~ho, apre~entando-me um papel para 
depois do i" do corrente mez, que foi dia. da . assigna.r, e, como me d ssease 'lu& er" um. pro-
eleição, appareceu em minha casa o eleitor da . testo dos eleitores que iam votar no· Dr. Amaro, 
mesma. parochia Jo~é Ball>ino Filho, a.presen· : e sabendo eu além. ·d'isto qae o capitão José 
t~ndo-me um pape 1 pa.ra assignar, e: como me Balbino. pai do mesmo. era d'aquelle numero, 

o pat e oa ros amigos .]a 1n a.m ass•gna o o 
protesto dito, não duvidei tar:nbem assi~nar; 
mas como fui informado que o eleitor José Bal
bino Filho me illudia fazendo-me as-.,ignar em 
favor do outro candidato Dr. Antonio Pinto, 
faço a present: declaração jurada. que a.ssigno 
para. que se sa1ba. da. verdade. Mulungu, 5 de 
Dezembro de 1884.-José elos Santos L21sa. 

Reconheço verdadeira a firma supra por ter 
della inteil'o conhecimento; dou fe. Batut"ité 
!8 de Dezembro di 1884. Em fé da verJade.-
0 i o tabellião publico, 1 srael Bezerra de Me
nezes. 

Doc. N. 1 F.- Eu abaixo afilsignado, elei
tor da. P~rochia. dP. N. S. da Conceição da Serra 
de Batarité. declaro,tlebaixo de juramento. que, .. . . ' 

fazendo-me assigoar em favor do outro candi· 
d:l.to IJr. Anton:o Pinto, faÇo a presente decla
ração jurada, que a.s~igno para. que &~ sa.iba da; 
verdade. · 

Mulungu, 5 de Dezembro de i884.-.-4:ntonio 
. Francisco da Costa. 

Reconheço . verdadeira a firma retro por ter 
d'ella int iro conhecimento; dou fé. Baturité,18 
d~ Dezembro da 1M8-l.Em fé da verdade- O {0 

ta.bellião publico. Israel Beze, 1·a de Menezes. 
Doc. N. i H.-Nós. abaixo asaignados, e}e;to

res da. Parochia· de Nos~a Senhora da Serra de 
Baturité, declaramos.lebaixo dejaramento,que, 
na eleiçlo a que .se devia proceder no collegio de 
Mulongú p~ra deputado geral, . . nos achamos 

:Mulungü para deputado gAral, me achei pre- Pacolha Dr. Amaro Cavalcanti.- o que não pode
sente e ia votar no candidato de minha. escolha ' mos Í\Z r por(lue a me~a eleitoral interrompeu 
Dr. Amaro Cavalcante, o que .não pude f •zer os trabalhos para não haver ele:ção. Declaramos 
porqtl& a meaa eleitoral interrompeu oa tra- mais qo.e, dous dias depois do {o do corrente 
balhoe-, para: nã? ha.ver eleição. Declaro mais mez .. que foi dia da. eleição, appareceu em 
que,dmu. di~s depois do fo do corrente mez, que · nossa caRa o eleitor da mesma parochia José · 
foio dia da sleição, apparecea em minha cast. · Balbino Filho, apreae:ata.ndo-nos um papel para. 
o· ielei&or· da: me.sma Parochia José Balb:no · assignarmos· e como nos dissesse que &ra: um. 
Filho, apresentando-me·· um papel para ~ai- protesto dos eleitores que • . ia~ votar lio 
gut", e-.,. como m&dislesse- que er.a um protesto D.r · Amaro, e, sabendo nós, alem disto, que o-ca
dos eleitores que iam votar no Dr .. Amaro e sa- · pitio José. Balbino, pai do mesmo, era daqaelle 
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numero, e ·elle nos garantisse que o pai e ou
tros amigos já tinham assignado o protesto dito, 
.não duvidamos tam.bem assignar; ma'3, como 
fomos informados ·que o eleitor Jose Balbino 
Filho nos illadiu faZendo-nos assignar em favor 
do outro can:lidato Dr. Antonio Pinto, fazemos 
a presente ec araçlo Jura a q~e ass1gnamos, 
para. que se saiba. da verdade. Mulungú, 5 de 
Dezem~ro de 1884.-Jose Pereira Junior.-

Rec~nhe90 verdad~ira a :firma retro por ter 
della mte1ro conhecimento ; dou fé. Baturité. 
18 de Dezembro de 1884:. Em fé da verdade. 
-0 fu ta.bellião publico, Israel Bezerra de 
Menezes. 

DOC. N. 2.-1 

i884,- Juizo munieipd de Baturité.-Jus-. - . . . . 

Doc. do Collegio Conceição, de n. 2 a n. 2 A. 
-111m. Sr. Dr. juiz municipal do t'lrmo de Ba.
turité.-Amaro Cavalcanti quer justificar em 
juizo para os fins de dL·eito : 

A. Pinto 40 ditos ; 
~-0 Que o juiz de 

i. 0 QLie na eleição, procedida no dia {0 do 
corrente, no logar Conc·>ição~ deste termo, pa.ra 
um deputado g~ral, teve ojustificante 41 voto~ 

s ~ ~~l ores qu co · 

' ' a apuração, leu na ultima cedula ex.trahida da 
urna o nome de Antanio Pinto de Mendonça, 
quando em verdade a.q uella continha. o nome do 
justifi.cante ; 

3. 0 Que fs.cto tão deponente e criminoso 
:ficou logo provado incontinente e na m>~ior 
evidencia, por ter sido a'l'reba.tada da"> 'proprias 
mãos do presidente referido a mesma cedula, e 
nesta, embora rompida no acto, achava-se o 
nome do just~:ficante; 

4. o Que, isto não obstante, o presidente da 
m(>sa e 0:1 mesarios Marcolino João de Q!1eiroz 
e Euphrasio Nogueira de Souza se obstinaram 
em apurar e mandar escrever o '\'Oto da. cedula 
em favor do candidato Pinto; 

n anha in· usti a e falsidade 
protestaram logo os outros doas mesarios e o 
fiscal Aagusto Carlos Ribeiro de Asais e grande 
numero de eleitores pres •ntes, como se vê de 
um documento, que se protesta appenaara esta. 
petição. Nestes termos.-Pede que ouvidàs as 
testemunhas arroladas, se pt"oceda á just;:ficação 
requerida, com inti.m~•ção do Dr. promotor pu
blico, e julgada por sentença, lhe seja entre
gue ; marca.dos dia e hora ~ara os actos pre
cisos.-E. R. M.~Baturite, 23 de Dezembro 
d~ i884.~A. Cavalcanti. 

Testemunhas : 
1 Augusto Cãrlos Ribeiro de Assis~ 
2 Eleuterio Pimentel. . · 
3 Jo~é Barroso de Albuquerque. 
4: Francisco Botelho Netto. 
5 Manoel Freire de Souza. 

24 de Dezembro de 1884.-P. de Queiroz. _, 
Como requer.-Marco o dia 27 ,ás horas da..lei 

em· casa de minha assist"'ncia, :i. rua do Senado1• 
Pompeu.-Baturite, 24 de Dezembro de 1884. 
-Ferreira tl.a Sil'!Ja. 

A Bezerra.-Baturité, 26 de Dezembro de 
i884 . -F1·ade. 

le.tura da. ultima chapa, depois de declinar o 
nome do candidato Dr. Amaro Cavalcanti, leu 
o do . Dr. Antonio Pinto, com o :fim de obter 
maiotia, e não ,leixou quP. os fiscaes confr>ris
""em a. chapa, que immediatamente foi intro
duzida entre a8 o'ut\"as,teo.do,entretanto, o fiscal 
do Dr. Amaro conseguido obter metade da· 
quella chapa, onde se lia o nome deste candi
dato, e isso no momento em que o presidente 

ratendia. substitnil-a..-i o de Dezembro de 1884. 
-Dr. José Pacinco Correia.-Vicente Gomes da 
Silveira.-Conrado P. Gomes da. Silveira..-José 
Martin!J Souto Maior.-Fra.ncisco Barbosa.-. .... - . . . 
·ie lA :ma.- Francisco José Pinh~iro. -José 
Americo Ferreira de F~ria. - Raulino Mon
teir•; Gond'im. -José Barbosa Lima.-Antonio 
Felipe Maia Junior.-Joaquim Fernandes Ra
mal.ho.-Manvel Nanes de Mt>llo.-Jotoé Bar
rosl'J de Albuquerqu~.-Fr.1nciseo BotRlho Net• 
to.-Pedro José de Maria.-Manuel Freire de 
Souza.-Ernesto Pimenta.-Anton.io Patricia 
Ribeiro. - Reconheço verdadeir'as as firmas 
supra e retro, pro ter della.s inteiro conheci
mento Dou fé.-R1turité, 18 de Dezembro de 
18R4.-Em. fà da verdadA, o 1° tabellião publi· 
co, Iaraet Be~e,·ra de Me.nezes. · -

Aa3entada 

Aos 27 diaiS do. ~ez de Dezemb~ 18~4, nesta 
l 

Municipal, 2J supplente no impedimento do 
primeiro, por se achar doente, commigo, escri· 
vão de sêu cargo abaixo nomeado, presentes o 
justiftcante e o Drpromotor. pelo juiz fora.rnin· 
quiridas · as testemunhas pela fórma. abaixo.
Eu, Ismael Bezerra. de Menezes, escrivão, n 
escrevi. · 

i• testemunha.- Eleuterio Pimentel, com 
35 annos, casado~ morador na. Conceiçlo e elei
torda.quella. mesma paroehi.a, e natnra.l do.Qai .. 
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xeramobim e negociante. -Aos costumes disse 
nada, testemunha jurada aos Santos Evangelhos 
em um livro delles, em que poz sua mão direita 
e prometteu dizer a verdade do que soubesse e 
lhe fosser~erguntr.:l.o, e sendo inquerido aobre os 
itens da eti -o r~s o·ndeu ue, na. ualidade 
de eleitor da. parochia da Conceição, sabe por 
ter preseneiad:J q ele, o justificante teve 41 votos 
dos el~itor:s que compareceram e o ea~ ~dato 

' . 
paz presidente da mesa, Lourenço F r ncis !O 
Sampaio, a.o âzer a apuração, leu na. ulti ua 
cedula o nome de Antonio Pinte, quando ahi 
estava _escripto o nome do justtfica·nte ; que 
este facto fi..:ou lo~o provado, não só porqu13 a 
cedula ·~seu envelopps eram em papel esp3cia.l 
e conhecido, como tambem, sendo arrebataia 
na occasião pelo fiscal do justifica.nte, ve-sa 
no pedaço da. cedula tomada. o nom~ do justifi-

• 8. t da. 
e os mesarios Marcolino João de 

Queiroz e Eufra.sio Nogueira. de Souza man
daram escrever o voto da cédula em questão 
em .avor o can t a. i , · 

seu ,depoimento,ratificou por ach.a.l-o conforme e · 
assignou com o juiz e partes juntos. Eti, Israel 
Bezerra de Menezes, escrivão, o escrevi.
Ferrei>·a da Sil"a.-F1·anci~co Jose Pinhei1·o. 

·- _4.. Cavalcanti. - Al·oaro T. de Souza 
Mendes. 

A. Ca"alcanti.-A,'Uaro T. de l~ouza Mendes. sendo-lhe lido seu depoimento, ratificou por 
za. testemunha. _Francisco José Pinheiro, achai-o conforme, e aaaignou com o juiz e Dr. 

-Eu Israel Bezerra de Menezes, 
casa o, agr1cu or, mora orna sqrra e a ur1- · d, s l 
té, · eleitor da pa.rochia da Coneeiçlo e .natural escnv!o, o eserevi.-Ferreira a i -ca.- ose 
da Riacho de Sun~ui 8 aos costumes disse na la M izaet Dantas de Lima. -A. C a"'tdcanti.
testemunha jurada aos Santos Evangelhos em Alcaro T. ds Souza Mendes. 
um livro delle~ em qne pousou sua mio direita 41 testemunha.- Capitlo Manoel Freire de 
e promettea dizer a verdade do que soubesse e So11za, com 4!> annos, casado, negoci~nte, mo~a
lhe fosse perguntado e sendo ioquirilo sobre os dor- na Concetc;lo e eleitor da. mesma paroeh1a, 
itens d~ petiçlo, respondeu que e~tando pre· natural de Sobral, e aos co•tumes dis!Je nada, 
aente ao processo da eleiçlo na parochia de testemunha jurada ao 4 Santos Evangelhos em 
Noaaa Senhora da Conceiçlo da Serra, aabe que um livro delles em que poz saa. mio direita e 
o juatiflcanta teve 4t votos e o can lidato Aa· prometteu dizer a verdade do gue aoubesse e 
tonio Piato 40 votos; mas que o juiz de paz lbe fosae perguht~o. e aenio inquerido sobre 
presidente da me~a, ao fazer a apur11çlo, l"u 01 i~n• da p~tiçlo, reapoadeu que, estando 
na ultima cedula o nome de Antonio Pia to, preaente a todo o proce110 da el <~içlo do dia 
quando nella estava eacripto o aome do jasti- 1° do corr~nte, no logar Coaceiçlo, deste 
ficante ; qu, eace facto foi logo provado, por- termo, sabe que o juatifieante teve 41 vo· 
que, tendo sido arrebatada eata cedala das mloa toa ~011 eleitores 1?-e compareceram, e o 
do juiz de paz, pelo flteal Aagast~HS&riOI--teatl(üth~--AatOBielf----l!'im~40----VCI~I-.----JJel~lt----
Ribeiro de Auia, naasa, embora rompida, ae vê porém, que o juiz de paz presidente da 
o. nome do juatifican~, que, nlo o~stante o pre- mesa, LOurenço Francisco Sampaio, ao fazer 
aidente da m~•a d1to e 01 meaar101 Mareol"no a aporaçlo da ultima c~dula, leu o nome de 
Joio de Qaeiroz e Eofraaio Nogueira de Soilza Antonio Pinto de Mendonça, quando naquella 
mandl\rem escrever o voto da cedula em favor estava eacripto o nome do jastiftcante; que este 
do candidato Pinto, isto contra reclamações e facto ficou Jogo provado, não só porque a cedula 
prote<~tos doa doas outros mesarios, do fiscal ji era de papel e formato conhecidos, mas ain la 
mencionado e de grande numero de eleitores porque, tendo sido arrebabda das· mlos do pre
preaentes. Dada a pah.vra ao Dr. promotor, sidente da mesa. pelo fi.sc .. l Augusto Carlos 
este nada requereu. Nada maia nem menos Ribeiro de Assis e na oceasilo em que aquelle 
diaae nem lhe foi perguntado, e sendo-lbe lido negara, mostrar a parte eaeripta da cedola ao pu .. 
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blico e procurava introduzil-a entre aa outras, respondeu que, assistindo à eleição do {0 do 
nelle embora rompida, vê-se o nome do justin-1 corrente, no Jogar Conceição, deste termo, sabe 
ante; que, apezar disso, o presidente da mesa que o justificante teve ·41 votos e o candidato 
dito,·e os mes>trios Marcolino João de Queiroz Antonio Pir1to 40; mas que o juiz de paz pre-· 
e Eufrasio NCtgueira de Souza mandaram es- sidente da mesa., L0nrenço Francisco 8ampaio, 
rever o voto da. cedula em aestão a favor do ao fazer a a ura ão da lti a ula len 

candidato Pinto, muito embora contra a recla.- nome de Antonio Pinto, quando naquella se 
mação e protestos dos outroa mesarios; do fiscal continha. o nome do justifiea.nte, facto que ficou 
"á. mencionado e de muitos eleitores presP.utes. provado, porque ns. oecasião,sendo arrebatada a . . . . - . 
eleição já leva\"& comsigo alguma preven9ão 
do que succedeu, porque uma pessoa cujo nome 
não se lembra lhe dissera que o pre~idente da 
mesa havia declarado que não assignava 
acta em que o justificante tivesse maioria. 
Dada a palavra ao Dr. promotor, este nada 
reperguntou. Nada mais disse nem lhe foi per
guutado e sendo-lhe li 10 seu depoimP.nto ra.ti~ 
~c.oa por achai-o conf.1rme a assignou com o 

nezes, escrivão, o escrevi.-Ferreiraàa Silva. 
-Manoel Freire de Souza.-A. Caoalcanti. 
Al-uaro T. de Souza Mendes. 

5a. testemunha. - Manoel Joaquim da Ro
eba,com 49 annos, casado agricultor, mora
dor na Conceição e eleitor da mesma pa-
roc ta, natura o Aracat1, aos costumes 
dis e nada, testemunha. jurada aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em que poz sua 
mão d rei ta e promettea dizer a verda te do que 
soubes~e e lhe fosse perguntado e sendo in
querido sobre os itens da pe1.ição, respondeu 
que,tendo sido um dos mesarios da eleição feita 
no dia. 1° do corrente, no logar Conceição, sa.b ~ 
que o j ustlficante teve 41 votos e o candidato 
~~tonio Pinto ~O votos ; mas suc~edeu que o 

' ranço Francisco Ss.mpaio, ao fazel" a apuração 
da ultima cedula, leu o nome de Antonio Pinto, 

ua.ndo a uella. tinha o nome do ·ustifieante · 
que est.e facto :ficou logo prova~o, porque, 
tendo sido arrebatada a Cl'!dula d>J.s mãos do pre
sidente da mesa paio fiscal Angusto Carlos Ri
beiro de Assis, naquella. estava. escripto o nome 
do justiticante ; que, não obstante,o presidente 
da meza. e os mesarios Marcolino Joio de Quei
roz e Eufrasio Rodrigues de Souza mandaram 
escrever o voto da. cedula em questio em favor 
de Antonio Pinto, contra a re~lamaçlo e pro
teato delle testemunha. e do outro mesario, do 
fiscal já. m•·ncionado e de muitos eleitores pre
sentes. Dadé\ a palavra ao Dr. promotor, este 
nada perguntou. Nada mais disse nem lha foi 
perguntado,e sendo-lhe lido seu depoimento ra .. 
tificou, por achai-o conforme e a~signou com o 
juiz e partes. Eo, Israel Bezerra. de Menezes, 
escrivão, o escrevi.-Ferreira da Sil'Ua..-M a~ 
noe oaqu&m lí. oc a.- • ava can '-•-
Aloaro T. ·de Souza Mendes. 

6• testemunha.- José Barroso de Albuquer
que, soltPiro,agricultor, com 26 annos de idade, 
morador no di&tricto da. Conceição e eleitor na. 
mesma parocbia, natoral .de Ba.turité, e aos 
costumes disse nada ; testemunha. jurada. aos 
Santos Evangelhos em um livro delles, em que 
poz sua mão direita e prometteu dizer a ver· 
dade do que soubesse e lhe fosse perguntado, e 
sendo . inquerido sobre oo !~ens . . d!! . .:c:petiçio, 

V. I. -25 

s 
cal Augnsto Carlos Ribeiro de Assis, mnito 
embora rompi la, estava o nome do j ustifica.nte ; 
que não esteve presente quando se lavrou a. 
aeta., p01·ém soube que o presidcmte da mesa 
e os mesarios Ma.rcoli no João de Queiroz e Eu
frasio Nogueira. de SoUZ!l mandaram escrever 
o voto da. cedula em questão em favor do can· 
didato Pinto, apezar do protesto e reclamação • 
dos outros mesarios e do:S eleitores presentes. 

gunton. Nada. mais disse nem lhe foi pP.rgun
tado, e ~endo-lhe lido seu depoimento, ratificou 
por achai-o conf01·me e assign()u com o juiz e 
par es. u, srae ezerra e .,nezAs, escrt
vão, o esel"ivi.-Ferreira ela Sil'Oa.-Jose Bar
roso de Albuquerque.- A. Caoalcanli.- Al-

"" 
aello de duas folhas.- Bezerra. 

Aos 27 dias do mez de Dezembro de 1884, 
nesta cidade de Baturité, em meu cartorio, faço 
estea antas conclusos ao juizo municipal, e fiz 
este termo. - Eu, Israel Bezerra. de Menezes, 
escrivão, o escrevi. 

Julgo por sentença provados todos os itens 
da. petição de fls •• para que produzam seus e:ffei
tos legaes. Pal!'ue o justificante as custas e o . . 
traslado.-Baturité, 27 de Dezembro de 18~.-
R:ufino Ferreira da Sil,a. . 

ta. - No mesmo dia, mez e aDilo retro ele· 
clarado, nesta cidade de Baturité, em mea car
torio, pelo juiz municipal me fot•am eDtreguea 
estes autos, f' fiz este termo -Eu, Israel Bezerra 
de Menezes, escriVIlo, o eacrevi. 

N. 28 A.- 111m. Sr. Dr. juiz de direito de 
Baturité. 

Amaro Cavalcanti, can:lidata á deputaçiio 
geral por este 2° districto, para tios de dil"8ito 
precisa e requer a V. S. que ae digne de ma.n• 
dar e eacrivilo do alistamento eleitoral certifi
car-lhe em termos que ía çam ré- si é eslicto 
que Eufrasio Noguetra de Souza, quA íoi alis
tado eleitor, a primeira vez l1ue requernu na 
pa.rochia de Nossa Senhora da. Conceiçlo da 
Serra, raquereu e obtdve tranlfP.rencia na re
Vtsão de 1882 ara esta parocbia de Noasa Se-
nhora da ma, em CUJO a. stamen o ae oa. ~ 
mente figara. Nestes termos. Pede a V. S. de
ferimento.-Baturité, 19 de DezeDlbro de 1884. 
-0 pr~eurador, M. Esteues.- Certifique.-
Baturite, t9 de Dezembro de 1884.-A. Bnto. 

Sergio Rodrigues Monte_ir~, escrivão do juiz 
da cidade, termo de Batur1te por Sua Mages
tade Imperial a quem o Senhor Deus guarde, 
etc. Certifico, em virtude do resp.eitavel d~s~ 
pacho supra., que o eapitão Eufras1~ N?gueua. 
de Souza fôra qualificado pela pr1me1ra vez 
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eleitor pela parocllia. de: Nossa Senhora: da; 
Conceição da.: Serra,. e em. Dezembro do :uiDO 
passado.,. reqtl:J3reu. .e obteve sua. transferencia. 
pal"2" a. oaroehia.- d:e- No.;sa. Sanhora. da P~ 
de-::ta ciClade,. no qua.rtei:rão• da. Volta, di!ftrie·to 
da. Ca,nôa,e visto lo. res e'l.ta'V:eldes a.cbOJde !4 
de- · e-zem ro e , a01 :.tutas e-m- meu poder· 
e éarturio me rspot·to. e dou fé. Ci lade de Ba· 
mrité, 19 de Dezembro. de· 1:884. Eu, Sergia. 

- - - -JBI't.olrigues MoD.tteil'o-~ qu.'esere • · · 
-8ergio• Rodrigúes MenteirQ• . 

Doc. n. 3-.- Tilm. Sr. secretario da mesa 
eleitoral.- O Dr. Amaro Cavalcauti precisa . 
~araseu docwnento que V. S. lhe· cel"ti1ique 
ao pé desta. o teor da a.cta. d·a forma~l> da mesa. 
eleitoral desta parochia. procedida no dia. 30 

• de Novembro proximo psssado,para. a eleictão de 
um deputado á A..-sembléa Geral a qual teve 
logar ~o ~ia. t deste corrente mez.-E. R. M. 

,. 
Antonio Xavier Macaml>ira,. seaetario da 

mesa eleitoral desta. parochia, etc. 
n o v em que se z &. 

lançamento aas actas de elei(}ão, delle consta. a 
de que faz men~o o pe\iciunario, a qual é do 
teor seguinte: Ac\a d=l insta · - · · 
toral .ia paro chia de Cani-Bdé para a.. e-l~>i~o de 
uxn deputado á Assemblea Geral Legislativa. 
Aoa30 diãs do mez de Novembro de 1884,. nesta. 
villa de Caninde, da .provincia do Ceará, na sala 
da. casa., da camara. desta mesma. villa, logar 
desiguado pelo E-xm. presidente da provincia.
para reunião do collegio eleitora}, ás 9 horas da 
manhã, rennidos os juizes de paz mais votados 
desta mesma paroehia Antonio dos- Santos 
Lessa, ex So 'uiz de. az José Jacintho Mendes 

ac a o .. ass1m como o snpplente do mesmo 
juiz de paz, Manoel Pereira. da Luz, faltando 
com causa participada o fo supplente Antonio 
Pereira · , · · 

Jacintho Me11tl..!8S: .Machado, m~>sario.- Manoel 
Pe:reira da LUIZ.,. meaario.-M&noel Corde-iro. da
Cruz Saldanlla, mesario.-Antonio Xavier Ma
cambira, meaaJ!io.- José Cordew da Cruz.,. 
.fiscal. E nada mais se continha. Da dita acta. 

11 e bem e fielmente ara ui co i · 
prio original ao qual me re:porto• e dou fé. Eu,. 
.Antonio Xa.:vier Ma.c:im:bira,. secretario. da mesa 
e~itoral, o escrerl. 

Caninde, 5 de DezBmbro de. f884.- Antonio 
Xa.,ier Macambira. 

.DvCMme"tos- dJe S .. Fr.ancisc», ~. 4 C~ n·. 4 P.· 

N. 4.-lllm. Sr. juiz. de. p11z presidente da 
mesa eleitoral. 

Amaro Cavalcanti precisa, para sea direito~ 
.q.ue V. S. lhe mande dar, por certilão .,e,·ba 
ad . ..,erbum,.o. teor d;1. acta..da formação da m.esa 

. eleitoral or anizada. no dia 30 o m a · 
passado, .p.ara. os. trabulh.oa.da ele.ição para um· 

: d ~p.utado. g_eral, que terã.logar no dia i 0 deste .. 
O supplicante as~:~im E. R. M.-S. Francisco,. 

a nt1. 

2o juiz: de paz Antonio Cordeiro da. Cruz. por .não 
ter- prestad~- jurament~ e não podendo ser COD.• 

~a.io· o 4° juiz de paz Joio Genna.no. Xariel'" 
de Oliveira, por ter renuuei:ado o logar,, aeei
tand() o cargo de substituto do juiz municipal; 
pelo que, em conformidade do disposto no § 3° 
do art. 98 do regulamento de i3 de Agosto de 
t88f; o 3u jaiz de paz M~ndes Machado deai
gnoa ao elt~itor Manoel Cordeiro da Cruz Sal
danha para saprir ·a falta do 2>jaiz de paz, e 
ficar sendo mesario ; do mesmo modo o atrp- · paz, Antonio 
plente Pereira da Laz designoa ao eleitof' An· votados na ultima eleiçlo proc.edida. e mai
tonio Xavier Maeambira:, os quaes ~ceitaram a · to~ outros eleitores da parochi&, convidotl o 
ineumbeneia e tomaram assento á mesa, presi- :mesmo juiz presiiente do acto o juiz Joaquim. 
dida. pelo ,:eferido 1C) juiz de paz!. que deelaroQ ! da ÇO&t~~o para occapar seu logar, e ~eaignoa. o 
achar-se znstallada. a mesa eleitoral da paro- ele1tor Vtceut~ de Salles Gomes Prt:mo. para. 
hia . · · . • . • ~ eeneher o log'flr que devia ser oecup·1do 

Junior apreseniou por escripto a nomeação do por outro juiz ; e bem. as.-::im convi.to11 o imme
eleitor Jo•é· Cordeiro da. Cruz p·1ra fiscal do . dia to em votos, Antonio de Queiroz, para. 
candida_to ~- Amaro Cavalcanti~ ·e fo1 ·aceito. occupar o logar, encarregando--o, de~ignou um 

' O presidente convidÓll os mesarios a compare- : dos. eleitores da. parocbia. p'l-1":\ preench·~r 'o 
eer ânianhã. às 9 horaS' do dia, nestP- mesmo lo·· . logar vago, sendo por elle design d() o. eleitor 
gar- . para a eleição, de um depu-iado por este • Fnneisco de &uza. Baneto. O· que, sendo. ~· 
distrito e!er&or-al á Assembléa Geral Legislativa. ' elles atte-ndido, D'?'(>D a mesa por e~sa fórma: 
E · para:c011slar9 maDdOQ lavrar esta seta. que eonstituida ; apresen~nd() nessa occasião os 
vai ~ignada po~ ell~ · mesarios e 1heal. Eo9 . elei-tores Manoel T<>udaia, Lms Antonio Cor
Viéente,Pin&o;<fe·A.velàr,. ·escril'io • . o escre.ri. J deiro, & Neate} Pin:beiro B,sws, o eleitor 
Antomo d.-Sutos Lessa, presidente.- José Dr. João Othoo do Amaral Henriques, para 
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~1-àa .eleição 'POr parte ·do ~ndid:tto ~r. Ân- ( fonnilm~nte a .a~mittir na mesa. :o :fiscal apr.e-. 
iom.o P nto de Mendonça. Asstm org.anuada, o sentado, como ate nem ao m~n.os qu1z f~er a 
presidente da· mesa declarou que estava por men1>r menção desta sua.eondn.eta ou de nossaa 
esta. fOrma con~tituida a mesa eleitoral .da ,pa- ·reelama~ões e pr-otesto na aeta res'>ectiva. E 
.rochi~ e c~uvidou a. ,todos ?S seus _mem:bros com? semelhante fa.ctó foi um a.ttentado .con:tr~ 

' ' da f1cul.d •ae eoncedida :pelo a.rtigo cento e nove 
do regul :manto, que baixou corn o decreto nu
mero 0!to mil duz~ntos e treze, de treze d~ 
Agosto e m oitocentos e oit~tlt·~ e um, no- ·. 
meou a mim Bento Vida! de Negreiros, p:Lra. 
'servir de e;;c:rivão :aa hoc ao mesmo juizo. ': . - . 

:;::,' ' . ' . 
elle dnf.~rido o jur.,znonto re!';pectivo, l~1vrei a, 
vresente ncta,que va.i peb mesma. me;;a e fi;ca.l • 
-assign:1da, ·cow mígo que subscrev0- 1lf a.noe-l ~ 
F.raMisco de .Saltes, prosidente.-Vicente -tle i 
8alles Gumes Primo.-Antonio Gonça~ves de : 
-Qtf,eiro~ .. -JM.quim ·da ·Costa Ca1)a.lcante.-! 
Francisco de Sou~a Ba1·reto.-Joao•Othon do 
Amarat Henri~ues.-!Subscrevo-Bento Vidal! 
'CÍe Negreiros. E n :tdtL mais se continha n~t aeta. 

·1 • ~ ·~ :1 · 'al S. Fr,m-
'Cisco, procedid t no dia trinta de Novembro 
ultimo, p;tra eleição de um depU'tl\dO á Assem- . 
b~éa Ger.d, Bm. primeiro de Dezembro de mil ! 

. 
precisa, P"'ra !':eu direito, que V. S. lhe m:nde 
cert.üiear pelo secreta.rio da. xnu.nicipahda.de 

uaos ~ão os uatr.o ·.uizes de az e .os uatro 
immediatos em votos desta Parochia r! e S. Fran· 
cisco no quatrienio que-corre. Ne;:;tes termos: 
-E. R. M. -S. Fr;tncrsco, 10de Dezembro de 
1884.- A Oa,a•lcanti. Como reqner. -8. Fran
cisco, 12 de Dez~aibro de 1884.-Arctujo. 

· 1 e se 01 I'!D ~~ qu:1 , qu ·a . e ~ es oaqu1m a. os a ava can· 1 e oa.
·e as.;;ign~i, ·e vai -oerbo ad ,erbum, s.ern -cousa \ .quim .c.l.e Souza Sa.u.t?s~; o que <lS imm.edia.tos 
que davtd 1 faça, n:'e r~porto e dou_fé. Aos nove, em votos aos wesmosjutzes são : Antoruo Go.o.
cle Dezemb~ de m·ll mtQcentos e mt~nta e ·qua- t ça.lves de Queroz, Jos~ Fer1•eira. de Mello, Her-
1ro. Confert.<fit ·e ·concertada. -() eser!vão, Ben~ , culano Josó da Motta e João Gamello Bezerr.a.. 
Tida.l de Nepei14 os. . Do que dou .fé. Paço da Camara Municipal de 

Va~.sell::d.t com. duas estump~ha.s d~ duzel!--! S. _Fra.ncisc.o, 12 de ~ezembro do 18~4..- Jere
tos re1s e:1d:1 uma.. Eu, Bento V1d:~l de Negre1- 1 1mas Rodr,gues Batbosa, secreta.r1o. 
ros, s~rvindo de ~scriVlÍO do juizo .de paz, a I N. 4 c.-!884.-Jilizo Municipal do termo 
escrev1.-~.Frnnctseo, 9 ~e Dezembro d.e i884.! de s. Francisco.-Escrivão Leontino.- Jus
-Bento V'dal ile Negre,ros. tiftcante Dr. Ama1•o Cavalcanti. - Aatoa-

N. 4 A.-Nóa e;baixo ossignados, eleitores da. . mento.-~nno do N1'Bcimento de ~osso Senhor 
ParochiadeS. Francisco de Uruburete.tlln, pro- · Jasu~ Chr1sto de !~84" aos iO clias ~o 01ez 
'testamos pelo presente documento contra o pt"oce- ~ de Deze'?bro do d1to e.nno, nest:J. .vllla de 
dimen to da mesa eleitoral!. da. mBBma parochia ;: ~.• ~ra.nclBCO, d~ comarca. d ~ lmpe~atr1z e P.ro
. lo f cto seguinte: Usando :da faculdade que a . vuJcla do Cear~. em me~ carLor1o, aa~oe1 a 

. .. ' · · ntste 
oeleitora'l qu~·deve ·d~cigilr oa tra;ba:lhos da elei-j' auto,me~to. E eu, Leont~no L. de M~ Carva
·ção no dia d:e amanhi para :am deputado ã . ]ho, escrrvio q.ue o escreVI. 
A.ssembléaiGenl. n?s ·abaixo !'11signados ·apr~- 11 lllm. Sr. Dr. juiz municipal do .bermo·de 
Be.ntamos por escrlpt~ -o· c;elel:tor d~ pa'l'oehl~ I S. Fra.11'Cl1!C.O. ' 
ittca.rdo Alves ~aT.netro, p~ra :sernr ~ :lisc_~l i . " _ 
por·parte do P.at:liJda.to 'Dr. ·:Ama:ro Ca'V'à.tcantt. : .Amaro Cavalcante, na. quahdad . de:ca~di 
ltOlQm'tanto, a maioria da mesa ~leitol'IL'l, ·rep-r.e- i dat_o . a depata_ção .ge~'l por S}!te 20 ~stricto 
'Bentada por seu p't'eaidente Manoel Frwneisco ! ~lextoralJ., .precma Justificar perante V. S • 0!1 

ode Salles e .os mezarios Anta-nie 'Gonçal-ves a e ! 1tens aegatntes: . . 
Qu~iroz, 'Vlcente •de SaHes Gomes Primo .e lfran- i i .'0 Quo moram 1l6Ssa. villa ·e -no distr1cto . o 
cís~o de :Soa.?;& ·Ba:rreto, ~ão só se -recasou l 4° juiz de paz Joaquim de Sotn:a ·Santos ·e os 
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immejiatos em votos Jo~'~é Ferreira de Mello, 
João Camello Bezerra e Herculano José da Motta, 
todos os quaes estiveram presentes na eleição 
do dia i do corrente, em que votaram, n~sta. 
parochia e até a.Iguns d~lles tambe!l1 a.ssistir.a!Il 
a propria. orga.~tzação da. mesa. ele1toral no di& 

o m z p 1 passa. o. 

Certifi.eo que intimei o eont~uio da petição 
retro ao major Manoel Fran.c~co Mende~ . pre
sidente d& wesa., q•Je fico11 se1ente: dou fe. 

Villa ·de S. Fra.neiaco, tO de Dezembro de 
!884.-0 official de justiça, Joaquim Fe-rreira 
Firmo. · 

latimo o despacho retro ao Dr. promotor pu
blico da comarca, que fica bem sciente: dou fé. 2.o Que a mesa eleitor~! dita. recasou formal 

e ostensivamente o fisea~ ~eaentado a meBDVI. 
por parte da Stl ppli~ieardo Alvea--Gar'--l.-t-8-l8~4u. a _ ___.O:te-::SeL.-sc-Jrt!=li!'JivãoLllC,:uuL:.ce~m-tl.lelJ..r--'io~L-.LJ(j,~ts, t>~. iUDU&~9-.uv---
neiro, não obst.mte a disposição declarada na Oarr>al"o, 
lei. 

3.o Que os cidadãos, que concorreram ao 
acto da votação na eleição referida, feita n~~ta 
pai·ochia. no 1 do corrente mez para. um depu
tado á assembléa geral, todos .votaram sem a_ 
exhibiçã,, de seus titules respectivos ; 

.(.o Que o recinto, onde fonccionou a. mesa 
eleitorlll. esteve sempre invadido durante os tr~-
balhos ate por individuas, que na 

do-se apenas o mesario Vicente sa.hes Gomes 
Primo a receber a ced11la do eleito~" e deitai-a 
sobre ·a mesa. dos trabalhos e não na urna. 

Nestes termos o supplicante 
P. que marque dia e hora para a justifi

cação dita, intimados o prosidente da mesa. ~~lei
tora.l, Manoel Francisco de SalJes e o Dr. pl'D· 
motor publico para llssistirem, querendo, e 
afinal julgada. por ~entença. sP-ja. entregue a_o 
supplicante, sem traslado, para os fins de dl
direito. .1\.ssim. 

E. R. M. 
S. Francisco, 9 de Novembro de 1884-A.. 

Ca"Dalcante 

i. o Francisco Pinto de M~squita, morador 
na villa. 

2. o Ricardo Alves Carneire, :n1orador na 
villa. 
· S. o Fra.ncisco Rutino Ferreira Gomes, mora-

dor na villa. · 
4.o Antonio Rodrigues de Souza, m.orador no 

termo. . 
5.o Antonio Januario Barreto, m.orador na 

villa. 
6. o Antonio de Souza. Barreto, Dl.Orador na 

villa. 
7: • José Pereira Barboaa, 111orador na 

villa. 
S.o Domingos Carneiro Junior, :morador na 

villa. 

termo. . 
fO. Domingos Ferreira de Castro, morador 

no termo. 
U. lg!lacio Rodrigues Barreto, m.orador no 

termo. 
'A. Como requer e ma.reo o dia d~ amanhã 

as iO h 1ras do dia, em casa de minha residen
. cia, feitas as intimações requeridas. 

S. Francisco, 9 de Nonmbro de 1884.-
4· Santos Lage 

Assentada 

Aos 10 día.S do mez de Dezembro do anno 
de 1884, nesta villa Je S. Francisco, em 
casa de mm·adr:. do · juiz. municipal o ~r. 
Antonio FerreiL·a de Mello Sant'hgo, li.onde v1m 
eu escrivão de seu c:\rgo adiante nomeado, . . . 
valcanti, o promotor publico da comarc'i. o Dr. 
João Firmino Dantas Ribeiro e a revelia do 

residente da mesa Manoel Francisco de 
Salles; foram inqu ·ritias a.s te<:temunbas que 
adiante se vê, de que lancei esta t·~rmo. E eu, 
Leontino L~urenti~o de Menezes Carvalho, es-

{& testemunha.-Francisco Pinto de Mes
quita., de idade de 27 annos, .casado,. nego
ciante nat .. ra.l desti-\ freguezta , eleitor de 
parochia. resid~nte :nel?ta. villa. ; aos costu
mes dis~e nada: testemunha jurada aos San
tos ~va.ngelhos em um. livro delle~;. s_endo 
inquerido acerca do qu~ trata a )!atiçao de 
folhas. disse ao prilDeiro item que sabe da 
sci:·ncia pt'oprh qae o 4<> juiz de. paz Joa-

os ae11s imioediatos não moram no districto 
desta villa e que todo~ eU ·s co n exc"lpç·ão le 

• P. • a . • . •• 

zação da mesa eleitot·al no dia 30 do mez pro
ximo findo ; votando todos elles nesta parocbia 
no dia {o dl) corrente, Ao sP.gundo item, 
disse que sabe que a. mesa. elt-aitoral no dia da 
sua o r .ranização recusou formalmente o fiscal 
Ricardo Alves Carn:•iro =tpre!1Pnta.do por es
cripto por elle testemunha e o tenente Joa.
quim Bento de Ara11jo, e por pa.rte do candi
dato jastificante. Ao terceiro item, que prr>aen
eiou que nenhum dos elaitorns que eoneorre· 
ram com o seu voto na eleiçlo procAdiJa no 
dia to do corrente, exhibiu o seu titulo de 
eleitor, exceptua.ndo o juiz municipal deqte 
termo que apresentou a mesa :1a occasilo de 
votar aeu competent~ titulo, aen~o ainda. cel'to 
que nem elle t ·stemunba exhibi11 o seu. Ao 

uurto item. ue v1u o reein to onde funccionou 
a m~>sa e t>Itoral, sempre invadido durante os 
trabalhos, não só por individuas que er~m elei
tores. como até por outros que não o eram, 
notando ·eue testemunha entr · o'l ultimos o 
capitão Domingos de Souza Passos, Francis
co Bastos, deatribuiudo o primeiro dPntro do 
recinto chapas aos · eleitores. Ao quinto item 
finalmente. que viu a mesa eleitoral recusar o 
voto do eleitor João da Silva Braga, 17mitando
$8 apenas o meaario Vicente de Salles Gor_ne!l 
Pereira a receber a cedula. do mesmo ele1tor 
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e deitai-a sobre a mesa dos trabalhos, e dahi juiz d~ paz Souza Santos. Ao segundo item que 
foi tirada para ser apurada., sem que tivesse ao sah1r elh testemotlha da meza no dia 30 cio 
estado na urna. E, como naJa mais dissP. nem passado, em que se organi;:;ou a we;;a eleitoral 
lhe foi pergunta to, deu· se por fin lo est'e de- soube, por SI'} r facto publico e notorio que a 
poianento qu~ assignou com o juiz e partes. ms8a dita recusou aceit-ar o fi.~ca.l do justificante . . .. . 
cri vão que eacrevi.-Francisco Pinto de M es- n~ as~istiu tod ta ?le.iÇão d'} principio ao fim, 
guita.-João Firmino Dantas R'ibeiro.-A. ma1s que tendo a~s~sttdo a chamada do primeiro 
C"a..,alcanti. e segundo quarte1rao e parte de outro, viu que 

2a. testemuriha.-Franeisco Rufino Ferreira nen. um vo ao ap I u o, e qu e 
Gomes, de idade de 44 annos, casado, negoci.an- ~esttmunha.. tambe~ otou a favo:. Ao quarto 
te. natural de=-ta freguezia, eleitor de paro::hia 1te~ que v1u o rec~nto o!lde runc!!lO~o.u a mesa. 
e muradQr nesta villa: aos costumes disse nada· I elettoral sempre mvadla~o por lndlvlduos ex
testemunha jura ta aos Santos Evangelhos, e~ tranho~ a m?sa e. qu~ alh notou o t~nente-co
um. livro delles, e sent:lo inquel·ido acei·ca do que rone~ Antomo Tetxel~a B<lstos, ter posto uma 
trata~ petição de folhas : disse.ao pl"imeiro idem ~·ie1.ra dentro do recmto e sentado n~lla _das
que mora. nesta villa 0 4o juiz de paz Joaquim de tr1bu1u ás chapas aos votantes. Ao _qumto ttem 
Souza Santos e no districto de paz 08 seus im- :finalm.ente, que qu~n lO elle testem~nha. chP.go.u 
meliatos em votos José Ferreira de Mello, João ao rec~nto pa:a v·~rdi.car? que hav1a sob o ele1-
Camillo Bezerra e Herculano Jo3e da Motta, e 
todos os q•Jaes ostiveram presentes n·t eleição do 
dia i 0 • do co_rrente mez, em que votaram nesta . ' ' 
todos elles estiveram nesta vilh. no dia 30 do 
mez proximo passado; l!=!mbrando-se. porém, 
de achar-se a ui na. uelle dia nesta villa o ci-
dadão João Camillo Bez•·rt•a. Ao segundo item, 
que sabe q '1e é exacto ter sido recusado o ci
dadão eleitor Ricardo Alves Carneiro, fiscal 
a:presDn~ado. a mesma m,•sa por parte do can
did~do JUStl:ficante. Ao tercairo itAm, que pri· 
me1ro v.ot"'m :,;em exhibição do respectivo titulo 
todos os individuo.; que concorreram ao acto da 
vot~ç~o na . e!eição referi 1a, com a. e:~cepção 
d!> .1u1z mun1c1pal do termo que exhibiu o seu 
t1tnlo de el•>itor de conformida~e com a lei. 

o qaar o 1 em, q ne v1u o r em o on e n -
c~onou a m"'sa eleitot·a.l, est•ve sempre inva
~d?, ~ur·ante os trabalhos. por eleitores e por 

manha: ent~e os ultimos Joaquim Pinheiro. 
A o. q u10to 1tem, :finalmente, que viu a mesa 
ele1to•·al rocus·tr o voto do eleitor João da Silva 
Br.tga, limitando-se o mP.sario ViCAnte de Sa.lles 
Gome" PArAira, a receber a cedula de um seu 
eleit11r e deitai-a sobre· a mesa dos trabalhos, 
d'oude f~i retirada p·tra BPr apurada. E como 
nado ma1a dlsae, nem lhe foi pe1•guntado, 
deu .. ae p~r flndo este depoimento, que assi~nou 
com o jUiz.-Eu, Leontino L. de Menez~>s Car
valho, ••acrivlo, o P&crevi.-F. Jlf. Sant"Iago. 
-F-rancis:·o Rufino F~rreira Gomes.- Jo(lo 
Firm,:no Dantas Ribeiro.- A. Ca,alcanti. 

3• tP.atemunba. -Antonio Januario Barreto, 
de idade d1~ 60 anno!'l, viuvo, agricultor, natu1·al 
desta freguezia, eleitor de.pa.rochia e morador . . . . 

' -
da: testemunha jurada aos Santos Evanvagelhos, 
em um livro della.>s. e sendo inquerido àeerca 
do que trata a petição de folhaa; disse que sabe 
de sciencia propria, que mora riAsta. villa, 
o 4° juiz de paz Joaquim de Souza Santos 
que os imrnediatos em votos José Ferreira 
de Mello • . Herculano José da Motta e João 
João CamüJo Rrum, moram no districto de paz 
da me•ma villa, declarou quem elle testimunha 
ouviu presantP.s e votar no dia io do corrente, 
e que sabe tambem estar nesta villa .o mesmo 

signando, e a sua cedula posta sobre a m~>sa, 
e viu esta d"ahi ser tirala para ser apura la 

elo Vicente d-1 Salles Gome.;; Primo, mes:i.rio, 
sem ter entra o na urna. como na a ma1s 
disse. nem lbe foi p~r.guntado, deu-se por findo 
este depo:m~nto que assigno11 com juiz e partes. 

' . 
eu e:~crivão o ·~Rcrevi.-F. M. Sant'Anna.-
Antonio Januario Barreto.-Jo:ío Firmino 
Dantas Ribeiro.-A. Ca'O,Ilcanti. 

~a. teRtemunha.-Francisco José Pinto, de ida 
de de 48 annos, casado,la.vra 10r, natural da fre
guezia de Tr11.hiry, elHiror da p 1rochia, e mora
doi" no sitio Lagôa. desta villa, aos costumes dis
se nada; test.emllnha jurado ao~ Santos Evange~ 
lhos em um livro delles, e sendo inqueriJo a .. 

. - . a 

primeil•o item que sabe do e~crivão proprio que 
o qu:1rtojuiz de paz Joaquim de Souza Santos 
mora nesta villa, o que os immediatos em votos 
ose erre1ra e e <>, oa.o ami o 

culano José da Motta,mora.m no districto da villa 
to los os que estiveram presentes e votaf.Lm na 
eleição de f o do cor•·ente, que os mesmos esti
veram nesta villa. no dia 30 do mez pas-:;ado,não 
sabendo porém, se )i ssistiram a organisação da 
mesa. Ao segundo item, que é facto publico 
nesta villa que a mesa ell'\itoral recusou aceitar 
o fiscal do justificante, Ricardo Alves Carue\ro. 
Ao t~rceiro item, que é verdade, porque elle 
testemunha ac;s•stiu a. toda a eleição com que 
todos os votantes votaram sem a :,resentar ti
talos, inclusive elle testemunha que não apre
SI'\ntou o sen titulo, po-r não lhe ser exigido. 
D'sse mais que não viu votar n"outro juiz mu
nicipal, o qual .he dissernm ter sido o unico 
que ap_resentou .o s~a titulo. A~ quarto item, 

eleitoral sempre invadido por p·~s<;oas estranhas 
extranhas entre ell~ s o lenente coronel Anto
nio Teixeira Hasto•, sentado em uma cadeira. 
ao lado da meza distribuindo chapa. aos votant ?S. 

Ao quesito disse finalmente, que vio s~r recu
sada pela meza a cedula do eleitor João da. Silva. 
Braga, e que apenas o mesario Vicente de 
Sa.lles Gouvêa Primo recebendo-a deitou-a 
sobre a meza. e d'ahi foi tira ia para ser apu
rada SPpa.radamente sem ter entrado na. urna
E, como nada mais disse nem lhe foi pergun-
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. tado, deu-se por findo este depoimento que I Oamillo. Ao terceiro item que todos quanto vo
~signou C()m o juiz e partes. Eu Leontmo taram na eleição do dia. prim~iro do corrente, 
L. de Menezes Carvalho escrivão que A~crevi! elle testemunh·t presenciou -que o :fizer.:m sem 
-F. M. Sant'Iago.-Franc1:sco Jose Pinto.- apresentação de titulos, como elle pro .1rio o fez 
João _Firmino Dantas Ribeiro.- A. Oa,al- e:x~epto somente o dr._j~iz ~unicip tl do termo, 

5a. testemunha.. - Ignacio Rodrigues Bar
ret~, dB idade de cincoenta e seis_annos,~asado, 

parochia. e morador no sia Santo André deste 
termo : aos costumes disse nals., testemunha 
jurada. aos Santos Evangelhos em um. livro 
delles ; e sendo inquhida acerca. do que trata. a 
petição de folhas ; disse ao prjmeiro itens que 
resi.1e nesta villa o quarto juiz de pa.z Joaquim 
de Souza Santos e que os 1mmediatos José Fer
rei!'a. de Mello, João Camillo Beirão e Herculano 
José da Motta, moram no districto de Páo da 
mesma. vHla todos os uaes elle testemunha 
vio no edificio da c amara. no dia da . eleição e 
por occasião da votação, e que na vespera lem
bra-se ter visto nesta. villa a Herculano Jose 

nalmente digo, qu:trto item que elle teste
munha viu o recinto onde funccionou a. mesa 
eleitoral, sempre inv;1dido por pessoas extra-
n :-lS, entre os qu'Les notou o tenente-corone 
Antonio . Ferreira Bastos, di~tribuin o chapas 
aos votante' e Domingos d~ Souz:1 Pereira que 
não é eleitor. Ao quinto fin:lmente que não vi 
por não ach'1r-me presente na occasião, mais 
foi f~cto publico que a mesa eleitor 1 não con
sentia que o eleitor João da Silv:1. Br.1ga, dei
tasse a sua cedula n'\ urna, e que apenas o me
sario Vicente de Salles Queiróz Primo recebeu 
a cedula collocou-a ~obre a mesa e dahi tirou-a 

arneiro. Ao teroeiro itL~ns que sabe por ter 7a. testemunha.-Antonio Rodrigues de Sou-
assistido e t ~r tarnbem votado na eleição de za, de id.tde de trinta e cineo annos, casado, 
pTimeiro do corrente, que todos os votantes vo- agricultor, m\tural dest[L frP-guesia, eleitor da 
taram sem exhibir seus titulos, excepto o Dr. parochia e mor.:dorno sitio Ferros, deste termo, 
juiz municipal do termo. Ao quarto itens que aos cost.umes disse nade\; testem tnha J·urada aos. 
vio no recinto onde funccionava a meza alei- Santos Evangelho> em um livro deste<>; sendo 
toral, sempre invadido por pessoas estranhas inquerido acerca de que . trata a petição de fo
além dos mezarios, e notadamente lembra-se ae ver sempre dentro Francisco ·Antonio da lhas; disse em primeiro item quo de sciencia 
M;otta, e o tenente coronel Antonio Teixeira. pr?pria sabe ~ue o quartojuiz de . paz J?a-

Primo a deital-a sobre a. meza e d'a.hi foi ti- Vl a, to· os os quaes e e testemun a VlU esta .. 
rada separadamente para. apuração. E como rem presentes e votarem na eleição do dia f o do 
nada. mais disse, nem lhe foi perguntado, corrente, e que quanto aos tres ultimos não 
deu-se por :findo este depoimento que assig- affirma, mas quanto ao juiz de paz Joàquirn d& 

Souza Santos o viu tambem nesta villa no dia 
nou com o juiz e partes. Eu LeoRtino L. de antecedente, quando se organizou a. mesa elei
ldenezes Carvalho, escrivão qae escrevi.-
F. M. Sant'Iaoo.- Ignacio Rodrigues Bar- toral. Ao segundo item. que. foi um facto 
reto.- Joao Fi.,-mino Dantas Ribei?·o.- A. publico nesta. villa, logo rlepois da mesa ter se 
Ca1'alcanti. Ol"ganizado. que esta havia Iecuc:;ado aceitar O 

:fiscal do justi:ficante, Ricardo Alves .Carneiro. 
6~ teatemunha..-Domingos Ferreira de Cas- Ao terce~o item, que vin, poi' ter assistido a 

tro, de ida.de de quarenta e dois annoa, solteiro, toda eleição, que todos os· votantes deixaram de 
artista., natural de Imperatriz, eleitor da paro- apresentu.r seus titulos de eleitor, inclusive elle 
chia e morador nesta villa, !:lOS costumes disse testemunha., de quem a mesa. eleitoral nada 
Dada: testemunha jurada. ao Santo Evangelho exigiu, servindo apenas de excepção o Dr. juiz 
em um livro delle, e sendo intimado ac01rca de municipal do t~rmo, o unico que . apresentou 
que trata a petição de folhas, disse ao primeiro titulo. .Ao quarto. item, disse qne viu que o 
e ·. em qu~ e sciencia propr1a sa e que mor v e 
nesta. villa o quarto juiz de paz Joaquim de invadido ·por pessoas estranh· · ~ entre ·estas~ 
Sousa Sa11tos e que José Ferr ' ira de Mello, João ~enente coronel Antonio Tei:x.eir6 Bastos, que 
Ca.mello Bezerra e Herculano José da Motta., lá mesmo distribuis. chapa~ Domingos d~ Souza. 
morão no disti'icto de paz desta mesma villa., Pereira. e Neutel Pinheiro Bastos. Ao quinto 
todos os q-ue estiveram presentes e votarãm na i&em, finalmente, que aasist~~ e viu a mesa. 
eleição do dia primeiro do corrente, e que não eleitoral privar o eleitor João da Silva Braga. 
a.llirma terem 'todos assistiio.a organisagão da de deitar· aua ced.Jla na. urna, a qoal foi rece
mesa. no dia trinta do m~ passado. m'lis que bida pelo mesario Vicente de 'Sa.UP.s ~omea 
estava. presente9 quando a mesa eleito.ral ape- P•reira,-.e .:!ste deitou-a. sobre ·a ~--a, donde .foi 
nas organisada, não quiz aceitar o iiseal apre- . tiraria pa.ra apuração separadamente.. E como 
se:ntado por parte do justificante, Ricardo Alves ! na.da mais disse nem ~ foi pergunta.do, deu 
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por findo este depoimento, que ac;signou com o 
juiz e partes. Eu, Leontino L. de Menezes 
Carvalho, escrivão. o escrevi.- J.lf. ]f. San
iiago.-Antonio Rodri_ques de Sou:;a.-João 
:f'irmino Dantas Ribeiro. -A .• C a-oalcanti. 

' idade de 37 annos. casa.do, negociante, natural 
desta freguezia, eleitor de parochia, residente 
nesta. villa. aos costume di s 
munba jurada aos Santos Evangelhos em um 
livro delles; e sendo inquirido acerca do que 
tl'ata.a pet'ção de fi. disse aa primeiro item 
que de sciencia propria sabe que o 4° juiz de 
paz Joaquim d · Souza Sant· s e os seus imme
diatos em votos João Camillo Pereira, Jo~é Fer
reira de Mello e Herculano da Motta moram no 
districto de paz desta mesma villa., todos os 
quaes <>lle testemunha vi~ <tue est~veram pre
sentes e votaram na elet~ão do dta fo do cor-
ren e mez, e em asstm am em v1u nesta Vl a 
o mesmo juiz de paz Santos e os immedi·•tos 
João Camillo Pereira e H<lrculano José da Motta 

Conclusão.- E logo faço estes autos conclu
sos ao Dr. juiz municipal, do que lanço este 
termo. Eu, Lernterio L. de Menezes Carvalho, 
escrivão que ordenou. 

Conclusão.- Julgo por sentença. provados os 
diversos itens de ti ã .. 
duza em direito os i'eus devidos effeitos, e 
mando que s~ entreguem á parte os autos sem 
fic~r traslaJo, pagas ~s custas. 

Villa de S. Francisco, 10 de Dezembro de 
1884.- Antonio Ferrei~~a ·de ..llf. Sant'I ago. 

Data.- E logo que foram entregues ~st~s 
autos com o despacào supra; do que lanço este 
termo. Eu, Lenterio L. de Menezes Carvalho, 
escrivão, que erdena, . 
E~trega.- E logo faço eliltrega destes autos 

ao justificante; do que lavro este termo. Eu, 
Lenterio L. de Menezes Carvalho, escrivão 

ue manda entre a·r. 

N. 4 D. - Illm. e· Rvm. Sr. vigario da 
freguezia de S. Francisco. - Am:•ro Ca
valc mti recisa , ara seu direito ue 

. vm. ao a. e do cat·go lhe atteste : 
1°, si na eleição para um deputado geral, feita 
no dia 1° do corrente nesta parochia, V. Rvm. 

------==;==-.....;..::..?'-==-=.::.:..:;:.===..l-:;ç.:..=,:=;=T-:-..r:..::.:;.......:::~,=.~l---fltres-e-Jlel·oo--e--ta(~-t!Et-tettto's-os eleitores te rem 

. . 
p!'esenciou o recinto ond l funt!cionon a. meza. 
ele:toral. achar-se sempre invadido por pessoas 
st nh s n s 1 m 

do tenente-coronel Antonio Teixeira Basto, 
Domingos de Souza Pessoa, e muitas outras, 
inclusive até meninos. Ao quinto item, final· 
mente, que viu quando a meza eleitoral não 
consentiu que o eleitor João da Silva Bra.ga. 
depositasse FJua cedula na urna, e que apenas o 
mesario Vicente de Salho Gomes Pereira, re
cebendo-a, doixou·a sobre a meza., e d'ahi mes
mo retirou·& para apurações em separado. E, 
eomo nada mais disse, nem lhe foi perguntado, 
dea-se por findo este dnpoirnento, que assignou 
com o juiz e partna. Eu, Lenter1o L. de Me
nezes Carvalho. escrivão, o eacrevi.- F. M. 
8 an t' I ago. - Ricardo Al-oes O arneiro.- .A. 
Ca,a&catl.ti. · 

Certifico que pelo justHiea.n~e foram dispen-

reto, José P11reira Barbosa e Domingos Carneiro 
:Junior; dou fé. 

Vtlla de São Francisco, iO de Dezembro de 
1884.- O escrivão Lsn.terio L. de Menezes 
Car-oalho. 

Guia de sello. ~ Tem de pagar a quantia de 
1$800 de sello. 

Villa de São Francisco, iO de Dezembro de 
1884._;. o. escrivão Lenterio L. de Menezes 
Car1)alho. 

vot':ldo sem a e:thi.bição do respectivo titulo, 
como manda a lei ; 2°, si o recinto dos traba
lhos eleit..:>raes esteve constantemente iuva li
do até por pesso:ts estt·anhas, que nem eleito
res eram. Nestes termos-E. R. M. S. Fran
cisco, 9 de Dezembro de 1884. -A. Oa-oal
canti. 

Attesto que na eleição que se procedeu 
nr·sta freguezia. no dia fo de Dezembro des-

' ' eleitores votavão sem que apreseBtassem 
seus respectivos títulos, e que o recinto dos 
trabalhos eleitora<>s ·tinha mais essoas além 
dos mesarios. Villa de S. Francisco, 9 de 
Dezembro de 1884. -O vigario, Jose Silvio 
M orei1·a de Vasconcellos. · 

N. 4.- Illm. Sr. a~ juiz de paz membro 
da mesa .eleitor 1 de S. Francisco. 

Amaro Cavalcanti pede, para direito seu. 
que V. ·s. n:L qualidade de juiz de paz membro 
da mesa eleitoral organiz&da nesta parochia 
para a eleição de um depu ta do a assemblea 
geral, feih no dia 1° do corrente, se digne 
a.tte<~tar-lhe os itens seguintes, sob a f(j e jura
mento do cat·go: 

i. o Si apenas eonstituida a mesa. eleitoral 
dita na vespera do dia da eleição, foi apresen
tado, CC\mO fiscal da parte do supplicante, o 
eleitor R~cardo Alves Ca~neiro, por ?scripto e 

de Araujo e Francisco Pinto de MP.squita; e si 
a. maioria da mesa, sem mais razões e nem 
motivos, recusou formalmente admittir o mesmo 
fiscal. 

:. o Si na eleição, que se procedeu, de a-se 
o far.to de todos quantos vot·•ram, o terem 
feito sem a exhibiçlo doa reapectivoa titul01. 

3. o Si é verdade, que o recinto , onde 
fuuecionou a mesa eleitoral, esteve aempre 
inv •dido, durante os tralhos, até por peouou 
estranhas nio eleitora~; 
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· 4. o Si. com effeito, ·a. maioria da mesa elei
wal não consentiu que o eleitor Joio da Silva 
Braga. deit.a.sse na urna a eedul•, ordenando 
apenas que ... ue a deposit&sse sobre a me8a dos 
trabalhos a mesm'l cedula.. e dahi retirada, foi 
apurada e portanto violado o segredo do escru-

010. 

Nestes termos o . snpplicante pede e E. 
R. M. 

S. Franeiseo, iO de D 
C a'Dalcanti 

Attesto affirmativamen.te todos os itens da 
prejunto petição. 

Carnaubinha, i5 de Dezembro de 1884.- O 
3° ju z de paz, J oaqu m d,a C os ta C a-oalcanti. 

Reconheço serem ver !adeiras a lettra e firma 
supra; das quaes tenho inteiro conhecimento. 
Dou fé. 

Villa de S. Fr~'ncisco f7 de Dezembro de 
i884.-Subscrevo e assigno em publico e raso. 

Em fé da verdade.- O T .:~bell ão publico 
Leonitino L. de .Llt enezes C ar'Dalho. 

N. 4! .- Nós abaixo assignados, eleitores 
desta paroehia de S. Francisco. declaramos 
sob fé de juramento~ que na eleição para um 

p , e p c eu nes a pa· 
rochia. ~o dia. 1° deste corrente mez, não só 
não exhibimos os nossos tituloa de eleitores. 
como ta.wbem não o fizeram os demais eleitores 
9ue naquelle dia votaram, com éxcepção do 
Juiz municipal Dr. Sant"lago. sendo · por con
seguinte fal~a a declaração de diversos elei
tores desta parochia, que affirmaram o con
trario, como mentirosos os d••poimentos que 
s~b jur:unento presta;am. em juizo alguns indi-. 

Declaramos mais, que presenciamos se 
acharem. dentro do reein.to da mesa eleitoral 
diversos · indivíduos a ella estranhoq como o 
tenente corone Antomo e13:e1ra Bastos, Do
mingos de Souza Pessoa, Boav ·ntura Barbosa 
Ribeiro, João Francisco de .Mattos, F:ancisco 
Ottoni Bastos e outros. 

S. Francisco, 15 de DAZelbbro de 1884.
Francieco Pinto d~ Me~quita.-Joaquim Bento 
de Araujo.-Jolo Antonio de Souza.-Joaquim 
Pires Cb:~.ves.-Manoel Domingues Barreto.
Ricardo Alves Carneiro.- Francisco Rudno 
Ferreira Gomes,- Leontino L. de M. Car
valbo.-Joaquim da Costa Carvalho.- Ignacio 
Rodrigues Bat•reto .-Francisco Rodrigues das 
Chagas.- Manoel Raymundo Ca.valcanti.
Francisco Rodrigues Barbosa..-Domingos Car
neiro Junior.- Lauriano Ferreira Gomes.
Domingos FerrPira de Castro.- João Janaario 
Barreto.-Antonio Januario Barreto.- Jacob 
Alves Correta.- icente Rufi.no Ferreira Go
mes.- Custodio Teixeira Pinto.-Manoel de 
gouza Bomfim. 

Att~sto em ~é da verda.ie que na qualidade 
de ele1tor vote1 sem apresanw meu titulo e 
nem a mesa me eiigiu. Assim como vi muitos 
eleitores votarem nas mesmas condições, e ~ue 
no recinto durante algum tempo que ahl estive 
sempre estiveram algumas pessoas; entre ellas 
o capitão Domingos de Souza .Pessoa.-Antonio 
de Souza Barreto. 

Reconheeo serem verda'leira.s as firinas, 
das quaes 1enho ateis conhecimentos; dou fé. 
Villa de S. Franmseo 17 de o.,zembro de t884. 
Sa bscrevi e as8igno em publico e razo em fé 
da. verdade. -Leontino L. de M. OarTJalho. 

ocumentos suFP ementares àe 
de n. 1. a 5 

. . 
de S. Francisco. · 

rancisco 

· · al de termo 

Amaro Cavalcanti precisa, para seu direito, 
que V. S. ordene aos officiaes dest~ juizo si 
algum dellPs affixou edital do juizo de paz 
desta paroehia, marcando dia, hora e logar para 
a eleiçã, pa.ra u~ deputado geral que teye 
loga.r no dia i 0 do corrente m··z ne~ta villa, e 
si neste ou nestes editaes se fazia convo
cação dos respectivos. eleitores. Nestes termos 

9 de Dezembro 

N. 2 . ..;_Illm. Sr. Dr. juiz municipal de S. Fran
cisco .-Amaro Cavalcanti pede a V. S., para seu. 
direito, que lhe atteste, sob a fe do cargo:-. . . ' . 
da eleição feita no dia t,) do corrente mez nesBii. 
parochia para um deputado geral, presenciou o 
facto de tMos os votantes terem vot.ad.> sem 
ex tr o t1tu o respecttvo; 0 , s1, apeza 
disto. foi perante V. S. dada uma justificação, 
em que testemunhas chegaram a depôr o con
trario, falsamente! Ne.ites termos.-E. R. M.
Batu-rité, 23 de Dezembro de 1884.- A. (Ja,al
canti .- Attesto, sob a fé de meu cal'go: 
1°, que na eleiçlo para um deputado geral, 
procedida nesta. p:,rochia.no dia to deste fluente 
mez e por occasilo da votaçlo, e~bibi o meu ti· 
tulo de eleitor, nA:o o tendo feito nenhum dos 
demaia votantes, que foram chamados a. votar e 
depuzeram seus votos na urna; 2\), que, não 
obstante ser aquelle facto preaen•.·iado por mim 
e sabido por tódoa os habitantes desta viUa, foi 
perante mim dad~ uma ,iustifica.ção, on :e, pela 
primeira vez em minha vida pu bliea, presenciei 
o escandalo de falsamente jurarem cinco teste-
mun s. qu i · · 
no 1 o item. S. Francisco. 26 de Dezem-bro da 

. 1884.- Antonio Francisco M. de Santhiago. 

Reconheço ser verdadeira e do pro~1·io 
punho do i uiz municipal de S. Francisco, Dr. 
Antonio Francisco M. de Santhiago, a. firma 
supra no despacho retro ; 90r· tMr della perfeito 
conhecimento. Dou fé. Fortaleza, 31 de Da· 
zembro de {884. Em testemunho de verdade. 
-0 2° tabelliilo publico interino, Joaquim Hen-
rigue Vieira. · 
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N; 30. - Illm. Sr. t!P.bellião- e escrivão do 
juiso municipd do eivel, ·crime, etc., etc., de 
S. Francisco. 

Amaro Cavalcanti precisa que V. S. sob a fé 
~ ·juramento do cargo, lhe ceriifique si, com 
·- ito na elei -o do dia fo do corrente feita 
nesta parochh para um deputa.do á assemblea 
geral, todos os cidadãos que concorreram ao 
a?o da. votação, o fizeram sem exhibir um ~itulo 

o· alferes LeniLino L. de MenezesCarvalbo, 
tabellião e escrivão do geral do termo de 
~· Francisco por S. M. I. que Deus guarde. 

S. P. - Urabureta.ma, 30 de Novembro de 
1884.- Ao Exm. presidente da. provincia.
Juiz de direito Imperatriz assim respondeu te
legramma de V. Ex. : 

c Não me consta que delegado militar violen
tasse Dommingos de ~uz.a !' responder ~utos 

. . ' 
e escrivão assevera não ter havido violencia. 
Ignoro que fossem requisitadas forças do Ar-

• !?& com~na.ndante ae d mons-
trando muita. actividade e energia. Ligo som
mo interesse recommenda.ções de V. E:t, para. 
que haja plena liberdade eleições, e:sforçan
do-me que corram sem perturbação. Não ha. 
por hm·a a.lte1·ação de ordem publica. nesta. 
villa. -O juiz municipal, A. Santiago·. ~ 

Certifico sob fé e juramentl) de me11 cargo, 
que na eleição procedida. no dia fo do corrente 
para um deputado geral deste circulo, os elei
to-res votaram sem exhibirem seus respectivos, 
titulas à e:xcapção do· Dr, Antonio Ferreira. de 1° de Dezembro de 1834.-Procedente da. 
Mello Santia.O'o 'uiz munici al do termo, ue Urnbureta.ma.. -Ao E~m. presidente provin
exhibindo o seu titul ona. occas1ão de votar, pe a · .- "uiz de direit9 d~. lm~triz recebi 
inesa. foi declarado que não precisava. O refe- hontem noite seguinte resposta telegramma 
ri.do e v~n·dade, do que dou fá. Villa. de S. Fran- V. Ex. : . 
. cisco, f O de Dezembr . ·- c nfirmo tele ramma de hontem assigna-
_Lenitino L. de Menezes Carvalho ' do que tudo ~mpregarei para que a e e1çao 

São Paulo 14• corra. livremente â conta dos partidos, sem in
t~rvenção da ~orça publica, que pe~manecerá 

Mesariós intimado-jurou um votaram eleito
res sem titulos os mais confessos rec11so jura
men\o.-Luiz Ribeiro. 

N. 5. - Telegrammas officiaes publicados na 
Gazeta do Nort:!, ( orgão offi.cial do Ceará) de 
3 do corl'ente. · 

S. P. -Sr. juiz municipal de S. Francisco. 
-29 de Novembro de i884.-Transmitta com 
uro-eneia ao 'uiz de direito da comarca. o se-
guinte telegramma : 

c Recommendo a Vm. faça intervir seu pres
. tigio e influencia. pes•oal, afim de que corra em 

paz a ele1ção. Faça sejam evitadas esor 
e · não permitt11. obsolutamento força. publica in
tervenha no pleito. Confio au::xiliará efficaz
mente intuito do governo de deixar eleição li
vre a conta dos partidos. Me informe imme
diatamente quanto occorrer na eleição. --Car 
~os Ottoni, presidente da província.» . 

.. S. P.- Uruburetama, 3Q de Novembro de 
i884: ~ Ao Exm. presidente da. provincia. -
Delegado Imperatriz respondeu telegramma de 
V.~ Ex. seguinte : 

c Já. informei sobre áccusação calumniosa de 
ter coagido cidadão Domingos de Souza., assi
gnar depoimento contra José Manoel' Alves. 

' - ' · · - · - ma.do 
praças do ·Arraial para. eleição em que tenho 
me abstido de envolver, Quem passa esses te
legra.mmas falsos é que propala. que no dia ·da. 
~leiçio ha de tomar o delegado de peia, tendo 
gente armada nos· suburbioa da villa, do 9.ue 
sou avisado. Para illudir opiniio pubhC;l 
adianta-se em pedir prov:d~nciaa. C11mprirei 
fielmente aa racommendaçlSea deua pre3iden
cia.-A. Santiago, juiz municipal. 

v. 1.-26 

se fará elei(;ã> desde que acaba de garantir
me capiião Innocencio Braga, influencia.- da. 
liga opposicionista, que resignadamente se 
sujeiLará. á. sorte das urnas. - Continüa esta. 
villa ~em alteração d1 ornem publica. -. 

Nome e morada. do remett•.mte. - A •• ~c;n
tiago. 

s . 
communica.r a. V. Ex. que pacificamente cor
reu o pleito .eleitoral de;;te te1·mo. Parcia.1ida

. · cas na. maior harmonia. suffragaram 
seus candidatos, obtend() : Amaro ava can 1 
i39 votos. Antonio Pinto 43. Ordem publica 
inalteravel.-Juiz de di1·eito da Imperatri~. 

Uruburetams., 1° de Dezembro.- Exm. pre
sidente da. província. -Corr~u regular e pa
cifica. a eleição deste collegio ; manteve o elei
torado toda. moderação ; foi liberrimo o ~xer· 
cicio do voto, sendo satigfeita.: assim a aspira· 
ção do governo. Completa isenção do alferes 
delegado no pleito. Assio;ti trabalhos da. elei
ção, conforme a. ordem de V. Ev. auxiliando 
ao Dr. juiz de direito manutenção de paz. -
Promoior publico da Imperatriz. 

b:-o - ·Exm. Sr. 
presidente.~Eleição deste collegio correu p a
cidamente sem intervenção da força.. Collo
quei-me em abetençiio completa no pleito·.
Alferea Ta-oares~ delegado da Imperatriz. 

20 DISTl\ICTO DO CBARA • 

Collsgio de Coitd o Trail"tJ (doc. n. f a ts. 4) 

No Coité foi apurada om f~~ovor do candidato 
·A. Pinto i cedula. contendo 2 no mesmo onva-
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lo~. o que contra o dispoeto no art. i47 § 4° Cunha Gangorra;· 463. Francisco Ferreira. da 
do Regulamento Eleitora.I de 13 de Agosto de Cunha Gangorra; 464, Miguel Ferreira da 
t88t. :' Cunha Gangorra; 465, Raymundo Ferreira da 

Sobre o collegio de Trairy a imprensa da Cunha Gangorra ; 466, Francisco dos Sant08 
provincia. e a opinião publica denunciaram, Corrê3.. Nada maia se continha em a. dita. 

v d · d · até revisio á ual me rê rto. Eu Cesidio de 
os mortos a os recentemente alistados (de 1"-84)! Albuquerque Martins Pereira. archivisb da 
De facto, nunca. anteriormente houve eleição, secretaria do governo do Ceará, a eacreri.-
em que a vu~ção a.ttingisse ãqu.,lla que_ teve o Francisco de_ Sà. . . 
me I • no ra , • A' aeççio de arreca çio.- m. e . • 
stancia que exporei verbalmente, ninguem .se Sr. presidente da provincia.-Gonçalo de ~..ogos 
atréve a dar documentos contra o eandidato A. Fernandes Bastos precisa, para documento, que 
Pin\.0 ! V. E~. se dign s mandar certifiear pela seere-

Em. todo caso dos documentos que seguem, taria dessa. presidencia, qual o numero de elei
vê-lle 9-ue a votação da acta 96. para· o candi- tores alistados na fregueziã do Tra.hiry, e os 
dato Pinto e 5 para A. Cavalcanti, nio confere seus respectivos nomes, no a..nno de iij83. Nestes 
com o eleitora~o alistado ate 1883. Em 1881 termos pede deferimento.- E. R. M.- For
~via 103 eleitores, diz a acta das eleições taleza, 15 de Dezembro· de tSS..- Gonçalo 
desse anno na secreta:ia da Cama.ra _dos.Dapo- de Lagos Fernandes Bastos. 

hro u t1mo. o entanto, a acta reza ( oca- Certüico que, revendo o mappa da reviaio 
mento n. 3 ), eleitores; e combinando o nu- eleitoral procedida no comarca da.lmperatriz,no 
mero dos que faltaram com as assignatur~s . anno de 1883, constá que na municipio do Tra-. . . . . ' 
nio (•onfere o num~ro. E' verdade, . que a acta 
em certidão (documento n. 3 ) foi passado mes
mo no dia do pleito, logo depois de transcripa~ 
pelo Tabellião; mas já consta que a mesa elei
toral, antes de remettel-a á Camara dos Sra. 
Deputados, alt"'rou a sua a.uthent.ica, afi.m de· 
chegar & combinação doa numeras desej>tdos, 
o que importa dizer:- que houve fàlsifica.
çio. ,. I· to não basta, · toda: via vê-~e, q ne fal-. ~ 

nas assignaturas nem enLre os que faltaram .•• 
Lo~o. no coll ·gio Trairy houve fraude, fosse 
qual fosse ; e em exposição oral espero ·talvez 
convencer,- e que a vo a o esse co egto 
não expremio a verdade.- Oa"alcanti. 

N . 7 .-111m. e Exm. Sr. presiden1ie da pro
vineia. 

O bacharel Gonçalo de Lagos Fernandes 
Bastos, morador nesta cidade, precisa para ftns 
eleitora·a. qur~ V. Ex., por seu respeitavel des
pacho, digne-se de mandar dar-lhe por certidlo. 
11erbo ad vetbum a cópia da lista dos e-leitores 
da p•rochia do Trahiry, desta província, da 
revislo do anno de 1882, o que se pele com 
urgencia.. Nestes termos, E. R. M. 

Fortalezq,. 4 de Fevereiro de i885.-Gon~alo 
·ele Lagos Fernandes Bastos. 

Certifique-se. Palacio do Governo do _ceará, 

· Em cumprimento · do despacho supra, certi
fico que a lista dEll! eleitores da parochia do 
Tra.hiry. desta pl"ovincia, da revisão do anue 
de 188~; ó do teor seguinte: Freguezia do 
Trahiry, districto e quarteirlo do Mundahú: 
458, Justiniano Januario Figueira L!a.hares; 
459. José Januario Figueira Linharea ; · 460, 
Joaê Pires doa Santoa. Quarteirlo da Lavagem. 
diatt-icto do Mundahu: 461, AnLonin Ferreira 
da Cunh3.. Quarteirlo do Campo Grande, dia
trieto do .M1111dahú: 462, Antonio Ferreira da 

cidadãos em numero de oito: 

Quarteirão do Rio de Igna.cio ao districto do 
Arraial: . . · 

i. o Antonio Gonçalves da Natividade. 
.2. o Agostinho de Castro Moura.. 
3. 0 Domingos José de Souza. 
4.o Domingos Francisco de Albuquerque. 
5. o Jose Antonio de Magalhies. 

· Gomes. 
7. o Lourenço Gomes da Silva. 
8. 0 Antonio Bernardo Franco. 

P oC 
16 de Dezembro de 1884.- O a.rchivistadaae,;. 
cretaria, 08-:idio tl'Alóuquerque Martins Pe
reira. 

N. 3.-lllm.. Sr. Tabellilo de notas deste 
termo.- Domingos Barrozo de Souza eleitór 
desta parochia a bem de se a direi to precisa que 
V. S. na fórma do § 4 do art. i49 <lo reg. elei
toral n. 8213 de 13 da As-osto de 1881, lhe di 
sem demora o traslado da acta da eleic;ão, que 
nesta parochia hoje se procedeu para um de
putado geral por este distrieto a. qual acta 1e 
acha tra.nscripta em seu livre de notas ; tudo de 
modo que fasea fé.- Nestes terlllos.- E. R. M. 
-Domingo:~ Barrozo de Souza. . . 

Antosio ltibeiro da Cunha Tabellião Pubüco 

~e. .. 
Certifico que revendo o livro de notas de meu 

cutorio nelfe a folhas S3 e fo14as 34 · verso én .. 
contrai lrmçada a eleioão de quP-trata a pre· 

. sente petiçio e é a aeguinte-Transcri!JçiÓ da 
eleiçlo para um deputado a assembléa geral 
pelo segundo c~culo deRta . provincia- Ao pri• 
JllAiro dia do mez de Dezembro de f894. '• 9 
hora~ d manhl, no paoo da. Camara Manicip'al 
desta Villa do Tra.hiry pre~ente o coronel An· 
tomo Barrozo de Souza presidente da mesa elei-
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' Barros, Manoel de Méllo Fa.lcib, Domingos da 
COsta Oliveira, Lauren&ino José de Mello, José 
Moreira de Souza Sobrinho~ Luiz Barroso 
Braga, Dom1ngos Barroso e ouza, oae er
reira de Góes, Francisco de Paula. Olivell'a, 
Antonio Teixeira Pinto, Vital de Moura Ne
grlo. Raymundo Ferreira da Cunha Gangorra, 
Franklin José de Souza, J"osé Bernardo Gome~, 
Joaguim Herculano da· Cruz, Francisco Niea.eio 
de Mora.es e Jo~é Dias doa Santos. A propoaito 
g,ue o eleitor comparecia exbibia o seu titulo, 
lançava na. urna a sua cedula fechada em bdoa 
os lados C9m os !espectivo!' l"Otulos. e assig~ava 
o . 
i. votação, a mesa mandou lavrar e a.ssignou o 
termo do qual se verifica que os eleitores in-

. · dit livro 

a di_t& a~~ que e~ bef:Il conferi e fielmente para 
aqu1 eop1e1 e aas1gnei com os mes-•rios de que 
tudo dou fé. Eu Antonio Ribeiro tia Cunha, ta
belliio do publico vitalício que a escrevi e as.;. 
signei com meus signa.es publicas e razoa de 
que uso em te$temunho da verdade. O tabelliiio 
publico vitalicio Antonio Ribeiro da Cu• 
nha.. Tinha o signal publico. João Barboa& 
de Amorim , secretario , João Chrysoatomo 
de Andrade, João Antonio de Sall ·s, Fran-

cis<-o Barbosa de Amorim Sobrinho. E nads 
ma.is se continha. em a dita. aeta do que eu bem 
e fielmente do proprio original para aqui co-
pl!~l, não va en o a guns 1gos e nen um os 
lapsos de -penna porque se acham por mim 
resalvados do que dou fé. · 
. Trahiry. f. de Dezembro de i884. -Eu An
tonio Ribeiro da Cunha, tabelliio pa blico vitali· 
cio que a escrevi, ·copiei e a.ssignei com meua 
signaes publicas e rHSos-de que uso. Em teste
munho daverdade.-.A..R. C.-Tabellião publico 
vitalicio.-Anto~io Ribeiro dtJ Cunh. 

fora.m cento e um. Aberta. a urna, a contagem si -
das cedulas produziu 0 nomero de cento e ram e votaram na eleiçio para um ~eputado 
uma, as quaea foram emmaçadaa em acto geral, que teve lagar nessa parochia de Tra
successivo; o presidente designou o mesario hiry • Pede tu,to de modo qu~ faça fé e-E· 
Joio Chrisostomo de Andrade para as ler e R. Mce. -S. Francisco, 29 de Dezembro de 
anuunciou que se ia proceder à apuraçA:o, i884.A. Cavalcanti-Como requer.-Trahiry, 
para o que repartiu as lettras do alphabeto iO de Dezembro de 1884.-Ramos. . 
'eloa outros tres meaar\o$, cada um dos quaes Certifico que aa asaignaturas dos eleitores 
1a eacreventio em 1a11o relaçlo os nomP.s dos qu~ concorreram e votaram na eleiçlo ~ra 
votados por algarismo su.cces~iYo da numera- um deputado geral, procedida. neata paroehia 
qlo natu•-a.l, conforme o art. 146 das instruc- no dia io do corrente, as aaguintes: i Anto• 
q~es. Terminadas a leitura. e a apuração das nio Rib~iTo da Cunha, 2 Frllncisco Barbosa de 
eedUlaa, o secretario da mesa formo11 uml\ Amorim Sobrinho, 3 Francisco X~-tvier de Soa
liata gAral, contendo os nomes de todos os za, 4 .José Joaquim de Gouvêa. 5 Manoel de 
eidadios votados, desde o ma%imo ate ao mi- Souza Lima, 6 Procopio Martins de Góes, 7 
nimo a qual puhlieon em alta voz e é a se- Francisco Galdino da Silva, 8 Fortunato Bar• 

uinte : Bacharel Antonio Pinto de Men- rozo Cordeiro, 9 Francisco Ribeiro da Cunha, 
don~a, advogado e res1dente na or eza, ose em•s e es e ~ e , 
vo~o~; bacharel Amaro Cavalcanti, advogado e Manoel Toxeira. da Costa, 12 Manoel Francisco 
residente na côrte, 5 votos; E:xt 'ahida. uma Pereira., i3 Ray,núndo Xavier de Souza.. 14 Se
cópia desta lista . geral, o presidente mandou bastião Carneiro de Azevedo, i5 Antonio Bar
immediatamente publicai-a. por edital e affi- rozo de Sóuza, 16 Ana.ata.cio Fra.,cisco Br-'"ga, 
xado na portS. do edificio. For ·m queimadas i7 R~ymundo Barroso Sabo~a.. 18 João Rodri
&1 cedalas apuradas promiscuamente. Eu, João gues Freire, 19 An·iré Barbosa de Amorim, 
Barbo•a de Amorim, aeeretario da meaa lavrei . 20 Alexan.ire Barboc;a do Amo rim 21 João Bar
e~ta &eLa da qual bem como da conatituiçlo e bosa de Amorim, 22 João Chrysostomo de An-· 
iatallac;lo da mesa e daa aaaignaturas doe drade, 23 Domiciano Manoel .-te Freitas. 24 A-n
eleitorea no livro 111pra mencionado, serlo tonio Gordiano do Nascimento, 25 Brmto Mar
edrahid&l' eopia1aaignadaa e concertadas con- tins Ribeiro, 26 Malaquias da Motta Leitio, 'ZI· ... 
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Izaiaa Francisco Pereira, 28 Pedro Barrozo 
Spinoza, 29 Anacleto de Castrv Jata.hy, 30 
Francisco de Souza Marinho. 3i Joaquim Mo
reira de .Souza Braga, 32 .Antonio David de 

·.Araujo, 3.3 J~ão Antonio ~e Salles, 34 Francis-

., .. 
Vianna, 57 H~nrique Luiz de Pontes Barretto, 
58 Joaquim Fra.nc1aco de Castro, 59 Adelino da 
Rocha Paz 60 José da Rocha Paz 61 João 
Fra.uzino de Castro, 62 Francellino José Pereira 
e Souza, 63 Manoel Pires de Araujo, 6! Ma
noel Vicente d·e ,Lima. 65 Joaqui~ Juvencio 

. , . 
Joaquim Moreira Barrozo, 68 José Barroso Spi
noza, 69 Antonio Satyro Leitão, 70 Vicente 
Ferreira das Chagas, 11 Luiz Gonçalves Pinto, 
72 Gonçalo Ac::tcio de Menezes, 73 Vicente Fer
reira da Costa Sampaio, 7 4 Luiz Rodrigues da 
Oliveira Santos, 75 Francisco Carneiro da Cu
nha, 76 Anastacio Tabosa. Braga, ·77. José An
tonio da Paixão 78 Luiz Ferreira da Cunha So-
brinh~, 79 Ray!Dundo. Fer:eira da Cu~ha.. 80 

. . ' ~ 
de Amorim, secretario, o escrevi. -Antonio 
bosa de Souza, presiden.te, Joli:o Barbosa de 
Amorim, secrPtario.~João Chrysostomo de An~ 
drade.-João Antonio de Salles.- . Francisco 
Barbosa de Amorim Sobrinho. - Trahiry, iO 
da Dezembro de 1884. E eu, João Barbosa de 
Amorim,· secretario da meo:;a; subscrevi e a.ssi
gn& ·a presente certidão, extrahida do livro das 
assignatoras dos eleitores. ao qual me rP.porto. 

·O -secretario da mesa. - Joao Barb:Jsa de 
.A.morim. 

N. i. -..1884.- Juizo Municipal.- Justi
ficação·.- Dr. A. · Cavalcanti justificante,:Dr~·: 
Promotor Publico justificado, escrivão. -- · 
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus · 
Christo, de mi_l oitocentos e oitenta e qu~ 

termo de Ba..: · 

mnndo C. Sampaio, chefe politico da. loca:li- ' 
dada e inimigo pessoal do justifi.cante, amea
çou publicament'3 c quo o juiz de direito Dr. 
Joaquim Lopes de Alcantara Bilhar dava di• ·. 
ploma ao canditiato Pinto, ou seria. removido. · 
sem demora. » 

3. o Q 1e na vespera do dia 20 (dia da apura
ção), pessoas do grupo supramencionado espa..- ' 
lbaram, que viria da capital um grande des-. . . . . . 

janta apuradora a fazer. · 
o que ·se contêm no _primeiro item, e com 
e1feito chegaram no trem da tarJe á esta ci-. 
a e a gumas praças e tn a, que oram re

forçadas com outras destacadas na. cadêa, 
tendo ta.mbem .vin:.lo no mesmo trem o Dr. 
chefe de policia Pelro de Albuquerque Au-
tran. . . 

4.o Qae a cidade e a comarca de Baturité 
estavam pacificas sem ter occorrido o menor 
facto. que reclamasse a prese~a. do mesmG 
chefe de policia. 

5.o Qlle veill ainda no trem do dia i9 uai 
alferes de linha pardo render o r.ommandante 
do destacamento, qae já. nqui havia, por -este 
achar-se em desliarmonia com o delegado 
Sampaio, o ·qual, deste modo, sabi& nlo poder. 
contar com ·aquelle militar p'lra seus intuitos 
violentos. 

6.o Qlle na tarde do. ~esmo dia f9 o pr~i·: 

pregos todas .as port1s d~ .casa da _ cama~a e. · 
durante a no1te forc1m v1s~as praças d3 linha. · 
guardando o edifficio p0r orde_m do delegado de 
policia nomeado. 

1.o Que depois da chegada · aqui do chefe 
de policia, soube-se que o grupo politico do 
governo, protector do candidato Pinto, . tinha. 
mandado allieiar e de~cer da Serra, grande nu
mero de capangas e ·desordeiros armados para. 
intimi lar a junta apuradora e praticar tod~ 
s::irt9· de violenciaa, comtanto quo não falhasse 
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o·. plano de obterem o diploma para O- seu can
didat.o. 

s~ <> Que o 1>rciprio Dr. chefe de policia, vindo 
de ~-iagem da capital, dissera em um dos car
ros do trem diante de varias pessoas : c que o . . . 
j:liz de direito não qtteria. dar diploma. ao Dr. 
A. Pinto ; :. e na ve1·dade a.penaa aqui chegou, 
se dil'igiu á casa. do mesmo juiz de direito 
a ratar esse o ~ecto. 
· . A' vista dos itens da. justificação (do f4°) 
juro sas:eeição. Baturité, · 23 de De1.embro de 
i884.-P. de Queiroz. 
· Como. requer, marco o dia 26 · ás 9 horas da. 
manhã, em cas:1 de minha a.ssistencia. nesta 
cidade, á Praça do Senador Pompeu. Batu
rité, 24 de Dezembro de i88i.-Ferreira da 
Silva. 

' cialidade, que, constava., acharem-se àrmada.s ; 
• i2. Que, ~endo o .presidente da junta e:::d-

dem dada em bem dos proprios trabalhos e da 
moralidade da autoridade da. junta apuradora, 
a~uelle re.~pondeu insolf?ntemente =.-~que 
nllo obedec1a, levantando logo na occas1~o o 
povo de su:1. parcialid'ide tamanho alarma. e 
confus:!o, que alterou a ordem e deu em re
sultado, o presidente da junta ter-se retirado 
para fóra do edificio, 
· i3. Que, mal ac&.ba.va de dar-se esta. occor
rencia, que fazia receiar um plano oc:culto, 
foi a casa da camara. cercada pela força publi
ca; postos varios soldados de bayonetas ealadas 
em suas portas, e alguns presidentes de mesas 
eleitoraes, que ahi haviam ficad~, tomando as
sento. diz se t~rem procedido a. apuração . da. 
eleição; 

. ' ' . 
Pedro Thomaz de Queiroz Ferreira, que é da 

mar os membroas da. junta aparadora para, . 
na. impossibilidlde de proceder os trahalhos na· 
casa. da camara, terem éstes logar e sem ~e
m ra no edificio da ta escola publica da cidade, 
para. onde si dirigiu lo&'o, acompanh!!'do dos· 

. .. 
jos; 2o, porque, em frente da dita casa, esteve 
posta de promptidão a mesma f-.~rça, que foi 
cercar a Casa. da Camara e de ois es anca.r a 
Manoel de Souza L1ml ; o, porque e cousa. 
publica e notoria, que a vinda do chefe de poli- . 
cia á esta cidade não teve outro fim, senlt'.l 
assentar e praticar meios para burlar tudo, 
comta.nto que o can iidato Pinto recebesse di· 
ploma de deputado. Nestes termos, pede que, 
ouvidas as tesmunhas arroladas com intima
ção do Dr. promotor publtco, se digne julgar 
por sentença e seja entregue á parte para os 
fins de di:eito. marcado os dia,. ~ora. e logar 

. . ' 
zembro de i884.- Amaro Cavalcanti. 

Testemunhas moradores no termo: 
omaz 

2a. Francisco Alv!··a Linhares. 
3• Fr.:~ncisco Ferreira de Souza. Barros. 
4a Dr. José Pacifico Caracas. 
5a João Ramos da. Silva. 
6a. Padre José Joaquim Coelho da Silva. 
7• Raymundo Maciel. 
8• Antonio Ferreit·a Rabello. 
9• Pedro José de Souza.. 

iO Manoel Antonio da Roche.. 
H Honorio José de Bl'ito. 
!2 Dr. Manoel Estellita Cavalcanti Pessoa. 
13 José Carlos Evangelista. 
14 Luiz Nepomuceno da Silva. 
15 Coronel André Epifanio Fçrreira Lima. 
16 Coronel João Pereira CasLello Branco. 
i7 ~bnoe1 Fr~ncisco do Nascimento. 

Manoel Pt>reira. Guedes. 
Francisco Rodrigues P. Landin. 
José Rufino Farreia Lima. 

parcialidade governista, _se prestou erimino
samente a presidir essa reunião iHegal de taes 
presidentes de me~as eleitoraes_; 22 

i5. Que, cerca de EO pass~s dahi, estava ho::;- 23 
.loão Taumaturgo. 
.losé Severiano da Silveira. 

Pedado o chefe de 1 olicia. Aut1•an, em casA. do 2! 
delegado R. Sampaio, um do3 maiores adeptos 2-'> 
do candidato Pint? e t:hefe de partido do go- 26 

27 
28 
2g 

verno; . . 
16~ Que, comtando ao juiz ele direito os 

factos contidos ncs iÇens. 13, i4 .e i5, fez inti-

Luiz Antonio da; Rocha. 
Manoel D11tra d'3 Souza . . 
João Ranheiro lle Moura. 
Manoel Conrado do Re~o. 
Juvencio Ce~ar Magalhães. 
AntonioPinheiro Castello Branco. 
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.3()·.Joaquim Rodrigues Videira. 
··31 Timotheo Ferreira Lima. . . . 

· Certifico que intimei nesh cidade da Dr. 
. promotor- publieo o despacho exaralo na peti

çio r~tro, e ficou bem sciente, do que dou f~. 

vlo, Ray mundo Antonio de Freitas. 

Assentada 

Aos 26 dias do mez de Dezembro de i884 nesta 
cidade de Baturité da provin"cia do Cearã, casa 
do Juiz municipal, 28 supplente •. C!ipi~o Rufino 
Ferreira da Silva., onde eu, esl!rivao, vim, e 
sendo ahi presentes o justinea.nte, Dr. Amaro 
~avalc~uti, e o Dr. promotor _publico, foram 
1nquendas as testemunhas perante o mesmo 
juiz, no impedimento dD e1fe~tivo e do primeiro 
sup 1lente, 1iz este termo. Eu,· Raymundo An
tonio de Freitas escrivão ue o escrevi. 

i• testemunha.-Luiz. Nepomuceno da Silva, 
casado,morador em Sant'Anna, serra deste ter
mo, de ida.de de 29 annos ue vive da. a ricul· 
tura e aos costumes disse nã.da, testemunha. ju
rada aos SanLos Evangelhos em um livro dellea 
em que poz a sua mão direita,e prometteu dizer 

-do. E &3ndo inquerida sobre o~ factos da petição 
que lhe foi lida, respondeu que lhe constou 
qae o grupo politico que apoia. o candidato An
tonio Pinto de Mendonça espalhou nesta. cida
de que a junta. aparadora havia de conferir 
diploma ao referido candidato, custasse o que 
custasse ; qa.e viria d~ capital um grande des. 
tacamento com o Dr. chefe de policia, para 
intimidar á junta apuadora, e . com effeito, 

mas praças de policia. e no me~mo, o dito 
chefe de policia, Dr. Pedro de Albuquerque 
Autran; quanto ao segun.Jo item, ignora inteira-
me qu e ega o e po Ieta ouvesse amea.
çado de remoçio o Dr. juiz de direito Joaq11im 
Lopes de Aleant~r~ Bilbar, sabendo, porém. que 
o delega.lo de pohc1a.,Raymundo Ctcero Sam~Hio 
é inimigo pessoal do justiftcante e é chefe poli
tico nesta loca.lida.de; que a cidade e comarca de 
Baturité estavam pacificas sem ter oecorrido 
facto que reclama.aae a presenç~ do chefe de 
policia aqui; que é exacto ter vindo no trem de 
i9 um a.lferes de linha p 1ra render o comman
dante do desta.enm911to que aqui h·\via, o qual 
con~ta a elle testqmunha. a.cha.va-se em deshar
monia com o delegado Sampaio, que constou á. 
elle t~st-~mun.ha que no dia i9 á tarde o pra. 
sidente da Camara Municipal mandou f~char as 
portas·da mesma camara. a pregos e.durante a 
noite fora.m vistas praças de linha. guardando . .. . -

- ' que é fa.cto publico que o grupo politico pro-
tector do candidato Pinto mandou· descer da 
SerrJJ. mnd~ numero de capangas e desordeiros 
para intimidar a junta àpuradora, constando á 
elle testemunha que uma propriedade do capi
tão ClemAntino de Hollan·la Uma estwa cheia 
dos taes cap·:mgas; que soube por ouvir dizer 
que o chefe de policia·. tendo aqui chegado~ se 
dirigiu á casa do juiz de rlirei1o para. tratar 
acerca do diploma âo can lidato Pintô, igno
r_ando, porém~ si alguma . cousa disse no trem, 

vinJo d~ viagem; que ignora o que •e contém 
no item 9° em relação de achar a Casa. da 
camara f,~chada na occaailo em que o juiz de 
dil'eito foi para os trabalhos, porque quando a 
testemunha ahi chegou, na. qualidade de presi
dente da ·unta eleitora.} ela. Prudéncia · 
encontrou aberta e gente dentro ; que é 
ex•cto ter o Dr. juiz de Direito mandado 
poatar dous o1Hciaea de ju!ltiça. ã entrada. 

' de sÓID~>nte ter ingresso alli o pe,.soal da jun .. 
ta apuradora, isto sabe por ter estado prestintc. ; 

· que é verdade que, achando-se o Dr. juiz de di.;. · 
rei~o no recinto rom outroa membros da junta, 
f.>i aqaelle invadido pelo candidato Pinto e ou
tras pessoas, ignorando, porem. si estavam ar• 
madas; qa.e~tendo.o presieente da junta exigido 
do candi Jato Pinto que obedec,..sse à ordem dada, 
aq uell·~ respondeu nã~ obedecer. . levantando-se 

dizern ter feito a apuração da eleição; que o 
DI". juiz municipal Pedro Thomaz de Queiroz 
Ferreira, que é da parcialidade politica do go
verno, se prestou a presidir, essa reunião doa 
presidentes das mesas eleitoraes; que, cerca 
de 50 passos, ma.is ou menos, da casa da 
camara, estava hospedado o chefe d 'l policia, 
Dr. Auban, em casa do de delegado, Raymundo 
S~mpa.io, um dos maior~s adeptos do ca.ndidat~ 

que sa.be que o Dr. juiz de direito, sabendo que 
a casa. da camara estava cercada e ahijã fune
aionwa outra junta, com o Dr. juiz municipal 
o r mo, man ou lD: mar oa mem ros a Jnn 

apuradora para. a. i a. escola publica dest~ ci
dade, para ahi ser f~ita a apur~ão, visto niO 
poder ser feita na. CRBa da ca.mara ; que ates
temunha, como secr •tario da mesa. apura.dorà 
n& cas" da escola, sabe que o ~uiz de direito, 
tendo m'lndado convida.r os preaJ,ientes das me
sa.s, isto mesmo declarou, e elle test ·munha. 
lembra-se de que esta declaração consta da acta; 
que é verdade quo elle testemunha presente 
se achava, vi11 quando ao sahir a junta a. pu• 
· radora. da casa. da escola com grande numero de 
elE'itore.;;, a força publica. aggrediu e espancou 
a Manuel de Souza Lima., na occaaião em que· 
Java vivas ao Dr. Amaro, 'tendo ouvido dizer· 
que a força publica. fõra mandada por ordem 
do ~eleg:ado d~ policia; que qu·1nt«;~ ao f8o 

• estar o Dr. chefe de policia hospeda~o em casa · 
do c~pitão Raymundo Sampaio, o qu:-1llhe pa
rece ter tido parte nes~es pl1nos e f1ctos que 
se deram, por ser chefe politico e proteger o 
candidato Pinto, , que esteve. de f-1cto, posta' 
diante da casa do.mesmo a forç!\ publica que 
cercou a casa da camara. e. foi depoi<> espancar· 
M moel de Souza Lima ; que .. fin,1lmente,é facto 
publico e notorio que a vinda do chefe ae po
licia a esta cidade não teve outro fim senão 
praticar meios e factos, com~11nto que o 
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candidato Pinto recebesse diploma de de
putado, e mais não disse.-Respondeu ainda a 
perguntas do Dr. promotor, que a força. que se 
apresentou na camarJ. municipal só .appare
eera ~epois. que _com. o Dr. juiz de direito 

' quanto ao facto da requhição da for~a pelo 
juiz municipal, nada sabia ; que não consta a 
elle testem unha ue Manuel de Souza Lima 
seja eon 1eC1 o pe o a cun a e anoe atata 
Eatata eontl"~ quem sob informação' o Dr. juiz 
municipal expedira. por essa occ·•sião mandado 
de prisão 11or ser criminoso, elle testemunha 
t_ado ignorava, e mais não disse, e lido o de
poimento -e achando conforme, assignou o juiz 
com as 11artes. Eu, Raymun;o Antonio.de 
Freitas, escrivão, o e~crevi.- Ferreira da 
Sil"a.-Luiz Nepomuceno da Siloa.-A .. Ca
,alcanti.-Alvaro T. de Souza Mendes. 

dato Pinto; que o grupo deste tambem espa
lhou nesta cidade a noticia de vir um d ·ttaca· 
mento da ca i tal com o chefe de alicia 'J)ara 
mttmt ar a JUnta. apura ora; e corn e etto 
vieram no tl•em do aia i9 algumas praças de 
linha, o chefe de policia Dr. Pedro d~ Albu
querque Autran e um alferes para render o 
comr11andante do destacamento que aqui estava, 
diz-se em de~harmonia com o aelega.do de po
licia ; que a cidade e comarca. de Batt1r1té, 
estavam pacificas sem facto algum que recla
masse a. vinda do Dr. chefe de policia ; que na 
tarde do mesmo dia 19 conaton a elle teste~ 
manha tnr o presidente da cama.ra municipal 
mandarlo prPgar todas as 11ortas desta, e du
rante á noite foram vistas pral(as de linha guar
dando o edificio da mesma. camara., por ordem 
do delegado de policia ; . que é facto, ter-Re sa
bido que o grupo politico, do candidato Pinto, 
mandou descer capangas e desordeiros armados 
pa i_n imi r · a , 
ouviu dizer por parte dos Holland·,s. Que o 
chefe de pohcia, segundo disseram a elle test"l
m:unha, pessoos vindas da capital, no mesmo 
.trem, havia declarado nesta viagem, que 
viJlha. a Bat1:rité_, fazer o juiz de direito dar o di
ploma ao Sr. Antonio Pinto, e que de facto aqui 
chegando dirigiu-se 11ara casa· do Dr. joiz 
de direito a tratar desse objecto, e a test~
. munha . ainda ouvia dizer que ó chefe de po
licia dissera na. casa do Dr. Bilhar que havia 
jua-jo pela honra da mulher que elle Bilhar 

havia de dar o diploma a Antonio Pinto~ Que 
a testemunha esteve presentfl aos factos se
guintes:- Quando o juiz d1 direito. indo 
iniciar os trabalhos da janta apuradora, 
Pncon~Otl a casa da cama~~ ft?ehada, e só 

• 
formal :10 porteiro, que viu o juiz de direito 
mandar postu dous offi.ciaes de justiça. na 
entrada da. grade ue ae ara o recinto, com 
ordem aómente .e ar Ingresso ao pessoa 
junta apuradora ; . que apenas achou-se no re
cinto o mesmo juiz de direito com outros mem
bros da junta foi aq uelle invadido pelo eandi.iato 
Pinto e outras pessoas estranha!:, que constav_a 
estarem armadas. Que é verdade ter o pre,i
dente da junta exigido do candidato Pinto que 
obd~>cesse á. sua ordem ern b~m dos trabalhos da 
propria junta~ ao que o mesmo candidato res
pondeu não obdecer, e levantando-se na occa-
·- -

' . 
termo, Pedro Thomaz de Queiroz Ferreira, por 
quem-elle ignora; mas é certo que elle com 
varias 11rcsidentes de mesa que alli estavam 
tomaram assento, e os vio estar fazen<!o a 
apuração da eleição; que cerca de cincoenta 
passos da casa da ca.ma.ra estava. hospedado o 
Dr. chefe de policia Autran, em casa do dele
gado Sampaio. um dos adeptos do candidato 
Pinto e chefe do par~ido do governo. QuP. é ver

. iz e ir ito 
achat·-se a casa da camara cercada e ahi func
ciona r outl'a junta, elle mandou intima. r os 
me111bros da junta apuradora. para na. impossi-

e proce e a 
edificio, tivesse estes logar na. casa da primeira 
escola publica desta cidade, para onde se dirigiu 
com os presidentes das meaaa que compare
ceram e ahi procederam aos trabalhos referidos, 
a. q o e tambem assistiu a testPmunha. Que ao 
terminar oa trabalhos da. junta. apuradora da. 
casa da escola, elle tAstemunha ouvio uma pessoa. 
dizer que a força publica descia de carreiras 
dos lados da casa da cadêa. Que com effeito, 
tendo a mesma junta concluido os trabalhos e 
sahido, a poucos pa~sos da mesma. casa da escola 
se vio a força publica que vinha em direcçlo 
e logo quasi ao enfrentar a residencia do Dr. 
juiz de direito Bilhar, abi os soldados se arre
messaram sobr·e um homem que vinha na. mul
tidão, e prenderam-no ou seguraram-no, e, 

sobre o preso, elle testemunha ouvio esta phraae 
do Dr. jniz de d reito, que já estava á porta de 
sua casa- Soldados. não dêm no homem ! -. e 
continuando o baralho, muitas pessoas presentes 
procuraram aca.lmd-o, entre as quae.;; elle tes· 
tomunha. e logo depois o alferes de linha. Fausto 
Augustó de Paula :Barros, o qual, retiran-Jo os 
soldados, pedi o ao povo que se aq ~ietasse, e. aos 
cidadãos presentes qae o a.uxil1assem msto • 
Que quanto . ao fSa e .ultimo quesito sabe que o 
chefe de policia esteve hospedado na casa do 
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délega-:lo de policia . Sampaio, chefa governista. I edificio nosse dia, e que o delegado tendo man
e êoaut.or deáses · -planos e manejos politicos ; dado e~igir do commandante do destacamento 
que vio a força pttblicl. posta de promptidão na. 1 Euclides para guardar o edifi.cio da camra, 
frente da casa. onde esteve hospedado o chefe aquelle ·respondera que ~ndasse ao · novo 
de· policia, o qual, é publico e notorio, não commandante do déstamento·o alferes que aea
teve outro fim com a soa vinda a es ·- · ~mbem lhe contotZ que 
dade sinão fazer com que o candidato Pinto rece- foram vistas praças de linha· em derredor do · 
besse o diploma de deputado, e mais não disse. edi.ficio da comarca na noite do dia i9, . por or
Respondeu que ignora que a força. collocada. em dem do delegado de policia; que se espalhou 
ren e a amara umc1p osse requ1s1 a a nes a a esc1 a o povo a serra, por parte 

pelo Dr. juiz mnnicipal: sabe, porém, que este gente do éandidato Pinto para intimidar a junta. 
juiZ municipal só assumira a. presidencia da apuradora, e que de facto desceu não pequeno 
mesa eleitoral depois que o Dr. juiz de direito nnmero que estava. na rna onde mora o Sr. João 
se havia. retirado~ sendo chamado sem saber do Rego Falcão liberal governista; que consta a. 
porque ; qne ignorava que Manoel de S)uza elle testemunha e foi voz publica nesta cidade 
Lima, de que falia a justificação, seja conh"'- que o Dr· chefe de policia dissera no trem de 
cido . pelo a.lcanho de Manoel Batata, e Linha. viagem, que vinha. fazer o Dr. juiz da. comarca. 
sido prezo à requizição do Dt·. jüiz municip::~l. dar diploma ao Dr. Pinto, e qae na. verdade 

- como crjminóso . e. incurso no a.rt. 205 do Co- aqui chegando se dirigiu a casa do Dr. juiz de 
digo Criminal, e mais não disse-a-s--pe · · · · 
do Dr. promotor ; e lido seu depoimento e 
~chando conforme, assignou com o juiz e Dr. 

romotor a ·astificante. Eu Ra m ndo An o-
ni~ . de Freitas, escrivão que o escrevi.-Fer
r-eira àa Silva. -Andre Epifanio Fernandes 

. Lima.--4.. Ca-oalcanti.-Al-oaro T. de Souza 
~~-~-------------------n~~rnri~~~~~~~~~n----

3& testemunha.- Capitão Thomg,z Lourenço 
de Castro e Silva~ casado, de idade de 45 annos, 
morador nesta. ci:iade, natural da. capital desta 
província, que vive de agricultura, e aos cos
tumes disse nada, testemunha jurada aos Santos 
Evangelhos em um livro delles em que poz sua 
mio direita. e prom~ttea dizer a ver.lade do que 
soubesse e lhe fosse perguntado. ·E sendo inqui· 
rido sobre os factos da justificação ue lhe foram 
• '-~--1 • 

dade que o grupo político que apoia o candi
dato Antonio Pinto ameaçara que a junta. a.pu· 
rado havia da conferir diploma a. est~ custasse 
o qne cus sse, e ta mesmo 1saera uma peuoa 

. ao po.~tsa.r pela. porta do Dr. juiz de direito, es
tando pessoas da familia d1ste á janella.; que 
ignora si o delegado Sampaio fez alguma. 
amea9a. deremoçlo ao Dr.juiz de direito Bilhar, 
ca10 nlo desse diploma ao can~idato Pinto ; 
q ut tambern se espalhou nesta cidade 
o boato de vir da capital um destacamento 
eom o chefe de policia para intimar a junta 
apuradora, a que de facto vira. no trem do die. 
i9 algumas praças de linha, o Dr. chefe de 
policia Pedro de Alb·.1querque Autran e utn ai
fere• para render o commandante do destaca· 
mento desta. cidade, ig-norando si e~te eat&va. 
em desharmonia. com o delegsdo de policia. Que 
e3ta cidade a a comarca. de Baturité, estavam 
em paz, ssm'facto algum que reclamasse a. vinda. . . -

' nenhuma autoridade dologar, como elle teste-
munha. viu o ju:iz mun:icipal Dr. Queiroz· affir
mal-o ·ao Dr. juiz de direito da comarca. Que 
João da Marta e Raph1el da Luz, pessoas em- · 
pregados porteiros do· alldictorio e da camsra 
disseram .. a elle testemunha que o vice-presi
dente da camara havia baixado uma -portaria a 
tarde do dia i9 que todas as chaves do edificio 
fossem entregues ao porteiro da camara só· 
mente qne é Raphael Fernandes da Luz, e que· 
consta-lhe terem sido pregadas as portas do 

da junta.; que ahi se achando o Dr. juiz de 
direito com outros membros da. junta, achou-se 
tambem o candidato Pinto e outras pess-oas ex
tra~.n.hs.s ; que tendo o presidente da junta exi
gido daquelle candidato que se retirasse com os 
demais, aqu~lle respondeu que nã_o sahia por• 
que não queria, e que _tendo-se levanta:io gran
de voseria e confusão, o Dr. juiz dà direito se 
retirou para fóra do editicio. Que apenas reti

. iz de direito, elle testemunha, vol 
tando a casa da camara encontrou esta com·sol,;. 
dados de bgyonetas ealladas em su!l.s portas, e · 
dentro alguns oresidentes das mesas eleitoraes 
raum m so a pres1 enCla o r. JUIZ mun1c1~ 
pal Pedro Thomaz de Queiroz Ferreira tratando 
da apuração da eleição ; que o alferes comman
dante lhe dissera que el'am fi as praças que 
nesta occasiio estavam na. casa da camara ; que · 
ouviu dizer ahi, que o Dr. Juiz municipal de:.. 
clarára. ~ue, tendo o Dr. jutz de direito se reti
rado, elle assumia a pres de11cia da junta; que 
na occasiio o capit!o Clementino de Hollanda 
Lima, chefe graúdo, deelarára. a Francisco Al-

. ves Linhares, que ai o Dr. juiz de direito Bi-
1har quize<Jse ir para. a junta. na. cP.sa da. camara, 
p3.ra dar diploma ao Dr. Antonio Pinto que 
fosee, do contrario não; que ha. 50 passos mais · 
ou menos, estava hospedado o Dr. .chefe de po
licia. Autran, em _casa do delegado Sampaio. 
politico exaltado . por .P~rte d~ ~overno. Q11e -

• 1 

da camara se achava cercada e ahi funccic
na.n 1o uma junta, áquelle mandoa intimar os 
membros da junta apuradora para, na impossi
bilidade de proceder esta. os t•:abaJhos na casa 
da camara, terem estes logar na. casa da pri- -
m9ira escola publica desta cidade, para· onde se 
dirigiu com os presidente-; das mesas que com
P-ªreceram, e abi procederam os trabalhes. Que 
estava em casa de Francisco Alves Linbares, 
na rua. onde é a casa. da. escola em que o juiz de. 
direito aca.bava de fazer, ou fez apuração, -viU:-
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quando o povo sahia da c<tsa da escola,e logo de
pois ossold~dos de facão d •sembanllado;; em acção 
de d:·•r gol?es, a ouviu dizer que tinham 
da o em um ho.nem. Na occasião, elle test~>mu
nha e o a.lfere '• co1·rendo pa1·a. c> logar, ahi em-
reo-a.~·a.m os meios ara. a aziguar o barulho 

que havia, o que com ~ 'fe1to con~egutu, ten o 
o al fer·~B feito os soldados volta.r para. o q ua1·
t~L- Quanto ao dec;mo oitavo e ultimo it<>m 

dado em casa do capitão R11y1nundo Cicel'o Sam
paio. chefe politico gov~>rnisL!i, e capaz ele to
dos estes plano~ e manej 1s ; que ouviu dizer 
quq a força publca que cercou a casa da Ca
mara, esteve de promptidão em frente da casa 
do delegado onde e-t t v&. o Dr. chde de policia, 
que a vinda deste· á Baturité, é facto sabido, 
não teve outro fi.u sinã•) coagir a junta apura~ 
dor.-~. e mais não disse e nem foi pe•·guntado. 

o as-
si:rnou coro o ju1z o Dr. promoter e justifi
san te. Eu, Raymundo Antonio de Freitas. escri· 
vão9 ue o subscrevi. -Fer,·eira da Sil'Da.-

, ' ' ~ ' 
em. S. Francisco, sob1·e a serra deste t<>rmo, na-
tural de S. Be1·nardo das Russas, que vive da 
agricultura. e aos costume.;; d:ase nada. : teste
munhajuradt aos Santos&•angelhos em um li
vro delles em que poz alia mão direita e promet
teu dizer a ver l :d~ e o que <oubesse e lhe fosse 
perguntado. E sendo in•1uirida. sobre· os factos 
da j Li StLficação qu~ 1b.e foi lida. Respondeu qu11 
mutta.s pessoas lhe Jisser·a.m que o grupo poli-. . . . 
to9 havia pro;,alado nesta cida.•te, que a junta 
apuradora havi11. de d.,r o diploma ao can:lidato 
Dr. Pinto, custasse o ~~~ custar;~se ; que ta.m· 
bem ounu tzer que o 9 ega. o e po lClll. ay· 
mundo Cícero Sarnpaio havia ameaçado de re
moção ao Dr . juiz de direito Bilhar, ca1o o1te 
não des~e diploma ao mesmo cand d •to i qtte 
na vesperiL do dia Jn apurac:lln o me-tmo grul'o 
politico espalht•U o boato de vir um c!eataCil• 
meu to com o ch':'fe de policia para intimidar o 
forc;ar o.j unta apuradora, e do corto chogo.1·am 
no t.rein doue dia vari111 praças do linha. com 
um alCeros, por comman :ante do deetacamento 
que vinha. 1•enlier o daqui, por constar que 
estava &m desbarmonia com o delegl\ lo Sam· 
paio ; que tamb ·m veiu no mesmo trem o Dr. 
chefe de polic ia Pedro de Albuquerque Au
tran ; que a ci lade e c,•marca. de 1:Jaturité esta.; 
va.m pacifiC>lB, sem facto alg•1m que reclamasse 
a. vinda do Dr. chefe de policia. Que na tarde 
do d1a 19, a tP-st u , · · · , 
foram·maniadas fechar a. pregos as portàs da 
casa da. C'a.mara, por ordem do presi.lente de:;ta; 
e du-rante a noite foram vistas praças de linha 
guarda.nd) o edificio, por ordem· do delegado 
de po:icia ; que depois da · chegada do Dr; 
chf>'fe de policia s6ube-se que, grande nu· 
m.ero de · capa.ng's fôra man tados àeacer da 
serra · para intimidar a janta apuradora.' ; 
q_ue elle testemunha. viu ne :ta. cidade algun:; 
alguns criminosos fazendo pa.rte daquelles; 
gente dos Hollandas, qae protegem o candidato 

V. I.-27 .. 

Dr. Ptnto; que, entre os criminosos vistos no
tou Pedro Constantino e Firmino Miruóca. 'Que 
sabe que o Dr. ~hefe d_e lJOllcia, apenas aqui 
c~e~a.ndo ;!a capital, fox á c: sa do Dr. juiz de 
du·e1~o. tratat: J~ssB negocio de apuração e o 
Dr. JUIZ de d1re1to ficou bem aborrecido. Que 
n? _xa . , ora a. e1, t~ndo o LI:-. juiz de 
<;hrelto 1 lo assistir ou iniciar os t aba1ho8 da 
Junta. apuradora, e.le testP-m unha, csb ndo pre-

. ' . 
chada e sóm·mte lhe foi abe•·ta. a. c;tsto · q uG 0 
~esmo ~r. j_uiz ~e direito fez postar d~us offi
Claes _d~ JUStiça a entrada da grade que 8,·para 
o recJDt.o, com ordem de sómente entr:•r 0 p~s
aoal ~a ~unta ; que entrando o mesmo D1·. juiz 
de d1retto com outr •. s merobros da junta foi 
o rec:into invadido pelo candrdato IJl'. p"into, 
com duas outras pessoas de caracteres desco
~he?idos, que s·~ d1z a e -tarem armadas ; 4 ue o 
ustlfican t ndo ne a oc sião r 1· mad 

e!1trar, ou gue sa.his<>e o out1·o canJid,ato, o pre
Sid ·nte d 1 JUnta negou a ent~ada ao primeiro e 
<Jrdenou que o segundo se retirasse ... o recinto 
c m s5 , c 
dec~u ; e então, ltwantaud )•Sfl gr;,n,fe abrma 
e confusã) no povo presente, dr>ntro do sulào da 

i~s.o o. Dr. juiz de direito retirou-se para fóra. do 
e llfic10, dueodo qu0 desmor·alisado não ficava. 
Que, da.do~ os factos que acaba d'l dep·1r, foi a 
C»Sa. da ca.mara cercada pela fJrça publica, sol
dados postos em suas portas, com rufl~s à boca 
da._arma, e. dentro do salão, va.rios presidentes 
de m.e~as reuni os, sob a pres1dencia do Dr. juiz 
mun1c1p l do termo, P1•dro Thom·cz de QuPiror. 
F•~rreira, que é Ja. parcialidade governista. tra
taram da apuração da. eleiç:lo, que ellf3 teste-
m un a ouv1u 1zer na occas1 o quo o r. JUlZ 
municipal assim havifl. obrado por ordem do 
chef~ ~ · pol!c:a, o presenciou o me,mo Dr. juiz 

, . ar assento :-o Dr. juiz 
de d iret to se tendo rotirado, esta cade i r , me 
compP.te-; que, cerca de cincoenta. passos da 
casa da caDlara. estava. hospedado o IJr. chefe 
de policia, em caRa do delegado Sampaio, um 
rloa adeptos d' car1didato Dr. Pinto e chefe po
litico d:L Joc·,fidade. Que, tflndo constado ao 
Dr. juiz de dil•eito os factos de acb ~r-so a casa 
da camtirà cerca la e ahi f•mccionando uma 
junta, com o Dr. juiz municipal, mo man
dou intimllt' os m(.\wbros da junta apurndora 
pura, na impossibilidade de proceder aos traba
lho~ na ca11a t.la camara, terem estes logar na 
primeira escol~t. publica da cida.ie, onde, com 
atreito, se reuniu, com varios preside:ltes de 
mesas, e procederam á apuração. QuR, termina
dos os tra b •I h os da junta· a-paradora da c as~ da 

h t:: com o deldo:a.do 
segando ouviu dizer, mandou tomar o livro das 
a.:·tas, e que ua occasião aggr-ediram a um ho
mem, qne elle teS"temunba· não .conht'!ce, mas 
que . vinha com o povo que vinha da casa da. 
eseola, e o e~panea.ram, ignorando si o mesmo 
individuo tinha. algum crime. Quanto ao decimo 
oitavo e ultimo quesitn, que é VP.rdade que o 
Dr. chefe de policia. e~teve bospedalo em casa 
do deleg do de policia, Raymundo Sampaio 
co-autor de tl')do~ estes · planos e manej~ 
politicos,que em frente da ca.sa de sua hosp6 • 
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dagem po~tada. a mesma força publica. que 
cercou a ea-.a da C;~.marR e foi depois espancar o 
individuo dfl que já. faUou; que é um facto aabi
do e notorio que a vinds.-do :Dr. Chefe de Poli
cia á Baturité, não teve ?utro fim senão per-

' 
candi lato Dr. Pinto. Disie, nna.Jmente, que 
depõe por ter presenctado todos os factos que 
se d'ram sobre a a~ura ão no dia. 20 do 
corrent~ mez ; e mais não diss'l, nem lhe foi 
reperguntado, e sendo lido e achado conforme 
assignou com o juiz, Dr •. ·promotor e justifi.
caute. 

Eu Raimundo Antonio de Freitas. escrivão 
que o escrevi.- Ferrei1·a da SilDa.- Timo~ 
theo Ferreira Li.ma.- A. Cavalcanti.- Al
"Caro d.e Souza Mendes. · 

& testemunha. - João Ramos da Silva, de 

Santos Evaugelhos, em um livro delhs em 
que poz sua mão d1reita. e jnrando dizer a. ver
dade do ue soub sse e lhe fo-;se e r untaio. 

sendo inquirida sol're os factos da pettção 
que lbe foi lida, respondeu que ouviu dizer 
nesta cilada que o grupo politi.co do candidato 
Dr. Antonio Pinto, propalou nas proximidades 
do dia da apuração, que a junta. apuradora 
havia de eonferir diploma ao dit, candidato, 
custasse o que custll:"~se sendo certo que João 
Thaumaturgo lnor&dor neeta cidade, provou ·de 
f& que é morador e eleitor, dissera a elle &eJte
munha que .o Dr. joiz de direi~o Bilhar havia 

ças em frente ou na calçada da ca~ da camara; 
que além disto estando com o alferes Paula 
.Barros. logo depois, o lhe f..tlla.ndo a respeito 
este não nPgoll, e disse que era. ex.a.ct.o pois 
tinha mand:--tdo para esse fi~!! t:es soldado~ e 

. . 
Q11e o grupo politico do canditado Dr. Pi~to, 
E~egundo se Pspalbou neat.'l cidade, mandou jun
tar e deeeer rande numero d~ ca. ao as da. 
serra, para c· agir a juata anurador;l, e que o 
proprio advogado Martinbo Rodrigues lhe dis
s • ra. ter ama carta para. serra, mandando des
cer trinta homens ; que urn indi.riduo qne 
s~rvA de estapheta dissera a. ell~ tPstemunha e 
a José S·~veria.no da Silveir!.l., n"gocianto. n~ata 
cidade, que no dia. 20 peJa. manhã. o agente do 
correio havia. ordenado que queria todos os es
taphetas em sua c:&sa ; qu~ o numero de esta
ph_et.as que aqui serve sobe de 20 a 30 indivi-

uos. 
Qu3 ouviu dizer a Francisco Ferreira. de 

Souza Barros e ao Re~&rendo- Coelho q~e vinha 

ao Dr. juia de dir(liLo liilh·•r, o~·•o e1to a4o da junta apur!ld •l'&; que achando·•'\ o meatllo 
deaae o di~·loma no Dr, Antonio Pinto ; que Dr. juis de direito no racintho com outros mem· 
DI YMPAra do dia da apuraQ«o, eap~lboa•te bro• da junta, fui aquqlle invadido pelo oan li
nesta cidade, e elle tutemunba loo no jornal dato Piat.o, acolnJ•anbado de dali& outra• flgu· 
Ctartm•e o boato da •inda de um det~aoamento raa dt1oonheeidu, que contava fazerem parte 
e o Ch-.fe de Polioia para intimidar a junta de una capangas que Vicente Alves Linhares 
apuradora, o com ef&i&o no trem do. tal" !e o dilllfU'A a elh testezn,mba terem vindo de 
Dr. Chefe do Policia Pedro da Albuq•1llrq11e Trabiry; que o prelidenh da junta tendo exi
Autran, algumu praça" d1t linha. e outras da gido do candidato Pinto que em obediencia a 
oanba, oom um alferea para render o eommaA• 111a. ordem uhiase do recintho com as demais 
dante do de1tacameDto •ctui exi•Lente, e «JUI •• : pe110a1, o mesmo candidato declarou nio obe
diaia o del,•gado de polima. nllo eat..r aat1sfeito deCel", o entlo tendo·ae levantado um grande 
com o mesmo. porqut na elei9ilo pattada havia alarme e pertarbaçlo da. ordem. o Dr. juiz de 
ugado uma• praças ao mesmo delegado-, facto direito presidente retirou-se para fóra do re
qus ~ mesmo ex-commandante Àavia referido eintbo. 
ao tenente Baptista morador nesta cid11de ; · . Que o quartel da força fica po11CO distante 

P- a cidade- e comarca de Bat11rité: estavam da. casa. delle J:ostP.munha. • ue lo o na ma-
em. plena paz, eem facto algum q.ue reclamaBSe nhã do dia 20, estando á sua porta vio parar 
a prese.uça; do D~. Chefe de Policia. Que é : diante deUa o cabo que andava re: nindo oe sol
facto ter o presidente· Camara Municipal m,;n- · dados entregar a um. soldado um cartnx.o de 
da4o pregar nas- portas da. casa da_ Camara pelo · ballas, e vendo este exigir as espoletas, áquelle 
porte=:ro da. mesma.. na tarde do dia i9, e- : met9ndo a mão no bolso tirou um. Pmbru
eh3Dlado a ai as eb:avea da mesma eamara,. ' lho- e disse, e13tão aq,ui ; que desde 7 horas 
e ' iata a testemunha- sabe por· ouvi.r- rtizer-; : mais ou menos do ·mesmo dia a . fot"ça pu
qtr.e: na llf>ite m:. mesmo dia. Manoel Con- : blíca aqui estaca !a foi posta de · promptitli'o 
r.ado do ~e~ teado· dito a. elle testem~n~a . no quartel, e distribu~do o carL u~a.ue; q~e 
que. h<rV~aa pr&91lS gua:rdsndo o ed:tfic1o ! que dado o facto da sah1da do Dr. _jUIZ de 'h
ãdifieio da cama.ra, elle testemunha. duvidou. · reito· da casa rla camara, foi esta logo eercad.1. 
m• i.DdO v.,riftcal.-o eacoDtroa. aa. metmae pra.. pela força publica, e soláad01 de bayonetas oa 
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refles calados estendi~os em linha defronte de , de diNito, _dizia.m que no tlia seguinte 0 no 
sua~ po:t'ls, o que v1o elle testemu~ha; e por ~r. Antom·J Pwto teria diploma ou sahi1·ia 
ouvtr dtzer soube que alguns presrdentes de Clnza, e qü~ neste mesmo 19 o Dr. chefe· 
me~ lá ,;euniàos ~s_tava f~n.cdonando sob a dG policia Autran di,.sera no wagon da es
pres1denc1a do Dr. JUlZ mumcrpal Pedro Tho- trada de ferro ao tenente Souza. Barros ue . . . . - . . . ' 

• I 

Francisco Al'ies Linhai"es tendo ido a casa da 
camara. e perguntado ao c •pitão Clernentino 
de ~oll_anda L~ma. chefe graúdo, si o Dr. juiz· 

t 1 o. ta v par ,.ze~.· a apuraç o, 
a quem respondeu qu·~ para dai" o diploma ao Dr. 
Antonio Pinto podia ir,do ClBtrario estwam pre
venidas. Que c:~rca le 50 passolil da casa da ca-

. mara e~taV3 hospedado o Dr. chefe d~ poh~ia, 
em ·casa do •!alegado Raymundo Sampaio. chefe 
de partido de governo, e inimigo do justificao
te; que tendo contado ao Dr·. juiz de direito o 
facto de achar-se a casa da ca.mara municipal 
eercad-1, e a.hi funecionando uma junta, ·á 

' .. . . 
-

apuradora. para, na impossibilid:•de de proee- pela mesma aucbridade, por inf .rmação- do 
der o• trabalhos na casa da camara t rem Dr. juiz Je. dirieto, em virtude de uma ordem 
estl"s lo o-ar no edificio d t ta escola ublica de habeas-cot" us revr~ntiva • ue é exacto na 

ctdade, onde 1·eun1 o com os· presid·entes de tat"Je d·e 19 o presidente da camara municipal 
mesas eleitora., s, que C!;ffip\reeeram, ahi fi- baixou uma portaria mandando ciespeijar seus 
zeram os trabalhos ia a-p_n~ção, o que ~abP- a f~ndos o por~eiro dos audietorios qne alli lia-

, .. 
que ta.ml>em pres·•neiou ·o facto de, quando a gundo consta foram até pregadas, e guardadas 
jnnta apllradot"a, o Dr. jniz de dir~ito e mais á. noit•' por soldados ; que detJOÍ'> da chegada d·o 
pessoa-s sabiram da. casa da. escola. e logo de- Dr. chefe de policia a. esLa cidade o grupo po
pois, quando Javam vivas ao justincante, ser litico Jo governo til\ha, ou mandou descer da. 
aggredido e esperando pela força publica o ci- serra capangas que foram agazalhados perto da 
dad!lo M-anoel tte Souza Limll, que dizem. Qllan- casa. de Jolto do R~go Falcão • que é facto ter o 
to ao i~ e ultimo arti-go di'rei o seguinte : que Dr .. chefe de policia. na. noite de i9 procurado 
o Dr. eh.efe de pol cia esteve hospedado em o Dr. j11iz de · direito por tres vezes,, talvez, o 
ea.ea do deleg11do Sampaio, chefe politi.co do go- assumpto de taea conferencia fosse & dacçllo do 
veroo, e como a ntor de todos est~s manejos, · diploma ao Dr. Pinto, sendo tlue na ultima vez 
segundo elle presume por ser chef~ ; que dis- t qae sahio da casa do mes"Uo r. juiz de direito .. 
saram a elle tPBL·~munha que a força publ'tea consta ter aotl'r'ido. uma quêda o mr.11uo Dr. 
tivera estado de promptidlo na. frente da mas.. chefe de polloia; que e verdade ter o Dr. juiz 
ma.. ca~s, oa1 e ea.ava. o e p 1c1 . e l.l'el o . enco ra o a casa cama et• 
hospedado; que e cou<~a sabida e mesmo presa- ; xo.da no dia da apuraçio, maudando o mosmo 
mivel·, em vista do~ factos que a vinda do Dr-. : j~iz logo cie sua cliegad& abril-a ; que ó oxacto 
chefe d'e palie: a. á Baturité. n!o teve. outro flm , ler o Dr. juiz de direi-to probibido o ingresso 
aenão coagir a Junta apuradora.. a· olar diploma ! de pea1oai e1tranhas, quo nlo ftzesaem \llirte da 
ao candidato.Antorrio Pinto, e maia, nlo di111~, l Junta ~puradora, no !oci"nto da.. moocma c.11a, 
e nem lhe fot" pergun~do. E sendo ltdo o d·opol• 'onde tulha do funcc.1onar a d1La j11nt.a, aom 
menta e achando confbrmA, aeaignou· com o :duvida aconselhado pelo quo aa l~'palhava, 
juiz, Dr. promotor o justiftoàn~e. E ao, Ray· :quanto a violenci:la e ameaçaa a •nus membr-o•; 
mando Antonio de Freitaq, e~cr.ivlo que eacre- ; que ó exacto ter o Dr. Antonio Pinto evadido 
vi.- Ferreira àn Sihuz.-J'oào Ramos. da· i com deeobedienei& a ord·am do Dr. Juiz de di
Si!T>a.-A:. C·a,alcan·ti .-Alvaro de· Sou:a . rei to à quem o recinto reservado aoa trabalhos 
Mendes. . ;da junh, equequantoaa pes1oaa arrnado.asaba 
~ testemunha - .Dr. Manoel' Estellita Ca· · elle re;:pondente que foram q uasi todos Armadoa, 

valcanti Pessoa, casado, de·3t ' annos de idade, e·no·m"lio del!as, cito ca.pangas mantlndos busca.r 
morador nP.sta cidad~. natural' da. fr,..g;~ézia de : do· Trahiry pelb· Dr-. Antonio Pinto; segunlio lhe· 
G_oyana, da. pr.ovineia de P·ern-ambuco, , que affirmaram· pes.soas· ~e fé .. Que. é exacto. ~ue 

testemunh·-t jur~da aos Santos E\tangellios et~ 
um livro delles em·qul'l poz sua mifO direita e· 
prometteu dizer a verdade do· quq soubesse e 
lhe fosse- p~rguntado. E sendo· i:nquiridk· sobre· 
oa. tà.ctos da peti((ãO. qu-e lhe- foilii-ia.- Res
P?ndeu que era·v· ~rdade ·que nas prox~td.S.ães do 
aJa. 20· ·do~ corrente-. o; gru-po qu·e-· ap.01a· o· candi .. 
dato Dr. Antonio Pinto· propalou que· a· j11nta 
apurariora havia de confr~rit>·di ploma a, referidb 
candidato,. sen ;o q~e na. tarde e n · noi-te·d~ ~~ 
pessoas que passavam pela ealçadtr do• Dr-. JtllZ 

A-ntonio 'into, levantou-se no m~o,dos· con
cutTentes·que eram muitos, ce~:LO" movünento•&
vozerias, de· que era· licito·receia·n~omo cone~ 
auencia' necrssaria. grande· barulho,. porque· o 
povo era muito, e· que justam-ente' por causa
deste ineidente; foi q ne· o· D"r. juiz· de. dit-eiw 
retirou-se·do·recinto·. Que· é exaeto· q~e · a.penu 
retirado o Dr ~ juiz· de· direit.o, foi a casa da. ca
mara CSl'cadai & postos vario.;; so}dildbs de· ?aro
aetas· calladas; eonfórmetlhe disc;e-o oftlc1al: deo 
justiÇa'· M&Doel( Francisco· do N».Scimento ;-queo 
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elle respondente fei de proposito observa~ isto, dissera-Sei que o Dr. Bilhar nã.fl dá di ,}orna 
e que quanlo chegoa., viu estarPm soldados l ao Dr. Pinto, mas • lle serà removido -Qne 
preparados ni frente do edificio da ca.ma•·a, e 1 na vaspera do dia 20 e ·paUtou-a~ nesta cidade 
qu") por e~sa occasião soube que o capitão Cle- o i>oato da vinda de um destacam •nt.o da capital, 
mentino àia<~era a Francisco Alves Liubares facto de que se occupou a imprensa, e mesmo 

il a s · t i I'! ·. tici~m a vind ~ do Dr . c hefe 
ao Dr. Antonio Pinto. Que ê f<tcto t<>r o Dr. de policia, o quP- de facto se realizou, com o 
Pedro de Que roz tOillado o logar de juiz de d!- tim, diziam en,~s, de tratar da a,.uráção, e com 
reito e .iectivo na ca~a da. camara, o que muito 1-effait() chegaram no tt·em ,!a tarde al umas 
· r ·L r sp en ~, nao s porque o praças e mha, quP. crmsta terem lll o refor-

juiz proprietario estava no t·•rmo. como tamnem çadas n :!. manhã seguint~ com outras de po
em exercicio pleno. Que é facto estar distante lieia vindas da Cauôa.; que veio no mP.stno 
da casa da camara, 50 passos, em casa do dde- trem um alferes par;\. rl'nder o com mandao te do 
gado ~miano Sampaio, chefe do partido do destacamento, j 4 aqui ex: atente. o qual con~
governo, o Dr. chefe de policia Autran Que tava achar-se em d·~sharmonia com o dele;.ra:lo · 
é exacto ter visto e lido a portaria que baixou de policia. facto que o mesmo ex-commandll.nte 
o Dr. ,juiz de direito, mandao lo intimar ao juiz I depois confirmou decla.r"n11o a elle testemunha 
de paz prf!Sidente da mesa eleitr,ral, p·~ra. pro- que o delegado e o grup::, político do g-overno 
ceder á. apuraçflo na ca;;a da escola, e que sabe I em B tturité, não g ostava deU~. Qu, a. cidade e 
ter o offieial Nascimento i ntimado P dito juiz ~omar·ca de Batarité estavam pacifica;s , B1~m 
de paz.· Q e. é _fa.·:to ter ~idrJ accomrnettido o fa<~t? algum q~~ re,·l rm·1sse a. p:·nsen~a do Dr. 
povo que ass1st1Lt á. apuraçao na casa da e -cola., chefe de pohc1a; que o vxce-pres1dente da 
ao sanir da dita casa, or i t :-oi-lado:; de li:! ha · · 
que s gundo disseram, procurava tU um crimi- elle tes' em unha varia-; pe<=soas, entre as l{ uaes 
noso que lhes di~seram sel" talvez o maior in no- o -porteiro dos au 1 ~ torius João Francisco da 
cente de todo o b •rulho. Q iP. (~1le responden~e Malta, man lou J cha.r a preJ!OS as portas da 

---~jH1u~+l'='e-.a-a-tet--s;do pretexto a capt. · · • c '·SS. a camara. e c amou a Sl as c aves a 
· por.p.:e não lhe constou ao menos qne Ma.noel mesma; que durante a noite f, ram vistas praças 
de Souz·t Lima. fosse ct•iminoso. Que esta f,, ,·ça de linha guardando o edificio da casa .la camlira 
que acommetteu o povo sob aquelle pretexto co·~f.,rme lhe disseram varias pes•oas, e que 
já dito, procurava sem duvida pbantast camente cono:ta taes praças foram ma~tdatl.a~ reth•ar 
um manl !dO do n,.. juiz .municipal, que lhe depois da conferencia do Dr. chPf.~ de pohcia 
disse1·am ter sido expedido nalluelh mesmo dia, com o Dr. juiz de di-rr•ito da comarca. Que é 
e sem d :vida com audienc a do Dr. chef~ de facto ter desci lo grande numero de capangts, 
policia, porque o official incumbido de tal dili- entre estes alguns c1·iminosos para o fim de 
gen_cia., dis<~e a. elh~ respond4 nte qne tinh'! :e· intimidar a junta apuradora, eenrlo que o pro-. . . . . 

em cuja. sala estava o Dr. chef., de policia. 
Qa.anto ao 18° e ulLimo quesito. r•·sponrieu 
que com etf ·ito as cnmtai!õlaõea do :Dr. ch ·fede 
po teta a e:; ~ ~>rra. oram mer~men G po tttcas. 
e seu juizo não tem outro fito een::io diplomar 
o candiciato do gover 110, tanto mais quando não 
lhe constou ao meno~:~, que a.nter1ormente a 
eleição e apuração houves~;~ f •cto a-lgum que 
importa~ae perigo imminente. que alterasse a 
ordem publiJa da modo a reclamar a sua pre• 
sença; e mais n:io clis~e. e nem fo: repergun
tado pelo Dr. promotor. E li:lo s·~a dopoimento. 
e achando contiJrme, aasignoa com o jui?. o 
partes. Eu, Raymundo Antonio de Freitaa, ~>8· 
crivll•1 qu·• o es~revi.- Fe1·reira da .~il"t~~.
.4 .• E stellita C. Pi1·es.- A. Ca"alcante.
Al"a,·o T. de S:n.tza J.ll endes. 

i• t~>stemunha..-Franci,co Alves Linharns, 
casado, de idade de 31 anno!l, morador no sitio 
Boa União, natural riP. Sobral, ue vive de 
agr tcu l.ura. e HOS cçstumq~ 1sse na a : teste
munha jurada aos Santos Evangelhos em um 
livro delles em que poz sna mão direita e pro
metteu dizer a verdade do qne soubesse. e lhe 
fosse perguutad ,, E seodo in plirid;.~ sobre os 
factos da. petição que lhe foi lida. respondeu 
9.ue ae pro·palon nesta cidade pelo grupo poli
tlCO do c • n .Jida to Dr. Pio to que este ba via. 
de .tor ·iiploma, e que nas vespAras o Dr. jui~ 
de .direito Bilhar havia de receb~r uma pran
chà pai'& A&le fim; que nlo viu, mu tambem 
ouviu diaer q11e o delesado de policio. Sampaio 

' r.bl'fe graúdo, lbe d s-e qu~ estavam prevenidos. 
Qqe cunstou a •·lle teetemunba que o Dr. chefe 
de ·,olicia. diaa··r.~ ,m utn v on vindo da. ca.• 
pital, que vinha a B!ituriLé por tM sabido 'tue 
o Dr. Bilhar nllo yu .. rh lal' diploma. a., Dr. 
Anto11io Pinto, e com olfeilo ch ·gundo a eat.a. 
cid~tde dirijin-ee a ca.~ do Dr . jnh dfl direito a 
tratar do as"umpo. e n te~tteu1unho sabo que 
o cb,~fe de p!>licia pro~urou a~r dar no Dr. j•liz 
de d ireito afim de este dar o diplom· ~ no ··an
did, to Dr. Pinto, o sem qtso elle teqteruunh~ 
saiba n que se pa .. ou rHn tod~& comfernncia ; to
todavia se llabe quo 111hiu rnali'JaLiaf~ito co.u o 
Dr. juiz de direi ·o. Que é oxacto ter u Dr. jai z 
de dtreiLu encontrado a porta du Cumara focbada 
quando foi para 01 trublilhes du. tt puraç4o. e 
q•tA foi mister ord~m sua para que o p .. rteiro 
da eamara lhe abrJsse dt>poia demora, o quo 
a testemunha sa.b~ por Ih~ tt•r. dito o proprio 
Dr. j tliz de direito ; que o Dr. ·uiz d~ direito 
preai P.nte a JUn a, man: ou pofltar dous o -
cta.es de ju~tiça á. entrada da grade com ordem 
de sómente ter ingresso alli o pe•soal da j10ta 
af>Utadora, faeto qUB e\:e testemunha presen;.. 
ciou . Que. achando·sõ ·ú pr sidente com outros 
membro~ da. junta. no recinto. acbon-se t ambem 
o candidato Dr. Antonio Pinto, com duao: fi
guras d·•sconhecid •s a seu laJo ; q · é, tendo o 
presidente da junta exigido do canrJidato Pinto 
que obedece;;se a J:\Ua ordem, e se retiras~P. para 
fóra. da grade, com as demai.-; pessoa~ extra
nhaa, aquelle deaobeJeceu a ordem do Dr. juiz 
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perguntado. E. teo. lo lilo e achando conforme 
ass1gn.ei com o juiz, o Dr. promotor. ~ juatifi.
canLe. E, eu Raymundo Autonio de Freit ts, es
criv _,o, que o e•crevi.-F1·ancisco Alves Li
nhares.-.:-1. Cavalcanti.-A.lva1·o T. d~.: StJu~á 
Mendes. 

de direito, e então levantou-se uma grande vo
zeria e confusão uo ~alão da. Camara, e do que 
resultoa. a ret1ra.Ja do presiJente dà. junta, o 
qual declarou que, em vi~ta da circuJDstancia., 
iria. fazer a.pur :çào etn outra. parte, iato decla.
rr-u a. ~lle t~ste~unha.; que eile testemunha, 

tendo volt " amar • 0 0 6 P018 "sa 1 a Aos 27 dias do mPz de Dezembro de 1884, 
do Dr. juiz de dlreito, e perguntado si a auto- nesta cidade de R·turité, de meu ca.J·torio faço 
ridade des~e seria re~peitada, no ~so de voltar estes autos conclusos 80 • uiz · · 
p~ L~ a~m~al~P~~~~~~e~s~t~~=t~e~r;,u;o~.~~u~.~~~y~r~n~u~n~d~o-A~.!~~~n~i~o~d~e~F~~~e~i~~Ms•,---
posta a. seguinte decbração do capitão Cle· escrivão, que escrevi . 
men~i!lo de tfo!Ianda Lima.cbefe graudo: S m.- Julgo provados todos os itens da. petição de 
si vi~r fazer justiça dan lo diploma ao Dr. A!:- folh.as pal"a que pr<•duza todo 0 eífeit~'. l!:tttre
tonio Pint.o; do contrario <atarão pronunciados, gue·se á parte independente de trashdo.pa.gando 
facto que eUe imtri~diat:,mente referiu ao a. mesma as custas. Batu-rlt~. 'L-7 de Dezembro 
Dr. jotiz de direito. Q ,e, em seguida á conversa de 1.~84.-Ruflno Fe·r·yeira da Sil'Va • 

. da te~temunha com o capitão Clementino a t•JS-
temunha viu chegar á Casa d t Camara. o Data 
Dr. juiz mn nid pal do termo Pe lro Thomaz de 
Queiroz Fc~rreira. em com anbia do candidato Aos 27 dias do mez de 

r. 1nto, e ao11 e se ogo_ que tinb.a de pl'esi- nesta dd •• de de B:t turite, em cu eu cartorio. me 
dir umajunta. de algun<; pr•·sideut.es de mesas foram Pntr('-gU ~'B ~'Stes aut.os CQUJ a sentença su.
eleitor~es, 'lue tinham ficado na Cas \ da C~~o- 'pra. :fiz este terLuo. Eu Raymnndo A· \tonio de 
mar- , · ~· • · itaos, escrivão, que o ' screvi. Certifico que 

. n~ssa occasiào guard da pur l-Ol lados de baio· intituei a sentença. supra ao just1fira.nte ê 
netas c ladas; que a c~'tca de 50 passos. mais Dr. promotoi" publico, e fi. ·aram b~m !'Cientes ; 
ou tnt·nos, s~ acha.~'alloa alado o Vr b fe dou r·. 11 t it 
po 1c1a. ern cas·l do capitão R.aymundo Sampaio, escrivão, Raymttt.do _-imonio de F-;·ei tas. 
cbPf~ politic-~} ?o part!d~ do goveruo. Que, tendo Amaro Cavalcanti pede~ para. seu d reito,que 
consta.do a? Jt!IZ cie dH·etto os factos <}••1: a tes- V. S. lhe attestt~, ai no uia 20 do corrente mez· 
temunba. .Já . dapoz, ellt~ tuaudotl 1ntu;uar os e$teve em pleno gozo 0 e:xercicío <lo cargo. que 
~c~u?r 13 da Juut~ apuradora, para, na. lmpos- e~erce, d~ juiz de dtreito de~ta cornat·ea., ou ~li 
stbJhdade ele proceder OI:$ trabalho~ n~ Ca.~s. da. V. S. passou 0 exercício ao 1·espectivo sup
Cam~ra, tPrEim .estes logar na pr1me1~a escola plente, o Dr. juiz rllun1cipal, par-a. qu~lquer 
publ!ca desta c\dade. o~de se reuu1u coua os funl~ção ou acto publico. -Ne&tes tP-rruos. E. 
pre.;I•lent: s d~s cnc~sus elelt(•r-"e" q ruil compar~ce· R. M .-Baturité, 23 d~ Dezembro de 18é4.--. 
ram.e a.ht procederatu á apttraçllo; que. termtna• A Oavatet ti 

,, . J 11. pura Ut'a n;~. ~aso. a 
· escola, aa .:ahi.- e tu. <lo ediâeio cocn ~rarrdG na
mero de e\~itorel5t eu tr~ o~ q1111es a. \~st~ruunha 

N. 2.-Ulm. Sr. Dr. juiz de direito da co
marca de Baturit~. -Durante o · mez cerrente 
tenho estado sem interru· ão n e 
meu cargo.e conseguint.emente não ~p -areci ao 
Dr. juiz municipal, rueu substituto leg-a.l. Ba
turité. 23 do Dt!zembro de t884.- Aleant~-ra 
Bilhar. 

orç11 publica vinha álJ carrt-tira~ clisper-·nr os 
trabalhos qu~ est .. v:lm o.liás concluidoiJ; de facto, 
apenua d~tdos J:OlJCOB patJsoa nlém, vurios aulda
dos dH linha vieram selwe o povo, 1115'l?l"O lirarn e 
cspadt~irttra.m um individuo de!lcooht!cido delle N. 3.- lllm. Sr. Dr. Jniz de Direito. Amaro 
testemunha, e que m:tia tard1i lhn conatou Cavalcanti pede, para seu direito qr :e, V. S. 
cb·,mar .. se Manoel da Souza Lu:~·t. Qu:rnto ao m~nde o.'> officiaes ·l'este juizo, que estiveram 
decimo oitavo e ultimo 9uesito disse-que na a s ·•rviço n :t casa da Catua1•a Municip 1 no dia 
sua upi nil\o a cumplicidade do Dr. chefe de po- 20 d'est l rnez, a serviço da junta &f) Ul't~Jora, 
1icia.. em todo<~ ost ·•s uc1os a /i1ctaR, n4o póde certificar o seguinte :- 1°, si foi violsda 
ser posta em duviJn, pnrquanto,eatantfo a c1dade P•·lo ca.ndidato Antonio Pinto de Mendonça a 
pacificll antes de suP. chf'lgada, o espiri .o vu· ' ordem dada por V. S., de aómenLe t•·r ingt·Hsao 
blicÕ alur~nou-se desde que era. um fllcto a sua no recinto <los trabalbos, pt>ssoas. ;e. j un1a ; 2° 
estada nes \i. cidad~. ~-:endo certo que esteve si a junta. a.purado•·a chc~ou a reuni•·-~;o n'e.
ho~ped~~·do na. .casa do delegado de polici 1, chefe qaelle f'dificio ~ob a l'reaioir•ncía de V. S. 011 si 
do partido pt,litico que està no governo, lhe Danhum acto foi alli prht;c do a eet~ rasp ito, 
constou estar em frente da. casa do mesmo de- t V. · · .e::~tno t>dincio. 
ega o de promptidão a. força que foi para. a Assim. E. R. M. Balurité, 26 de Dezembro 

Casa àa. Ca.mara., furçs. esta. que ern segu ·da es~ àe 1884. -A. Cav'l/canti. C rtique. Ba
pancou a. Uanoel de Spuza . E' c• usa pnbllca.. e tu l'ité. 27 de · Dezerubro de l$84~ - B!lha. 
noto ria. que a vinda do Dr. chPfe de p: ,Jicia a Nós abaixo assignados. officiaes de justiça, 
esh cidade não teve outro fim senão os negocias certificamos que, e-tanào a serviço. de oràem 
da apuração, porquanto, tendo-se da1o o e~pa~ do D-r. juiz de dire:to desta comarca, para oB 
deiramento d ·qur'He indivíduo. tendo a ordem trabalhos da junta apuradoi"a, no dia ~O do 
pubHea sido p~rturbada peb. forqa publica comô corrente mez. presenciamos o segUlnte : . 
acima ficou dito, elle cbefr~ de policiá. nr>m Que o Dr. juiz de direito, tendo rlado orderu aos 
siquer compareceu ao Jogar de tão triste dous primeiros d~ nós para sómente darmos 
acontecime.nto, e ma.is não disse, e nem foi re· ingresso no recinto, em que se devia reunir a 
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junta., aos membros d'3sta, foi o mesmo·reeinto, 
que fica no sa.ão da. Cama.ra Municipal, in
vadido pelo Dr. Antonio Pinto de Mendonça, 
acomp::tnhado de outra!3 pessoas; que nem o Dl'. 
juiz de direito nem os outros membros da junta. 
apuradora. chegaram si qoer a. ton1ar a•s •nto na. 
mesa, q11an o ouve aHeraçao a or em pu
blica, quP. motivou a sa.hid~ do Dr juiz de di
reitll par.a. fór.a. do .e~ificio. O referid~ é verdade 

. , 
Os officiaes de justiça:- Manoel Francisco do · 
N ascimento._.M anoel P~reira Guedes. -João 
Francis<:o M artha. 

Reconheço 8..s firmas supr.1. por ter dellas in
teiro conhecimento ; dou fé.- B:\turité, 27 de 
Dezembro do 1884. Em fé de verdade.- 0- f o 
tabeUião publico, Israel Bezerrs de Menezss. 

N. 4.-Illm. Sr~ Dr. juiz de direito de Ba-
• I • ., 

.A, Barros. 
Ma~oel Estellita Cavalcanti Pe::soa, el~itor 
sta ar c ia · 

mandar o. eacriv:ãJ Bez.erra dar-lb.e por certidão. 
'er:b.O ad-verbum a. portaria. que baixOU' V. S. 
:no dia. 2Q do corr~nte, convocando oa juizes. de 

, · e i o a ·, ara a apu-
ração da. el~ição que se fez no dia. 1 do cwrente, 
na c~:~s~ publ1ca da escola., acornpa:nhada da cer· 
t.~dio do camprirnento da me-:ma. 

Nestes termos.-E. R . M.-Baturité, 27 de 
Dezembro de 1884.-Ma·noel E,stell.Çta Oaval
canti Pessoa. 

CertHioo que a portaria de qua fa.ll& o l'eque.
r.Gilt~ é a de teor segainte,: O ofticia.l de justiça 
a qu_em esta. fór apresentada, scientifique aos 

s · es a mesa e e1 ora. para cotnparece
~8111 com urgeDcia no ed,iftcio onde fa~~iona. a. 
l'rimeira escola publica do sexo. masculino desta 
cid · 
apu.raçlo das eleiç~e~ que · tiveram Jogar no. 
primeiro. do mez corrente para um deputaJo á 
uaembléa lAgialativa. geral. Ba.turité, 20 de 
Dezembro de :1884.-Joa!luim Lopes de Alcan-
tra Bi. har-. · 

·· C.ertiflco 9oe eJXl comprimento. da portaria. 
rs:ro intin:1~1 aoa presid~:tnt$s de mesas eleito
ra.es para comparecereZQ. no logar designado. 
~--ta a aparaçlo sopra. 

O ref~rido é, v~rda.de e dou fé.-,.Bat11rité, 20 
ele Dezembro de. 1884.-0 otllcial de. j,tlstiça.
.J.(a~o~l Franc.isco elo Jll asci:mento.,- Nada. 
m~ nem menos se continh.a. tlm a. d~ta. portaria.,. 
9 .. ee~tidão,. e. ao ~t:igin,a.l J;ne reporto. e. d.ou fé.~. 
~tu~ité, 21 d~ D.eze.QlbJ:'O de 1SS4.-E.u Ia,w.ae~ 
Bé!z.e.l·ra de ~.oura, esc.r~~9;o, Q escrev1. · 

feita. no dia. 20 do mesmo mez e an.no. Requer 
portanto, a. V. S. que se digne da mandar o 
escrivão a quem tiver ai lo ou for· distrtb11ida. 
a.quella j tstifi.cação scientifi.car ~o supplicante 
o dia., ho~'a e logar da produ,~ção da. m.esm.a e 

ue V. S. a e. di ne de ~dwiitil-o à faz<:: r o ue 
requer nos terwos e forma. da. lei. 

N'est1s termos, peço a V. S ... o deferimento. 
E. R. M.- Baturite, 26 4e Js.neiro de t~85. 

s e ' a • 
Como requer. Baturité, 23 de Jan.eiro de 

1885.- D. de Queir:.-z-. 

N. 5 A.~Ulm. e Exm. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da comarca: -0 b scharel Manuel Estellita Ca
valcanti Pessoa,eleitor desta parochia e fiscal do 
deputado geral Dr. Amaro Cava.lc-snti, em b~m 
dos d reitos deste, requer a V. Ex.que se digne 
de. man.i11r o distribuidor do juizo certifi<:a.r-

fi~ação, que d;z a. petição supra, diatrib11i ao 
escrivão.- Raymun1io Antonio de Freitas ; 
dou fá.- Ba.turit9, 30 de Janeir~ de 1885.-
0 dis~ribaidor, Manoe~ .1.lle1~des Frade. 

N. 5 B • ._Illm. e Ex:m. Sr. Dr. Juiz de Di
reito de Baturité. -0 bacharnl Manoel Estellita 
Ca. valcanti P~saoa, · eleitor desta parochia e 
fis.cal do do:Jpatado geral a Dr. Arnaro Gave.l
e.anti, em bem d~s direitos desta, requer. a 

e I • ~ 

vão Bezerra., fotabellilo do termo, eertidca.r . 
ao pé deata em termos de fé-ande eateve du• 
ran~i o, llia de nt .. · ·-
da.de do subqtitoto legal de seu cotnp&nheiro 
o, eaor-ivlo. Frei\aa, fóra naquella meamG dia 
chamado para aubstituil-o em UIDA juatiflca
çlto polit.io.1., que dizem t.el' prod11zido. Mar
tinho. Rodriguea de. Souza, r.ll\ fciovOL' do 
candidato Antonio Pinto. N.eatoa te.rmoa, peo. 
de a V. Ex. defe.rim"·Dto. E. R • .M. - Ba~ 
t\trité, aade Janeiro de 18ij6.-J.'lfanoel· E1teJ• 
lita Cavalcante .• - Certitique.- Baturité, 30. 
de J.aneil"o da 1885 .• -Bithar. 

Certifico que eateva aempra em meu earto. 
rio, durante todo o dia de ante-hontem (28 dG 
corrente) desde as 9 horas do dia, o que foi 
veri~cado por diversas pe'l~ qae me . proca .. 
ra~m em razio de meu officio, tanto que as 9 
horas mais ou menos :fiz cone I usio ao Dr. 

.~'.S. I~lm. Sr. Dr. Juiz Munici'}>a~de B,a.tu- :FalixSimplic.io. Certifico mai.s:que,. n.a qua!i-. 
me.~- DlZ o b~chlirel M;anoel E,t~ll:i.ta. Cava};. dade d;e substttuto lP-~1 dE5 m~u compa.nherro 
CAnti Pessôa, a~~ogalo · nos andi'torios d'es.ta. escriv.io Frei~s .. não. f•ti convidado . para sab
oidBde, que na: qualidad~ ne eleitor d-esta. paro- . stituH-o no i.mpeditr,\.ento que duem. · ter l!>l
o.ia· e fiscal dõ deputado geral D~. Amaro legado o mesmo na j'ustitiMção potiti·ca. de 
~valcanLi', qner t-omar p~rte" em um.a j:us~~fi.ca· fal~ o supplicant~ •. apezal,' de·. u.!Ba vez po: 
010 ~ue pr-\rante V·. S. disem ter reqaerrdo o outra. ser chamado para sub~~'ltl.i1r o mesmo 
oand1dato Dr. Antonio Pink> 011 a.lgu~m po~ em aeua impedimentos~. de confo~Q}iti'a.de com <> · 
tlle, repergantando aa. teste!Dunhaa que de);l·u- que r~comm ')~~ a ~ei : o t:eferido é verdadEl;. 
ltriDl· 10bre o proceuo. e ele1çio que teve. Jogar dou fé: Batunte, 30; de, Janeiro de i885. O ~s
ao t.o. de.Deaembro do aqno paei&IJo e apuraçlo orivlo, Israel Bezerra de Menezes. 
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N. 5 C--Illm. Sr. Dr. Juiz .Municipal de 
Baturité.-Diz o bacharel Manoel Est&Uita 
Cavalcanti PGssoa que, ten1o-lhe con~ta.do ter 
sido designado o dia de hontem paTa producção 
·de uma .iustiJlca~ã~ tille sobre :negocios eJ.ejto .. 

Dr. Antonio Pinto, dirigiu-se o suppllcante 
duas vezAs á. Casa da C .mara do mu.llic.pio para, 
em virtude do des ·•cho de V. S. no ue ante-
Tlorrnr-nte a respelto ez, tomar parte em tal 
jnsf]fic.qção; mas .succedPu qua lá .t>ada tivesse 
·encontrado e que entretanto, hoje soub~sse que 
hontem m··smo fóra produzida e Julgada Lá.I 
jnstilica çào ; pa,.a qoe rr~quer a V. S. que se 
digne de mandar o escrivão que nella officiou 
certificar o lo~ar ~m que teve lagar a me:oma. 
Assim Perle a V. S. def.~rimento. E. R. M. 
Baturité.29 do Janeiro de it!85.--M. Estellita. 
Sim. B~J.turité, 29 de Janeiro de 18~5.- P. 

Sergio Rodrigues Mnnt~>iro, escrivão do juiz 
e d$ delegacia de policia. da. cidadEl e termo de .. - .•. .. . 

O SR. PR1i:SIDEN1'l!J dá. para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

Votação dos da eotn-

Mi11as Geraes 

N. 78.- 1885. - Bario da. Leopo1dina, pelo 
~~ districto. 

N. 79. -i88õ.-Dr. Eduardo Augusto Mou
tandon, pelo !6° districto. 

N. so·.-1885.-Dr. J'osó lgn~'l.CÍO do Barros 
Cobra, pelo. !2° di11trieto. 

Pcruambuco 

N. 8t-t885.- Dr. Bonlo Cecili&no doa 
S:.ntoa Ramos, polo U • o diitricto. 

N. 82-1885~- Dr. Antonio Gonqalvéa Fer
ildr&, pelo 12. 11 di1trié~o. 

reira. Vie.nna. pelo iO. o distrieto. 

Elei~ão da. mesa. e das conim.iasõea. Si hou
ver tetnpo, discussão do parecer D• 77-{885 
annulJ~ndo o àipl&ma conferi~o ao Dr. Seve
rino Rlheiro e reconhece!lào o Dr. Egydio -Bar• 
bqr;a· de .. OlJyeira. ltaqui, .. deputa-lo pelo- 3.0 

diStrictô do Rio Gran.Je do- Sul. 

ACTA. EM i0 DE MAttÇO DE 1885 

Presidencia do ~r. ll-Iorei'l'a de Barros 

SuiKMA.:a.Io.- E~pediente.- Actas e requ~ri
:mentos. 

As H horaa acham-se presentes os .senhores : 
Moreira de BMros, Affonso Celso JuniQr, Si-. . . ... . . ,.,. 

' na, F. Beli.tarjo, c. da Rocha. Câmargo, 
Ma:eiel, Araujo P~nho,. Araujo Gó.!s Junior, 
Bezerra Ca. vaJcantl. t25); 

Fá'lta, com causa paf'ficipada, o Sr. Eparili
nond&!l. 

Ft~ltam, sem causa. participada. os Sra. : 
Adriano Pimentel, All:DPida Oliveira; A. de 
Siqueira. A-.· Prado, C~lldido de Oliveira, Dian
ne.. F~ancisco Sodr~, Poria, Ferr•·ira d& Moura, 
oae aru1 • 1seo arat co, 2t ra., a yro 

Dias, V. de A. Carvalho, Zama e P a.dtza Fleary 
(i6). 

o Sa. i o S::r.cuu"à.ta dâ. conta. do· se~uin.te ~ 

EXPEDIENTE 
Oftiei'os : 
Do Ministerio do Imperio,de7 do corrente, em 

reapoata ao de 28 de Felet·Giro ultimo sob n. 48, 
deebrando q•1e, por tel.egramma dirigido ao 
prssidente do Cea.rú, ot·denou-se a rem>~saa dos 
doeumentoa rr>lativos âs eleições do 4° diatricto 
d'aqaella provincia . ..- Inteirada 

ldeJD. da me.ema data, em resposta. ao de n. 
bO de 3 do corrente, relativa. a. remessa do livro 
daa uct\i.<~ da eieiçllo da. p~oehia de Milagres, 
do eo di•trjcto do Cearâ .. - Inteirada .. -

sição constante do officio n. 58 de 5 deste m'ez, 
sobr6 o livro das aetas e'transeripÇões que tt~r
v_iram na oltirna eleiyãc gers:l nas pa.Toehie.s 
de Sa-nto: Anton,io e Santa R-ita e soas sPcções; 
nesta côrte.-A' i• commi•·ão de inquezoii.Q. 

Idàtn cfo Mirliãteriô dá Jrrstiç.a,de 9 deste mei; 
em resposta ao de n. 63 de 7 do. c?rr'ente·~ te.;. 
til:ettentfo· & inquerítO áberto . B?bre OS . fàetos 
0(.'COri'idos' Da ma'tri:Z de S. Jose da eamtal de 
Pernaro buét>~ nó dià· i o dé' Dezembro ultimo.-.. 
k' · i~~~"" eotnntiasã() de inq:uerito. 
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São prec;entes á mesa e remettidas ã f a. com
missão de in'-luerito as seg-uint·~s acLas das elei
ções do 6o districto da provincia do Ua.ranhão : 

p,,stos Bon-::, Mirador. Bolsa..::, .Alto Pa.rna
hyba, Barra. da Col"da, lm per-<~.triz,. Carolina e . :-, . "" . . .. 

ração na. forma do regime o. to, os seguintes: 

REQUEIMENTOS 

RequerP.moa que· se requisite, com Ürgencia, 
do. governo o seguinte : _ 

· 1. 0 O relatorio que o presid·mte da. provín
cia de Pernambuco fez ao Governo Imperial, 
dos aconte·•imentos havidos durante a eleição do 
1. o di,;tricto da mesm~ provincia: 

2. 0 Officio do chefe de policia ao presi:lente, 
como complemento ao de 3 de Dezembro de 
1884, sobre o:; factos occorridos na igreja ma-
rtz e . ose . 

. 3. 0 Telegrammas trocados entre o Governo 
_Imperial e o presidente dt~. mesm\ província., 

r e aiçao o mesl.QO 

. · Sala das commissõ'-l~ em 9 de Março de :1885. 
~r. A. de Arat,jo.-J oaquim Tal)ares. ~ Sa
muel 1lf ac-:Dowell. - Bento Ramos, - Joa
quim. Pedr-o. -F. Do1·ia.- Jose K m·ianno. 
- AharJ (J a minha. 

ções q•te s~ fizeram no 3o districto do Ceará, e 
é de parecer : 

f.o Que ta.es eleições sejam approvada.s. 

2.o Q re seJ'~- reconhAcido e dechrado depu
ta:io p9lo 3<' districto do Ceará o Dr. José 

ompeJ e uqu~rque Cava ca.ntt. 

Sala d:l. ta commi .. são de inqnerito. 9 de 
Março de 188.).- llf. .c-1lves de A,·au}o.,;_ 

. oaqu'm 
M arianno.- Bento Cecitiano dos Santos 
Ramos.- Samu.el Jfac-Dowell.- Joaquim 
Tavares.- Alva1·o Caminha. 

N. 90-1885 

P1·ovincia de Minas Geraes (13 1 Ustricto) 
A 3a commi.ssão de inqu~>rito exa.mioou as 

auth.en ticas da':l ele:ções procedidas no 13 'dis-
• • f • -

A 3.a. commissão de in1uerito requer que · · 
se solicite do Q,lv ~rno que peça por telegram- Sala das commissões,' em 10 tle Março de 
ma a re,nesqa. ~,livro_ da~ actas da. eleição de i8~5.-Sinimbú Junior.-Martim Francisco 

I 

rochia do~ Arrepiados. 

Sal~ dac; com~issões, 9 de Março. de 1885.-. ._, , . 
àa Cunha.- Sigismunrfo.- Ribei1·o de Me
nezes.- Prisco Parai:: o. - Eu(rasio 'Co1·reia. 

São lidos e vlo a imprhnir para serem vota
do;; na fórma do regimento, os ·seguintes 

PAREOERBS 

N. 89-1885 

P)·o,incia. do Ceard (Bo districto) 

A fa. eommissio da inquerito examinou as 
actaa do 3·> distrieto da provincia do Ceará. onde 
obtiveram voto~ o Sr. Jo'lé Pompeo de Albu

uerqrie Cavalcanti ?)97, o Dr. Paulino Nogueira 

. . O Dr. Paulino Nogueira apresentou con
testação ã. eleiC}io do Dr. Jose .Pompeo, por não· 
ter . sido a mesa. de Santa Quite ria organisada 
conform.'3 o.::; preceitos da lei, desistindo della 
e dando conhecimento á commissão, em. carta 
apresentada. em sessão <ia mesma, dessa. sua 
.delibe.:·ação. , . . . . .. 
_ Pei'tencendo, entretanto; ás commis<;ões de 

· inqo.erito o e~ame dos do~~~~entos que lhes 
forem pre~entes, haja ou não contestantes, 
reconheceu terem corrido regularmente as elei-

Souza Par-aizo.-F. J • .Ribeiro de Menezes. 
-Carlos Peix 1to com restricções q•1anto a. al
gumas eleiçõ,~s .-Dal no Ointra.-E. Cor-

onçalves. - A. S. 

CONTESTAÇÃO DO DR o OLYMPIO VALLADÃO 

Ao illustrario criterio da. 3 1 cornmissão d3 
inquerito o1fereço a prasonte e1po~iç:io de fa
ctos, que in'lal:dam o diploma de d~putado á 
assemuléa ger.;} pelo f3o districto de Minas 
Geraes expe !ido ao Dr. Alvaro Augusto de 
Andrade Betelho. 

Apuração.- A junta. apuradora l'lOmmou os 
votos constantes de papeis que lhe foram apre- · 
senta.!os, referentes a 28 par.,chias, e deu 
como rPsnl ado final ter obLido o Ur. Alvaro 
Botelho 678 voto~ e um em separado e eu 674 c 

Dr. Alvaro Botelho foi de ele:tor qrJe votou · 
sem titulo, na parochia de ·Tras-Coraçõ •s do 
Rio-Verde, e o voto. em separado qo.e me é 
dàd() na apuração dev1~ Sl'!r cont"do; porque s. 
cedala t'el'4pectiva. continha o meu nome com 
todos os requisitos legaes, sendo o voto separa
do por um abuso da m·~sa eleitoral da par-ochia 
de Sant'Ann<i daVargem. · 

A junta ap11radora considerou corno authen
tica:.:. de que falia o art.-151 do regulmento de 
13 de Agosto lie :1881, os papeis q ae lhe re-
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. ' como determina a lei; mas sub"crip~a. Esse11 
vicios externos, visiveis nao permittiam que 
fossem aceitos taes docnmentoc;. O resultado do 
calculo seda: Olympio Valla.dão 661 votos, 
Dr. Alvaro Botelho 646 e.mais i em separado. 
Esta devia ter sido a. apurac;ão legal, respei
tando-se a lei e a, decisão do governo tomada. 
com audienciado conselho de estado. 

O diploma conferido é, portanto, evidente-

Eleic;ões.- Somente em quatro paro chias 
houve protestos ante as wesá.s eleitora.es, sendo 
Campanha, Aguas-Virtuosas, Tres-Pontas e 

onceu}aO a. a- 1s a. . 
C<!mpanha.~ Nesta parochiá. eu proprio re

queri qu~ n~o fosse aciJ;nittido a v_ot~r um ~l~i-
• 

na. capital da provinaia de S Paulo, no 
dia 1 de Dezembro de i884. ou que fo~se. 
ao menos, tomado em separado o seu 
voto, pretest<mdo, poróm, . que -nunca se pre
sumic;s3 dado a mim esse v-oto, si a mesa o 
recebesse n.a urna geral. 

DescontHr-se esse voto a mim como mais vo
tado, pa.ra seguir-se qualquer precedente~ será 
umn. iniquidade clamarosa. E um voto qu~ 
confJrme a verdade ue r..,s ·lta. da authentica 
deve ser deduzido da votll ção rle meu compe
tidor. 

E• esta a unica questão sobre que versou o 

Aguaa· Virtuo1.a.s.~Nestl\ parochia appnre· 
ceu um protesto, ullegando que n. urna foi 
aberta extempor<.~nonmente. e que assim 6 nalla 

votado, fizeram o contra-protesto, que consta 
da acta. 

Tres Po~:~tas: -A mesa, ·ünanime, não ~d-' 
mi~tiu o fiscal que nomeei para ussistir a. 
eleição em que se me .da 6 votos e 104 ao ad· . . . . . . 

cripta . p~lo secretario, que diz a ter subscripto. 
Não foi, de resto, chamado o juiz de p::tz An

tonio Joa uim Pereira. Figura como juiz de 
paz o o vota. o ocumen o n. ranc1sco 
Luiz de Figueiredo. 

São es~s as parochias, em que as eleições 

Tratarei agora ds.s eleições contra que não 
houve protesto perante as mesas eleitoraes. 

T.res corações do Rio Verde .. -A mesa. elei
toral foi organisad·L illegalmente. Si o 3° juiz 
de paz Antonio Pinto Ribeiro ( eleitor que vo
tou no fo e 2o escrutínio ) mudou-se da paro
chia, o Dr. Antonio da Costa Pinto ( 5° votado 
para. juiz de paz) era o 4o juiz. Se o 3a. juiz. de 
paz não mudou-se, illegalmente preteriu-se sua 
convoca ão. Além disto, não tendo sido convo-
ca.do o · primeiro imme ia to r. os ta. 1n , 
como diz a acta., devêra ter sido convocado o 3~ 
immediato. Olym~io Pint~ Ribeiro • e em sua. 

• 
O presidente da mesa eleitoral não os convo-

ess:l eleição. Houve contra protesto. 
Devo referir á illustre commisslo 

houve re:I~mente nesta. · parochia. 

cou e admittiu como mesario um eleitor. O do
cumento offerecido á commissão que confaccio
nou a lista dos diplomas apresent:•dos e que vai 

0 que junto á esta. exposição, justifica. plenamente as 
proposiçlíes emittidas em relação á esta. paro

A mea!\ eleitor.ll me era toda contraria, com 
excepç«o, sómente, do distincto me~ario Jo~
quim Albino de Almeida. A mniorb do eleito
rado, porém, me era. fnvor:\Vel. Recusou a mesa 
receber. ninda em aepar:1do, o voto do el,·itor 
Antonio Pereira da Silva Tó, a pretexto de 
ter-<:: e mudado, e o considerou faltoso no i 0 e 
2o escratinio ! ! 

Concluída a chamnda, ao _assignar-se o te~-

chia.. 
Saut'Anna da Vargem. -Prestarão jura

mento e tomaram posse dos cargos de juiz de 
paz d'esta parochia., perante a. Cs.mara Mani
cipal, os cidadA:os eleitos - Antonio Xs.vier 
de Carvalho, Francisco Procopio de Oliveira, 
Augusto Frederico Alves e Francisco de Assis 
Carvs.lho. Todos elo eleitores n'est& parochia e 
votaram na presente eleição. · Não foram até 
hoje excluídos da lista de juizes de paz pelá 

· i i 'uiz d az re· 
tores, apparecea. no .recinto da. igreja, .em que sidente da masa e eitoral, por .propria autori
se procedia ·á ele~ção, o eleitor. Joaquim Dias dade, considerando mudados dous dos referidos 
Pereira, que podia ainda votar. A ~aiori~ da juizes-.;, Antonio Xavier de·Ca.rvs.lho e Augusto 
m~sa precipitou a abertura da. urna., e dest'arte Frederico Alves- deu · assento na mesa a. Au
foi este eleitor impedido de exer~er o seu di- gusto, s-ubstituindo a si proprio como mu .. 
reiio. Finda a eleição, o eleitor Joaquim Pin- dado, e, considerando o 1mmediato Joaqu m 
to Gonçalves, 2o sapplente do juiz munidpa.l do Estevão ·de Figueiredo como juiz de paz, defe-
termo, e intimamente ligado á maiQri~ ~a mesa, rio-lhe juramento. · : 
protest. ou .contr. a .a eleig. ão, .. por ter~s.e preeipi-. l O presidente da me. ss. .eleito~~' pelo aba~ 
tado a. abertur.a da urna.. M~us amigos, v:en~o que commetteu d~ demitbr o 3° JUIZ de paz,ve1o 
que cumpria' firmar.& eleição em quefai o màis . a nomear eleito~s para representar a turm:a 

y. I. -28 
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dos.supplentes. Foi umjogo illegal, que, com 
certeza, não será. approvado pela illastre com
missão de verificação de poderes. Peço mui 
particula~mente a attenção da commissão para 
a parCialidade que revelou esta mesa. na apu
ra ão Documentos ns. 3 e 4). 

Corrego o oro.- Na. formação a. mesa 01 
substituido antes das 2 horas da tarde o mesa
rio Antonio Alves de Figueiredo, que votou no . . . 

eleitores que votaram no dia 9 de Janeiro ha. 
duas nota.veis: são as segaintes: « Por Dolllin
gos Rodrigues da Rosa, Clementino José de Al
meida. 7> c Por João Nunes Pereira, Clementi
no José de Almeida. :t 
· . Rosa. a.ssignou-se, de proprio punho, na elei-
ção do dia. i de Dezembro. . 

Clementino José de Almeida não é eleitor 
desta parochia, como as actas o· mostram; e a. 
lei determina ue uando o eleitor não uder 
ou não souber escrever' ass1gne em seu logar 
outro eleitor. 

S. Joaquim da. Serra Negr_a .. - Estando mu-

tiniano José de Souza, o f o sapplente era juiz 
mas não funccionou como tal. 
. ~ão consta, de modo certo,que a aeta de for
mação da mesa fosse escripta pelo escrivão do 
juiz d~ paz, que fez ama. declaração serodia 
em valor, não authentieada pelas assignaturas, 
dos mesarios. 

Santo Antonio do Machado.- A eleição 
desta parochia é essencialmente nulla. 
· Espero documentos que solicitei. 

São esses os factos que, invalidando o diplo- · 
ma conferido ao Dr. Alvaro Botelho, dio·me 

. direito de representar o f3o districto eleitoral 
de Minas Geraes . 
· · Rio de Janeiro,24 de Fevereiro de 1.885.-
0lympio Oscar de Vilkna 'Valladtfo. . 

. e x.m. r. pre11 en e e 1gnos mem
brosda Camara dos Sra. deputados. -Oba.
~harel 01ympio Oscar · de Yilhena Valladio, 
candidato votado no 1° e 2° eacrutinio·eleitoral 
do iSO districto de · Mina~-Geraes, contesta. 
eleição do Dr. Alvaro Augusto de Andrade 
Botelho, a qaém foi expedido diploma de de
putado pelo referido districto, é .contesta. com 
~ seguintes fundamentos : 

t~o Ajunta .àpuradora. contou 678 votos dados 
ao Dr. Alvaro Botelho e 674 dados ao contE's-

organisaçlo da. respectiva mesa eleitoral. Con
forme a autbentica, ficou a mesa composta. do 
i o, 2° e 4° juiz e~ de paz e do 2° immediato, que 
chamot' um eleilor pare& 8Upprir a falta do 
i 0 immediato ; e deu·ae como mudado o 3o juiz 
de paz. Não é exacta oata mudan~a, tanto que 
este juiz de paz votou no fo e 2o egcrutinioa. 
Mas · si ella nlo mudou-ae é essencialmente 
nulla. a formaçlo da meaa, por não ter 13ido o 
mesmo convocado ; e 1i mudou-se or não ter 
o o 1mme ato tom o o ogar dejuiz de paz : 
e em todo ouo ó aubatancial o defeito de for
maçlo da IDIII, or Dlo ter sido convocado o . . 

' . 
Costa Pinto-e, na lU& f ta, o 7° e 8° votados~ 
Olympio Pia&o Ribeii'O e Luciano Pereira 
Penha, elei&orea da parochia que votaram na 
eleiçlo. O documento 11. i (certidão da ultima 
eleiçlo de jui1t1 de paz da parochia. dos Tres 
Cora~ea do Rio Verde) prova o allegado. 

4.0 E' nalla a eleit_lo da pa.roehia. da Con
ceiçlo da Boa-Vl1ta. Figura ahi como juiz de 
paz o & votado Pranol1co Luiz de Figueiredo, 
que nunca pre1tou jaramentt> de juiz de paz 
( doe. n. 2 ) , Alóm dt feita fóra do tempo 
legal, como TÔ•II pelo proteato e contra pro
testo, a aimplea leitura desaa authentica mostra 
que o raaultado que ella contem nlo devia ser
aceito pela junta apuradora para o fim de ex
pedir o diploma. 

o 

..1\.ntonio do Machado, Sant'Anna. da Vargem, 
Corrego do Ouro, Sant'Anna do Sa.pucahy e 
S. Joaquim da Serra Negra por motivos 'lue 
serão apresentados lt 3'- commissio de m-
querito. . 
· · Rio de Janeiro, f6 de Fevereiro de f885.-
0lympio ·Oscar de Villlsna ·'Valladtfo. 
· .·J)oc. N. i.- Francisco Igna.cio dá Silva e
Araujo, vereador aerrindo interinamente de se
cretario da camara municipal desta. cidade, ete. 

Certifica. que a unica eleiçio de juizes de pu. 
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da freguezia dos Trea Corações do Rio Verde, 
a que ae procedeu depoia da reforma eleitoral 
.de "9 de Jaoeil'o de t881 é o que consta. da. aeta 
no livro reapec&ivo de d. to v. a 11. 12 é do teor 
seguinte: . . . 

' · .desta. paroohia. Ao primeiro dia do mez de u-
lho de mil oito ceatoa e oitenta e doas ás nove 
horu da manhl ne1ta. f're uezia dos Tres Co-
rações o io Verde man.icipio da cidade da 
.Camp&nha e pro~ineia de Minas Geraes, em a 
'lgreja matriz reunidos oa ILambros da. mesa 
.Joaquim Gonçalves da Fonseca Neto, como pre~ 
.sidente~ Jesé Oetavi:>uo Augusto Casar, José 
Ferreira da Co11ta Neves, Joaqaim Gonç llve~ Pi
mentel e Antonio Pinto Ribeiro, como meaarios 
-o presidente designon o mesario Antonio Pinto 
Ribeiro para servir de secratario e o mesario 
.José Ferreira da C. Neves para fazer a chamaja . - . . . 

niQ Pinto Ribeiro, vinte e tres votos; Ponciano 
Pereira Braga, vinte e um votos; Dr. Antonio 
dll. Costa Pinto, dezo1to votos Joaquim Flavio 
Ximenes~ dezeseis votos; Olympio Pinto Ribei
ro, quin$e vo.toi;Lucian~ Pereirà Penha, quinze 

' ' ' uma cadula com um voto em duplicata. que não 
sa contou. De cajo resultado se fez ejita.l, qae 
li em alta voz e foi afiixado no lu ar do o t m 
Deu-se por finda esta eleição, sendo queimadas 
as cedulas,o eacrivão do juízo de paz já se acha
va presente para copiar esta acta depois de assi
g.nada no seu livro de notas, deliberon-se que 
extra.hidas as copias de todo o processo eleitoral 
para. serem remettidas uma ao Dr. juiz de direi.;. 
to da comarca, e outra á Camara Municipal da. 
cidade da Campanha, e de.tudo para constar fa«:o 
esta acta em qne assignam o presidente e me
sa~ios,depois d_e ~ida por mim ~ntoni~ Pinto R.i-

' duvida fa~a., por mim subscripta. e aseignada, 
nesta cidade da Campanha aos onze dias do mez 
de Fevereiro de mil oito centos e oitenta e cin
co. Eu, Francisco lgnacio da Silva Araujo, ve
reador da camara municipal, servindo interi
namente de secretario, que subscrevi e assigno. 
-Francisco Ignacio da Sil-oa Araujo. 

Doc. N. 2.-José Ferreira de Jesus, escrivão 
de paz desta. freguezia. da. Conceição da Boa . ' . 

:renta para vereadores as q.uaes foram lVl 1 as, nio, nelle 's folhas 14 para. 15, encontrei o se
··8 out~a.s quarenta para jutzes de paz, que tam- guinte: Obtiveram votos. para juizes de· paz, 
bem ficaram derosihdas na urna depois de emas- . Manoel Ferrejra de Jesus, 25 votos ; Antonio 

. .aada.s: foi aberta a mesma. urna,em acto succes• Joaquim Pereira, 22 votos; José Lourenço de 
.sivo o presidente nomeou o mesario Jose Octa· Figueiredo, 22 votos; Honorato de Souza, 22 
viano Auguato Cesar, para Jêr as mesmas ce- votos; Francisco Luiz de Figueiredo, 24 votos; 
-dulas de vereadores em primeiro logar sendo a Joaquim José da. Silva, 3 votos. Não tendo 
leitura de ea.da uma. por sua. vez, e distribuiu tomado posse o cidadão Antonio Joaquim Pe-

. .as lettras do alpbabeto com os outros tres mesa- reira, passou-se a. servir como 2o juiz de paz, 
l"ios para irem tomando os nomes dos 'VOtados, 0 cidadão José Lourenço de Figueiredo. O re
e o numero de votos por algarismos successi- ferido é verdade do qtte dou fé. Conceição da 
vos da nurneraçlo natural conforme o artigo Boa Vista., 22 de Novembro de i884.- O es
cento e quarenta. e seis do respoctivo regula.men- crivão, Jose Ferreira de Jesus • 
.to, a.nnuneio11 ~ue se ia. proeeder â. apuração .lllm. Sr~ presidente da camara. municipal. 
das cedulaa receo1das para v~reador da cama.ra o bacharel Olympio Oscar de Vilhena Vai· 
municipal, dea.-se começo ao trabalho na forma ladão, precisa, a bem de seu direito, que o 
.aupl'a referida terminada por esse modo. a lei- Sr. secretario da. eamara. lhe dê or. certidão 

' - qaaes dos juizes de paz da parocllia de Sàntn. 
mei a relaçlo de todos os votados, que li em alta. Anna da Vargem prest~ram juramento e .tom~
-v:oz. O que findo, passou-~a .a ~a.zor a ap~ação ram possé e em que data., para este qaatrte~mo 
das quarenta. cedulas paraJaizes de paz a.s quaes t 
deram o seguinte reaultado, li em alta. voz. tendo prpesedn e· v s · d 1 R M 
·obtido os eidadlos Antonio Jo~é Gomes de Carva- e e a • • assun. man ar, pe 0 que • • 
lho vinte e seis votos, Gabriel Severo da.Costa,qua Passe·- Tres Pontas, U de Fevereiro de 
torze votos, o que findo passou-se a fazer a a.pu- !885.- M. Bernardes • 
.ração das quarenta cedala.s para jaizes de paz O cidadão Francisco Antonio Ra.bello e Cam
que deram o seguiute result9.do: Antonio Gon- · pos. secretario da Camara Municipal da cidade 
.ça.lves Pimentel, vinte e cinco votos; Estevão de Tres Pontas, etc. · . . · 

· Ezequiel de Rez.ende, vinte.·e cinco votos; Anto- Certifico que prestaram juramento e toma 
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ram posse para :funceioua.rein no corrente 
·quatriennio os seguintes juizes de paz da fa
rochia de Sant'Anna da Vargem. deste muni
cípio, a saber: o cida tão Antonio Xavier de 
Carvalho prestou juramento e tomou posse áos 

- - - iS'24I--Eide--Ja . ' • . . . 
Procopio · de Oliveira prestou juramento e 
tomou posse aos 26 . de Janeiro de 1.883 ; os ci
dadãos· Au usto Frederico Alves e Francisco de 
Assis Carvalho, aos 29 de Setembro de • 
·o referido é verdade e consta do Hvro de 
termos de juramento e posse dos empregados 
da camara e autoridades do municipio, o que 
affirmo sob o juramento de meu cargo. · Pas
-sado na secretaria da Camara Municipal da 
cidade de Tres Pontas aos H de Fevereiro de 
t885; por mim Fri:.Lncisco Antonio · Ra.bello e 
·campos, secretario da camara municipal, q ua 
o escrevi e assigno. Tres Pontas, i1 de Feve-
reiro de 1885.-0 secretario, F1 · 
nio Rabelto e Campos. 

Doc. n. 4.-Illm. Sr. 

eJeição de juizes de paz da freguezia de Santa 
Anna da Vargem, que rege no. corrente qua
triennio. Nestes· termos-Pede a V. S. assim 
mandar.-E. R. M. 

Cidadão Ft·aneisco Antonio Rabello Cam
pos, secretario da camara. municipal da cidade 
de Tres .Ponta.s etc .-Certifico qu~, revendo o 
livro de actas de eleições da. freguezia de Santa 
Anna da Vargem, deste município, delle a fo-

chadas de todos os lados com o respectivo ro
tulo e assignava seu nome no livrO competente; 
finda a vot 19io a mesa fez lav.l"&r é assignar o 
termo de encerramento das assignaturG..s no li
vro r~spectivo pel? qual se via que votaram 

e:ro 
de i2. Aberta a urna foram tiradas primei· 
ra.mente as cedulas para vereadores, que 
continha. o numero de 12, em · acto continuo 
o pres1 en~e esignoa o mesar1o ntonto 
vier de Carvalho para ler as eedulas, e annun-_ 
ciou que se ia proceder á apuração das mesmas, 
para ease fim designou o meaario Antonio José 
de Mesqaista. para tomar o nome dos votados 
e numero de votos, procedendo assim á apura-
ração. O que .feito eu secretario formei are-
lação g_eral dos votados que li em voz alta e 
que por edital foi logo publicado, sendo o 
edital affi.xado na porta desta igreja matriz, e 

- · . · e,,..r-..------
reira. de Brito, dous votos ; Theophilo Ferreira 
de. Brito, cinco votos; Manoel Jo~quim de Oli-

guinte : Acta da e eição.~Ao primeiro dia do eleição a~resc:nta o escl'ivão do jaizo de paz 
mez de Julho de 1882, nesta freguezia de Santa cqm o seu livro de notas para nelle copiar esta 
Anna da V ar em . munici io de Tres Pontas acta . de is de assi nada. Deliberou-Be ue 
provincia de Minas Geraes, ás 9 horas da ·ma- se tirasse uma cópia de todo processo ele1tor 
nhã~ na· igreja matriz e edificio designado pelo a qual é assignada pela mesa e conferida pelo 
governo, reunidos o presidente Joaqaim Can- escrivão de paz, e será remettida uma cópia ao 
dido de Figueiredo e os mesarioa Antonio José Exm. presidente da camara municipal. E de 
de Mesquita, Elias Furtado de Mendonça, An- -tudo para constar lavro esta acta que assigna
tonio Xavier de Carvalho e Domingos ·Ferreira ram o presidente, mP.sarios, depois de lida por 
de AbrP.u. o presidente designou o mesario Do- mim Domingos Ferreira de Abreu, secretario 
mingos Ferreira de Abreu para secretario, e o que escrevi e a.ssigno; e outra cópia ao presi
mesario Antonio José de Mesquita para f:.,zer dente da proyincia. e a ultima ao juiz de direito. 
a chamada dos eleitores peh relação remettida O presidente Joaquim Candido de Figueiredo, 
pelo Dr _ juiz de direito, e em a··to successivo mesarios Antonio José de Mesquista, Anta. 
a.nnunciou que começtva a eleição para verea- nio Xavier · d~ Carvalho, .Elias Furtado de 
dores e juizes de paz por este f3o districto. Mendonça, Domingos Ferreira de Abreu. 
E de feito havendo procedido ã chamada dos 25 O referiJo é verdade e consta do livro a que 
eleitores desta fréguezia, acudiram a elle 12 me .reporto no qual nada mais comtêm.'2. res
eleitores, sen.jo conclilida a mesma chamada ãs peito do · requerido, o que affi.rmo sob o jura.• 
iO hor~-> do dia. Perderam o direito de votar mento do meu cargo. Passada na secretaria da 
por nao e rem compa.rect o os segatn es e e1 - amara un1c1pa a c1 e e • res ontas 
res : Joaquim Esteves de Figueiredo, João aos H .de Fevàreiro de 1.885, por mim Fran
Evangelista. de Mendonca., Joaquim Per~ira Ri- cisco A~tonio ~abello e Campos, secretario, que 
beiro. José Pinto de Mendonça, Manoel dos a escre~1 e as~1gno. 
Reis . Pinto, Roque José. de Souza, Dr. Fran- Cidade de Tres Pontas, 11 de Fevereiro de 
cisco Evangelista de Araujo, Martiniano Se· f885.- o secretario Franc.isco Antonio Ra
vero de Mesttui.ta. Nicezio Jose de Mesquits., . beUo e Campo • 
. Pedro Pinto da Silva, Fráncisco de Assis Car
valho, · JQio -Baptiita Villela de Figueiredo e 
padre 'Luiz ·Beltrlo·Aug~sto de Oliveira. A" 
proporção que o . eleitor comparecia exhibia o 
·seu titulo e lançava ua urna duas eedulas fe-

Doc. n. '5.-Illm. Sr. secretario da Camara 
nicipal de Potiso Alegre.- An~nio &n:fino da 

_'Silva. A.rouca, morador. no districto. ·do ·Retiro, 
precisa. que V. S. lhe eertifique ·ao pé deste. ae 
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'modo que faça. fé ·a acta da eleição para. juiz de 
paz a que se procedeu ultimamente na fregue
zia. de 8ant' Anna do Sa.pucah.y e Jhe certifique 
igualmente quaes os juízes de paz que tomaram 

. posse e o q1Je a respeito da poase âos mesmos . . . . . 

presentado por Belisario Paulino de Assis, seu 
bastante procurador, sendo pelo mesmo Assis 
apresentada a procuração e prestou nas mãos 
o r. pres1 ente o JUramento os an os van

gelhos em um li~ro destes em q11e poz a sua 
mão direita e em nome de seu constituinte, 
prometteu guardar e cumprir em boa e sã 
consciencia, os deveres. de s~u cargo. E para 
constar lavrei o presente teromo. E eu, José 
Polycarpo de Almeida Queiroz , secret<l.rio 
da cama.ra o escrevi.- Lui;; Jose de Al
meida Queiroz .-Belisario Paulino de Assis. 

. Ter~o. de jur~mento e posse. qu3 presta o ci-
, 

juiz de paz da parochia de Sant'Anna do Sa
pucahy. Aos 29 dias do mez de Março de 1883 

ta cidade de Pouso Ale re comarca de Ja-
guary, em casa da re;;idencia do cidadão Luiz 
José de Almeida Queiroz, presidente da camara 
compareceu o cidadão Antonio da Costa Rios, 
juiz de paz eleito para a paróchia de Sant' Anna 
do Sapucahy e nesta representado por seu bas
tante procurador o tenente-coronel Joaquim 
Leoriel. de Azl3vedo; o que fez certo pela pro
curação que apresentou e prestando nas mãos 
do Sr. presidente o juramr~nto dos' Santos Evan
gelhos, prometteu em nome de se.x constituinte 
guardar e cumprir em bo3 e sãa consciencia os 
deveres de seu cargo. E para. constar lavrei o 
presente termo. Eu, José Polycarpo de Almeida 
Queiroz s~cretario da eamara, o ~scre~i, Luiz 
Jose de Almeida Queiroz, Joaquim Leonel de 
Aze,edo. Termo d_e juramento e posse que 

restam os ciJadãos: JocJé lgnacio de Alvarenga. 
a1a e an 1 o arques e1xe1ra. os ca os 

de terceiro e quarto juizes de p~z. da paroehia 
de Sant'Anna do Sapueahy, como abaixo se 
declara. Aos !6 dias do mez de Abril do anno 
de 1883, n· sta cidade de Pouso Alegre, co
mare:t de Jaguary. provincia de Minas Geraes, 
em cas~ da residencia do cidadão Luiz :José de 
:Almeida Queiroz, . vresidente da. camara mu
nicipal d <'Sta cidade. ·sendo ahi, compareceram 
os cidadãos José Ignacio de Alvarenga Maia e 

· candUo Marques Teixeira, afim de tomarem 
posse e prestarem juramento do cargo de .ter-

eeiro e quarto juiz de paz da paroohia de 
Sant'Anna do Sapucahy, visto não terem até 
esta data. comparecido os cidadões eleitos, ·e 
serem os juramentados primeiro e segundo sup
plentes, eujo juramento foi prestado em um 
. ' 

coronel Silveira Leite, Julio de Barros, An
tonio Libanio, Mendonça. Filho e capitão Mar
tins, foi lida a propos_ta seguinte : Pelo Sr. 
verea or n omo 1 aDio 01 pr-opos qu s a 
secretaria com urgencia convidasse aos sup
plentes dos cargos de juiz de paz nas difle
rentes parochias d··Bte m.,nicipio a virem to[.nar 
posse, pm· não terem os eleitos no prazo mar
cado lomado posse e teve o despacho seguinte: 
Ao secretario para tomar as ·providenci11s. E' 
o que se continha a respeito no arcbivo a 
meu cargo e aos livros em meu poder me re
porto. Secretaria da cam~ra municipal de Pou: 

' Polycal."po de Almeida. Queiroz, secretario a 
escrevi e assignei. - :José Polycarpo de Al
meicla-Qt!eil·oz. 

ranc1aco gnac1o a 1 va rau1o, verea or 
servindo de secretario da. camara municipal 
desta cidade etc. 

Certifica, que a :fls. 19do livro, que serve 
para. eleições na.fregaezia dos Tres Cm·ações do 
l{io Verde está a acta do teor seguinte : 
Acta da installação da mesa para. a eleição de 
·um senador. Aos 13 dialil do mez de Abril de 
1884 ás nov'~ horas da manhã em a igreja. ma-
taiz desta paroehia dos Tres Coraçõ_es de Jesus 
Maria José do Rio Verde munieipio da cidade 
da Campanha, comat•ca. do · Rio V e I." de, provincia. 
de Minas Geraes, compareceu o cidadão Anto
nio Gonçalvt~s Pimentel juiz de paz mais vo
tado desta parochia commigo escrivão de seu 
eargo·adiante nom~ado para o fim de proceder
se á orgamzaçã<? da mesa que tem de dirigir os 

~ 

encher a vaga. deixada pelo fallecimento do 
Viseonae d'Abaeté, senador por esta província,_ 
convocada pela Exma. presi.leneia por circular 
de 4 de Fevereiro prorimo findo. conforme as 
ordens da camara municipal da cidade da 
Campanha,por intermedio de seu pre.si?ente,em . 
6de Março de i884, tendo o mesmO JUIZ de paz 
expedido com .anteeedencia da 30 dias os neces- . 
sarios · editaes convocando os eleitoras da. pa
rochia. os da freguezia do Cambuquira primi~ 
tiva.mente alistados nesta de conformidade com 
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-a circular da Exma. presideneia. de iO de Julho 
ultimo, a eompareeerem ama.n~ ás nove 'horas 
-iio dia ,nesta. matriz, logar designado pelo 
Exm. governo provincial para. os actos elei-
·torl_le~, afim de darem. os seus votos na presente 

' "?s seus assentos, pelo que o presidente declarotl 
1nstallada a mesa e convidou os membros a 
com arecerem amanhã ás horas da lei ara 
-proceder-se á eleição. de tu o para constar 
mandou lavrar a presente acta, que vai assig

·nada pelo presidente e mesarios depois de lida 
por mim Antonio da Costa. Barros escrivão do 
juizo de paz que a escrevi; O presidente An_

. tonio GDnçal ves Pimentel.-Estevão Ezequiel 
-de Rezende, Põnciano Pereira Braga, Dr. An
tonio da Costa Pinto, Olympio Pinto Ri
~beiro. Nada mais se continha. e nem declarava 

· .e~ a dita acta· de ~mde para. aq,ui bem e :fie!-

· ·-de Fevereiro de i885. Ea, Francisco Ignaeio da 
·Silva Araujo, vereador da camara municipal, 
servindo interinamente de secretario, que 
:subserivi e assigno.-Francisco Ignacio da 
Sil'Da .Araujo · 

Os abaixo assignados, eleitores da parochia 
das Aguas Virtuosas, declaram que na eleição a. 
que procedeu-se no dia. 9 de Janeiro (2° eserati-

. 11io) o eleitor Joaquim Dias Pereira favoravel ao 
candidato Dr. Olympio Oscar de Vilhena Vai. 
ladlo não votou porque a mesa. eleitoral apressou 
a. abertura da urna quando o referido eleitor 
-appareceu na igreja em que se procedia a 

· eleiçlo. O referido é verda~e e o juramos se pre
. eiso fôr. 

Aguas Virtuosas, 25 de Fevereiro de f885.
Jo uim A~bino de Almeida.-Joa uim Cano-
tlido Xa,ier de Araujo .-!oito Baptista into 
-Junior.- Jose Antonio do Espírito Santo.
Antom·o GoraçaZ,es Mendes Netto.-Domin
-gos Gonçal,es Mendes Junior. 

Reconheço ser verdadeiras as firmas sa pra, 
por' dellas ter pleno conhecimento, do que do11 

. fé. Agaas virtaol!las, 25 de Fevereir'o de i885. 
: Eu, José de Souza Vianna, escrivão do juiz de 
· paz, servindo de tabellião de notas que ·as re
. -conheci e assigno-me em publico e raso. · · · 
- : Em teàtemnnho da verdade.-Jose de Soaza 

\Tianna;. 

livros; demais, que o Sr. presidente participou 
pelo seu officio com data de- 3 e recebido no 
dia 8 tell.do ·á o residente da mesa eleitoral 
mandado publicar a eleição ·só pe a noticia de 
jornaes e circulares dos caniidatos. E por isso 
a -refedda mesa ausentou-se e protestou contra 
a f:i.lta de cumprimento da lei. em o qual se 
assignam com o presidente e commigo Mar
ciano Olympio da. Cruz,_ escrivão do juiz de paz, 
que eserevi e de tudo dou fé ·.-Marciano Olym
pio da Cruz. -Francisco José Ferreira, juiz 
de pa.z.-Gabriel Jose Al'Oes da Costa.-Josê 
Joaquim .Alves Taveira .. -Joaqu_im Jose Fer-

engano ficou den-
tro do livro da eleição' desta o incluso 
protes e1 o pe o can 1 a o r. ymp1o 
Valladão a eleiçãG do dia 9 de Janeiro proximo 
passado. Comquanto fosse elle copiado na au
then.tica. remettida, tenho a. honra de o passar 
as mãos de V. Ex. agora, q11e foi elle éncon.
trado e se deu pelo engano. 

Deus Guarde a V. Ex. cidade da. Campanha 
Minas Geraes aos 10 de Fevereiro de i885, o 
secretario do collegio.- Antonio Olinto da 
Fonseca 

111m. e Exm. Sr. presidente da augusta. ea
ma.ra. dos srs. deputados. 
O Sr. Eleitor JGio Ribeiro dos Santos Camargo 

duplamente alistado aqui e na ~pital de S. Paulo 
tendo já. concorrido a urna do i de Dezembro' de 
i884 na.quella capital na 3° seeçio da. fregue-
zi · · · • 
deiro Dr. José Vieira Couto de Maga.lhães não 
póde votar na presente eleiçlo. Req11eiro que 
a !Uma.· meza assim resolva, ou tome o seu 
voto em separado. S~ a illma. mesa resolver em 
contra.rio protesto contra o voto para. effeito de 
não ser presumido dado a mim .esse voto do 
Sr. eleitor Camargo, que é franco, publica
mente, a.dversario de minha càndida.tura~ · 
· Cam.pa.nha, 9 de .Janeiro de !885 • ...-.0lympio 

Vallad4o.-L. J. Mello ~- Fonseca;- Dr. 
Branddo.-Miranda.-8. de Oli-oeira. 
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MINAS GJCllA.ES f3o DIBTRICTO 

Resposta_ a contestaçt!o do candidato Dr. 
· Olympio Oscar de Vilhena Valladt!o peJo 

candidato Al'Daro Botelho, e~eito em 2o es-

:Acompanhando o methodo da impugnação, 
trAtaremos das suas allegações na ordem em 
que e as oram co oca as. 

Apuração 

Diz a contestação que não deviam ser con
templadas pela. junta apuradora as authentieas 
enviadas pelas mesas paroehiaes da. Conceição 
da Boa Vista e do Corrego do· Onro, porque não 
consta dellas que as respectivas actas tivessem 
sido assignadas· pelos mesa.rios. 

A improeedencia d~?sta arg · -
leitura. das mesmas authenticas,das quaes consta 
que as actas foram assignadas por todos os me
sarios os uaes são os mesmos ue assi nam as 
authenticas. 

Ora, sendo certo que são as authentieas 
que se acham submettida.s ao exame do 
po er ver1 ca or,es a o es · 
e dellaEJ constandoque as actas,donde foram ex
trahidaa, continham todas as formalidadesle
gaes, inclusive a das assignaturas, torna-se 
manifesta e evidente a improcedencia. de seme-
lhante allegação • · 

Menor importancia tem a allegaçlo de ter 
sido a acta da Conceição da· Boa ~Viata apenas 
subscripta pelo secretario. 

E' de tal uilate esta futilidade ue deuare-
mos de tomal-a em cons1dera.çio. 

Estudemos as nullidades a.1·guidas 
. ções das diversas parochias. 

. Si, porém, se houvesse de descontar pelo mo· 
t1vo ~llegad~ o .voto .deste eleitor. a deducção
dever 1a s~r fe1ta JUstamente em prejuízo do meu 
adversano; porquanto, está firmado por innu· 
meros precedentes da. C~mara dos S~s. Deputa-

- . ' . 
candtdatos que tiver sido mais suffragado na. 
p&-rochia em que se deu o facto: por consequen-
cia. tendo sido a ui mais votad Dr. 1 · i 
Va.lladão, delle deveria ser- deduzido este voto 
tanto mais pot·que o voto não foi tomado em se~ 
parado e, portanto, comprehendido no segred~ 
do escrutinio, não é possivel saber-se a. quem 
elle foi dirigido. 
. Faremos not.ar po! ultim~ que, si o facto es
tlvess~ co~prehen~1do na d!sposição do art. 29, . 
§ 2° e1t., mcorrerm o ele1 to r :ca sancção pe
nal do me~mo artigo, sem que, entretanto, do 
seu procedtmeDto resultasse vicio que prejudi-. -

• 
votação distribuida aos candidatos. 
~guas Virtuosas. - A1leg~-se que a. me1a 

reira da Silva Tó, considerando-o mudado. 
O facto não está provado, assim como niG 

está. rovado ne à uelle cidadão não tivesse 
sido transferido para. outra. porochia. 

Quando, porém,fosse verdadeira a allegação, 
o facto não seria. de natureza a viciar o pro
cesso eleitoral, mas serviria tão sómente para. 
provocar a applicação da di!'posição penal do 
art. 29, § iO da. lei cit. , á. mesa. eleitoral por 
haver recusado receber o voto do eleitor. 

Quanto ao caso do eleitor, que não pôàe 
votar por já est.ar finda a chamada, e proprio 
reclamante se encarrega na sua deducção, de . . . 

· qampanha .- ega-se. o ac o. e er um mittido a votar. Portanto, não ha motivo para 
ele1to! yotado ~esta parocb1a na ele1çlo ~o 2o e . se dizer que a urna. fôra. aberta precipitada
serutl.nio! ~epo1s de .ter esse mesmo ele1tor no mente para impedir-se que o eleitor votasse. 
i\) escruttnto das ele1ções geraea votado em uma . , 
parochia da provincia de S. Paulo, ond~ como ~88: a1nda SUE? o facto s~ desse . d~ modo a 
nesta se acha.viL alistada.. P.reJUdlcar o d1re1to ~o ele1tor, s~r:_a 1sso m~ 

. . , . t1vo nlo para a nulhdade da ele1ça.o, mas tao 
A ~lapoatçlo do art. 29 § 2° da le1 de 9. de sómente para applicação da pena como no caso 

Jane1ro de i881 refere-se e~pressa e un1ca.- precedente. ' 
me~te ao caso do voto multtplo na mesma E' tio inepta a constestaçio, que, a preva-
Blliç«o. lecer nesta parte, eeria em pura perda do pro-

Ora, tratando do 2o escrutinio, apropria. lei prio contestante porque foi elle ex.actamente o 
o denuncia-no,a eleição-segunda slBiç~o ; candidato mais .suft'ragado nesta parochia. 
aig~ificando claramente quen lo é já. a m"sma Tres Pontas.- Aqui serve de fundam.ento' 
eZmçilo. contestaçlo, o facto de não ter sido admittido 

Por conaequencia, nos termos da lei (art. i8, pela mesa o fiscal do reclamante. 
§ 2•). á hypotbeae vertente nlo o applieavel a A mesa justificou o seu procedimento, deela-
p i i . . . . 
_ O. procedimento deste e leitor e tio legal e tão no ..acto da installaçio da mesma. mesa, acto 

eorrecto como si elle houvesse votado em uma esse que precedeu ao io escrutínio, fundando
~ésma parochia em·,io e depoisem 2o escrutinio. se para assim proceder na disposição do a.rt.i5 
. E1te é o principio expresso na lei e consa- § i6 da lei. 
grado na applieaçio pratica, nlo só nos Arestos E, quando menos regular fosse o proeedimen~ 
:firmados em diversas decisões pela. Camara dos to da mesa, nem por isso dahi resultaria. 
Sra. Deputados, como pelo avjao do Mi]iisterio nullidade .para ~ eleição, porque a lei não con~ 
~o •lmperio de 16 de Juiiho de 1~83. sidera substancial nem a presença · nem a 
. E', sobre, tudo, pàra notar-se que a doutrina assignatura do fiscal (artigo citado). · · : 
~este aviso adapta-se verféitamente pela com- Faz, em seguida, o reelaniante uma simples 

.· ple~ anàlogia do~ casos ã hypothese vertente. allusão a. facLos que diz constarem do protesto 
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apresentado á mesa paroehial. · Mas, aos olhos 
do prop..-io reclamante valem tão pouco e~sas 
arguições, que elle não quiz siquer dar-se ao 
trabalho de mencionai-as na sua contestação. 
Seguilldo-lhe o conselho, deixarem9s de parte 
essas futilidades. . 

Conceiçtfo da Bóa Vista.- E' completa
mente falso. que a mesa tenha 'confessado que 
deu começo aos trabalhos eleitoraes de ois das 

oras, como a lega. a contestação. Ao con
trario, a. acta affi.rma que a eleição começou 
ás 9 horas da. manhã, e, quando por meio ~e 
protestos se d1sse que a mesa eleitoral só se 
installou ao meio-dia, muitos eleitores pre
sentes, contraprotestando, declararam ser 
iuexacto terem começado os trabalhos ao meio· 
dia., pois que, quando elles concluiram-se,ainda 
faltavam trinta minutos para. · meio-dia, decla
ração esta. que est.â inserida • no corpo da 

Quanto á allegação de não ter sido assignada. 
a ~cta~ já se acha. cabalmente respondida. na 

logo sendo o 4~ juiz de paz e o 2o· passou 11 ser 
o {0 immediato. Nesta conformidade., estando 
presente o 1° imtil~diato (primitivamente e pela 
ordem da votação 2° immediato} este tomou o seu 
log~l." na mesa. e convidou um eleitor para tomar 
o ultim loO'ar ndo sim definitivamen 
eonstituida a. mesa. E' possível que nãl) seja 
perfeitamente regular a posiçlo deste ultimo, 
por se ent~nder qae deyeriaiD: ser pr~meira-

' mas,o que é bem claro e evi iente,é que :ficaram 
perfeitamente satisfeitos todos os h·tui tos da lei. 
O pensamento dominante do legislador foi col
locar na. me~a. a maioria repres~ntada pela 
turma dos juizes de paz, e assim t&mbem a 
maioria representada. na turma dos immediatos. 
Por consequencia, desde que o 1 o immP-diato 
occupou o seu logar na: mesa e .á sua e~eolha 
veiu tomar assento como mesar1o um ctdadlo . . . 

• etidão a represPntação da minoria, pensamento 
capita.fda lei. Podia, pois, ter havido ama sim

les irregularidade ue em nada. affecta o pro-
cesso e e1toral, · nsto que o que era sa s anc 

Allega-se mais. que o juiz de paz Antonio fteou preenchido. · . 
Jo_aquim Pereira não _fe'f parte da mesa e que Sant'Anna da V ar em. _ Alle a ainda. a 

' • contestaçlo que a mesa. não fôra d-evt amen e 
A esta. arguição rêsponde ca.b:1lmente o do- constituida por terem-se feito as substituições de 

cumento junto, sob n. 2, pelo p'l"oprio recla- um modo irregular. Não é isto v~rdade, como 
manta, onde se attesta que o referido Antonio passamos a demonstrar com a simples exposição 
Joaquim Pereira. nlo tomoú posse do cargo de do modo como foi orga.nizada. a mesa. e tal qual 
juiz de paz ; por consequencia, muito natural consta da. actà. 
e legalmente o 5° votado subiu a ser 4) juiz o to juiz de paz occupou o seu logar de pre
de paz. deixando muito legalmente tambem o sident~ e 0 2o 0 de mesario; faltando, porém, os 
referido cidadão de tomar parte na. mesa, pois 3~» e 4o juizes de paz por estarem mudados, o 
que nlo era juiz de paz. · residente convidou o 1° immediato, deferin-lhe 

JUramento e eu- e ogar na mesa, can o· 
assim complet3. a turma dos juizes de paz. O 
2'3 ~mmedia.to officiou, com~unicando que não 

' ' pois que o documanto n. , a que se refere immedia.tos, pois que com . estes fic1va as-
esta allegaçio, nada absolutamente diz a tal gotada a turma dos immediatos~ o presidente,· · 
re1peito. na fl.rma da lei,convidou a dous eleitores que· 

Rio Verde. -ADega-se irregalaridade na se nchavam presentes e que tomaram assento, 
formnçilo da mesa., mas tal não existe. ficando deste modo constituída a mesa.. 

A me1:1 foi compo~ta do modo seguinte: Qual foi, portanto, a formalidade snbstan-
i o • · d · do d 'd • 2o 4o · cial aqui preterida. ~ · · 

JUlZ e paz aervm e presi en.e; 8 Si 0 contestante tive~e um conhecimento j11izes de paz, servindo de mesario1. 
mais exacto do actual regimen eleitoral, por 

Deixou de fazer parte da mesa o 3° juiz de certo nlo se mostraria ~admirado por ver o 
paz, por e1tar mudado da paroehia. cidadão eleitor substituindo ao juiz de ptz re-

Diz, porém, a contestação que o 3° juiz de presenta.doa- ambos na mesma individualidade. 
paz nlo se achava. mudado, porque compareceu Acima. já di&~emos que a muda.nça,que faz perder 
e votou~ O f;Lcto, entt·etanto, nada prova, por- , 0 cargo de juiz de paz,nem por ilso faz perder 
quanto, o cid:~dio podia. ter perdido o carg() a qualidade de eleitor da pa.rochia por
de j~iz de paz, _peb. sua mu~a.nça .real .e que para este caso é indispenaavel um certo. 

minado do alisbmento dos eleitores da mesma 
parochia. porque, para dar-se esta eliminação, 
exige a lei o decurso de i a.nno, pelo meaos ; 
ao passo que não se fixa. pra.zo algum para a 
perda. do cargo de juiz de pa.z,sendo sufficiente 
apena's que se dê a mudança e em qualquer 
~empo. Portan.to, é evidente que a. turma dos 
juizes de paz ficou perfeita.mente bem consti~ 
tuida na. mesa. · 

Do fac~~ desta substi~ção na. turma dos juizes 
de paz- reiu.ltou que o i o immediato ficou desde 

' o é.· Portanto, na.da ma.is natural do que Au-
gusto deixar de tomar assento na mesa c!>mo 
juiz de paz, e, entretanto, fazel-o como ele1tor. 
O juiz de paz desapparecera pelo facto da mu
dança, mas o eleitor permanecia, porque ainda 
não tinha sido eliminado do alistamento. 
· Isto que dizemos~ é exaetamente o 9.tie consta 
da acta, e tanto é verdadeira a expos1çio n.ella· 
feita, q_ue n~o surgia, por parte de quem. quer 
que 89J&, reclamaç~ ou protesto que puzess.e . 
em duvida a veracidade dos faetOs expostos. 
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a authenticidade da assignatura. Accresee que 
da. lei não se infere que seja absolutamente 
necessaria a. qual idade de ele i to I." na pesEoa que 
assigna a rogo: Em tolo o c:1.so não é essa uma 
formalidade s~batancial que, preterida, annulle 

1 
' se na fórma da lei, esperaram estes até ás 2 horas 

a.eha.va presente. Deste modo veiu a mesa. a. da ta.t·de, e foi então que, não tendo comparec;do 
ficar assim composta:- f o, 2J e 3' juizes de os outros convocados, procedeu-se á substituição 
paz e to e 3o immediatos. destes, na fórma da. lei, e assim :ficou constituída 

E' para. notar-se que aqui não houve·substi- a mesa como consta da acta. · 
tuição no acto da installação, como sophistica- Em abono da. regularidade e da rectidão com 
mente allcga o contestante: o que houve, como que se procedeu na installação da mesa., invo
a.cima ficou explicalo e consta. da act.a, foi que camos a circumsta ncia dr! tet·-se ultimado o pro
compareceram todos os que foram convocados cesso eleitoral nesta parochia, sem que de um 
para a. formação da. mesa, e tinham sid? convo- ou de outro lad dos c t r _ 

• recido ·algum protesto. 
Evidentemente foi de má fé esta allegação, 

Porque a act.a não.a autorizava., principalmente Santo Antonio do lYI achado.- Emquanto o 
contestante es era documentos nós or n c: 
vez ficamos esperando as soas arguições contra. 
a eleição desta pa.rochia, que aliás correu irre· 
preh~nsive_lmente como co~sta da acta. 

nosso contendor, demonstrando a sua absolutá 
Sant' Anna do S apucahy.- A arguição que improcedencia: - passamos agora a fazer a 

se refere á. eleição desta. parochia é extrema- nossa. 
mente futil. 

Tendo comparecido para prestar JUrament(), 
peránte a Camara Municipal, sómente dous dos 
JUizes de paz eleitos, foram estes juramen
tados: os dous logares seg.uintesficaram vagos, 
e, como os respectivos eleitos deixassem de . . 

ARGOIÇÃO 

Car11w da. Cachoeira.- E' virtualmente 
nulla. a eHção a que se procedeu nesta paro• 
chia, porque na or,;.ranização da mesa fo1-am des
prezadas todas as formalidades aabstanciaies. 

Assim á que, presente um dos juizas de plZ 
ás 9 horas da manhl do dia 30 âe Novembro 
de i884, para a. installaçlo da mesa, o mesmo . . . . . 
mediatos e um eleitor,, e com estes formou a 
mesa, dando-a immediatamente por installada. 
E' isto que consta da acta da installaçlo. Nilo 
preciaa. acrescentar conaidaraç!o alguma para 
ae poder afllrmar que ó radicalmente nalla esta. 
organizaçlo, e, portanto, radicalmente nallo 
todo o proee11o eleitoral que dahi seguiu-se. 

O documento em que apoiamos a noasa alle
gac;lo, e documento irrecuaavel ó apropria acta 
da in1ta.llaçlo. 

Limitamo-nos, pois, a pedir a opplicaçlo do 
dispQslo no art. :129 do regulamento da 13 de 
Agoato de i88i. 

S. Jo(lo Nepomuceno.- Na. organizaçlo 
da mesa· desta parochia o seu preaideate, veria-

.eleioã~ do i o eaeru,inio, e este mesmo ei~adio, juizes de paz e outro da turma dos immediatos, 
impossibilitado por alguma causa physiea, po- foi desde logo convidando dous eleitores com os 
dia ter sido foroado a pedir salguem que assi- quaes orga!Úzou a mesa. 
gnasse por si. Este é um facto commum e que Ora, sendo certo , como consta da acta, 
só o reclamante desconhece. que achava-se na mesa a~ imme~iato a es~e e 

A cireumstancia de não ser eleitor da paro- não ao presidente compet1a conVIdar o eleitor 
• · - · ... · para substituir o outro immediato ausente 

ehto o c~dadão que ass1gnou ~rogo, n.ao tem 1m- ( t 15 § 70 da Lei de 9 Janeiro de 188t). · 
portanc1a. alguma~ tanto ma.1s que e certo que ar · ' • . . 
esse facto não provocou reclamação ou protesto · Por eonseqaene1a. o neto que este ~ogar da 
na occasião, e nunca. se levantou duvida sobre mesa foi incompetentemente preenchido, ~ o . ' v. 1.-29 
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que eqaivaie a d~Pr que fanccionoa a mesa 
apenas com 4 membros, inclusive o presidente. 

E', pois, nulla a eleição por não ter.sido 
feita perante a mesa constituída, segundo as 
presc-ripçõeslegaes (arts. 98, § ;:3o e i:?9 do re-
gu amento e e gosto 

Alfenas.- A aeta da eleição desta. paro
chia até ao dia seguinte ao da eleiçio(tO de ~a-
netro , s oras man a, a1n a nao m s1 
transcripta pelo tabellião, como se prova com o 
documento que vai janto. 

Foi, pois, preterida a dispo~ição do art. i 49, 
§ 4o do reg :cit., que ordena. expressamente que 
a tr11nacripção da acta seja feita immediata· 
mente que esta estiver lavrada, devendo esta 
tran~cripção ser assignada pela mesa. 

Conclusao- Em frente da. exposição que 
• r~· s e· t u d 1·dade demo na-

.trada pelos documentos, e á luz da verdadeira 
doutrina legal, .esperamos que ha.de ser man
tido o nosso drploma. q~e é a fiel expre~são. da 
von e so a a o ·e nra 
da provineia de Minas Geraes. Rio de Ja
neiro, 27 de Feverc>ir·o de 1885.- Al'Uaro Au-

· Doc. n. 5.- llim. Sr. juiz municipal. -
Antonio Gomes do Prado, eleitor desta paroehia, 
precisa, para fins eleitoraes, que V. S. se digne 
mandar que o tabelhio cert ti:.:JU8 ao pé desta, 
si a acta da eleição a que se procedeu nesta ci
dade, hontem, 9 dn eorrentA, foi lavrade. pelo 
aecretario e Lranscripta no livro d.., notas, imme
diatamen te depois da votaç!o, como preceitue. 
o art. 149 do regulamento eleitoral d& 13 de 

Coroa requer.- Alfenas, lO de Janeiro de 
1885.- Barros. 

Venancio José Franco d~ Carvalho Junior, 
tabelliAo p11blico do judidal e noa.as, provido 
e em exercício neata cidade o termo• de Al
fena.R, etc. 

Certifico que, até e•ta hora, tO da manbl, 
nlo tramcrnvi em meu livro de notai a acta 
da eJei~llo feita boutem, nlo só porque nlo fui 
convidudo para tran•CI'Avel-a na. Casa da ea
mara, como nlo me foi pre,..en te o respeeti vo, 
em cartorio, para a dita tranaeripçlo. O refe
rido é verdade e dou fé.- Alfenas, iO de Ja-
neiro dA i885.- Ea, Venancio José Franco de 

1 o Junior i a e · 
aatacio Jose Franco de Car-oalho Junior. 

N. 9i~i885 

. Pro'Dincia de Minas Geraes (6° disiricto) 

A 3• commissão de inquerito examinou,atten .. 
tamente, o processo eleitoral occorrido tanto no 
primeiro, como no segundo esct•utinio do 6o dia-. 
tricto da provincia de Min.as Geraes, e, 

visto como nenhum dos candidatos suffragados 
obtivera a maioria dos votos dos ele!tores que 
concorreram á eleição, nos termos do art. 178" 
do regulamento de i de Agosto de 1881; 

Considerando ue a eleição roeedida nas di ... 
versas p1:roc 1as este di~trieto correu regu r
mente, sem protesto e nem reclamação alguma, 
dando o seguiote resultado : 

460 votos, 

como :ficou demonstrado pelos documentos offi
ciaes, é de parecer : 

1.. o Que sejam. approvadas totlas as eleições 
das parochias do 6o districto da prnvincia de 
Minas, exceptos. do 1° escrutinio da cidad·~ de 
S. João d'Et-Rey, por ser a acta tranacripta no 
protocollo do eacrivio dA paz e nic no livro de 
nota" de algum dos tabelliães. 

2. o Que sejam responsabilisados os tabelliãea 
r·e er1 a c1 a e, por se erem ne o a 

tra.nscrever a acta. 
3.o Que seja ~econhecido e procl~mado dApu-

, 1 1 a p mc1 e mas 
Gera~. o Dr. Antonio Jaatiniano das Chagas. 

Sala d!!B sesa~es da. 3& commisaio, i O de Março 
de 1885.- A. S. Carneiro da Cunha. -
Martim Franci1co Ribeiro de Andrada.-. 
S(qismutado A. 8onçaltJes.-Carlos Peimoto. 
-E. Co.,.,.eia.-Delfltao Cintra.-Ribeiro de 
M etae-318 .- Sinimbü Junior.- Pri.rco Pa
rt~i~o. 

O Sa. P:uaroJNTE da para amanhl a. se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Votaçlo doa seguintee pareceres da commia
alo de inquerito, reconhecendo deputados: 

N. 78.-1885.- Bario da Leopoldina, pelo 
9° diQtricto. 

N ;" 79.-1885.- Dr. Eduardo Augusto Mon
tandon. pelo i6° distrieto. · 

N. 80.-1885.- Dr. José Ignaeio de Barros 
Cobra, pelo 12o districto. · 

Pernambuco 

Considerando que a junta apuradora resolveu · N. 8i .-!885.- D. Bento Cecilia~ o dos San
legal:nentemandando proceder a 2~eseratinio, tos Ramos, pelo H 0 districto. 
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N. 82.-1885.-Dr. Antonio Gonçalves Fer .. 
reira, pelo 12 · districto •· 
- N. 83.-l885.- Dr. Ulysses Macha.do Pe
reira Vianna, pelo 10) districto. 

N. 84.-1885.-Dr. Miguel Joaquim d~ Al
meida Castro elo 5° districto: 

Bahia 

N. 86.-1885.-- ·or. Ildefonso José de Arau
jo, pelo 5° di.stricto. 

Minas Geraes 

N. 87 . ...;,.1885.- Dr. Diogo Luiz de Almeida 
Pereira. de Vasconcellos, p3lo f 0 districto. 

N. SS.-i885.- Dr.· Ernesto Pio dos Mares 

remoções e demissões numerosas de emprega
poa publicoa que não eram de a1feição sobreveio 
ainda a corrupção em larga escala por meio de 
promessas do patentes de guarda nacion~il, dê 
n~meações de juizes de direito_, de condecora-

o • 
garantia do proprio governo ! . . 

A isto accresse o facto sabi lo de ter o mes
mo seu com etidor leva.rlo ara. o districto eJei-
toral gran 1e sowma de dinheiro, com que pro
plotava comprar a. maioria. do eleitorado! 

Só pondo em acção semelhante meios, ~e po
deria conseguir fazer desaparecer a maioria de 
296 votos, que contava. o Barão de Canindé no 
5') districto, conforme se evidenci:t da est:-ttisti
ca. do eleitorado da. provincia nas ultimas elei
ções de Dezembro de 1883 e Janeiro de 1884, 
conhecida e publicad:?. em differente::; joraa~s. 

Do resultado do pleito e do ma.is qw~. se sa.be 

' trepidou no m~io projectado. 
Os documentos A, B, C, D e E etc .• provam 

.~ral uaes or si só se-
Discussão do parecer n. 77-1885, annul- riarn ba;;;tante para nullificar o diploma com 

lando o diploma. conferido ao Dr. Severin 0 que o sea competidor se apresenta á c amara 
Ribeiro e reconhecendo o Or. Eoo dio Barbosa dos Srs. deputado~. _ . 
de Oliv"'ira Itaqui, d~putado pelo 3' districto do • . - • . o • 
Rio Grande do Sul. nado c_!lama. a1nd~ com todo o r:~s:pelt~ a sabta 

Idem do parecer n. 85-1885, annullando o 
diploma. conferidtl ao Dr . . Amaro Cavalcanti e 
reconhecendo o Dr. Antonio Pinto, deputado 
pelo 2J> districLo da província do Ceará. _ 

attençao dessa Illustrada commtsseao, para 
factos especiaes que. se deram no pleito eleito
ral e cujo resultado é a nullidade provada de 
algumas da.s el ições do districto, excluindo as 
qua.es,ha maiori~.o. certa em favor do abaixo assi
gnado como pa.ssa. a. de1nonstrat' pelo exame da.s 
el,i9ões de Cococy, Boa-Viagem, Maria Perei-

CONTI!lBTA.QÃO B DOCUMENTOS RELATIVOS Á ELEI- ra. e S. João do Principe. 
M , 

~ 

PELO SR. BARÃO 01!: CANINDÉ, OS QUAEB ACOM
PANEIARA.M O PARECER N. 84-1885, PUBLICADO 

. ........ 
Ba.rio de Canindé... . • • . • • • . • . .. . 478 ~ 

Exms. Sra. presilente e ma.is membros·_-da n·sr. i2 tuerença .... . ............ . 
eommhsão de inquerito, 

·o Barão de Ca.nindé, abaixo assignado, vem 
eon~estar a. eleiçio do 5° districto da. provincia 
do Ceará. pelo q ua.l s ~ diz eleito seu competidor 
o bacharel Miguel Joaqu.tm de Almeida Castro 
pels.s razlSea e fundamentos <}U& ab&ixo ae ae
gu.em : 
Ant~s que tudo o a.bai-::ro assi~rnado reclama, 

com todo o esforço de sua bõa cauan, contra a 
intervençlo otB.eial que no pleito eleitoral auf
fragou de um modo arbitrario e criminoiO a 
pretençâ:o de seu competidor. . 
-NÔ. pai~ nio ha quem ignore OJ meioa abuai· . . 
go;~mw no Ceará. para. proteger todos os ca.ndi· 
datos da chapa governista; na qual figara.va o 
nome de seu competidor como um. dos mai~ fa
voreci .los ; porquanto tendo .elle Já resolvido a 
apres ·nta.r-ae como canlidato por outra provin
cia. (Rio Grande do Norte) e jã estando a. traba· 
lhar no seu districto, foi não obstanto chama• 
do e instado para apresentar-se pelo 5? dis-
tricto do Ceará, ora em discussão~ , 

E' assim que, de envolta com. a remon~po
lieial feita. ageito em todo o distrieto eleitoral, 

Annulladas,porém, a. eleiçlo de Boa Viogem, 
em que o Barlo de Canindé obteve 24 votos e o 
Dr. Miguel de Castro 36, a de Maria Pereira, 
em que o primeiro obteve 40 e o segundo 72,a. de 
S. Joio do Priacipe, ern que o prime:ro obteve 
46 e o segundo 65, e, tin~\lmen\e, a de Coeocy, 
em que o ultimo obteve 8 votos 0 o prim'3iro 
1 voto, o resultado do legitimo é o aegu.inte : 
Barlo de Can indé.. • .. • • • • • .. • • • • 367 votos 
Dr. Miga.el de · Castro. • • • • • • .. • • • • 309 ~ 

Diif-.::ença em favor do primeiro.. 59 ~ 
Tal deve ser a deeislo desta contest!lçlo, pro. 

ceden lo a Augusu:.Ca.mara. dos Sra. Deputados 
' . . . . . 

• primeir'S commissão de_ veri1leação de poderes. 
Rio, 26 de Fevereiro de 1885.-Bard'o de 

OanimU. 
lllms. Sra. presidente e membros da junta 

apuradora da eleição do 5° districto. 
O abaixo assignado, :fi~cal da eleiç~o _do 

Exm. St'. Barão d9 Ca.ninde, usando do dll'etto 
qll_e lhe é facultado pela lei, vem perante 
VV. SS. protestar, como protesta con~a a Ta
lidada das eleições, pr.JCedidas no dta. 1° do 
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corrente mez nas pa.rochias da Boa-Viagem, 
Maria Pereira e Taohá, cuja votJç~o não póde 
sel' apurada e sommada com a das demais paro
chias; por isso que naquellas apenas houve 
simulação de eleições, que não podem figurar .,· 

Na parochia de. Boa.-Viagem fez-se a cha
mada dos eleitores por uma lista arranjada com 
vicio, capaz de impedir a livre manifestação da 
v i or s, po1s que e a. nao con
stavam os nomes de __ alguns cidadãos qualifi
calos .e diplomados desde . o primeiro alista
mento, . como, dentre outros, o eleitor Manoel 
Nunes Leitão, o qual não foi admittido a votar, 
apresentando-se com o seu titulo, sob o funda
mento J.e que o s~~u nome não constava da re· 
lação oa lista. de chamada. . 

Debalde reclamo11 o eleitor referido, pedindo 
á ~esa que verificasse do livl"o das actt~s ue 

' concorrido com o seu voto a todas as eleiçlíes 
da parochia desde i88i até ãs de deputados 

rovinciaes rocediJas em Dezembro de 1883 
e aneiro de i884, que foram as ultimas. 

Tão descommunal procedimento não podia 
dei~ar de levantar um protes~ ~a parte do 

' ' ' como é, este hom~m político, e o levantou ; 
mas ta.mbem . debalde, porqu~ a mesa não o 
aceitou, como igualmente .:não o aceitou o tabel
lião vu blico da villa. 

Não sabendo o eleitor a que meio devia re
correr para dar maior legalida:ie ao seu dito 
protesto, o apresentou ao abaixo assignado, 

. para~ na qualiJade de fis_cal da. eleição do Exm. 
Sr. Barão de Canindõ, o fazer apresentar pqr 

·- -
inento n. 1. ). _ 

E' tal a prepotencia da mesa p:uochial de 
·Boa-Viagem, especialmente do seu presidente 

ose e tppe 1 etro a. 1 va, que nao tem . 
sido possivel ao abaixo a.ssignado obter uma. 
certidão de ter o meneionado eleitor Manoel 
Nunes Leitão concorriJo a todas as eleições da. 
parochia. desde i83i até Janeiro de 1884, em 
consequencia de haver aquelle funccionario 
occults.do o livro das actas eieitoraes, do qual 
constam todas as que se referem ás eleições 
procedidas no citado periodo de tempo, o que, 
porém. o mesmo abaixo assignado se compro
mette a provar opportanamente. 

Qaa.n:io a meaa parochial de Boa-Viagem im
pedia de votar aos eleitores que, resistindo no· 
bremente á corrupção, empregada pelos agen
tes do poder por meio de. promessas de patentes, 
de condeccrações,etc. , o a. por meio de · amea
ças de processos e de outras perseguições, pre-. .. . -

' ria a votar o criminoso pronunciado. João Can-
dido da Síl'Oa Frei,·e. documento n. 2, que ne
nhum embaraço encontrou, nem meslllO para 
vir. dado o voto, passar alguns dia.s nesta: ci
dade em ca.sa do pai do Sr. Dr. juiz de · direito 
interino, Antonio Rodrigues da Silva e Souza 
Filho. seu devedor da promettida. absolvição, 
compromisso, que tomou este magistrado no 
intuito de cumprir o contracto, · pelo qual se 
obrigou perante o governo a trahir o seu . par· 
tido e dar apoio ao · candidato governista, me-

diante a recompensa de ser despachado juiz de 
direito desta comarca de Quixeramobim, q oe as-:
sim esta ameaçada de ter. como seu primeiro 
magistrado, a um negociante de votos, filho de 
um che!e politico, disposto a acompanhar todos 

qualquer rendosa prebenda em paga da. sua de
dicaçio e que só teve partido, depois que teve 
filho juiz. · 

a paroc 1a e ar1a e1 a -
ral, que tomou o nome de eleição, se fez, tendo 
por base tambem por sua vez uma lista ou re
lação viciada; porquanto della constavam no
mes de individuas que, tendo sido alistados elei
tores e diplomados,. indevidamente, na quali
ficação de 1881, foram pelo venerando tribunal 
da Relação do districto excluiJos do alistamento 
em virtude dé recurso, os quaes não obstante 
votaram, como si eleitores fossem, exhibindo o .. . .. . . . 

' . 
sem esses cidadãos de novo sido alistados. 

Não pôde o abaixo assignado verificar os no
mes de todos os individuos ue de-ta arte exer-
ceram o direito rese .. vado aos cidadãos ui e
pendentes. segundo a lei; porque a mesa paro• 
chiai não permittiu o exame necessario, mas . . 

' . 
governo, combinado, com o que conhece a res-
peito do eleitor,tdo daquella pa-rochia, crê te
rem elles concorrido e •l numero não inferior a 
12, dentre os quaes sabe ter votado o indivi· 
duo de nome Ma·noel Rodrigues do Nascimento, 
que se acha nas condições expostas, documen-
tos ns. 3, 4 e 5. . 

Além do emprego desta manobra indecente, 
ainia se dea o facto de ser admittido a votar, 

Silva, que depositou na urna. uma chapa sem 
consciencia do que praticava, documento n. 6. 

O ue não podaram conseguir Od governistas 
pe o emprego os metos expcstos, que JU gavam 
fóra do alcance das vistas da opposição, quanto 
aos meios de provar· se, attento o circulo de 
ferro, em que colloca.ra.m a opposição, occul
tando-se os livros, levaram a efl'eito no_ aeto da 
apuração, quando s3 deu uma verdadeira bal
burdia, que mais tarde será prov&da.. 

Na parochia da Tauha fez-~e a eleiçlo pe
rante uma mesa illegal, constituída unanime, 
pela nio admissilo do segundo supplente do juiz 
de p,az do districto da Villa, Francisco Manoel 
Vir1diomario, arredado de tom~~er parte nos tra
balhos contra a. sua vontale e sob pretexto de 
achar-se doente. afim de que pudesse a. mesa. 
praticar sem opposiçilo o que lhe conviesse, no 
intuito de dar maioria ao candilato governista. 
como co~lleguiu inespera~amente. 

do juiz de paz, que deve coasta.t· da cópia das 
assignaturas dos que votaram na eleição, prova 
a falsidade da allegação de achar-se doente 
aquelle funccionario ; e melhor provaria o 
abaixo assignado este facto provando os esforços 
empregados pelo dito sop:•lente, para tomar 
parte na mesa, si esta houvesse aceitado o pro .. 
testo, qu~ consta lhe foi apresentado por 
alguns eleit~ras. 

Nesta paroehia a mesa não precisou de fazer 
Ull!O de lista viciada; porque unanime, como se 
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constituiu, podia deixar de chamar o eleitor 
que não lhe convinha que votasse. como ~e deu 
e se verifica. do documento n. 7, combinado 
co~ as ~uthenticas respecti !as, a respeito do 
ele1tor Silvestre Gomes de Obveira., cujo nome, 

b a esti n · n- ti i chamado. 
Isto não passou de uma picardia feita ao 

eleitor, que provavelmente não quiz corrom
pois para tudo conse ~uir a mesa, bas-

votados por outro. 
Assim, pois, apresentando o abaixo assignado 

o pres~nt~ protesto e reclamação, cujos factos 
nelle mdicados, são comprovados com sete do
cumentos e serão mais·tarle melhormente pro
vados, requer que não sejam apuradas as elei
ções, si taes se devem chamar, das pa.rochias 
de Boa-viagem, Maria Pereira e Tauhâ em 
vista do e::Ipo.eto e provado, e · que sendo· este . . . 
cumentosjuntos :i Camara dos Sra. Deputados, 
com a authentica da acta. d,L apuração geral dos 
votos, que terá este destino como determina a 

Quixera.mobim, 20 de Dezembro 
João Paulino de R. Leal. 

Compromissos do go'Oento e dos go'Oernistas 

Estando proxi.ma a. época em que o Sr. presi
dente do conselho, no intuito de alimentar o 
fogo sagrado do abolicionismo e de apurar uma 
maioria que o fa.ça penetrar ovante ná posteri
dade,· tem de satisfazer os compromissos con
trahidos durante a quadra eleitoral, é bom sa
ber-s~ .de que natureza são~alguns desses com-

Tanto maior é o nosso empenho em adiantar 
alguma~ informações neste sentido, quanto é 
certo que o Sr. presidente do conselho é ho-. 
mem que nunca promette em vã , , · 
o que houver, ha de desempenhar-se galhada
mente e partidariamente da sua palavra, em
bora com alguns adiamentos estrategicol!l. 

Ao menos os seus amigos não têm do que se 
queixar, e todos a porfia disputam a gloria. de 
o elogiar por esse lado, realmente o seu forte e 
o mai'S fra.co dos homens políticos ·em geral. 

Lutava ·o Sr. M1guel Joaquim de Almeida 
Castro, candidato liberal governista, pelo 
5° districto do Cea.rà, com grandes diffieulda.
des para attrahir.a. si os liberaes que formavam 
a dessidencia. do Sr. con~elheiro Rodrigues 
Junior. Dentre estes sobresahia o Dr. Silva e 
Souza Junior e sua família ; o meio era prometo
ter a esse moço uma vara de direito, (aspiração 
velha e n~a abandonada)., caso adaptasse 

capital para esta ci~~de, o juiz municipal 
supplente, em exerc,c&o, o Sr. FranceUno 
A[rodi~io. da Silva Ta~Jares, socio do pai do 
S!. Dr. Sllv~ Souza Filho, o qual, apesar desta 
~ucumsta._nc1a, não será capaz de negal-o, tal 
e o conce1to ue fi rmam des · 

c E' preciso coragem para negar-se que o 
Sr. ~r. Miguel Castro, aqui chegando,. tomou 
a casa do Sr. D,•. juiz de direito interino no . ! 

Por maior que seja a leviandade que impera 
nestes tristes tempos, quer nos parecer que 
neste particula! o S~.. preside~te do conselho 
excedeu- se a s1 propr1o, ou fo1 grande e par~ 
vamente compromettido pelo seu ex-delegado, 
o temerario de execranda me mo ria. . 

Deve ser immenso o desGjo do Sr. Dantas de 
arranjar m!iioria pat•a o seu projecto, unico 
meio de conservar a posição que mais se dá com 
o seu genio e caracter de político desempre-
ga o ou sem negoctos, a p -
rou no banquete do Rink; mas esse desejo está 
subor~inado á ~onniçã11 de não levru: á. almoeda. 

uma occupação de ciganos. 
Si por este lado a situação do Sr. presidente 

do conselho é digna de lastima, porque revela 
os seus grandes apuros, por outro, a dos seus 
candidatos é de uma audacia. tã:J desmarcada, 
que quasi confina com a imprudencia. · 

Veja o paiz como os candidatos do Sr. Dantas 
ostentam a qualidade de pernas do gove1·no, 
mettendo a mio em um cofre que o Imperador, 
a vista da. dissipação havida.. tem tomado a si 
defender com todas as força.s. 

<111m. Sr. tenente-coronel •.• 
< Tenho a honra de comprimenhr a. V S. 

Estamos em veaperas de eleição ·do um depu
tado por este districto, tendo eu por comps· 
tidor um escra,ocrata, porque sei que V. S. 
pro essa 1 ea.s a o c1onts s, en o o · 

A este respeito, diz o Cem·ense de i8 do mez inconcussas provas,libertando gratuitamente os 
passado: ultimos escravos que possuia, te1tho a honra 

c O Sr. Silva Souza Filho, juiz municipal do de pedir-lhe q_ue me distinga com seu voto 9 
termo e de direito interino da comarca, não to- concurso. Nilo ser~me~a difficil obter do 
mou .sómente parte interes:>ada no pleito, como gn,erno imperial uma condecoração para os 
disse o Brtuit ; fez mais-arrastou a toga de amigos e patricios, que forraram gratis os. 
magistrado pela hma, no intuito de conse- seus escra,os ; si V. S., como estou in(or• 
flUir merecer o cumprimento da promessa do mado, libertou algum e quizer remetter uma 
E:x:m. Sr. presidente do conselho~ em te- certidllo da collectoria, muito estimarei, po1·· 
legramina reser11ado; de que foi portador, da , que se·r-me-à agrada11el solicitar ~o go,erno 
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Únperial para V. S. uma pro"a de reconhe- co-religionario, Dr. Miguel Joaquim de Al
cimeJtto por esse ser"iço a humanidade. Neste meid::1 e Castro ! 
caso, deve vir a certidã:o, até 2 Je De7.embro, Ora, a comarca de Quix~ra.mobim, que a.té 
quando· devo pa.rtir desh villa., e esto11 certo a manhã do dia f o tinha maio.ria e.o favor do 
que bei ter o prazer de remetter-lhe a conde- Exm. Sr. Barão de Ca.nindé; porque do lado 
cora o alludida.. deste estavam 139 eleitores, ao asso ue só 
«Sou~ etc., de V. S., patricio, attento vene- a~1avam a ca.ndi a~ura do s~o. a versario HO 

rador obrigado.- Miguel Castro. :. , ele1tores, o_q,ue ~ao se r?•hzoo. por causa. do 
• onr~ do mthonarlO canl1da~, empregado á 

. .., . 
a tona. na enchurrada. da fraude eleitoral, tem 
cacho no ckapeo ; e o nome de um senhor que 
jà foi presidente do Piauhy e do Sr. Parana
gllâ nesta situaC}io, ·o que importa o mesmo 
que dizer ser elle um mortal a quem os deuses 
protectores dos ba.ssons bafejam, transmittin~ 
do-lhe ao mesmo tempo uma certa compartici~ 
pação nas attribuições supremas do poder.-

E digam agora qoe no Ceará os governistas 
· i io-

.. nismo ... E digam que já se aca.baram os e~cra
vos no Cea1-á, e qoe não· ba mais jubileu no dia 
2 de Dez~mbro, annivet·sario do lmpera.dor •.. 

Apesar disso, o S.r. presidente do conse o 
não tem maioria para o seu :filial proj ~cto. Diz
se qu~, jo.:;ando uma ca~tada diplomatica (es~ 

rige a algum liberal m~tuto e ··~onhecidamente 
opposto a engrenagem de que sl.hirarn o pa.cto 
e o projecto, o Sr. Dantaa.ee confessa vencUo. 
W recurso indireeto, empregado para. que se 
faça. maioria liberal a nossa custa. Depois 
elle saberá ludibrial-os. 

E'. de força ! •.• 

Oommunicaào 

Transcrevemos oprote::;to do Sr. coronel J. P. 
de Barros Leal, prestimoso chefe conservado!." 

e 111xeramo 1m, no ear , RO e a. 1 o 
do 5° districto daquella província; achando 
notavel aquelle cavalheiro que a (Jonstituiçao, 
um dos orgios do Sr. Barão do lbiapaba, fosse 
tão pressuroso em apregoa~" as pretensas vi
ctorias dos candidatos da liga governista. 

Dizemos um dos orgãos do Sr. lbiapaba, 
porque sabe-se naguella província. que o velho 
Ba.rio~ além de sul:iveneionar com o seu cofre o 
Libertador, é quem inspira os fa.mosoa artigos 
publicados contra. os chefes conservadores. 

Protesto 

· . E' notave: o modo. porque a Constituiçito, 
orgio da liga. governista, ala.rdeia a. eleição dos 
seus candidatos, embora tenha.m estes sido 

e ádos 11 ainda não tenha. ella nheei-
mento do resultado do pleito ·; tal é a convic
çlo ·que lhe dá a confiança depositada- nos 
meios officiaes á sua disposição, e reeommenda
ções feitas a.os ·amigos do interior. 

E' assim que, acaba-ndo de che·gar do centro, 
· leio ll& Constituiç,zo, d~ 7 do corrente, em'sua. 
prmeira pagina, a noti~ia. do resultado da -vo
taçlo da eomarea de Qaixeramobim., unica até 
IDdo conhecida pela rada.cção do alladido jor
nal, e em seguida. a. lista dos d~pntados eleitos, 
•&re 01 quae1 figura, pelo 5° districto, o seu . 

• forças do juiz de direito interino, que assim 
q11eria segurar a nomeação effectiva, promet
tida em pag'.1, uma maioria de H votos, não 
p:>dia, é certo, dec:dir do pleito ; visto como 
f,dtava c.onhec~r-se o resultado das eleiçõ3s das 
comarcas ·de Maria Pereira. Tauhá e Assaré ; 
logo é evidente que razão tinha o Sr. Dr. Mi
guel Castro, quan:lo, ao entrar no districto, 
assegurava a todos que o seu diploma e:;tava. no 

I 
Com efl'eito, para assim dizer, tinha razão o 

candidato governista, uma. vez que contava com · 
elementos tão capazes ~e da.r-lh"l o triumpho 
por as r ne as, qu um os or a 
seu partido dogmat1camente affi.rmava estar 
elle eleito, antes de saber qual o resultadú das 

~ r 

Esses elementos P-ram: em primeiro logu
ser feita a chamada dos eleitores por listas 
vicia ia c::~ contendo os nomes dos cidadãos que, 
tendo sido uma vez alistados e diplomados, ha
via-m sido excluidos de vota.l" pela relattão do 
districto, em virtud~ de recurso ; deixando de 
conter os noi:nes d~ eleitores diplomados e re
sid~ntes n!L parochia, para, desfarte, não po• 
derem votar, e, finalmente, recebendo-se o voto 
de eleitores renunciados, ue or est·~ meio 
aguardam hoje a sua lVra.nça, como succe eu 
nas parochias de Maria Pereira. e Bôa Viagem, 
'l.ue dão ao Sr. Dr. Miguel Castro oma maio-. ' 
eleito o candida.to conserva.rfor por 33 •otos. 

Em segundo logar, confiava o candid·1to li
beral no recurso da junta apuradora, presidida 
pelo novo amigo, obtido a troco da promessa do 
almejade despacho, que ha.bilitará. a P.Ste a. 
distribuir justiça na comarca, em que seu pa.i é 
chefe ostensivo de um partido, que acompanha. 
todos oa governos. 

Assim, poia, na qualidade de flacal da eleiçlo 
do Exm. Sr. Ba.rio de Canindé, venho á im
prensa para. protestar~ como protesto, contra a. 
decla.raçlo de estar eleito deplitado pelo 5o dia
tricto desta provincia o Sr. Dr. Miguel Joa• 
qoim de Aluieida e Castro, em vez do Exm. 
Sr. Barlo de Caniudé, co!Ilo o decidirá o poder 
compet·1Dte, si qui~e~ fazer jnstiça., o que é de 

Fortaleza, 11 de Dezembro de t884.- Jo~o 
Paulino de Barros Leal. 

A eZeiç~o do 5° districto 

Por obsequio. de um amigo pude hoje ler dons · 
artigos, que vem incertos na. Gazeta do Norte 
de 28 do mez prorimo passado, sendo um a~
gnado pelo Sr. Dr. Miguel Joaquim de Almeida. 
e Castro e o out.ro -escripto· pGr um indi vidao 
desta cidade, que, desde algum tempo, fez pro-
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iissão de atacar a reputação alheia, embuçado 
sempre na capa do anonymq, ambos em artigos 
refer •ntes á. eleiçã 1 deste dietl'icto, a respeito 
da qual estou habilitado a informar ao pu
blico. . 
eripto com gr-.mde inexactidão e eontinúa a. 
dizer o que lhe convem, sem o menor respeito 

i ião u bli o e o admira como bom ad-
vogado das cau-:as perdidas, em vista dos gran
des recursos de que que dispõe-o sophisma e 
a. coragem de dizer e proclamar o contrario 
jt:stamente do que occorreu. . 

Diz o Sr. Castro lfUe foi honrado pelo 't)Oto 
i/,a maioria do 5o dist-r·icto eleitoml . ...• 

Esta proposição não é cxc:cta e nem dita. com 
sinceridade ; porque o Sr Dr. sabe que nem 
teve a maioria d..>s votos do districto, nem os 
que teve, lhe foram dados no intuito de hon.-
ra -o, em•)ora . o mereça, o que nao uvi • 

Não teve a mahria dos votos, porque a pe
quena differen~a, havida entre a !otação de 

paroc 1a. ou contm am nomes 
não eleit:•res. 

Não foram dados os votos que obteve dos 
eleitores, realmente qualificados, com o fim de 
honrai-o ; porque e certo que a maior parte 
delh~s custaram a SS. bons cobres ; do contrario 
não se teda. evaporado o saque de 50:000$, que 
trouxe sobre a praça do Rio de Janeiro, quando 
aportóu as pl ·gas do Ceará. 

E é certo ainda que ~s votos, que ~eve, e não 
' .. 

messas de juizados de direito, de patentes de 
guarda nacional; de nomeações de professores 
e rofe~soras de romotores 1ublicas de col-
lectores; e,o qua é mais,de serem promptamtmte 
pagos p~=>lo Lhesouro provincial os ordenados dos 
professora,, que, ha t:lntos mezes, estão pri· 
vadoa de recHber a remuneração de sea arduo 
trabalho; deixando SS. dest'arte os espiritos 
desconfiados crentes, de que o thesouro não tem 
pago aos servidores da provincia por perversi· 
aade, uma vez que dispõe de dinheiro para sa
tisfazer promptarnente aquelles que deram o 
voto ao candidato do governo. 

Cumpre-me dizer, abrindo um parenthesis, 
que faço bom conceito do honrado thesoureiro 
da provincia; que, portanto, eHsa promea~a era. 
feita sem auLorizà.ção daquelle dia incto func
cionario e sem animo de ser realizada, obtido o 
voto, como se deu com relaçilo a promessa de 
nom"lação de juiz ds direito de Quixeramobim, 

e promo or a m sm , 
E, fechando o parenthesis. acrescento que 

asa.meaça.s ao empregado publico-de ser de
mettido, sinão quizesse hon,.ar a.o candidato do 
governo com o seu voto, fizeram o que não pu• 
deram conseguir as prome~sas. 

Qoe importa que venha agora o Sr. Dr. Mi
guPl Castro allegar que a eleição correu livre
mente, .sem prPIIsão official, acrescentando que 
tanto isto é verdade, que um certo numero de 
empregados publicos votaram no Exm. Sr. Ba
rão de Canindé 1 

· Nada importa para quem conhece os factos, 
sinão :ficar o leitor s&bendo que SS. é demasia
damente oorajoso para negar o que fez publica
mente, comtanto quP. possa fazer crer que é 
deputado le~~ili~o, filho da vontade do eleito. 

, 1a a 
S. S. !'Ó se lembrt,u, sendo filho do R10 Grande 
do :Norte, agora, em cons~quencia de ter stdo 

1 ad a. a vir com a alav 
em ajuda do poder olficial, 8alvar o governo da 
gargalh;;da de mais um naufragio. 

E tanto assim é que o illustre candidato go
vernista tem o arrojo de declarar em seu n rtigo, 
a que estou respondendo, ser ine:s:acto que 
houvesse o jui-z municipal deste termo, Dr. Silva 
Souza. Filho, tomado parte interessada no pleito, 
em virtude de promessa feita pelo presid,.nte da. 
provincia, e garantida pelo Sr. presidente do 
conselho, de ser nomeado juiz de direito t t t 

r. i va za · , ju'z umcipa o 
termo e de direito interino da comarca, não 
~mou sóm· ·n~e .pa•·te inte_rcssada no pleito, como 

. ' 
como não a negará o Sr. Francelino, que me 
mandou trazer ós iO$ perdidos pelo Sr. José 
Leonardo. 

E' tambem difficil de negar-se que o Sr. 
Souza Filho, juiz de direito interino, feita a 
transação, acompanhou na cabala ao Sr. Dr. 
Miguel de Castro até a villa. de Boa-Viagem, 
onde se demorou muitos diac; com oatros ca.ba• 
listas, arranjando dedicaçlo a troco de agrado1, 
voltando ainda alli, apenas 80nbe que estivera 
dopois'naquella 'filla ; que, tendo-se dado o 
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facto lamentavel de ser um filho .. do meu bom 
. amigo, Manoel Mendes Maéhado, do termo de 
Boa.;.Viagem, forçado a f~rir mortalmente a um 

. individuo, que tentou contra stta. existencia ; 
se explorou essa. mina,_p~ocurando-se ~onven-

tar no candidato do Dr. juiz municipal e de 
direito interino, afim de que aquelle . fosse bem 
.succedid<? no yrocesso; que estando conclusos 
ao r J tz, uns au os crtmes, em que o 
réo José Clemente e autor Alfredo Olympio, foi 
a sentença dem.orada em quanto se negociava o 
processo por cinco voto3, negocio, que rião se 
fez porque Jo5e Clemente só se compromettia. 
a dar quatro e o Sr. Francisco Ivo, cunhado do 
juiz, não podia. f:lzer o arranjo por menos de 
cinco, constando logo depois· da eleição que 
José Clemente foi condemnado; que havendo 
uma. apoellação no juizo de direito acerca ~e 

Coelho; foram aq uelles convidados a votar no 
candidato adverso á. sua política com promessa 
de tet·em o des acho ue a lei e a razão im-
põem ao JUli'.í ; que avendo outl"a demanda. 

· entre p~ntes Almerino Ayres e Ivo de Holla.n
da., !oi este, q_ue .é conservador, amigo do. Sr. 

' do governo, para poder ganhar a questão, em-
bora o jaiz ainda não a conhecesse ; que no dia. 
i de Dezembro, estando prestes a hora da elei
ção, um eleitor conservador foi agarrado pelo 
juiz de direito interino, seu pai e outros ami· 
gos e de tal fôrma batido pelo primeiro destes 
para deixar de votar no candidato conservador e 
dar o sea voto ao liberal, que afinal esse voto 
foi desviado, recebendo o eleitor· 350$, .a pro-.. 
tario dos bens d:l. mulher fallecida e de ser feito 
este afinal livre de custas. 

A coragem do Sr. Dr. Miguel C~stro sobe de 
pon o, qu n re ac1ona os nomes os empre
gados que votaram no candidato conservador, 
affirmando que o fizeram livremente ; iate é, 
sem ameaça.. · . 

E no empenho de augmentar o numero desses 
cidadãos honr!l-dos não esqueceu, nem mesmo os 
nomes dos delegados,. que, passada a eleição, 
foram demittidos : o de S. Joãe do Principe G 
i o supplente do Quixadá, a bem do serviço pu
blico. 

A asseveração do Sr. Dr. Castro cS um escar
neo, lançado ao publico, que testemunhou as 
ameaças de demissão empregadas pelos seus 
agentes contra os fun.cdonarios, eleitores que 
queriam votar ao E.s:m. Sr. Barão de Canindé, 
8lguns os quaes o fizeram, dispondo-se a · re-
ce~er o golpe ~onradamente,_ embora no _dia se: 

' a tanto os obrigasse a sorte. 
Examinemos a lista dos empregados ou func

cionarios publicas clem.issi-oeis, que otrerece o 
Sr. Dr. Mig11el Castro a contemplação doa que 
acreditam queo·Sr. conselheiro Dan.hs aonsa• 
gra. agora os seus ultimos dias à 'Derdad8. 

O primeiro é o professor Lima Barros que, 
segundo entende o Sr. Miguel Castro, póde ser 
demittido sem. commetter crime, talé a . mora
lidade do governo da gargalhada ; o segundo, 
o Sr. Amanoio, q~e já foi demittido á. bem do 

serviço publico ; o terceiro, o collector de 
Quixeramobim, que teve as mais fortes amea
ças e só deixou de ·votar no candidato do go
verno, porque se dispoz a soff'rel." tudo, que 
quizess~m os dominadores, embo_r~ seja pobre 

o agente do correio de Boa-Viagem, que o ·sr. 
Miguel não pode dP.mittir, · porque, além de 
hem campcir os seus deveres. é genro· do Sr. 
ose a e o, goverms a ; o qu1n , o r. ra

zil, 1 () supplente do subdelegado de Boa-Via .. 
gem, cargo para que foi nomeado contra a sua 
vontade e nunca exerceu; o se:t.to, o Sr. col
lector de Maria Pereira, filho do chefe ·libezoal, 
Paula, que soffreu grande embate para apoiar 
a. candi latura do governo, prom.ettendo-ae-lhe 
a patente de coronel e uma commenda ; o se .. 
timo, o professor Sabino, que esteve em risco 
de votar :t;o candidato do governo, porque se 

' ' conto e tanto, que lhe deve o thesouro, prove-
niente elos seus ordenados; o oitavo, o profes
sor de Pedra Branca ue será. demittido na 
phrasedo St·• Dr. Migttel Castro, si o presi
dente da província tiver a.ttribuição para tanto; 
o nono, o escrivão da. collectoria de Pedra-

.,. . . . . 
' ' ' gado de policia do Tauhá., qae a. penas votou. re- · 

cebeu a. commanicação de ter sido demittido 
anteriormente, facto este confessado pelo pro-· 
prio Sr. Dr. Miguel, e qae faz lembrar as por;;. 
tarias em branco . do 4° districto eleitoral ; e 
assim naturalmente será. a respeito do resto dos 
alistados, sobre qae não fallo por falta de infot·
mações, pois re.;ido a muitas dezenas de le~uas 
distante da resid9ncia delles, dentre os f!Ua.es 

de já. ter servido por tempo superior ao neces
sario para aposentar-se, ainda ·podia ser demit· 
tido, si não não votasse no candidato do go-
verno, como n o vo ou. ogo ne e, r. 
Miguel Ca.strJ ; demitta·o, que quero ver 

mais esta immoralida.de. 
E' pena que o Sr. Dr. Miguel Castro, dando 

aos leitores da Gazeta do No r te a lista dos 
fnnccionarios a,,~mi.ui-u~is, que votaram no 
Exm. Sr • .Barão de Canindé, n«o se dignaaae de 
dar tambem a doa que votaram em S. S., para 
não sarem demittiJos. Acredito que não o fez 
para não alongar muito o seu artigo, que julgou 
dever sahir publicado em um só numero do 
jornal. . 

Com efl'eito, longa seria. essa relação, que 
naturalmente começaria pelo Quixadá., como 
começou a outra, sendo nella encabeçada 
o digno collector, o qual, sendo amigo do ca

itão José Marinho seu, chefe e seu fiador vo-
toa contra este para evitar a demissão. 

Já estando este bastante longo, deixo o mais 
para outra vez. 
Q~anto ao outro artigo, cujo autor substitn.iu 

o seu nome por tres arteriseos, aguardo a occa.• 
silo em que se disponha o illustre eaeriptor a 
firmar o que diz. 

E' preciso que entre 01 que lutam Dlo haja. 
desvat--~gem nas armas. 

Pa.ra. o cão, que ladra e morde, só ha um re• 
medio efiicaz - uma pedrada na bocca., que lhe 
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qu~bre os dentes e-esta já àei; porque conheci 
o cao. 

Não me offende quem procura maltratar·me, 
retratando-se. 
Prov~co ao escr~p.tor ou qu_em q~er que. seja 

eleição do 5o districto. com referencia ao meu 
procedimento de encarregado geral. a vir á. im

renPa sob a sua assignatura. Si o auto-r do 
art1go a q?e ~ u o te!ll ctos, cuJa e:xpos1ção 
podem preJud•car a m1nha reputação, aproveite 
a occasião; vingue-se das pirraças, que tenho 
feito, pondo a sua calva a mostra. 

Rogo ao Sr. redactor do Pedro li o obsAqnio 
de publicar este, pelo qual me responsabiliso . 

Qui:xeramobim, 4 de Janeiro de i885. - Joao 
Paulino de Barros Leal. 

Para o Exm. Sr. ministro da justiça 

Rodrigues da Silva e Souza Filho, chefe do 
parti lo liberal de Qui:s:Aramubim, juiz municipal 
.da comat·ca e actualmente na. vara dt~ dir··ito, 
1n er1 namen e, negoCiava com o r. r. i u 

· Castro, candidato a deputação geral na eleição 
do i o de Dezembro pro:ximo passado, a votação 
do seu partido, que, até então, acompanhava o 
Sr. Rodri!.juP.s Junior, a troco da nomeação de 
juiz de direito desta inJitosa comar::-a, ·sendo 
fiadores de um tal compromisso os Srs. presi
dente da provincia. e presidente do conselho, 
aquelle por uma carta, P. este por um telegram
ma, con torme f?i exigido pelo ven~~dor dos 

, ' 
· velho pai, que bem sabia não ser de esperar a 
desejada nomeação. desde que é bem conhecida. 
a soa olitica overnista ; ois até esta ultima 
transf Jrmação tem o Sr. S1 va ouza. 17lra o 
qu:~ torze veze~. · . 

Daremos as datas, si formos contestados. 
Pois b~m ; tomado pelo governo o compro

misso, q •:e não póde ser satisfeito. si o Sr. 
Accioli tivAr cabr:>ça e não, em logar desta, uma 
cabaça, o Sr. Silvi"l Souza, .juiz, metteu mãos 
à obra. da cabala, disposto a perder desta vez 
tudo, comtant.o que p&Jdesse conseguir os 
3:600$ annuaea, em p11ga da traiçito feita ao 
seu amigo, eonselhell'o, que tanta confiança 
julgava poder ter no novo callabar. 

As mais immoraes transacções foram p••opos
tas, da parte do juiz. as partes que tinham qual
quer demanda no . fôro. 
· Havia- se dado o facto Iamentavel de ser ag
gredido o Sr. José ~andes Machado por tres 
1n IVl aos. qu ,. , 
além das offensas · praticadas em José Men-ies, 
nm ferimento em um dos aggressores,.feito por 
aquelle em defesa natural, do qual, dias depois, 
succnmbiu o ferido. . 

Eis um!l. fonte de exploração. O juiz Silva 
Souza, · por ai e por se as amigos, dirigiu-se ao• 
parenta• de José Mendes .. e lhes propoz quo vo
tassem no candidato do governo, ~ar& contar 
eom a aua protecçlo ao: infeliz erim1noao. 
· Encontrando--resiatencia da. parte de. a.lgunlt 
honrados cidadãos, exigia qae os resistentes, ao 

V.I.-30 

menos, se abstivessem de votar. dizendo conten
tar-se com os votos dos .que, afinal, cederam & 
pressão e com abet~nção dos outros .. 

Tudo isto fazia deoaixo d&-terriveis ameaças. 
E como o tenente-coronel João Paulino, no . . . 

' procuras~e fortalecei-os, assegurando que· o juiz 
nada _pod1a fazer de l?rotecção ou perseguição 
a. Jose Mendes ue hnha. necessariamente de 
ser processado, pronunciado e submett.ido a jul
gamento perante o ju1·y, allegava o juiz caba
lista, por intermedio dos seus delegados, que 
si os Mendes n~o o satisfizessem, os puni-ri~ 
com tropas, CUJO;; soldados haviam de des
abafai-o, sobre pretexto de procurarem prender 
a José Mendes. 

Note-!;e que o. infeliz moço não estava r :?co
lhido a prisão desde que se deu o lamentavel 
a~ontecimento, como pretendeu, porque o Sr. 

· · lhado á familia,...,.d,o.--- -
mesmo que era conveniente aguardar este a 
conclusão do processo, para evitar de estar· 

i o t m o, attenta a circumstan-
cia de 1·esidirem as testemunhas qiQ . grande · 
distancia da. cidade. · 

Só os Srs. Manoel Mendes Machado e Fran-. . . 
' de José Mendes, deixaram·de votar no candidato 

do juiz Silva Souza ; no entretanto, passada a. 
eleição, appareceram boatos d·~ que o Sr. Dr. 
juiz de direito interino protes_tav.a vingar-se 
dos Mendes, referindo-se aos dous distinctos · 
cida,dãos acima indicados. . 

Estes, porém confiaram demasiado nas ga.
ranti&s que as leis do paiz offerecem aos cida
dãos paciftcos; acreditaram que as iras do juiz 

- · - is d facto de 
. tt:~r votado no candidato go.vernista o eleitor 
Francisco Mendes Machado, filho do primeiro 
e sobrinho do segundo, e de ter o dito juiz se 
comproms 1 o com r · 
lhe o voto protegendo a José Mendes; mas en
ganaram-se, como se vai ver. 
. Tendo vin lo ao Qu ixada o Sr. pr~>sidente da 
província, o juiz Silva Souza monto11 no seu 
fJucefalo e para alli se dirigiu, no intuito de 
cobrar do Sr. Carlos Ottoni a paga do apoio 
vergonhoso, que de11, na eleiQão do i 0 de De· 
zembro, á candidatura do Dt•. Miguel Castro, e 
aproveitou a opoortunidad~ para exigir domes
mo preaidente uma. .escolta de soldados do fio 
batalhlo, afim de reáliza.r o desabafo projectado 
contra os ameaçados. 

. ConsegnidiJ o p••dido da escol~, chegou est& 
na cidade Quixeramobim no dia t5 do corrente 
e se dirigiu ao juiz que a solicitou. 

Achou-se, "(lOis. o ~r: Antonio Rodrig-ues da 

que queria, faltaBdo-lhes apenas um }"esponsa
vel, pois é costume se11 e de seu ardiloso pai 
procurarem sempre desviar de. si a responsa
bilidade, g.ue, infelizmente, sempre encontram 
quem ace1te. 

Na qualidade de juiz de direito nlo podia o 
Sr. Silva So111a Di·•ndar fazer a prido. Nlo 
acreditava que aa autoridad.e• desta villa •• pr• 
atusem a maucf&ro prender em cao de Manoel 
Mendes ou Franciaco Ferreira um erimin010 
que, por conselhos delle meamojuiz,· atava ea 
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termo di?erso; e aBfiim 'lá.nçou mio ele u~ outrÓ 
meio, embora ineompeteníe. -
:: E' juiz ·municipal supplen:te do termo de 
Quixeramobim, em pleno exercicio, o cidadio 
Franeelino Afrodisio da Silva Tavares, sacio do 
pai do juiz, e-, . · · 
poder resistir ou contrariar a vontade do vinga
tivo ~agistrado. Assim pois, querendo o Sr. 
Silva Souza ue o "uiz su lente de Quixera-
mo un exercesse o seu cargo neste termo, e 
nada mais precisou senão de ordenar. 

Consta .. nos que o Sr. Francelino nio encon
trou em Quixeramobim um official de justiça 
que o obedecesse para acompanhar a escolta, 

· por todos allegsrem não ter eompetencia para
uina. diligeneia em termo estranho. 

Isto, porem, não deteve ao int.repido jniz : 
deu juramento a um dos soldados- da escolta e 
encarreg<?u-o de faz~r o duplo pape~, de Poldado 

• escolta, depois de receber esta as ordens reser-
vadas do juiz de direito interino. 

• . . t 

seguiu-se uma acena ae canibalismo difficil de 
descreve~e. 

Fazi& parte da escolta tres inimigos' de Ma
noel Mendes, o pai, um 'irmão e um cuubado do 
individuo, que falleceu do feriinento feito por 
Josê Mendes. · . 

Penetrando a. escolta no interior da casa, 
com grande susto . da familia de Mend~s, pro
cederam os soldados a mais rigorosa busca em 

dellaa retirando, para conduzuem, como condu
ziram, tudo quanto viram, sendo qu-e antes de 
raticarem o roubo tiveram a caut~>lla de 

amarrar com ortes cordu ao a osso am1go a
noel Melchiadee Mendes Machado, deixando de 
fazer o mesmo com o velho pai, a pedido da 
familia, que awgurava nada poder fazer o rea
J18itavel ancilo; porque, além da avançada 
1da.de, lhe falta a vista. 

Ha uma ci"'um1tancia a referir, que muito 
importa aaber-ae, para que fique bem conhecido 
o coraçlo perverso do Sr. SOva Soa1a, jaiJ mu• 
aici~al e de orphloa de Quixeramobim, hoje de 
dire1to iuterino da comarca. · 

Quando 01 soldados acabaram de amarrar ao 
nosso amtgo o Sr. Manoel Melchiadee, chama
ram a um doa referidos inimigos deate, e o au-
torizaram a. esbofetear a victima I ! I · 

Depois de feito todo este cortejo de infamiaa 
e· mis_eri!lB, os soldados tocando. adiante o 

e c es-e seu p81 para o s1 o es e;-· 18-
tante meia. legua, alli chegaram -pela meia 
noite e espancaram a Joaquim, ex-escravo de 

· Mànoel Mendes. 
· : O dinheiro e objectos fartados nesta de
li~encia ~ avaliado em quantia auperior a 

~ s~guinte· partiu a escolta para ~ casa 
de Francisco · Ferreira Brazil, subdelegado de 
poü~a, e ~· ~eram, na auseneia deste, 
uma busca. ã vontade. Na volta encontraram _ao 
diatinc\o ' cavalheiro, .. que~ oa aoldadoa in-

sultaram, rediculariza:ado o'~ facto de allegar 
este ser subdelegado de policia, disseram qn& 
isto de nada ·valia. ; porque a demissão não se 
_fazia esperar. _ -

Um pouco adiante, encontrando a escolta ao . . . 

partisse correndo, aquellea lhe dispararam tres 
tiros, felizmente sem resultado funesto. 

No dia 27 (hontem), veiu a escolta. para . esta 
villa no empenho de atacar ao Sr. Francisco 
Mendes, em consequencia de ter noticia d() 
modo, por que este havia. censurado ó despotismo 
ordenado pelo juiz Silva Souza.· · 

O juiz municipal do termo e os cidàdãos maia 
importantes desta villa uniram-se .para oppor 

ia i a al uer a da for do o-
. verno, sedenta de insultar. 

Note-se que o juiz alladido é governista, 
Consta que este e o delegado de policia offi-

cta m ao . p s" . · · 
de policia, dando conta dos insultos .e tropelias, 
a que nos referimos. 

. 
cargo de juiz de direito

effeetivo desta desgraçada comarca ; porque 
hoje é somente gente des~- q~:ilidade, que 
agrada. . 

Peço ao illastrado redactor do Pedro 11, 
que se digne de }lublicar .esta. noticia, com. 
o que muito obrigará ao se11 assigna.nte e 
leitor. 

M.B. 

BO& Viagem, 28 de Janeiro de i885. 

Aopaiz 

Debalde têm appellado 01 cearensea-eabu
lh&dos da garantia de aeua direitos, temerosoe. 
doa acontecimentos tragicoa que prepara o 
tresloucado preaidente Carloa Ottoni-para Sua 
:Magestade o Imperador ; provando ã luz da 
evidencia os fac &o• clamol'OIOI praticados em -
eonnivencia com o presidente do conselho. 

Agora appellam para o juizo in1u1peito do
pr.iz, perante o qual reaponaab:lium o governo 
pelo aangue que vai ser derramado no t 0 de 
Dezembro proximo, em desforço dq direito co~
culeado pela !orça bruta, da verdade pela ma11 
desenfreada prepotencia ; que levou 3i a re
trogradar ~esta~e.nte de 50 annos, a marcha 

- . 
-Publicamos hoje à estatistiea dos eleitores;. 

correspondentes ás parcialidades politicas da 
provincia, segundo ficou verificada por occasiã~ 
da ultima eleição para deputados provinciaea. 

Desta ae deprehende e se evidencia que o 
go'Verno nio póde evitar a derrota prevista, ma· 
tb.ematica aenio pela frau~e. pela. pressio, pela 
violencia ; é que só por meio ·das urnas, . en
sanguentando a ·infeliz. provincia do Ceara~ 
conseguira transformar os algarismos inillu-
diveia da estatisuca infra. · 
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J. > tl!s . tric to 

A liga Aq.uiraz-Paulas tem: 650 eleitores. . 
A liga lb1apaba-governo tsm 471 eleitores.· 
Maioria a. favor da liga. opposieionista i79 . 
E' candidato da opposição o- Dr. Torres 

Portugal. 
E' candidato do overno o Dr. Frederico 

Borges. 
~ districto 

A liga Aquiraz-Paalas tem 697 eleitores. · 
A' liga lbiapaba-governo tem 403 eleitores. 
Maioria a favor da liga. opposicionista 294 

votos. · 
E' eandidaiõ daopposiçio o Dr. Amaro Ci!.val-

cante. · 
E' candidato do governo o Dr. Antonio Pinto. 

3~ districto 

A liga Aquiraz-Pa.ulas tem 685 eleitores. 
A liga Ibiapaba-governo tem. 465 eleitores. 
Maioria a fa.vor da liga opposicionista 220 

votos. 
E' ca 

peu. 
E' candidato do governo o Dr. Paulino No

gueira. 
4° districto 

A liga Aquiraz-Paulas tem 753 eleitores. 
A liga lb1apa"ba·govern.o tem 200 ditos. 
Maioria a favor da. liga opposicionista 553 

votos. 
E' candidato da o osi o o conselheiro Ro .. 

drigues Junior. · 
E' candidato do governo o Dr. Theodureto 

Souto. 
o .. stricto 

A liga Aquiraz-Paulas tem 637 eleitores. 
A liga lbiapaba-gcverno tem 34i ditos. 

·Maioria. a favor da.liga. opposicionista 296 
votos. . • 

E' candidato da oppo-siçlo o Barão de Camnde. 
E' candidato do governo o Dr. Miguel de 

Castro. 
6° districto 

A liga Aquiraz-Paulas tem 525 eleitpres. 
·A liga lbtapaba-governo tem 17i d1tos. 
Maioria a favor da liga opposicionista 354 

votos. 
E' ca.ndidàto da oppoaiçA:o o Dr. Leandro Ra-

tisbona.. 

Bento. 
7° districto 

A liga Aquiraz-Paulas tem 5i8 sleitores. 
A lig9: lb1apaba-gove:no tem 2?~ e~eitores. 
Maiona a fa.vor da hga opposlciomsta 255 

votos. 
E' candidato da opposição o Dr. Metton de 

Alencar. 
E' candidato do governo o Dr. Thomaz Pom-

peu. ,. 

s::~ districto 

A liga Aquiraz-Paulas tem 380 eleitorea. 
A liga lbiapaba-governo tem 340 eleitores. 
Maioria. a favor da liga opposicionista 40 

E' candidato da. opposi~ o Dr. José Ave
lino. 

E' candidato do governo o Dr. Alvaro Ca-
n · 
(DoJ-orllal do C'ommercio de 20 de Outubro 

de t.884.J 
Intervençao officiaZ 

Expediu o presidente portaria, considerando 
de nenhum effeito a nomeação para doas sup· 
plentes do juiz municipal de.Quixadá, nomean
do em seguida Elous governistas cabalistas. 

Demetliu o delegado sapplente de Quixadá, 
· . c~ e rei as. emtssao engt a 

antes da eleição e nullificada dias depois. 
Demittiu o delegado e subdelegado de Maria 

Pereira 
Nomeou eollector geral para alli a Pedro 

Martins Chaves. 
Reforçou com i2 praças de linha o destaca-

men o e arl& ere1ra. 
Para Pedra Branca, da mesma comarca, fez 

seguir um destacamento, e n.o dia da eleição o 
delegado em exercício, Alves Brazil, no intuito 
de interromper e nullificar os trabalhos, alli
ciou 50 paisanos. 

Demittiu o delegado de S. Joio do Prineipe. 
Nomeou delegado para Sa.boeiro a. Francisco 

Guedes Alcoforado, 'fUe, não ha muito tempo, 
havia c.u~prido senten~a, por pe~alato. 

Teira. de Alencar, e nomeou a um alferes de po
licia, Pedro Monteiro, que, acompanhado de 
soldados, ercorria o termo, impondo o candi-
ato r. gue e as ro, em nome o go-

veruo. 
Demittia o promotor publico do Assará, Emy-

gdio de Moraes. · 
Demittiu as autoridades policiaes de Santa 

Anna do Brejo Granàe, termo do A~saré. 
Demittiu o delegaJo de Brejo Secco, Feles

mino Sertorio de Figueiredo. 
O juiz municipal, no exereicio da vara de 

direito de Quixeramobim, bacharel Silva Souza 
Filho, auxilia io pelo promotor publico Antonio 
Augusto de Oliveira C3.stro, commetteu toda a 
sorte de manejos, que lhe facultava sua posição 
e cargo, sempre em nome do governo. · 

O juiz de direito do Assaré constituiu-se ga
rante no compromisso contrahido com Joaquim 
GonÇI!-lves Suassuma., para ser livre, no jury, 

' suma em troco os votos de que dispunha. 
O promotor .de S. Joio do Prineipe, Lourenço 

Alves Feitosa. e o juiz municipal Citó, percor
reram a comarca, cabalando em nome do go-
verno. . 

Demittiu a José Alves Feitosa do cargo de dele
gado de Arneirós, da referida comarca de S. João 
do Principe. 

O candidato Dr. Miguel de Castro, .na ~ua . 
excursão pelo distrieto, teve sempre filncclo
narioa publicos como cabaliatas. 
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Votaça'o obtida na eleiça'o tlo f.o de Dezembro 
de 1.884 pelo Bar«o de Oaninde e o Dr. Mi
guel de Castro. 

Eleição governista 

Canindé de Castro 

Quixeramobim~............. 52 52 
Boa. Via em •••••••.••••• , • 24 36 
Qui:xadà •••••.••..•••••. , •• · 43 42 
Maria Pereira • . • • • • • • . • • • • 40 72 
Pedra Branca.. • .. • . • . • . . • • 35 36 
S. João do Principe.. . • • • . • . -46 65 

. Flores.. • • • . • • • • • . • . • . • • . • • 31 31 
Arneirós,.. . • • • . . . • • • • .. • .. . 10 6 
Coeol~Y • • • • . • • • • • . • • • • . • . • • 1 8 
Assaré . • • • • • • • . • . • • . . • • . • . 7 4 76 
Brejo Secco. . .. .. • • • • • . .. • • 60 38 
Saboeiro • . • • • • • . . • •. • • • • . • • 62 28 

ui:x:eramobim •••••••••• 
Qaixadá. . ..........•.....•. 
Pedra Branca ••••.••.••..•• 

· Flores .. ...•... ; ...•....... 
Arneiróa ..•...•......•.... 
Assar é ..••• . •••.•.• .• •.••• 
Brej.> Secco •••.•• • .••.•.••• 
Saboeiro ....••.. . .......... 

478 400 

Barão do Dr. Migaol 
Canindé do Castro 

52 2 
43 42 
35 36 
31 3f 
iO 6 
74 76 
60 38 
62 28 .. _ 

367 309 

Ao obsequio de um amigo devo poder hoje 
responder ao ed\torial da ·Gazeta elo N orta de 

o corren e, que se occupa a. e e1çil:o este 
5o distri~to, refutando o meu artigo inserto no 
Pedro 11 de 18 do corrente, segunJo me 
informe. a mesma Ga.:eta, pois ainda nilo o vi 
publicado. 

Nada me cumpre dizer ácerca dos elogios 
e rx:ternados francamente ao modo pacifico c 
zi-ure por gue correu esse pleito, pelos meus 
d istincto11 co-religionarioa e amigos capitão 
Francisco Gomea, Antonio Pedro e José Ade
raldo, por isao que a estes é que corre o dever 
de contestar o que a seu re~peito a:ffi.rma a 
folha offici ., 1. 

Apenas, fazendo a justiça. devida a tio illl:s
tres c:lvalheiros, digo que . provavelmP.nte foi 
mal informada a illustrad&. reiacção da Gazeta, 
como o foi no tocante d. falta. de prote~tos e 

m:1 a ca uas emprega a.s · 
pela. -gente do governo, no intuito de da.r ao 
Sr. Dr. Miguel Castro o diploma de deputado, 
que este, quando partiu da capital para o 
centro, affirmava já. ter no bolso, mesmo antes 
de chegar ao distm:to eleitoral. 

E' certo que as actas não os mencionam, mas 
e preciso attender á causa disto. Dev~ se.ber a 
Gazeta perfeitameute que cousa. diversa não 
podia ~ucceder,. p~rque sabe q';)e instrucções 
trouxe para p distr1cto o Dr. M1guel Castro, e 
tanto isso é verdade que a Gazeta :e a Con8ti-

tuiçt%o, apenas conheceram o resulhdo da 
eleição desta comarca, deram o seu candidato 
como eleito, cajo nome incluiram. na relação 
dos deputaJos, do que já me occupei. 
Alie~ a. Gazeta ser morti!ican.te contestar 

' estou de accordo, e só o estou fazendo porque 
nllo ha mortiftcaçao 2ue ruJo deva ser su:ppor-
tada para a urar a -oerdade. . 

azeta em ·o o seu estll'ado editorial 
não avançou uma só proposição exacta. Acre
dito porem que em grande parte é isto devido 
ao pouco conhecimento que tem do modo por que 
correu o pleito eleitoral neste districto, em con
sequencia de t@r dedicado toda a. sua atteução e 
cuidados á eleição. do 7° districto, onde a sue. 
derrota foi mais dolorosa. 

Depois de dar ine:x:actarnente a votação do 
districto-378 votos ao Exm. Sr. Barão da . . . 

fôra derrotado, etc. 
A primeira parte dá a medida do conheci

mento que tem a Gazeta dos negocias eleito-
raes s is r1 ; a. segun a con rma o que 
acima disse, isto é, que a Gazeta colb.eu más 
informações. 

E' inverosímil que eu fizesse ao meu honrado 
amigo tenente Na.nnan, em caminho para a. 
capital, a DB.rração de que falia a. f}azeta, por
quanto e certo que, alem de ser esse amigo 
meu companheiro de viagem, desde a su& casa, 
foi elle meu companheiro de luta, e tã() identi
ficado commigo, que nada. ignorava a ponto de . . -

Conversei em caminho com o Sr. capitão Lóló, 
mas creio que nem sequer esta.va presente o 
tenente Nannan. Devo acrescP-nta.r ue só me 
occupo com isto para demonstrar que a Gazeta 
nio póde ser crida, porque escreveu sob o 
influxo de más informações. 

Contesta. a Gazeta o facto de ter sido feita a 
chamada dos eleitores, em algumas pa.rochias, 
por listas viciadas, sob o fundamento de serem 
essas listas fornecidas pelos juizes de direito e 
extrahidas do livro do registro, e estranha que, 
a ser cJrto, não tenha eu ainda denunciado o 
crime. 

Confesso que a.dmiNi a argumentação, que 
com etreito é a unica de que podia lançar mão 
o jornal offi.cial, e.;quecido de que em suas 
columnas já foi confessado por um correspon
dente desta · cidade, que se diz ser o proprio 
juiz de direito,-não constar da lista. da cha
mada. dos eleitores da pa.rochia. Je Boa Viagem 
o nome o e e1 or anoe unes er o. 

Nessa occasião disse o correspondente a ver
dade com o fim de fazer crer que não havia. 
vicio, allega.ndo t.er sido aquelle eleitor excluido 
-do alistamento por mudança de domicilio, o 
que não é verdade, como passo a demonstrar. 

Ha alg11m tempo pretendeu o juiz de direito, 
movido por interesse politico, excluir do alista
mento aquelle eleitor ; mas não o conseguiu, 
visto que, interposto o . competente recurso, o 
venerando tribunal da. . relação nullificou a 
decisão cavilosa. 

. . 
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Tudo isto se passou em epoca afastada de 
eleições, em con.sequencia do que o nome do 
mencionado ..eleitor jamais deixo11 de fazer 
parte da lista em 'luestão, tanto assim que 
s~m~re vo!ou, qu~r antes deste ac~ do juiz ~e 

só haver processo contra o offandido. Haja 
vista o que se diz a respeito da carnificina de 
Pernambuco, da qual, segundo os jornaes 
governistas, foi. autor o a~sassinado Ferreira 
Esteves, que não está a est& hor-.1 processado 
em consequenci~ de não poder ser apanhado 
para soffrer a pllDição do seu rlelicto. 

Pede a Gazeta que declare o nome do saca
dor ou do sacado, por cujo intermedio dispoz o 
Sr. Dr. Miguel dos 50:000 . ue deR endeu; e 
procura zntrzgar-me com os e eztores por ter 
fallado nesse dinheiro. 

Mal sabe a Gazeta qoe os eleitores que ven
deram os~eus-votos nã6 'Vêm nisl'O - • · , 
ao contrario, infelizmente, dão signa.es de 
satisfação e alardeiam o bom negocio que fize
ram Eu só · adia temer a má vonta.de dos elei-
tores honestos, mas estes sabem que não me 
refiro a elles quando fallo nos 50:000$ do Dr. 
Miguel Castro. 

Não posso dizer o nome do sacador nem do 
sacado, como desejava a. Ga~eta ; porém posso 
affirmar que o saque de 50:000$ trouxe o can
didato govemista, <J.Ua.ndo chegou ao Ceará, 
visto que isso me fo1 afii.rmado pelos honrados 
negociantes dessa praça Gomes & Abreu, com 

uem se pretendeu negoeial-o. 
lCP.ra. BatlS el\a 

Não admira que a. Gazeta negue a ex:istencia 
d~ saque, desd.e que se vê negar a promessa 

' . 
juiz de .direito desta comarca, logo d~~pois da 
eleição no -caso de dar este a votação, de que 
dispunha para o candidato official; n~'gocio, 
que est·•ve muitos dia;; em elaboração, e foi tra
tado sem a menor reserva. o que poderei provar 
com grande numero de testemunhas, assim os 
juizes m'o permittam. 

Nunca os Srs. Silva Scoza :fizeram mystGrio 
desse negocio, apeza.r da torpeza, que elle en
cerrava. Quando se dizia que elles seriam lo
grados, affi.rmava o Sr. Siha Souza, pai, que 
não seria. enganado; por isso que não era 
.criança para. se deixar illudir • e acres
centava que a saa rest>lução de votar no clln
didato do governo não estava decidida ; pois 
que dep~>ndia ainda de uma garantia, que 

o telegramma reservado do Sr. presidente do 
conselho. 

Não podia referir-me ao Sr. Franeelino, 
como tendo delle isto. ouvido ; ainda mesmo q 11e 
elle m·o .dissesse, porque nesse .caso o teria 

· m reserva e eu não devia declinar o 
seu nome, 

O que deve constar do me~ artigo e pelO . 
celino me dissera. que é liberal Paula e que só 
votava no Sr. Dr. Miguel Castro em attenção 
ao arranjo prom.ettido de ser nomeado juiz de 
direito d :t comarca o Sr. Dr. Sthoa Souza, de 
quP-m o dito Sr. Francelino se confessou intimo 
-amigo. 

Lembro-me de que ao e~por este facto, disse 
que essa conversa se passara quando o Sr. Fran
celino vindo da capital, trazia no bolso e tele
gramma alludido. uem ois lê r com a. at 
çio devida, verá apenas que eu sabia da cir
cumstancia. de vir o telegramma naquella ocea
sião. 

assan o a aze a a ra r as promessas 
de patentes, condecorações, etc., diz: 

c Admira que o nobre encarreg'ldo geral. 
• aiaa, não tenha ainda 

reconhecido que tantos são os cabalistas espa
lhados por um districto quantos são os modos di
verso~ de que cada um se serve para chegar ao 
seu fim, que é o voto. >> 

A G~zeta não deve admirar-se da minha 
falta de conhecimento relativo aos diversos 
modos de cabalar para chegar cada um. ao 
objectivo que tem em vista. ; porque esta 
minha ignorancia e natural, uma vez que n~nca 

CJ.Ue isto devido á minha pequener. ; no emtanto 
e ioconi;esta.vel que, apeza.r della, eu tambem 
podia prometter a. torto e a direito, sendo que 
o meu unico m osse o ter o voto, como con-
fessa. a Gazeta ser o dos seus cabahstas, inclu
sive o Sr. Dr. Miguel Castro, que foi quem se 
comprometteu com o Sr. Silva Souza e outros 
muitos cidadãos, que receberam cartas do teor 
da que abaixo publicamos. 

Apezar de não ter pratica. de~se mr do de ca
balar, todavia, cêdo conheci que as~im pre
tendia proe der o candidato official, tã:o grande 
era o numero de coniecorações prometti:la.s, 
m:lx.itne por te-r visto uma. só comarca promet
tida a dous pretendentes ao logar de ju1z de di· 
reito. E, si eu assim não pensasse, não teria 
de certo apostado com o Sr. F-raneelino. 

Ouvi fallar que o Sr. Dr. Miguel Castro pro
mettera. a um viga1'io fazel-o bispo na primeira. 
opportunidade. Deixei de mencionar naquelle 

O seu socio, o Sr. Fra.ncelino, havia. pa.rt.ido 
para a capital, depois que daqui sahiu o Sr. 
Dr. Miguel e devia ser o portador do tele
·gramma. do conselheiro Dantas, que esperava, . 
para então d.~.cidir-se. -

meu ar 1go essa promessa, porqne omet-a, 
como apenas sendo uma critica feita 8. facili~ 
da. te, com que o candidato do governo tudo 
promettia; mas sendo facto verdadeiro e te
mendo a Gazeta que sa.hisse à luz, entendeu 
conveniente attribuil-o aos cabalistas da parte 
'do E:s:m. Sr. Barão de Canindé. ' Aproveito esta occasião para declarar que, 

· ou a Gazeta equivocou-se, quando leu o meu 
artigo, a que respondeu, ou os typographos 
\)01' occasião da composi~&o, com relação .. a 
dizer-se q11e eu me referira ao Sr. ~rancelino 
Afrodisio, quando disse que este trazia no bolso 

A Gazeta, não podendo destr11ir o que consta 
do meu artigo por não ter meios de empanar a 
verdade. levanta castello de bolha de sabão para. 
t l'\r f.leilida.de d,e deitar por terra : é aesim que 
ella procura demonstrar que não é prova da ca-
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bala o. ter o Dr. Silva Souza hospedado ao Sr. 1 é opinião da Gazeta, que a reproducçio foi 
Dr. Mtguel. Castro. . , l contra prod.ucente! 

Nunca disse que o sunples-fa~to da hospe- Antes de termill!Lr lembra ainda esta que o 
dage~. era J?roya _de c_al)ala, fe~~ ~lo Sr. Sr. Dr. Migae1 .é cearense e nio no-gran
Dr. JUIZ de c~bre1to mtenno, nemJa.~'ns suppuz dense como eu suppunha. 

rova de outn. cousa se ao: uanto ' . . · 
ao Sr. Dr. Silva Souza~do desempenho de um 
dever, recebendo e hospedando em soa casa a sem e:r:.pôr o motive do meu engano. 
quem o procura. _ Quando estive ultimamente em Maria Pereira, 

-
sença. os eleitores que podia chamar; e ao de 
autorizar ao seu cunhado Francisco Ivo e outros 
a ro orem transa ões ás artes, ue litigam, 
.a respeito de votos, sob pena. de so rerem ·estas 
as consequencia.s da recasa, como está sncce
dendo com o distincto eleitor conservador, Ma
:noel Mendes Machado. 

Consta que o Sr. Dr. Miguel Castro pedira 
uma certidão, para provar que o alludido juiz 
.nenhuma decisão proferiu no tempo da ele1çiio 
.ou em seguida. á ~sta. 
· Boa lHmbrança. Julga o candidato derrotado 
ue só óde ter havido transac ões,si ·&,houver 

era cearense; visto que sen o, compatr1o;a, e
via conhecer o estado da provincia, e saber que 
nella não ha freguezia com o nome de - Ja.-

Peço ã. il1astrada redacção do Pedro 11 o 
obsequio de da. r. publicidade a estas linhas, pelo 
que lhe será agradecido 

O constante assignante e co-religionario. 
Qaixeramobim, 26 de Janeiro de t885.

Jot!o Paulino de Barros Leal . 

sentenças profer1das, em ora eva roeon eeer 
que nio ha tempo para isto; visto o trabalho 
eleitoral, as ferias sabsequentea e · a necessi~ 
.dade de salvar as appar•enet·;Uo,mam· ile-'emtlllaRite-lf-'V1!81)era.-dar-alteie~48--lHIIHile&tHfi~--99Hilte-4itl---
não convier ~rovocar grande celeuma pela im
prensa, que venha. causar embara90 ao despacho 

tricto. tenjo eu por competidor um .escl'avo
cra.ta e, porque sei. que V. S. profe11a idéas 
abolicionistas , tGndo dado diato ineoncuna• 
prowa, libertando gratuitamente 01 ultiznos e ... 
cravo~ que poaauia., tenho a honra de pe.dir-lhe 
que me deatinga. eom seu voto e concurao. 

t~romettido W 
Quer o Sr. Dr. Miguel Castro, que só o Sr. 

Dr. Silva Souza -esteja no caao ae tra.blahar 
fiado e esperar 1 

Conclue a. Gazeta dizendo que é contra pro
ducente a reproducçlo dalist!\ dos- empregados 
que deixaram de votar ; maa nlo ee d1gnou de 
.descer a. dar a razlo da sua opinilo. 

E' este um bom meio de aabir-ae du diftlcul• 
-dades, basta allega.r ; quanto i prova, é dizer-
é, porque é. . 

O Sr. Dr. Miguel Castro, deixando publicar 
a lista. dos . emprega ios publicos, partidarios 

-da. oppoai~, que lhe deram o voto, para não s~ 
v ' 

.. dos que tiveram a nobre coragem de afronbr as 
iras do candidato, que se dizia cheio de poder 
.dos pés até á cabeça.; e de negar-lhe o apoio 
pedido sob a mais fprmal ameaça. ; e como fosse 

.esta de poucos nomes, augmentoa-a. com as dos 
professores vitalicios, considerados como em· 
pregados demissíveis. 

Reproduzindo a lista., mostrou q ti e todos, :i 
.exeepção dos que o governo nlo póde demittir, 
já foram exonerados do fardo, que carregavam 
.com risco de estragar-lhes a conseiencia. Mas 

Nlo ter-me-á dHBcil obter do governo imp"· 
ria.L umtt. condecoraçlo v.ara 01 amigoa e patri
cios, que forraram gr&tis os eacr~vos, q11e pos· 
auiam. Si V. S., eomo eatou informado, libertou 
alguns e qaizer remetter-me uma certidlo da. 
collectorb, em que sejam declarados o numero 
dos escravos libertados e a eireamstancia de 
gratuida.de muito estimarei :· porque ser-me-á. 
agra.davel solicitar do governo imperial para 
V. S. ama prova de recoilheeimento por tão 
• · ue o mesmo governo tem 
sido solicito em recompensar. 

Neste caso deve vir a. certidão até o dia. 2 de 
Dezembro. quando devo partir dest!i villa; e 
estou certo que hei de ter o prazer de remetter-
lhe a condecoração a.lludida. · 

Si V. S., como confio, honrar-me com seu 
apoio, muito penhorará. · meu reconheeimento. · 
Sou eom estima e consideração • 
. De V. S. P. attento venerador a obrigado.
Miguel Castro. 
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EL'EIQÃ.O DE COCOCY 

A mude na organização da mesa é evidente. 
A respectiva authentica é prova irrefraga .. 
1 d ste asserto. 
Ella reza. que o i 0 jo.iz de paz Honorio Alves 

Feitosa e Castro deixou de comparecer por mo
tivo participado; o que não está. provado. 

Diz mais que-f.:~.ltaram o 4° juiz de paz 
Francisco Alves de Castro Feitosa :5ó e os doas 
immediatos em votos ao 4° juiz de paz, Leandro 
Custodio de Oliveira e Castl"o e Francisco Alves 
de Oliveira e Castl."'-diz-se que a falta deu-se 
por moti-oo justo ! ! ! 

Dest'arte dous mesarios puzeram a la.tere 
a seu talante a ms.ioria dos membros da mesa 
eleitoral cQntra as disposições expressa da. 
i e i. 

àe 1881; aos dous mesarios, porém, crearam 
o-moti"'o justo-para substituir o preceito 
Jcgal. · 

Segundo a lei a substituição dos que devem 
eompôr a mesa só póde ter logar depois de re
cebida á. participação, ou depois das 2 horas 
da tarde, .no caso de não ser ella. feita, art. fOi 
do citado Reg. ; mas os alludidos mesarios 
com o-moti-oo justo-postergaram a lei como 

Reza ainda. a alludida authentica que faltou 
o ·3° immediato Cosme Alves de Oliveira, que 

udou ara ora ela a.rochia motivo ue 
nio procede, além de nlo ser verdadeiro. 

E qaando procedesse (o que não se admitte) 
a. simples allegaçio do facto da muda.nca não 
basta para preterir um direito tão importante. 

Reza finalmento que achava-se presente, o 
4, "'PP'ente Cornelio Alves de Castro Só, 
maa para que este não fizesse parte da mesa, 
crearam os referidos mesarios uma. incompa
bilidade sui gBneris, da que nio cogit.ou a lei, 
qual a de nlo poder fazer parte da mesa eleito
ral o suppZsnte immediato que é escrivlo 
de paz. 

Foi auim constituída a. mesa eleitoral de 
Cococy. 

Presidiu á ella a fraude a mais requintada., 
e ás 9 horas da manhã estava organizada a 
mesa. 

No dia seguinte simulou-se nma eleição sem 
declaração do termino do trabalho, dando-se 
apenas um voto ao Barão de Canindé que de
veria ter maioria no collegio: 

Annullada, como deve ser, a eleição de Co
coey. art. i29 de precitado Reg., resulta em 
favor do dito Barão de Canindé uma dift'erença 
de 7 votos, que dev~m ser desco~tados dos que 
obteve o seu competidor. · '· 

-

I nter-oenção o tficial 

cNegocios do Ceara -Intervenção eleitoral 
do governo. Resposta ao artigo official publi
cado no Jornal do C ommercio de hoje (pag. 5 
co umna • 

Para demonstrar á evidencia a intervenção 
do governo em o pleito eleitoral de f dl3 Dezem-. . . . .. . 
reprOduzimos a seguinte estatística publicatb 
em editorial do Cearense de 30 de Outubro ul
timo,-para a qual imploramos a attenção de 
Sua Magestade o Imperador. 

c.Reação politicá. de f884. Apontamentos para 
a historia. da provincia. » 

O 2° vice-presidente bacharel Antonio Pinto 
Nogueira Accioly, durante os 40 dias de sua 
nefasta administração praticou o::; aetos abaixo 
mêncionados, segundo se vê da. s nthese ue 
faz o ea1·ense no n i e O de Julho u Limo 
que deve ser consultado, assim como os nu~ 
meros_a_n~e~iores,para a moralidade do caracter 

alludimos~ 
São 73 os actos reaccionarios alli denun

ciados. 
Substituiu ao dito 2o vice-presidente o Sr. 

Carlos Honorio Benedito Ottoni, mineiro, ma
gistl"ado, que iniciou o seu governo em 12 de 
Julho de f884 e que sob os meamos influxos de 
seu antecessor, trazendo a empreitada. de for
mar um partido politico para tomar de ass&lto 
as urnas do i 0 de Dezembro de i884, e eleger 
deputados para. apoiarem o gabinete 6 de Junho, 
concebeu a alma-ide a, dous dias depois d& 
im-possado, ie: 

. 
legado do Saboeiro, 

75 •.. José Joviniano Leit~ Machado, sapplente 
amnha. 

76. José Dias Guimarães, subdelegado do. 
Joazeiro. 

77. Tenente Raymundo Gomes de Oliveira,. 
delegado de Quixeramobim. 

78 Substituir o destacamento de Jagaaribe 
mil'im. Começo de militarização e on111 inutil. 
para os cofres publicos. 

79. Suspender o tabellilo de Pedra Branca,. 
Delfino AJvea Pinheiro Lima. 
· 80. Subst.ituir o destacamento do Tamboril,. 

continuçlo da militarizaçlo. 
8t. Sab!nituiro deataeamento do Assará. 
82. Demittir Antonio Rodrigues de Vu

coneellos, subdelegado da. Cruz. 
83. Joaquim Villela Pessoa, supplen&e do· 

mesmo. · 
84. Francico José FrazQ:o, idem. 

. em1 tr u1z 1as e arva 
plente do delegado de S. Francisco· 

86. Demittir Joaquim Rufino de Araujo,. 
subdelegado de Arneirós. 

87. Demittir Joio Cerqueira Mano, i o sup
plente do delegado de S. João do Principe. 

88. Demittir Germano Corrêa de Amujo t.o· 
suppleute de S. Matheus. · 

89. Miguel Fernandes Medeiros, supplen
te de subdelegado do Icó. 

90. Demittir ; o delegado de ~arangaa.pe,. 
Carlos Augusto Pei:soto Alea.ntarmo. ·· 
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9i. Demittir João Feli:x de Bollanda., suba
delegado de Maranguape. 

9~~. Demittir Manoel Ferreira da Silva, sup
p~~_nte do mesmo. 
.· 93. DemitLir Ga.udencio Oroncio Nepomuce-

·94. Demittir José Ribeiro de Menezes, sup
plente do delegado de Maranguape. 

95. Demittir o escrivão da collectoria. do 
pu, eregn.no 1 era o e arva o. 

96. Exonerar Pedro Lopes de Assis, subde
legado do Limoeiro. 

97. Jo~é Pereira de Brito, supplente do del&o 
gado de Arac'l ty. · 

98. Firmino da Silva Figaei redo, delegado 
de Brejo-Secco. . . 

99. João Rodrigues de Souza Lima., snpple.n
te de subdelegado de Pacatuba. 

{00. F•·ancisco Vieira. de Queiroz, subde-
..... . 

. i Oi. Demettir o 3:> supplente de subdele
gado de Quixeramobim, sem declarar-lhe o 

lle an e não restou "uramento. 
10~. Vicente Dutra Maciel, supplente de 

sub:ielegado do Riacho do Sangue. 
103 José Alexandre dê Menezes, supplente . 

_ 104. Demittir o :1.0 supplente do subdelega.ào 
do districto de Boa-Vista (Ja.gua.ribe-mirim), 
sem declarar o nome, allegando falta de jura-
mento. · 

105. Da mesma. fôrma e na mesma data ao 
2o supplente. · 

106. Da mesma forma eU"'. mesma. data ao i 0 

supplente do subdelegado de Pacatuba . 
i07 : Demittir o ~u.bdelegado do districto da 

. 
108. Sem c!eclarar o nome e allegando falta 

de juramento, o 1 o supplente do subdelegado de 
Missão Velha.. · 

i09. O 0 supp ente 1 em ·pe o mesmo mo
tivo. 

UO. Pelo mesmo motivo, o i 0 supplente do 
delegado de Misslo Velha. 

iH. O to supplente do subdelegado da Serra 
de S. PAdro. 

H2. O subdelegado deGoyaninha. 
U3. O 3' supplente do delaga.do do Jardim. 
U4. o ao supplente do SuBdelegado idem. 
115. O subdelegado de Porteiras sem de· 

elarar nome. 
U6. O 3° supplente do subdelegado d& Bar-

ba.lha. _ 
H7. O 2° supplente do subdelegado de Missão 

Nova, pelo mesmo motivo de falta de juramento. 
H8. Demittir Joaquim Simões Saldanha 

Maia, 3° su.pplente do subdelegado QO Crato. 
. em1 1r, sem ec a raçao a goma, o 

supplente do delegado de Maria Pereira. 
·120. O 20 supplente de subdelegado do 

mesmo ~oga.r. nas mesmas condições. 
. · i2t. O 3° su plante de subdelegado, idem .. 

i22. Demissão do .2o supplente de subdele
gado da Conceição, sem declarar o nome nem o 
motivo. 

{23. Do aupplente do mesmo, nas .mesmas 
condições. 
{24. Do {o supplente de .sub lelegado da. ca

pital, aob pretesto de fa.lta de jnram.ento, entre-

tanto o demitido, cujo nome não foi publicado, 
é o Sr. Antonio de Lima Pires, que estava jll
ramentado. 

f25. Demissão do 2° supplente do delegado 
da capital. 

do Saboeiro. 
127. Demittir o 3° supplente do subdelegado 

da Canôa, sob o pretexto adoptado de t.lta de 
JUramen o. 

i28. O 2° supplente do subdelegado do Mu
lungú, pela. mêsma. causa. 

129. O fo sapplente do sobdelegado de Santa 
Roaa.. ainda pelo motivo de falta de juramento. 

130. O 2u su.pplente do mesmo logar, pelo 
mesmo motivo. 

i3i. O 3o supplente do subdelegado domes
mo logat•, 11ob pretexto de ter morrido. 

132. Demittir a José de Barros Coelho,. ·1° 
supp en e o e ega o o earape. 

133. Demittir a João Honorato de Souza 
Lima, subdelegado de Russas. · 

· · do de Pedra.Rranea 
sem declarar o seu nome, e · sob prete~to de 
falta. de juramento. 

135. Deznittir o subdele ado de Jaguaribe-
m1r1m . 

136. 3° supplente do delegado do Sobral, 
por falta. de juramento. 

138. Demittir Manoel Ferreira Ferro , 3J 
supplente do subdelegado de Quixera.mobim. 

139. Demittir o 2° supplente do delegado de 
Assaré. 

140. O 2° supplente do subdelegado de Per· 
nambuquinbo, por falta de juramento. 

141. O 3) supplent9 idem, pela mesma causa.. 
• supp ente o su e ega o e 

S. Francisco. 
i43. Demittir o f o supplente do subdelegado . 
144. O i o sapplent1 do subdelegado de Marla 

Pereira. 
f.45. O 2° supplente de aubdoleg:~do do Sacco 

da. Orelha. , 
U6. O 2o 1upplente do delegado de S. Fran

ciseo. 
t47 . O to aupplente do aubdelegado de 

Umary. 
i4Y. O 2• an\lplente idem. Todoa1ob pre

texto de falta de Juramento. 
t49. Demittir a Antonio Miguel Da~uamba 

Nahú, fo upplente do subdelegado do Crato. 
150. Demtttir o delegado de S. Benedicto. 
151. Demittir a Joio Franklin Tavora, 2° 

supplente do suhrlelegado de Itans. 
15~. José Gomes de Mo~ra, 2° supplente do 

. . 
i 53. Demi ttir a Francisco Gaspar de Oli

veira., escrivão da colonia Christina. 
1.54:. Manoel Joaquim da Costa Nogueira, 

chefe do serviço da: mesma colonia • 
155.· Demittir a. Antonio . Fernandes Moura 

do cargo de subdelegado de policia de Qui
xará. 

i56. Demittir o ! 0 supplente do delegado de 
Baturité. · 

f 57. Exonerar Eleuterio Pimentel, fo aup
plente do subdelegado da Conceição. 
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{58. Mandar deinittir o agente do correio do 
Crato, por ser saehristão. 

f59. Exonera.r José Manoel Alves do cargo 
de delegado da. imperatriz. · 

f60. D~>mittir a Ma.noal da. Silva Alencar de-
le ado de Assare. ' . 

f6i. Demittir Francisco Esteves de Aguiar, 
f o sapplente do subdelegado do Mulungú. 

i~~· Demittir a Joaquim Corres. ~e Souza. 

choeira. 
· 163. José de Souza Martins do cargo de de
legado do lpú. · · 

164. Exonerar.João Angustsde Castro Moura. 
de agente do correio do Acarahü.. 

165. José Rodrigues de SQuza., 3o supplente 
do delegado de Acarape. 

166. Oemittir 'Antonio Manoel da Costa, su-
bdelegado da ~arbalha. · 

(Continúa.) 

Appa1·ato eleitora~ 

t. Dois diaa depois de ter assumido a admi
niltraçlo, o Sr. Carlos Ottoni pede ao Dr. chefe 
de policia e ao c?m~an.dante do corpo policial 

utacamento1 do interior, podendo reduzir ea1.1e 
pra1o, toda• aa VllZ8'1 que a or.bala exigir. 

S. Em data. d~ 5 de AlfO!IlO manda encorpo
rar ao de~taoamento de S. Francisco tres pra-
9&1 quo alli foram para o Rerviço do jurv. 

4, Mandou por ac~o de 18 de Agosto que o 
ooauuandante do i 1" batalhiio apresente i O pra.-
911, utn inferior e um official para. fins myste
rioeoa. 

5, Manda um dedacamento de cinco praças 
o um inferior para. Tucunduba.. 

6~ RemeUeu a 27 de Aq-oato cinco praçM e 
am inferior para Arronches. 

7, Mandou pal'a o Arrail a 6 de Setembro 
uma· for9a de cinco praças e 11m inferior, sem 
dizer pa.ra que fim. . 

· "' n Ass"'rê o alferes Pedro 
Monteiro da. Silva. em data. de9 de Setembro. 

9. Augmenta. o dest~camento de Canindé 
com quatro praças a H do mPI!Imo mez. 

10. Mantia. substituir o sargento de policia 
lgnacio Lopes de Queiroz, coznmandante do des
·ta.camen.to da Cachoeira. 

U. Por acto de i7 de Setembro manda desta. 
·car na Granja o major .Alexandre de Brito 
Paiva. 

i2. Troca duae praç&<:: entre os destacamen
tos de S. Joio do Principe e Maria. Pereira. 

V. I.-31 

13. No mesmo dia. fe~ o mesmo jogo· entre 
duas do Arac!foty e de Aquiraz. 

14. Por acto de 20 de Setembro manda des• 
tac~r em Penteeoste cinco praças e um in
fenor. 

oito soldados, sob pretexto de captura de erimi
~osos. 

i 
a serviço e por cont·t da provincia, um official, 
um cadete e uma praça do fio batalhão. 

17. Com pretexto de conduzir presos manda 
uma es~olts. pà.ra Marangua.pe. 
. i8: Por acto de 12 manda destacar em Maria 
Pere1ra H praças do i1° batalhão, sob o com
mando de um inferior. 

19. A 23 manda reforçar ·O destacamento de 
Santa Quitaria com sete praças. . 

20. Sob retexto de acom anhar um reso 
~ania para Principe Imperial tres praças de 
hnha. 

21. Manda. :para Cachoeira um i~ferior do 

22. Sob pretexto de escoltar nm preso manda 
d~as praças par;\ Baturité. . . . 
res de linha Urbano Pacifico Pereil.·a Leite, 
commandante do destacamento de Pedra. Branca. 

Professores 

1. Remover para a villa da Independencia. o 
professor José Antonio da. Paixão. 

2. A professora Amelia da Rosa Carvalho 
para a villa do Pereira. 

~. Remover a profP.s:~ora. ~a ria Moro ira 
. . 
4. O professor Bento Barreto de Carvalho, 

de S. Pedro do Crato para. S. Matbe11a. 
omeou ara. re er a cadeira do se:r;o mas-

culino da cidad~ do Sobral, contra. a. expressa. 
disposição dos arts. 183, 184 e 185 rio regula
mento orgnnizn.do na instrucção publica, uma 
senhom-D. Maria Olympia. Feijó de Ara.ujo. 

6.o Por acto de 18 de SAtembro nomea pro
fessnr da capital, sem eoncurso e cont1·a lei 
oxpreass, a Joiio Gonç,Jves Dias Sobreira, que 
foi em outro tempo professor de povoa~ão. 

7 .o RemOVP.U no mesmo dia o professot• Pedro 
MP.n tesTa vare~ do Aracaty para S. Francisco. 

8. o Por acto de 1. de Outubro remove Nica.cio 
Barbosa Cordeiro de Santa.Cruz para o Maeupe. 

Promotores 

f. o Remove, em d '1ta. de 19 de Setembro, o 
promotor ~o Crato, João Firmino Dantas Ri-
eir , · 
2.0 Remove de lcó para o Crato o bacharel 

Elias Sienando Baptista, inimigo rancoroso do 
juiz de direito desta comarca e,contra quem já 
havia jara.do em. juizo. 

3. o Nomes. para. o Icó Gustavo Honorio de Fi-
gueiredo. 

4.o Demittiu o Dr. Pedro Alvaro Rodrigues 
de Albuquerque, promotor da ca.pita.I, por ser 
parente do E:tm. Sr. conselh~iro Rodrigues 
Junior e um dos redaetores do Oea1·ense. 
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Guarda nacional 

21. Por acto de 2i de Setembro nome& para 
·0 fo batalhão de reserva da. capital 21 ci
dadãos, alguns dos quaes não podiam ser 

â vista do art. 55 da lei de 19 de 
·Setembro de 1850. 

48. Por acto de 22 de Setembro nomea. 'a 
officiaes ?ara o !.3° batalhão da Guarda nacio-. - . 

75. Por P<>rtaria de 3 de Outubro nom~a 27 
offi.ciaes para o 2° batalhão da guarda naciOnal 
da capital._ . 

iO'l. Por portaria de 9 de Outubre nomeoa. 
Z1 officiaes para o 35? batalhão do Poreiro. 
Depais da circular do ministro da justiça em 
contrario. 

H7. Por acto de H de Outubro nomeou 
par~ o 2o batalhão de C3.Vallaria de Sobral 15 

A falta de brio 

Declara a 18 de Outubro ignorar o aviso· 
circular do ministro da justiça, de 29 de Se
tembro, prohibindo que a.ntes ·io pleito de 

nacionn.l. 

Nomea,~~ea 

{,o Tenente de policia Raymundo Gomes de 
·Oliveira, del~gado do Crato. 

2.o Alferes Francisco Firmino da Costa Lima, 
delegado de Queixeramobim. 

3," Francisoo lgnacio Ribeiro Pessoa., sub
a da 

6,,o Pru<!encio Pereira Passos, 2o supplente 
. do me~mo. 

S.o Franci1eo Pinheiro Bastos, 3° idem. . . . . . . 
I 

Faria a, dele .:ado do Ar~caty. 
7,o Fhilomeno Gonçalves Bezel'ra, subdele

gado de Arneiroz. 
S,o Antonio Janual'io Marquinbo, to sapplen

te do del~>gado de S. Joio do Prjncipe. 
g,o Joaquim Jo'lé Pereira do Nascimento, f a. 

aup8l:>nte de delegado'·de S. Matheus. 
i'. Diogo de Souza Milhomem, io supplente 

de aubdelAgado do leó. 
U. Capitão de policia Qasimiro Ferreira. 

Chaves~ delegado de Marangua.pe. 
12. Franc:sco Anllstacio Tabosa, supplente 

do dele~ado de Mara.nguape. 
13. José Francisco Soares, idem. 
14 ~ João Can~io de Araujo• idem do snb

delegado. 
. ' . 

16. Joaquim Rodrigues Lima Junior, dele
gado de Russas. 

17. Alexandre Ferréira da Costa. Lima , sup
plente do delegado do Araca.ty. 

18. M3.thias Rolamberg de Albuquerque, de
legado !i e Brejo Secco. 

i9. José Barbnsa Gondin, subdelegado da 
Passagem das Pedras. . 

20. Sorafim Gonçalves Torrei, supplente do 
1ubJelegado de Quixeramobim, 

21. Joaci Victorianno da Fonaeca, idem. 

22. João da Silva Peíxoto, aupplente do sub
delegado do Riacho do s~ngue. 

·23. Antonio Alves Feitosa, sopplente do de
legad:> de Varzea-Alegre. . 

24. Antonio Carolin? da Silva, supplen te do 

25. Francisco Carlos da Silva Peixoto, dele
gado do Riacho de Sangue. 

26. Domingos Manoel Bezerra, sa. lente do 
mesmo. 

27. Canuto daSUva Pinto, idem. 
28. Vicente Dutra Maciel, idem. 
29. Manoel Gonçalves de Araujo, supplente 

do subdelegaeo da Boa Vista. 
30. Candido de Souza Mello, idem. 
31. Domingos EduarJo de Souza, sapplente 

do subdelegado de Paca.tuba. 
32. Manoel Estevão dos Anjos, supplente do 

subdelegad~ do Brejo dos Sa.nto~-
• • • 

34. Gailhermino Ferreira Dantas, supplente 
do subdelegado de Missão Velha. 

J · A • · m. 
36. S.bino cie Almeida. Pires, supplente do 

sabdelegado de Missão Velha. 
37. Manoel Pedro de Almeil!a, supplente do . . 
38. Manoel Jamacarú, slibde1egado de Uoya· 

niil.ha. · 
39. Pedro de Alcantara Silva, 3° supplente 

do delegado do Jard:m. 
40. André Lopes Machado, 3° supplente do 

delP.gado de Jardim. 
41. Antonio.Cornelio de Miranda, subdele

gado d~ Porteiras. 
42. João Duarte e Cardoso Graça, 3° sap-

43. José Homem de Figueiredo, 2° supplente 
do subdelegado de Missão Nova • 

44. José Luiz Coelho, 3° ~"UP lente idem. 
• raneJS(!O uarte e1xetra, supp en e 

de subdelegado do Crato ; foi oàrigado pelo 
(Jearense a cassar esu nomeação em 12 de Se
tembro, por ser capanga de profisslo o eleito 
Ottonino. 

46. Antonio Leica Damasceno, ao supplente 
do subdelegado de Maria Pereira. 

47. An\onio José de Azevedo, 2° supplente 
do sub.:lelegado de Maria Pereira. 

48. Manoel Pedroaa Ca valeante, 3:) idem • 
49. Manoel Tavares dA Souza, i 0 aupplente 

do subdelegado do Brejo dos Santo•. 
50. João GomPa de Souza, 2) sup~lente idem, 
51 . Aderaldo Francisco Sampato, 2° iup

plente do subdelegado da Conceição. · 
52. José Barreira de Queiroz, 3) supplente 

idem. 

. ' plante do delegado da capit!il. 
54 : Mil.noel Xavier de Lima, 1° supplente do 

subdelegado do Patrocínio. 
55. Marcos de Mattos Arraes, delegado do 

Saboeiro. 
56. José de Castro Sampaio. 3' supplente do 

subdelegado da Canôa. 
57. Cbristovlo Georgino Sampaio, 2° aup

pleote do subdelegado elo Mulongú. 
58, Domingoa da Silva Saldanha, to aop• 

plen\a do 1ubdelegado de Santa Rota. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1121 - PÃjgina 29 de 49 

Sessão em 10 de Março de 1835 243 

• 59. Alvino Vieir~ de Mello, 2> supplente 
Idem. 
• 60. Joaquim da Silva S~danha, 3> supplenta 
Idem. . 

61. Jo~é Antonio Blmfim, to ao lente do 
subde ega o o cara.pe • 

62. Francisco José de Azevedo, s11bdelegado 
de Pedra Branca. 

Jaguaribe-mirim. 
64. Migu ·1 Rodolpho Pereira Mendes 3o 

supplente do del~gado do Sobral. ' 
65. Joaquim Casimil'o de Araujo, 3osupplente 

do snbdelegado do Sobl'a.l. 
66. Jo:o~é La.urentino de Menezes, 3> sup

plente do delega.io de Quixaramobim. 
67. Antonio da Silva Pereira Sobrinho 2o 

supplen te do delegado de Assar é. ' 
. ido Ran el de Oliveira 2) su lente 

do sub lelegado de Pernambuquinho. 
69. José Bsnto Gondim. 3" idem. 
70. Luiz da Motta e Mello, ide'll de S. Fran

cts . 
7L Vicente Corrêa Lima, to supplente do 

subdelegado Ja Pasaa.ge.m dai Pedras. 

i 0 supplente do 

sup-

exercia o cargo anteriormente. 
80. Francisco Pereira de Mello, 3o idem, 

idem. 
8t. JoiEo Luiz Alves Ribeiro, S:) aupplente do 

aub lel,gado do Ora~, ide.n. 
82. Thomaz de Souzt. Brazil, delegado de 

S. Benedicto. · 
83. Franci•co Laurindo Martins, aubdele

gado da ~~ceiça:o: e•qneceu-se cte de~aittir o 
que eurcacu~ o ~argo. 

84. Laiz Cordeiro de Cattr;>, 3o aupplentG do 
deleg~ 10 de Soure: nlo demittio o q11e exercia 
o c&rgo. 

85. Jo11é fto1a da Silva Guimarle•, aubdele
gado de Paripoeira (diatricto que craou). 

86. Antonio losé da Silva, t" supplente idem. 
ui 0dri ues Lima. 2° item. 

SB. Francisco de Paula Pim~n:ta, 3° 1dem. 
89. Jose Joaquim de Oliveira, 2° supplente 

do subdelegado de ltans. · · 
90. Alexandre Alvl:!s Nogt1eira~ 2° supplente 

do subdelegada dq S. Franc!sco. 
9t . José Antonio Sobreiras, 2o supplente do 

subdelegad•) de Lavras. · 
92. Vicente Benicio Mariz, subd9legado de 

S. Francisco . . 
93. Antonio de Lima Sia.bra, 2<' supplente do 

subd~legado da Pendencia., sem demitth· o ci
dadlo que exerce eat9 cargo. 

94:. Salvador Rebouç&<J, 3° idem e pela 
mesma fórma. . 

95. Dionysio Leonel de Alencar escrivão 
da collectoria de Mecejana. ' . 

96. Anastacio Joaquim de Mello, subdele-

sublelegado de Jaguaribe .. mi;im sem dizer se 
estava vago ou se demittiu. 

~9. D.omin~os Carlos Patricia Saldanha 
2° 1dem 1iem 1dem. • ' 
• 100,. Cuatodio Nogueira de Qúeiroz, 3o idem 
~m~~ ' 

tOi. Joaquim ·Bezerra da Rocha, 3° aup
plente do subdelegado de Ita.ns, sem dizer se . 
estava vago o loga.r. 

·> J · le . · 
delegado de Qui::tarà. 

103. Joaquim Pere~rino d3 Vasconcellos fo 
su lente do dele ado de Ca.mocim. ' 

10!. ose u u dl:l. o 1dem o au -
delegado. 

1.05. Vicente FerreiTa. da Natividade, s11bie-_ . . . 
um bom systema. 

1.06. João do O' do Nascimento. to sup
plente, idem. 

1.07. Manoel Fra.ncisco de Pat1la., 2o 
idem. 

108. Joito Leonel do Nac;eimento, 1° sup· 
plente do subdelega.jo de Baturité. 

10~. Joio Francisco G 1delha., 3° supplente 
do d9legado de Varzea-Alegr.,, sem dlZer se 

de 

Leite, fo supplente do 
Porteira• qu11nto ao interior 

correio 

. api 
de Souza Candatú, delP.gado de lpú. 

:1.20. Luiz Cordeiro de Castro, 2o aupplente . 
do delegado do Ouro. 

121. Florindo Gadf.)lhá. do Nascimento, 3° 
supplente idem de Sodré. 

122. Virgilio Ribeiro Pessoa, agente do 
correio de Acararú. 

123. Antonio Francisco Fraga, 3° supplente 
do d.-legaào de Ac.\rapo. 

124. Ab:lon Alenea.r, Leã!> da Franca subde-
legado do Limoeiro. 
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f25. Leari Ximenes do Aragão, So·supplente 
do juiz municipal do Ipú. 

126. José Cyri~o Correia de Sá. subdelega
do de Aquiraz. 

127. Ra.ymundo Coelho da Silva, 3° sup
plent~ do mesmo subdelegado. 

e as 1ao an etra e 
legado do Monte-mór. 

129. Reginaldo d_e Souza Coutinho Junior, 

idem. 
138. Antoni~ Ferreira da Cunha., subdelega .. 

139. Franklin José de Souza, 2° supplente 
idem. 

:140. Arlindo Grangeiro Gondim, nomeado 
illegalmente e sem lei que o autorize guarda 
vigia. . 

141. R.a.yrnundo Candido de Carvalho, uo .. 
meado do mesmo modo para. igual cargo. 

U2. Manoel Gomes da Silva, 3° supplente do 
juiz municipal de Pentecoste. 

i43. Antonio José Pinto subdele ado do 
rra.1a • 
i44. Antonio Jeronymo do Rego Lima,to sup

plente do subdelegado ~o P~ço lmpet~a.l. 
. ' . 

i46. Antonio Josà de Oliveira Brazil, 1° sap-
plente do delegado de Pedra Branca. 

i47. lgnacio Joaquim Cavalcante, i 0 sup-
plente, idem. 

148. Cypriano Rodrigaes. de Matttoa,2° idem. 
149. José Bernardo de Queiroz, 3.) idem. 
15n. Antonio da Cruz Neves, 2"' supplente do 

delegado de Milagres. 
151. José Antonio de Menezes, 3° idem do 

Aquiraz. 
!52. Joaquim Pereira Guimarles, 2° sup

plente do subdelegado de S. Francisco. 
i53. Pedro Peres Nunes, subdelegado do 

lpú . 
{54. Francisco Bezerra de Menezes, 3° sup-

plente do dehgado de Pentecoste. · 
• • o 

subdelegado do Pentecoste. 
. . 156. José Carcia. de Agrella, 2• idem. 

157. Antonio Martins de Moura, 3° idem. 
158. JeronymoRodrigues Machado, delegado 

de Morada-Nova. 
!59. Archivista. da secretaria Cesidio de Al

buquerque Martins Pereira • . 
. f60. João Siqueira Mano,escrivão da collecto-. 

na de Pedra. Branca. · 
!61. José -Moreira. Montezuma., subdelegado 

dolguatú. 

:162. Luiz Martins, 2() supplente do delegado 
do Acarape. . 

Muitas destas nomeações foram ·feitas sein 
que OS cidadãos que QXP.reiam Os cargos ante-. 
riormente fossem demittidos. E' um meio de 
men til" ao publico e fugir á cansara ; mas não· 

onra essa eseo erta., nem mesmo ao er e 
da Jacuba.. 

(Continúa ! !) 

DOCUMEMTOS SOBRE A ELEIÇÃO DA. BOA VIAGEM 

. admittidos a vota.r, nos termos da lei. 
Debalde insistiu um em sua reclamação. 

A mesa propositalmente .obl!ltinou-se em não 
consen 1r que e e votasse, 1n rmgln o estar· 
te a lei expressa, clara e terminante. 

Semelhante procedimento tinha por fim as.:. 
segurar a maioria que o candidato governista, 
Dr. Miguel de Castro, determinara. po.ra poder· 
vencer. 

Um voto de menos poderia· prejudicai-o, se
gundo os seus calcu1os, e, pol.'tanto, e~ pre
ciso que se campriss3 a sua. oriem, e assim 
se fez. 

opposicionistas, does. ns. i e i A, a. mesa a.d
mittiu que votasse Joio Candido da. Silva Freire 

ronunciado c • o do 
Cl'im. (Doc. n. 1 B.) . 

Annullado este collegio, desappareee a dif .. 
ferença de 12 votos de maioria. que nelle pela. 
forma exposta., obteve o Dr. Miguel de Castro; 
pois que ahi o resultado da eleição, segundo 
authentica., foi o seguinte : 

Dr. Miguel de Castro. • • . • • • • • • • • 36 votos. 
Barão de Canindé. • • • • • • • • . . • • • • • 24 ~ 

· N. 1.-lllms. Sra. presidente e mambros da 
mesa parao h ial.. 

O abaixo assignado, eleitor desta paroéhia, 
alistado como tal desde a qualificação· proce
dida em mil oitocentos e oit ·~nta. e um, e desde . 
esse tempo votando em todas as eleições da 
~asma paro~hia, como póda ser. verificado do . ' 
não tendo sido admtttido a votar nesta eleição 
por in~is que reclamasse ; porque esta mesa. 
não consentiu, all~gando não estar na lisLa da. 
chamada ó nome do abaixo assignado, como de 
facto suc~ede em coiisequeneia. de estar vi
ciada a lista.~ que não é copia exacta do re
gistro eleitor 1l ; pois, como se tem visto não 
contêm eis nomes de alguns eleitores, vem 
protestar contra o faet•> de lhe ser tolhido o 
direito de cidadão· brazileiro, n& oceuião em 
que se appell~ para as urnas e de se procedee · 
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à eleição por uma lista de chamais. dos elei
tores viciada, como se póde verificar, combi
"tlandJ-se a dita lista com os nomes dos elei
tores, que têm concorrido ás eleições prece
dentes, constantes do respectivo livro, que ~e 

' tomado o seu protesto e depois de mencionado 
11a .respectiva acta, anne:xado a s.uthentica, 

tem de ser remett.ida á camara dos Srs: 
deputados. 

Nestes termos pede o abai"Xo assignado defe
rimento com o que-R. M. 

Boa Viagem, i de Dezembro de :1.884.-Ma
noeZ Nunes LeitfJo. 

N. i A.-lllm. Sr. secretario da. camara. 

João Paulino de Barros Leal para fim elei-. 
tol•al precisa que V. S., revendo o livro das . - . . 
de 1881 a esta parte lhe certifique só das ditas 
actas consta. ter comparecido ás eleições e 
votado o eleitor desta parochla Manoel Nunes 

eltao. o caso a rma IVO, em que e ezçoes 
votou o dito eleitot· '? 
Ne~tes termos-Pede o snpplicante a V. S. 

'Boa Viagem, i de Dezembro de i884. 

Certifico que o eleitor desta parochia Manoel 
Nunes ~eitão, desde que foi alistado em 1881, 
tem concorrido .a. todas as eleições a.Lé ao pri
meiro o segundo escrutinio das eleições para 
deputados provinciae.c;, feitas em Dezembro de 
1883, Janeiro de t884 e dado seu voto ;_ só 
deixando de votar na eleição de 1 da Der.em
bro do ann'O proximo passado, sendo que o 
seu Bome n o cons a. a i e a 
qual se fez a chama.da. dos eleitores. 

O referida é verda.de, dou fé. 
t • 

cl"etario da cama.ra. municipal, Aristoteles Jose 
dasa,a Lobo. 

N. i B.-Illm. e Exm. Sr. conselheiro pre
sidente da relaçio.-Jolo Paulino de Barros 
L~.·l p1·ecisn e Requer a V. Ex. se digne de 
mandar que o escrivão das appellações, em vis· 
ta dos autos crimes, em que é réo Joio Candido 
da Silva Freire, escrivão do geral interino, do 
termo de Boa ViagBm e denunciante ou quei
xoso Delfim Alves Pinheiro e Lima., lhe dê pur 
certida:o -uerbo ad verbum o teor do reapeita.vel 
acórdão do venerando tribunal, que pronuncion 
a.o referidoescrivlo ; a.asim como,qt:e lhe certi

_ftqut3 si o dito réo já foi_julgado. Nestes termos 
pede o supplicante a V. S. deíerimento.-E. 
R. Mce. 

Sim, do que co.nstar. Fortaleza, i3 de De
zembro de i884.-Ferreira Gomes. 

Honora.to Ferreira. dos Santos, escrivão de 
appellações do Tribunal da Relação do districto 
da Fortaleza, -por nomeação imperial.-Certifi, 
eo em cumprllllento do despacho exarado na 
petição supra., e em vista dos autos a que se 
r efere a mesma. petição, que o accórdão nelles 
proferido, é do teor qeguinte : açcórdão em 
Relação. Que estando averiguado, quer pela. 
sentença de .11. 5 v., po.r certidão; quer pelos 

depoimentos teetemunhaes de fts. 26 v. a 37, 
que o recorrido recebe1·a custas excessivas, 
tanto que o jniz de direito da respectiva comar
ca lhe impoz a pena. disciplinar de cinco dias de 
prisão, é bem de ver. que o mesmo recorrido . . - -
do termo de Boa Viagem infringiu o art. 199 
do regulamento de 2 de Setembro de 1874, e, 
asãim rocedendo incorrell na aan -o enal d 
§ 2° do art. i29 do Cod. Crim., em vistã do que, 
dando provimento ao recurso neeessal."io in
terL,osto da sentença de 6.. 16 v., julgam pro
cedente a denuncia de. :fl. 2, para pronunciar. 
como pronunciam o réo incurso no § 2° do cita
do art. 129: custas afinal. Fortaleza. 23 de S&
tem.bro d~ 1884.-J. T. Ferreira Gomes, pre· 
sidente.- Fet·nandes .Vieira.-Faria Lemos. 
-F. Guimaraes. - E' o que se continha em o 
~ito accordão nos autos, dos quâes não consta. 
J · • , r e 
1884.-Honorato Fe1·reira dos Santos. 

PEREIRA 

Tambem a.hi a chamada foi feita por uma 

' dizer a sua procedencia. ; esta em vez de con-
ter, como a. de Boa Viagem, nome.g de menos, 
cotinha nomes de mais ! 

Na de Boa Viagem era preciso que fossem 
excluidos eleitores da opposiçã.o, na de Maria. 
Pereira era. preciso que se augmentasse o 
numero de nomes de indivíduos que, não senào 
eleitores, deviam, contudo, figurar como taes 
para que o candidato governista ganhasse 

·f as maior' a ainda ue hos hori 
Com etfl3ito, indivíduos que, tendo sido re

conhecidos eleitores pelo juiz dr3 dheito da. 
comarca no .primeiro alistn.~ento geral a sue 
p o -. ' 
haviam sido excluidos,em grau de recurso pela 
relo.çlo do disLricto, fora.m admittidos a votar t 

Os documentos ns. 2, 2 A, 2 B, e 2 H, 
referem-se a Manoel Rodriglles do Nascimento, 
exclui ~o do alistamento. 

A prevalecer um tal precedente, um juiz 
de dire:to desabusado será, sempre que o f!Ui
zer, o factor da eleição do diatricto eleitorP.l 
a que pertencer. 

Além da fraude mencionada que altora aub
stancia.lmente a. elei<;llo, a. mesa oloitoral r•:c&• 
beu ta.mbcm um voto de M11nocl Hooorato da 
Silva, não obstante achar-se este em catado 
de loucura. como pro-va·se com o documento na. 
2C e 2 H. 

Accresce que presidiu a mesa eleitora.lres-
• • t • • -

mento e Sá, n3 caracter de to juiz de paz, 
qaando é certo que elle nunea exerceu este 
cargo, o qae se evidencia dos documentos 
juntos sob na. 2 D, 2 E, 2 F e 2 H, e nem sequer 
prestou juramento do dito cargo, citado docu
mento n. 2H. 

Além di!'\to, apenas aberta a urna, pa.ra 
proce:ier .. se á contagem das ced~las! f?ram 
estas tiradas todas de uma só vez, mfrmg1ndo- · 
se o preceito positivo do art. !47 do preci.tado 
regulamento (Doe • . cit. n. 2 H), sendo digno 
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de menção que, assim tiradas, foram logo 
espalhadas desordenadamenté sobre a. mesa, em 
torno da qual havia. pessoas com as mãos cheias 
de eedulas. (Oit. Doc.) 

Sobreleva notar que as cedulas tira Jas da 
n- for m emmassa as ue o rocesso 

da. apuração não ob-tant9 reclamação e pro
testo de diversos eleitores teve logar achando-se 
ellas na deso~dem jã citada.. Cit. Doc. 

onvem na p r m 
todos esses factos, campeiavam a corrupção, a 
coaeção e a pressão na mais larga escalll, de tal 
sorte que, sendo notorio que o candidato 
Dr. Miguel de Castro, ainda no dia da. eleição .. 
conta\"& notavel inferioridade de votos, succe 
deu ter maioria. . 

Da nullidade desse collegio, resulta qus 
devem ser descontados ao Dr. Miguel de 
Castro 72 votos e ao Barão de · Canindé 40 

N.2 

Maria Pereira em que é recorrente Pedro 
J~yllle de Alencar Araripe, e recorrido Mano&l 
Rõdrig-ues do Nascimento, nell·~s encontrei o 
Accordão pejido por certidão, que é do tear 
seguinte : Acco1•dlo em Rela~.ão, etc. Dar 
provimento ao recurso, para mandarem excluir 
do alistamento de eleitores o recorrido Manoel 
Rodrigues do Nascimento quo, como jurado 
qualificado na reviaio de 1878, foi indevida
mente aliatsdo, visto como a lei n. 3029 de 9 
de Janeiro do corrente anno, art. 4°, n. i2 e 
as inatrucc;õea respectivas só reconheceu eleitor 
oe jurados da. revislo de f879, isto é, da que 
comeoou etn f879, embora se r.orielúa em Ja
neiro futuro. Cush.s por metade ao eacrivl·) 
pelo recorrido. Fortaleza., 2 de Agoato de i8~1. . . 
Lemos.-FernandesVieira.-Souza Mendes 
e F2·eitas Guimarães.-Anàrade Pinto.-Oer
queira Pinto, ve:aeido. Nada mais se continha 
em o dito Accordão, aqui bem e :fiel10ente· 
transcripto do proprio original e ao> autos me 
rep1rto e dou fe. Fortaleza, i2 de Dezembro 
de 1884. Eu, Antonio Carneiro de Souza A:te
vedo, escrivão de appellações, a escrevi, sub
screvi e as~igno.-0 escrivão de appellações, 
Antonio Carneiro de Souza .AzeTJetto. 

N. 2A 

. Illm. Sr •. seereta.;io da mesa parochial da 
VIlla de Marut. Pereua.-João Paulino de Bar-. 
ros Les.J, p~ra fim elei~rai, precisa que V. S., 
revendo o hvro das asstgnaturas dos eleitores 

- ' na par e re a 1va e eu;ao o ta o 0 cor
rente mez, feita para um deputado á. Assembléa 
Geral Legislativa_. lhe dê por certidão, TJerbo · . -
Rodrigues do Nascimento, se este houver vo
hdo na. dita eleição.- E. R. M. 

Franci!';CC? ;\deraldo de Aquino, secretario da. 
mesa. parocb1al desta parochia, por designação 
na fórma. da lei : 

Ce!ti:fico que o cidadio 'M_anuel Rod_rigues do 
Nasctmento~ votou na eleição de que trata. o 
supplicante em: soa. .Petição supr~, e as~ignou
se no -respectiVO. hvro das as1ugna.turas dos 
eleitores de ois de haver 1an ado na rn a. 
sua cedula., cuja assignatura. é do teor se
guinte : Manuel Rodrigues do . Nascimento · 
como isto consta do men~ionado.livro, 9-ue a; 

. .- • atzo e 1re1to da comarca de 
Maria P~reira: Como requer. Maria Pereira, 
!7 de·Dezembrode 1884.-F. J. Camargo João 
Pa.ulino de Harros · Leal. para :fim elei'toral 
precisa e requer a V. S. se digne manda; 
que o respectivo taballião, em vista· dos com
petentes liv:os, l~e certifique que, se delles 
consta ter s:.lo ahBtado eJeztor o cidadão .Ma
noel R?drigues do Nascimento, em virtude · do 
t"eq~erimeato.aer apresent~do em q·ualquer das 

blico do termo de Maria Pereira, por S. M. I. 
e C. a quem De11s guarde etc. Certifico que do 
respectivo livro de registro eleitoral desta. co
comarca nlo consta. tel" Rido ali~tado eleitor 
desta parochia o eidallo Manoel Rodri~ues do 
Nascimento, naa revisões do alistamento elei
toral proc1diiaa nesta comarca .noa annoa de 
1882, i883 e ~884; coastaudo que o aapradito 
Manoel ~drJgues d_o Na. .. cimento f!Jra. quali
ficado ele1tor no alistamento procedido neata 
cornarc~t. no anno de t88l: dou fé. Maria Pe
reira, i7 de Dezembro de t884. O bbellilo 
publico encarregado do registro eleitoral.-Jose 
Arnaldo d~ Aquino.-N. 6.-1884.-Jilizo mu
~iei.pal do ter~o de Maria Pereira. Autos de 
JllStdlcaçio elettor 1, o eleitor justificao te José 
Carlos de Souza Motta, "astificado o el~itor 
Manoel onorato a 1 va.- O escrivão. An .. 
drade. Autuamento : Anno do Nascimento de 
NoSi:>O Senhor Jes\18 Chriato de mil oitocentos 
oitenta P- quatro, aos dezesseis dias do mez de 
Dezembro :io dito anno. nesta villa e comarca 
de Maria Pereira, provincia. do Ceârã, em meu 
cartorio auto-o a. petição que adianie se vê. Eu 
José Aderaldode Aquino,e~crivão, queo·escrevi: 

111m. Sr. Dr. Juiz Municipal~- Diz José 
Ca~bs de ~ouza Motta, eleitor de~ta paro~ 
ch1a, que e um facto pablico e geralmente 
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sabido que o eleitor desta. parochia. Manoel 
Honorato da Silva, ha znais de um snno acha-se 
em completo estado de loucura, tendo elle esta
do ha tres mezea mais ou menos acot•renta.do 
em consequencia àe exces~o da znesma loucura . . "· 

t 

concorl."e\l em commum com os outros á eleição 
de um deputado á assembléa geral9 a que se 
rocedeu no dia i. 0 do corrente mez votando 

machinahnen te e sem consciencía, vi ato como 
nem siquer pegou na CPdula, que foi introdu
zida na. urna. por um terçeiro ; e como convi·· 
n.ha aOs interesses políticos do supplicante pro
var o referido facto, quer para 1im eleitoral 
justifiear os seguin.t~s itena : 

1. 0 _ Qne Manoel Honora.to da Silva, eleitor 
desta parochia,ha mais de um anno acha-se em 
verdadeiro estado de loucura ; 

2. 0 Que o referido eleitor em dia~ deste anno 

neste termo.- Jose Carlos de Sou::a Motta. 
A. passe-se mandado na forma requerida e de· 

signo o dia f7 do corrente pelas tO horas da 
man 1t em. ca.sa e m1n a rP.Bl< Anela. ome1o 
curador do j ustifico.do ao cidadão Miguel Ayres 
do Nascimento, que pre•ta.râ jurallle.nto.-Maria 
Pereira, 16 de Dezembro de 1884.- Gomes de 
.Sd. 

O Dr. Jo~ Gualberto Gomes de Sá, juiz. muni
cipal do termo de Maria Pereir·a, por Sua 
Mageatade Imperial e Conselho etc. 
M·•ndo a qualquer official de justiç!l. d~atA 

juízo, a quem eate íór apreaenL~ lo, indo yor 
mim as'li_gnado que derija-se a en1a. do ele1ror 
M•noel Honorato da SilYa, e 11endo ahi o in. 
tí01e para. no dia. i7 do corrente mez pelas 10 
boras d.s& manhã, oomparecer e:m casa de mi
nha. residenci.a, afim de assistir a UIXll j Ultifi
cação requerida pelo el•itor J~sé Carlos de 

' cura.; e bem e.ssim intime, ta.mbexn,as te~temu. 
nhas : Sebastião Ba.rboza. da Cunha, Manoel 
Lopes de Moraes Vieira e Francisco Pedro de 
Freitas Guimarães, para comparecerem no dia, 
lloi-a e Jogar s.cima deslgnado~S, sob as penas da 
lei. O que cumpra. Ma.ria Pereit·a~ i6 de De
zembro de !8$4:.- Eu Jà<=é Aderaldo de Aqui-

. ·no, e~erivão. o escrevi.- Gomes rle Sd. 
· Certifico que. em -virtude do prPsente mandado, 
prc:>curei int.im ·-~r o justifiéado Manoel HMorato 
da Silva e dQixei de fazel,o por não ter encoo-

t~ado por estar foragido como doudo e bem as
sim certifico qae intimei em li!ua<~ proprias pes
soas a.s testemunhas canatant~s do m~:>m<l mau• 
dado, do que :fiearam. scientes e dou fé. Maria 
Pe~eir~, i6 de Dezem.àro de f881..- O official 

regou que com boa e sã conscieneia. servisse 
de curador do justi:fiea.do Manoel Honorato da. 
Silva, na presente ju~tiôcação, defendendo e 
allegando o direito de seu cu1·atellado. E aen• 
do aceito o dito juramento, assitn o prometteu 
cnmprir; do qae la.rrei este termo, que assig
nam o juit e eura.lor. Eu Joaé Aderalrlo de 
Aquino, e~crivão, o escrevi.- Go1nes ele Sá.
Miguel Ayres do Nat~cimento. 
. Termo de assentada.- Aos desesete dia~ do 

mez de Dezembro de mil oitocentos e oitenta 
e quatro, n~>.sta viUa. e comarca de Maria Pe• 
reira, em casa. d9. reaidencia do Juiz Mu~ici-

' . " 
de Sá, onde eu escrivito a seu cargo fui vindo, 
e sendo ahi presente o juatitlee.nte Joaó C•r· 
1· s de Souza Motta e o curador d:> justificado, 
MigueJ .Ayres do Nnscimento, foram inqQeri
da.s as t stcmunhaa da pre•ente jlllltiftcaçlo, 
como ndio.nte se vã : do que fiz 01te Lermo e 
dou fê. ~a, José Aderaldo de Aquiao, 01crlvao, 
o eacrevt. 

i& testemunha.- Manoel Lop61 do Morao• 
Vieira, de qul\reuta e um an11o" de idade, 
caJo.do, reaident.o neato. villa, Dleitor cteaW. 
pa.roehia, e aoa coat.umea diaae nada;teatemunha. 
JUrada aos Sr.nto!J Evangelho• e prometteu 
dizer a verdade do que aoubar & lhe roaae 
perguntado. E sendo inquirid L •obre oa itens 
da retiçio de folbaa, que lhe !oi lida e . . . . ' que Pabe de scu~ncia. propri11., que Manoel 
Honorato da Silva , está completamente loa
co9 deslle ruais de um anno, eo.nservandoae 
por tato separado da fa.mili:-t. e sem residen
cia certa. Quanto ao sPgundo item. sabe igual
mente que o refer:do Manoel Honorato esteve 
este a.nno. por muito tempo preso, acorrenta
do, em vista de seu eata.d() de loacura., aio po
dendo mesmo asa~ 01 ser contido pela familia. •. 
Quanto ao terceir<>, sa.b~ que o referido Ma.
noei Honorato da Silva, votou lle~te . estado na 
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eleiçlo do primeiro do corrente mez, a eleição J:d elle tesiemunha tambem a.saistin, na. quali· 
e de ele.tor, que é. · 

Dada. a. palavra ao carado1·, por este foi dito 
que nada tinha. ~ requerer. 

tado, deu-se por findo seu depoimento, depois 
de lhe ser lido e o achar conforme, que assi

nado com o 'aiz, ·uatificant9 e carador, do que 
ou e. u ose A era o e qutno, escrt .. 

v.io, o escrevi.- Gomes de Sd.- Manoel 
Lopes de Moraes Viei1·a.- José Carlos de 
Souza. Motta.- Migv.el Ayres do Nasci· 
mento. 

2-- tes\emunha.- Sebastião Barbosa da. Cu
nha, de 38 annos de id·1de, cazado, residente 
neste termo e aos costumes disse nada. : teste
munha rl"urada ~os Santos Evangelhos em um 
livro de es em ue oz sua. mão direita e ro-
metteu dizer a verJale do que soubesse e e 
fosse perguntado. E sendo inquerido sobre os 
itens da peti~tõo de folhas, que Ih~ fo! lida e 

. ' 
que sa.be, por ser -publico, que Ma.nôel Ho-
norato da. Silva é doudo ha. mais de anno, 
s ndoa. eoueura. delle em estado bashnte adian-
tado. Quanto ao segundo item, que sabe, e é 
publico, que o dito Manol'll Honorato est~ve 
na corrente como doudo, que é, como · aconte· 
ceu, ha beDl poucos mezes. 

Qaanto ao terceiro, que elle, testemu:rilia, 
eabe; por ter presenciado, que o referido .Ma
noel Bonorato votoa ma.china.lm~nte · na elei
~lo geral de primeiro do corrente mez. 

Dado a palavra ao curador do justificado, por 
este foi dito ue nada tinha. are uer:~r. 
· E, por nada. mais saber nem lhe ser pergun

tado, deu-se por :findo aeu depoimento, d~'Oois 
de lhe .se_r li~o e. o achar conforme, assignândo 

' . 
fé. Eu, José Aderaldo de Aquino, e~crivão, 
escrevi.- Gomes de Sa. - Sebastiao Ba, ... 
bosa da Ounka.-Jose CarZoa de Sou::a M at
ta.-.Wiguel Ayres elo Nascimento. 

3• testemunha.- Francisco Pedro de Frei
tas Guimarl~a, de 50 annos . de idade, cazado, 
empregado publico, resjdente nesta villa., e 
aos coatumea disse nada. ; testemunha jurada aos 
Sllntoa EvangPlbos em um livro dellea, em 
que poz sua mio direita e promettea dizer a 
verdade do que soubesse e lhe foa•e perguntado. 
E, sendo inquerida sobre os iten• da petição 
de folhas, que lhe foi lida, J'eJP,Oodeu : · que 
conhece a Manoel Hoaorato da Sll va. e acha-o 
muito exaltado e exagerado em sua conver
sa, sendo publico que elle é completamente 

• 
Quanto ao segundo, sabe, por ouvir dizer, 

qae o referido Manoel Honorato estivera acor
rentado e preso por causa desta. mesma loucu
ra, em. dias do a uno pa.asa.do ou deste a.nno. 
·· Ao terceiro, que não vira mesmo o dito Ma

noel Honorato yote.r, mas consta-lhe que este, 
no· dia . primeiro do eorrenL~, votára. rnachi
nalmente em commum eom os outro eleitores 
eleitore~ na elsição a que s~ procedeu n~sta pa
roehia p::Lra um deputado a assemblóa. geral 
legislativa. Dada a palavra ao curador, por 

este foi dito que nada. tinha a. requerer. E por 
não mais saber, nem lhe ser perguntado, 
deu-se p<>r findo seu depoimento, depois de lhe 
ser lide e achar· conforme. assignan lo. eom o
juiz juatidcante e o curador; do que doa fé. 

# . • • . ' 
crevi.-Gomes de Sd.-Francisco Pedro de 
FreitaB Guimarltes .-T osé . Carlos ele Souza 
Motta.- 111 i uel A res do Nascimento. Con-
e usão.- ogo ço estes autos cone usos ao 
juiz municipal deste term.o, Dr •. João Gua.lber
to Gomes de Sã. Eu, Jos& Arnaldo de Aqu:ino, 
ese.t<ivão, que o escrevi. Conclusão.-Vista ao 
CUI"ador do justidca.do. Maria Pereira, t7 de 
Dezembro de 1884.-Gomes de Sà. Data..-E 
no mestnt> dia, mez, anno e logar supra de
ela;rado, em meu cartorio me foram entregues 
estes autos. Eu, José Arnaldo de Aquino, es• 
erivão, o escrevi. Vista..-Aos t7 dias do mez 

Data.-E logo no mesmo dia, mez, anno e 
logar retro declara:do,em meu eartorio,por parte 
do curador do justificado, Miguel Ayres do Nas .. 
eimAnto, me foram entregues estes !LUtos. Eu, 
Josci Aderaldo de Aquino, escrivão~ o es
crevi. 

· de ello.-Têm. est a o ar 
·o sello de seis folhas de papel, com a taxa de 
200 réis cada. uma, que importa em f$200. 

Mal'ia. Pereirs, f7 de Dezembro de 1884.- O, 
escr1v1o, os era I o e Aquino. 

Conclualo.-Aos i7 idias do mez de Dezembro 
de 1884, nesta villa ~ comarca. de Maria Pereira, 
em meu cartoric•, faço estes autos conclusos ao 
juiz municipal deste termo, Or. João Gua.lberto 
Gomea de Sá. Eu, José Aderaldo de Aquino,. 
eacrivã:o, o eacrevi.-Carvalho. 

Julgo,por sentença., a deduzido na. petição de 
fia. 2, em vista da prova dada, e, para que pro· 
duza t.odoa oa seua effeitoa, eBtregue-se está ao, 
juatifica~te,. sem dca.r tl'a;alado, e pa.gúe o 
mesmo JUStlfica.nte as cu atas. 

Maria. Pereira, i7 de Dezembro de i884.-· 
Jotlo Gualber"to Gomes de Sà. 

· PG~ição.-Aos i7 dias do mez de Dezembro de 
i884 nesta villa. e comarca. de Mar·a P rei a 
meu car~orio, por pa.rte do juiz municipal deste 
termo, Dr. Jo3o Gualberto Gomes de Sà, me 
foram entregues estes autos eom a sentença 
retro e supra que fa.ço publica no e~rtorio.
Eu. Jose Aderaldo de .Aq_uino, escrivão, o es
crevi. 

Certidão.-Dou fé ter intimado a sentença re· 
tro a.o justi:fiea.nte e ao curador do justi:ficado, do, 
que fi.car_am seientes. 

Maria Pereira, i7 de Dezembro ·de .1884.-0 
escrivão, José AcleralcCo d.e A.quino. · 
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Termo de entrega.~E logo no mesmo dia, 
mez, anno e }..,g-ar retro declarado, em meu 
cartorio,.fa.ço entre~a destP.sautoa aojustificante 
José Cal"los de So11za Motta.- Eu, José Ade
raldo de Aquino, escrivão, o escrevi. 

rochia de Maria Pereira, precisa, para docu
ment.o seu, que V. S., revPndo os sous respe
ctivos ?rotocoilos, lhG dê por certidão V<wbo 
ad 'IU31·bwn o teor, ao menos, d~ um tl3rmo de 
audiencia em que tenha funccionaoo como juiz 
de paz o cid>ldão Francisco Antonio do Nasci
mento e Sá, que figurou como tal ;na 1)roxima 
passada eleição get·al, apeznr de ser publico e 
geralmente sabido que não t0m o competente 
juramento e nu!lca. exerceu .dito cargo. 

Nestes termos pede d••ferimento.- E.-R.
~1.-Manoel Martins Ohaves. 

Reconhecemos a letra e firma da certidão 
retro como propria.s do Sr. Miguel Placido 
Aderaldo de Aquino, c.>scrivão do juizo de paz 
deste districto, por t3rmos d'-lllas inteiro conhe
cimento. Maria. Pereira., 18 dG Dezembro de 

· -S Tino 

Libera.to Bezerra Borges, por ter dellas pleno 
conhecimento ; dou fé. M!iria Pereira., f8 de 
Dezembro de 1884.- Em fé e testemunho 
da verdade. estava o signal publico.- O ta
bellião publico de nota.s vitalicio, Jose Aderal
do de Aguino. 

Illm.Sr. Dr .Juiz Municipnl.-Manoel Martins . 
Chaveo;,eleitot- desta parocbia. d~ Maria Pere~ra., 
tendo em vista provar que o c1dadão Franc1sco 
Antonio do Na.<~cimento e Sá. nunca prestára 
juramento e nunc~ exercera em tempo alg~m 
o cargo de Jaiz Je Paz, e que, portanto, era lU
competente para presidi!' á ele1çilo de um depu
tado geral, procedida nes~:l. mesma. pa.rochia. no 
dia fo do corrente mez, vem requerer á. V. S. 

i andar ue os escrivães dess:l 
Juizo, revendo os papeis e autos civeis dos seus 
resp 2c~ivos cartorios, certifiquem si delles 
consta quo o referido cidadão alguma vez exer· 
cest~e a.quelle cargo. Nestes termos, pede a V.S, 
deferimento. E. R. M.- Manoel Mcwtins 
Chaves •. 

Maria Pereira., 17 de Dezembro de 1884. 

Certifique o escrivão encarregado de ambos 
os cartorios. Maria. Pereira., 17 de Dezembr:o 
de 1884.- Gomes de Sà. 

V. I.-32 

José Aderaldo de Aquino,segundo escriviio do 
eivel do t<>rmo de Maria Pereira., por S. M. o 
Imperador e Constitucional a quem Deos guar .. 
de etc. 

os autos ·civois exis-

ria. Pereira, i8 de Dezembro de 1884.- O es
crivão encarreg,ldo do ambos os cartorios,
José Ade1·aldo de Aquino. 

Illm. Sr. José Felix de Carvalho.- Mano e 
Martins Chaves, cidadão braZlleiro e eleitor 
desta parochia. de Maria. Pereira, no intuito de 
demonstrar e provar os vícios o irregltlarida
de» d ~ que se resente a eleição de deputado 
geral a que se procedeu n'~s:a parochia, no 

tos : 
Lo Si consta a. V. S. que o cida.diio Fran· 

cisco Antonio do Nascimento e Sá, qae presídio 
a referid·1. eleição, prestara. juramento do ca.r.~o 
de juiz de p:1z e si alg11ma vez tem _elle exer
cido este cargo. 

2.o Si, por occasião de terminar-sg a dita 
eleição e de proceder-se a verificação o c.pu
ril ção dos votos, as ceda las foram toJa.s tiradas 

a urna de uma. só vez e es 1alhada.s em desordem 
sobre a mesa, e si na mesma occaslito av1am, 
alli, em roda. Ja referida mesa. dtversa.a,posaoas 
seguranlo :c.!IB m~o ;; maç?s d.e cedula.o;, além . 

S.o Si a. verificação e apa.J•a.ção dos votos 
teve logar mesmo no meio d'esta des~rd~~· 
pod lndo alli ter-se dado troca ou subatttu1ça.o 
d<l eedulas, o que motivou reclamaçõe ~ e pro
testos ·de partes, que não fcvm att'!ndidos. 

4. o Si na. ref.~rida eleição tomaram parte 
com votos eleitores que nem ao menos pega
ram nas cedul!l.s que eram introduzidas na. 
urna por mãos de terceiro. 

5.o Si votou algum eleitor, já. á. m:uito 
excluido do alistamento pelo Saperior Trlbu
nal da. Relação do districto. 

6. o Finalmente, si antes e até na occasilo 
da dih eleição se ~abia. e contwa-s'3 como certo 
e infalivel que o ce.ndidato conservador, o 
Exm. Sr. Barão de Canindé, teria mais dos 

t ue não se verifi • 
cou por causa da. pressão e corrupção exercidas 
em alta escala p9los amigo:; do candidato gover
nista, Dr. Miguel Castro, que, além d~ tudo 
mais, contava com a maioria da. mesa. ele1toral. 

Nestes termos peço a V. S. deferimento. 
E. R. M.- Maria Pereira, i7 de Dezembro 
de !884.- Manoel Mm·tins 0Aa1Jes. 

Attesto, quanto ao primeiro pon~o, que 
é publico não ter o cid~dão Fra.nc1sco do 
Nascimento e Sá prestado JUramento ao cargo 
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de juiz: de P'-~:z' cargo· que. s~ e· affirmo. nunca : e infallhrel que o: candi la!o conserva.lor ~ o 
ter eHe exeretdo,.uma..só vez Blq•uer. Ao 2' a· 3ct , Exm. Sr. Barão. de Ca11indé tm~ia mais dos 4.0:· 
pontos, attesto affirmativament··,. visLo· como: :votos. qu& teve, 0: que não.se ~-rificou por causa. 
na qualida,~e de ~·'~~oro d.~o m_e•a eleit?ral, da pressão & corrupção exercidas em alta. C'!scala. 
test ·~u~1het:e admll'el o m·,do lllegal. e 1_:re- :pelos amigos do,can~idato governiat.a, Drc. Mi-
b l ' • 

contag.•m. dos vo~os na eleição de que se trata, 
o que deu lugar a reclamações e protestos, qlle· 
não fol"am acceitos ela. maioria da dita me..:a 
eleitoral. Ao 4> e 5° p;,ntos, att~sto- tambem , d& 1884: .. -M ano8t. Martins Chaves·. 
a:ffirmati'vamente, po:-que sei que na dita elei-
ção votaram ci 1adão-; indevidamente, lem- Attesto., r.~:uanto ao pr·meiro ponto, que não 
brando-me de que o eleitor Ma.nuHl Honorato , me const'l que o,cid'adão F1·ancisco Antonio do 
da Silva n.a.o votou com sua propria mão,por ser :Nascimento e Sá. tenha prestado juramento Jo 
doudu furioso, além de outros. Q·1anto ao 6° . cargo de juiz. de paz, sendo, porEim, sabido que 
ponto, finalmenLe, atte~to do mesmo modo, . nunca exerceu o dito cargu. . 
pela affirmativa; visto· como o J·eferido ponto. só. : Ao-2o & 3o, atte"t.o affi.rmativamente,:visto como. 
con.tem a verdade,. que é geralmente sabida, na. q~al:dade de mem.bro da m4"sa.. eleito ali vi o. 
in•1iguando a todos a compre.ssào e a cot"rupção • modo irre"'ular or ue se l'ocedeu a ura ão e; 

votado para Juiz dEt- paz e membro da mesa.. ! , . 
eleiLo1·al. da. parocbia. de Ma.ria Per~i:ra... ; Ao 4o. e 5o ponto_s, at,esto taotbems a&matl.

: vame~te-~. P.orque vl que ':otaram. algp.ma~ pes-
, . ' 

Manoel Martins Chave~'~, cidadão brasileiro e. l da lista pel~ quat s~ procedeu a chamada,. s~ndo
eleitor.desta. p·L~··cbia de Maria. Pereira., no ' que M·anoelHo-norato,daS-·lv~~.e ootl!osnemao; 
intuito· de demonstrar e provar os vicias e irra- m.en.e:s. pegaram nas cedulas que foram postas, 
gularida.dea de que se resente a eleição. de na urna por outros • 
d&.putado g:era.l, a q,ue st:~ proc~u uest.a paro- . Ao 6a ponto, finalmen.te. at~esto pela affirma
chi •, no dia 1o do corrente m·~:t., . eleição. qu.e.,. ! tiva, viste. camo foram publicas a comparacão 
coiD6 é: geral H.en.te sabido,. correu com. inlrac- j e. corrupcão que houve na dita eleição.() qu.· si 
çã., de diversa.s, preseripçõ. s. da. nov.a l'!i alei- : não se de~s.e- ·o candidato conservado:- teria. 
tonl vigente, vem respeitosamr>nte,. e a bem da.. : muito mais de '1ua.r.ent'l. votos como se esp•rava, 

. - I ' .,· 
• t . I . • I ' .. 

que;. B:a. qu.alidade-da 5o v.otad~ para jniz 4e. i memhro da mesa. do collegio. eleitoral e sob Ja .. 
~ e d1g.no. membro. da -r•·· sp.• ctiva mesa ele:~.- l ramento. 

• L st ~ob' a. sua. fé os s.e,.. 
guintes ponws: i 1:884:.-Francisco Aderalcl:; de Aquino, mesa-. 

t. o- Si consta a. V. S. qne- o cidadão F-r&n- l rio e secretario da mesa eleitoral. 
cisco A_ntonio.do NaseimP~ e Sá, que presUia~ ! Reconhecemos a letr-1. e firma do a.ttestado. 
a r~f~l~ida elmção., _prestá:ra Jlll&m~atn do. ca~go. : suwra como as proprbs do Sr.Francisco Aderal
d? JUlZ de pez, ~ Bl algumSI vez tem ell~ exer- :do de Aquino, por ~rmos deU~ inteiro conhe-
cldu est~ cargo·, ·- · . . ; cimento. 

2 . •· S1, por oocasuo de term1na.r-se. a. d:ta · . . . 
eleição e- de proe:e ler-se- à verificagã<> e a.p11.- Mar1a Pere1ra, i8 de Dezembro de 1.884.-
ração dos votos,. as: cedulaa. foram todas tirada.s Antomo Pedro Benevides.-Sa!;ino Liõerato 
da urn:1. de uma só vetL. esp.- lha.Jllsc em dea- . B6::erra Borg~s. 
ordem sobre a mesa, e si na mesma ooeasião 
ha.via.m alli, em roda da referida me~a~ d~
versas pes -oas s·~gurallalo nas mãos. maÇ(ls de
ceda las. a'iém · daq uellas q ae tinham sido ti
radas da; urna ; 

3.o Si a: verificação e. apuração do3 'TOtOft 
• •!Si& de~ord rn .o-. 

B.Pconheço as firmas rPtro serem as pro
. prias dP. _Antonio Pedt·o Ben~>vi'd ·se Sa.bii!o Li
·beratQ Be?.erra Borges, por ter della.s plen() 
conhecimento: oou fé. 

Maria PPreira, iH de Dezembro d~ 1884:.
Em fé e t.estemunho d& verdade:. 

dea1o até \81"-se dado troea ou substituição de O tabeUião de rn>tas· interino, Jose· Ade-rol ·o 
eeddas, o ql:le.mor.ivou recl:amaçõ<>s e protestos· de Aqu-fflo-. 
d& psrL.ee, qiJe não. furam a1tendidos; 

4. o Si na referid... eleição tomaram Jlarle 
com mtos eteitor<->s quf} nem ao m~nos pega
ram nas. eedulas, que. er.am introduzidas na. 
UPDa. por mãos de tereniroa; 
' 5 . o Si votou algum eleitor, jà.. ha. muito, ~x

cluido do alistamento pelo Supremo TribLinal 
da. Relação do. distriCJ o ; 

6.a Finalmente, si antes e até na occasião
da dita eleição se sabia e contava-se como certo 

1884.--Juizo.municipa.l do terme de. Maria. 
Pe-reira.-Aotoamento.. -Ann(). do Nascimiento. 
de Nosso Senhor-.Jesus Cllriato de :1884, aos. t3 
. dias do · mez de Dezembro, nesta vitl& e. 
comarca à& Maria. Pereira, provin.cia do Cearã, 
em meu escriptorio me foi f'ntregue a petição 
de ja$lificaçio com o deepacho- ~ue adiante se 
·v e, a qual autno. E eu, Jose Aderaldo. de. 
· Aqui no, esc.ri vão, o eeerevi. 
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Auto; de justificação eleitoral 

O eleitor, Manor~l Ma.t•.tins Chaves, jnstifi-
ca.nte. · 
~ meza.. eleitoral da pa.rochia de Maria "Pe-. . 
O e .cri vão., Ade1·aldo. 
111m. Sr. Dr. jui~ munieipal.-Mano~l Mar-

• ha . cidad<i brazilei ro e -ele to r desta 
,pa.. ocb a. de Maria -Pereirli, tendo em vista 
dem JOst~ar e pr-ovar O" v cios e irregularidades 
que -.:e deram na eleição de um deputado á as
semblcia g1•ra.llegtslativa, ·que teve Jog-dr nesW. 
.me :wa P<1rocbia. no dia i"' do co ·rente m~z, 
eleição·, que, como se espe a. não .poderá d~ixar 
.de ser julga.Ja nuUa pela camara d(ls Srs. depu
tado-e_, quer o suppt1cante justificar o.:; se
gu!utes itens: 

L"' Que a ·referida eleição foi presidida por 
.pessoa tncomp··· eu e, VIS o como o ci a 
Francisco Autonio do Nascimento~ Sá, que fi
gurou como juiz de .paz~ não consta .que ~I'es-

Rol de testemunhas ofl'e1·ecidas· 

i .a. F.ra.ncisco Fe:-nandes de Olivei1·a CasteTio. 
2. a. Manoel 1Apes de Mora.es Vieit·a. 
3. a Alexandr 1:.-'erreira. da Costa.. 

reira, 13 de Dezetubro de i8~4.- JJI a:1t0el 
Martins Chaves. 

Aos 15 dias d . ., moz de Dazemb:'o de 1884, 
n~"Sta villa e ccmarca. de Ma.1·ia Pereira, em 
meu cartorio.junto a e,;;tes autos o rua.uclado que 
adia.nte se vê E eu, José Aderaldo de A·-1uino, 
e:s ·rivão, o escrevi. - Autuada a presente 
pelo est•rivão Ader.-.ldo de Aquino, como ro
qu•~r-se. e d ·signo o dia '15 do .con·ente mez 
pelas 10 horas da manhã, em ca-a das at:dien
cias do costume. Maria Pert·ira, :13 de De-
zern ro e ti • -vumus e r.t. 

O Dr. Joã.o Gualberto Gomes à e Sá, "juiz- .mu
nici al do termc,. de Marhl Pe1·eira, 01" S. M. l . 
etc. e ·C. a ·quem · ua:rde. 

'Mando a qualquer officia1 de justiça. deste 
·uizo a quom est~1 fór apresentado, indo 
uam · asst:;na o. que tnt1me aos mem ros a 
mesa eleitoral de.:;ta. parochia e ao promotor 
pabli>!o da cotnt~ r-ca,para no dia 15 do corrente, 
mez, pelas 10 hor.•s da manhã, comparecr>rem 
na ~ala das aud1eneias. deste juizo, afim dP. as
sistirem a um:~. justificação requeri ..a p;!lo elei
tor Manoel Martins ChavHs, para -provar os 
vicias e irregularidades que se deram na el•li- . 
ção de um deputado á assembléa geral legisla- . 
tiva, que teve lugar nesta parocbia no dia 1 

. ' 
.du:-a.:;, o que motivou r damaçõas e. protest"B as testemunhas : Francisco Fernandes d" Oli-
de ~le.itores, que !Dão foram attendtdo'S pela veira Castello, Manoel Lo~es d · ~ Mora.ea Vi,.ira 

... le::s.:a.odre Fe ·!',~ira da Costa. eleitores desta 
4. o Que n.a referida. eleição votaram eleitores parochia, ,para comparecerem no •a. ora c 

que nem ao menos pegaram nas ced-ulas, quP. lugar acima Jesignados,afim de deporem o que 
iforam intt-oduzidas na urna por mãos de ter- souberem e pe•·guntado 'lhes fô.:, :i.cerca da 
-eeiro~. como succr~deu, por exemplo, com <> me•m~ ju, tíficação, com pena_ de. revelb .. e 
looeo M:auo·~l Honorato Silva. de .:obedienci 1, O que cumpra-Mana. .Perc1ra 

5 . arQue vot··rarn ta.mba·m eleitores quejà·ti- '13 de Dezembro de 1884. 'Eu, José Aderaldo de 
:nbam sido exeluidos pr>lo Superior Tribun·tl :da Aquino escrivão que o escrevi.- Gomes de Sâ. 
~ela:ção do districto. como 'deu-se com Maaoel Certifico·q,ue, ,em cumprimr..n.to do .presente 
Rodrigues do Nasr;imento ~ . ~ , . mandado intim<"i alg.uns membros da mesa 

6." Qur>:, finalmente, antPs ·da ~lelça.o e ate eleitoral, como -bem os Srs. José Feli::t de Cai'
,na occa.~ião da appul'ação, sl!·bia.-se e contava-se valho. Francisco Aderaldo de .Aq\lillo e Cle
wmo c.~rto que o cand~d~t.o· co~seTVa.~or, 0 mentino José Moreit·,a, para .o fim ,do mesmo 
Exm. Sr. Barão de Camnde, ter1a 'ImlS dos ma.nd~do, ·não pode.ndo .intime.ra .todos por não 
·40 votos, que· teve, ·o que nãe·:ae v~rifi.cou., .por os ter encontrado no termo, e bem assim qoe 
eause. da p~-essão -e. cotrupção exe:cldas·e!ll alta deixei de intimar ao promotor _publico da co
~scalla pelos anugos clo cand1dato ;bba~al, marca I!Or se acbar este no gozo de umali
:Dr. Mi uelCastro, • ue,aJ.ém detudo,contava. - .seacha.r resente .oa.d'unto ueo 
'OOlil a ma.ior.ia da. me-a e e tora· deve substituir,. e que finalmente 'intimei todas 

Assim.pois, o:supp!ica.nte•oiferecendo o:rol ,~e as testemunhas constantes do m·•smo m 1 naad~ 
:testemunhas qu'l vaqanto .• pede.a.. V~ ·S. ·q~e.d.HJ- e .do que ficaram scie.ntes ·a de tudo dou fé . 
.tr.ihuid~ e autua·la a ~presente :pettçao ·~ Jnstt~- "Maria Pereira,, i5 de Dezembro .de !884.-0 
cado-quantotbaste no·dia_ ··e .'~.or.a .que for dest- official de justiça, Paulo Josê Baptista . 
. gmarlo :po.r V . . s .• aom rcltaçao dos membros.de. · 
~.ref :rida me~a eleJtoralce ·>d,o l:lronwoor ·.publico Termo de assentada..-.Aos ·i5·d~a3 dG m.ez .d.e 
.Ca .co111s.rea,seja.jul!gada :a ·pr.e:e!!Le jast1~ca~o ,Dezembro .de .1884, nesta villa ·-e comarea.·de 
-por ~emença oe eotregue o rOra.g.msl ao .JOSt'ifi- Maria Pere-ra, .p-roviacia ;do <?ea.ri~ pela~ ~o 
.cante .• indep~ndent•-' de tt-.aàla.do. E .• R. ·M ,- horas da. manhã em. e.asa da.Te~nde-ne•a -doJUU 
.Mal'ia. Pereira.. 13 -de Dezembro "de .i884.- munieipal~dieste termo. J?r: João:Gua.lbel'ltO•G&o 
Man:fJ6l Ma1·tins r(]haves.. : mes •de Sa., ·onde :eu esertva.o adtante :nomeatlt; 
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fai vindo e sendo ahi presente o jastifica.nte 
Manoel Martins Chaves e a revelia dos mem
bros da mesa. eleitoral d~sta. parocbia e do 
promotor publico da. comarca., foram inqueridas 
as testemunh!l's da pres~nte justificação, como 

f • 

annos de idade, casado, crialor, residente ne~te 
termo, natural de~ta freguezia : testemunha JU
rada. E sendo inq1:eritla sobre 0' itens da. pe
tição de folhas que lhe foi lida. e declarada. 
R.es ·)oo.Jeu: Quanto ao f o item que não lhe consta 
que · o cidadão Francisco Antonio do Nascimento 
P, Sá, ·que se diz juiz de paz, tivesse prestado 
juramento de te cargo, podendo ainda elle 
test~munha affirmar que o ref ... rido cidadão 
nuncs. exerc~u o dito car _o neste d' stricto onde 
não ha noticia de um 'Ó acto seu como juiz de 
paz. Quanto ao 2o e 3o itens, elle test9munha diz 
ser exl:lcto tudo o que elles contêu1 por ter as~ . . . -
• j • , 

com toda irreO'ularidade e na maior desordem 
pmsivel, não 

0 

a.ttend·•ndo a maioria da mesa 
eleito1•al ás reclama ões e r t r q 

dos, com0 é publico. Ao 4° e 5o itens respondeu 
que. por set• vic:ada. e irregular a lista pela 
qual se fez a chamada dos eleitores, votaram 
por isso alguns cidadãos indAvidamente ~a 
dita el·~ição, como por exemplo Manoel Rodrt
gu•~s do Nascimento, ha muito e:tcluido pelo 
Tribunal da R·•lação, e Mano~l Honorato da 
Silva, que é doudJ e nem ao menos pPgou na 
cedula que foi posta na urna por outrem, sa
ben·jo mais elle tP.stemunha, poi' ser publico, 

i aP.S reca u·am no can l
dato govet"nista Dr. Mi~uel Castro. 

Ao f>l item, re3pondeu tam· em a:ffirman
d •O tal 
visto como elle test~munha sabe e não se póde 
nega-r que o can.Jidato · conservador em uma 
eleição -l'egular que corresse sem compressii:o e 
sem a terrivel corrupção que então houve, 
teria tido m::tis dos 40 votos que teve, 
apnar do que fez a maioria da mesa. em 
favor do ref•!rido candidato governista. E por 
nada. mais saber, nem lhe ser pergun
tado, deu-se por findo seu depoimento depois 
de lhe ser lido e o achar conforme, que assigno 
com o juiz e justitieante. Eu, José Aderaldo de 
.Aquino, escnvão, o <'Bcrevi.-Gomes de Sá.
Franci.~co Fernandes de Oliveira Castello.
M anoel Martins Cha-oes. 

2a testemunba.-AleÚndre Ferreira da.Costa, 
eleitor df.!sta. pa.rochia, d~ 46 annos de idade, 
casado a. icu t · · 
sidente neste termo, depois de jurada, . res
pondeu: quanto ao fo item, que não lhe 
consta. que o cidadão Francisco Antonio doNas
cimento e Sá prestass'l juramento do cargo de 
jaiz de paz e nem ouvira dizer, podendo ainda 
·maia elle testemunha affirmar, por ser publico e 
geralmente sabido, que o referido cidadão 
nunca exerceu, neste districto, o cargo d~ juiz 
de · pa.z, visto como não ha. noticia de um 
só acto seu como tal, como é tambem sabido. 
Ao 2o · e 3o itens~ · elle . testemunha affirma 

lista pP.ls qual se fez a. chama.da Jos eleitores era 
viciada e irre"'ula.r, e por ISto tomaram parte 
indevidamente ~a dita eleição alguns cidadãos, 
como bem anoe r1gu··s o asCJ!De~to, 
já. ha omito -<):x:cluido pela Relação do dtstrtcto 
e Manoel Honorato da Silva., que é doudo e nem 
pegou na cedula., votand~ por elle um tP.rc:-iro, 
sendo q'ue estes vot~s 1rrt>gular_es recahuam 
no ca.n1idato govermsta Dt•. Mtgouel Cast~o. 
Ao 6o item respondeu t;:~mbem pela affi.rmatJVa. 
do mesmo 'modo que se acha na. petição d~ 
folbas; porquanto ella: te:;temunha. sabe _e .e 
inn.ega.ve~ que o cand1dato conservador ter1a. 

t • 

Gomes de Sá.-Alnx;and,·e Ferrei1·a da Costa. 
-Manoel Ma1·tins Cha'Oes. 

s.a. testemunha..-Manoel Lopes de Moraes 
Vieira eleitor desta pa.rochia., de 42 anno~ de 
idade, 'c:\Sa•lo, agricultor, natm•al nesta f~e
guezia, residerit') nesta. villa, t~>stemunha JU'" 
ra•la, promr-•ttendo dizer a verdade do que sou
besse e perguntado lhe fosse, e aos costumes 
nada. E er untado sobre os itens da eti-
ção de folha~ que lhe foi liJa. e declarada, 
respondeu: quanto a? i:ponto, q~e sabe p~r 
ser publico, que o c1da.dao FranCisco Anton1o 

· . o e Sá não tem o juramento de 
juiz de paz a nunca. exerceu este ca.r:.ro, e q~e, 
portanto, parece que não era. competen~e para 
prel'idir a eleição de que se trata na petlção de 
folhas. Quanto ao 2) e 3) pontos1 respondeu ser 
exacto o que consta da. petição, visto como elle 
testemunha, na qualidade de eleitor, verificou 
e testelUunhou a desordem e irrPp-ularidade 
porque procedeu-se á verificação e contagem 
dos votos na. snprai:lita eleição, a que assistiram 
diversas pessoas. segurando maços de ced11las, 
podendo assim ter-se dado substituição ou troca 
das mesmas. 

Quan:.o ao 4o, sabe igualmente que, na. 
dita. eleição, votaram eleitores sem pegar nas 
cedulas, que eram in troduzidn s na urna po1· ter
ceiros. Ao 5°, respondeu ser tambem exa.cto o . - . . . 

' elle testemunha assistido a eleição de que se 
trata. Ao 6°, respondeu que era. do mesm modo 
exacto o deduzido na dita. petição de fulhas, 
visto como foram publicas,a. compressão e cor
rupção que houve na dita el.ção,tudo _em d~s
favor do candidato conservador, que teria mu1to 
mais de 40 votos, se a eleição, corresse regll
hrmente ; sendo que a maioria da. mesa eleito
ral era d::\ parcialidade do candidato governista, 
em f.t.vor do qual lançaram mão de toJos os 
recursos illegaes. E por nada mais lhe ser 
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perguntado, nem respondido, deu-se pol' findo 
seu d ... poimento, depds de lhe ser lido e o 
achar conforme, que assigna com o juiz e jus
tific~mte. Eu, José Ade1·aldo de Aquino, escri
vã:>, que o e~crevi.~~mes de Sá. - M an?e~ 

pag , 
uma folha. em branco com a taxa. de 200 rs. 
cada ua:pa, que prefaz a quantia de 1$200. 
Maria Pereira, 15 de Dezembro de 1884.-0 
escrivão, J. Ade'raldo de Aquino. 

Con··lusão. Aos 15 d:as do mez de Dezembro de 
i884,n~>sta villa e comarca de Mal'ia Pereira,em 
meu cartorio faço estes autos conclusos ao juiz 
municipal deste Lermo, Dr. João Gualberto 

. Go_m.:;s de S:i. Eu, Jo~é Aderaldo de Aquino, es-

Julgo poi' sentença o deduzido na. pl}tição de 
fls. 2, em vista da proya dada, e pat•a que 

' aojustific:mte, sem ficar traslado, e pague o 
mf>smo justificante as custas. Maria f>ei·eira, 
16 de Dezembro de 1884.-João GuaUJe1·to 

e a. 
Publicação.- Aos 16 dias do mez de De

zembro de 1884, nesLa villa e comarca de Ma
ria Pereira, em meu cartorio, po1· parte do juiz 
mun cipal cleete termo, Dr. João Gualberto Go
mes de Sá, me foram entregues estes autos 
com a sentença. supt•a que s. faço publica no 
cartorio. Eu, Jose Aderaldo de Aquino, esl:ri· 
vão,- que o escl'evi. 

Entrega.- E logo no mesmo dia, mez, 
anno e logar supra declarado, em meu carto
rio, faço entrega destes nutos ao ju<:ti:ficante 
Manoel Martins ChuvE>s. Eu, José Aderaldo de 
Aquino, escrivão, o escrevi.-Entregue!". 

DOCUMENTOS SOBRE .A EL'E.IQÃ.O DE 8. JOÃO DO 
PRINCIPl!l 

Foi excluido da organisaçA:o da mesa, do
cumentos ns. 3 e 3 A, o segundo immediato em 
votos Francisco Manoel Veridioms.rio Pereira, 
afim de que se tornasse a mesa unanime ; faci
litando-se por este modo os meios de triumpho 
do candidato do governo, contra 1:1. disro~ição do 
art. 98 do Reg. n. 8213 de 13 de Agosto de 
i881 · )elo ue em face do art. f29 do citado 
Regulamento ó nulla. a eleição pt·oeedida pe
rante a respectiva mesa. 

Dos citados documentos ns. 3 e 3 A, se ve
rifica a infrac~!o allegala, fqvoreeendo-se a 
fraude e corrupção que em larga escala. se 
observou no proêesso eleitoral em todo o dis
tricto. 

Dec;;ta nullidade resulta em favor <lo Barão 
de · Canindé uma differeriça de i9 votos, visto 
que ahi fqram apurados para elle 46, e para o 
Dr. Miguel de Castro 65. 

como tamJ,em o tabellião publico, e nem mes
mo o escrivão de paz do districto da v:Ila, vêm 
os supplicantes requerer a V. S. se dign~ de 
o tomar com esta. em seu livro de notas fazendo 
o transcripção tanlo do prote,to junto <'omo da 
petição para que em todo o tempo consta. Nes
tes termos pelem os supplicantes a V. S. defe
rimento E. R. M. Marrecas, 2 de Dez,mbro de 
1884.- Jose Andre d'1s Santos.- Cicc1•o 
Bastos dos Santos.- Gonçalo Baptista Viei
ra Sob1·inho.- Joao Candido de Oliveim,
Anlonio Ruftno da Motta. -J Ot10 Custodio 
dos Santos. 

Protesto 

Illms. Srs. p1•esidenta e membros da mesa 

Os abaixo assignados, eleitores desta paro· 
chia, usando da faculdade que lhes dáa lei 
vêm pe1•ante esta mesa protestar, como pro
testam contra. a validade rla presente eleição 
que aqui se está proce len~lo para. um deputad~ 
a assembléa geral lP.gistativa; visto como e 
nulla. de pleno direito em face das irregula
rida~·'s e vicios que se têm d1do, desde a. or~ 
ga.m:r.ação da. mesma mes.:.~ ; por quanto fo1 
esta constituida em desa.ccôrdo com a lei de 
9 de Janeiro de 1881, art. f5 § 7 n. i, . se-
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gu•ndo o-quai o ~:> supplente ·do juiz -de paz 
é um dos mesarto~;, no entanto qn~, sendo 
Franci.•;co Manoel Vel'idi~mario o 2° aa-pplent~ 
do juiz de paz do districto 'de:;ta vi!la deixo~ 
de faz,,r a:rte da mesll, porque ass1m con.vt .. 
nb.a aos govern1sta.s\ no 1-ntullo e consegm ... 
rem o qu · se tem observado apl"oveitarem os 
voto.- do eleitores ausentes, CUJ'lS títulos são 

00 e • .., • 

guir-ae uma. maioria. n'e;;ta parochia. a fa.vor 
do candidato do governo, que sem tão estra
nho ro~curso seria inevita:vellnente derrotado. 

O 2o snp1olente do juiz de paz supra. refe
rido não foi admittido a tomar part-:1 na. mesa. 
e p:lra. g!llve.ni.:::~r-se o act.o que Re está. prati
cando com apparenCia. de elerção. se deu o-ro
férido funecion.ario por doente. f11cto este que 
é hoje aut.hen.ticamente eonte"!tado. -vindo Fran.-. . . 
porque o seu voto não podia intlu-ir, um~ v·~z 
quJJ, está nullifiead.o 11(~la. grande quant1da.de 
de \"Otos arran ·a dos com a sua aust,ncia da 
mesa, con 01•me o 1•xposto. sstm pots, apl"&
senta;ndo os abaixo assigoa.do~ o pre,.;ente pro
te~to, requerem q o e seja eon:tignado na acta e 
• .. • • ' ' ' l 

tida ao i o secreta:rio da eamara. dos Sr.a. ·de
putados, -pnra. ;()s -d~vidos :fi.n'3. Ta.uhá, 1° de 
Deze111bro de 1884:.- José André ;dos Santos. 
- Cicero BastGs dos Sant(ts.---Manoel Bastos 
dos Santos - Gonçala Bc~ ptista Vieira Sobri
nho~- João Ca.ndido de Oliveira.- Antonio 
Ruftuo da Mot.ta.-João Custo !iodos Santos. 
Era o que se --continha em a dita -petição e pro
testo, que fielmente ·para. aqui transet'PVi e 
dou fé. Ma.rreea.s, 2 de :Dezembro.te {884. 
Theophilo Pereira 'do Bomfim, 'escrivão e p~z 
do districto ·de -Marrt!cas, ·o transcre'li. 

E nada. mais se con.titiha em meu lhrro de 
notas, o que ou e.- 6•·P t u er~wa o 
Bom fim, escrivão de paz de Marrecas o escrevi. 

lilm. Sr. Dr. juiz de ~ireito.-Fra.ncisco Ro
drigues da FJ:&nça, ele tor n r·sta pa.roc~ia. de 
S.. J .,ã,o do Principe, preeisa para iins eleito· · 
:raea, qae V. S. lne ruaude dar por .eertiia:o 
pelo tabellião encarr.ega.lo 1!0 l"egistro eleitoral 
desta eoma.rea, quantos eleitores existem alis
tados nesta. .parochia. da N(}Bsa. SF~nbora do Ro. 
zari.'G at6 a 'l'evisão da 1883, inclusive a .que 
.estavam eomprehendidos na l:sta p!3la qualae 
fez a chamada. na eleição de deput&.dos geraes 
feita no dia to do eorrence cuez, mencionando 
na certidão os . nomes de todos est, s eleitores, 

.tudo de modo que ía9a. fé.- E. R. M.- D. 
S. João do Principe, t8 de -Dezembro de 1884. 
- Ptacído Pessoa. Cer~ifico que r Hyendo o li· 
vr qu os 1 cr . a 
-comarca de S. João 'do l"rincipe, deite ·ver-i: fi. .. 
-qilei que os_ eleit~res :d~sta fregu~z i:a d~ No~a 
"'Seahora. '<lo ·Rosano, comttreh~·n<hoos 'n.~15 revL-

. ~ 1J. qae'Be r-dere o:uppncante'f) que farism 
'.pal"te 'aa. lista.· pela q11si ·11e fez ~a. cha.l'Jlada na 
-eleiç&o de=deputs:dos <-g~raes. no 1° ·do ·corr~ut~ 
'lll'eZ, ·alo -etil -'O.umero ae :f23, cujoa uomes são 
·os que ·se se·gueUt :oo... .:A.nton.io ~Ailves !leitosa., 
·AlDtonio •4e Pai v a B-rito, ·padre Al&:s:audre F e? ... 
'!'eiJ'à Barre1;o, ~tlt-oni<l Luiz Perei~a, \A.:nt&"nio 
"&. Costa•Chaves, !Antol.lio lklaquim ~e~i\'a, ~n:- • 

munrlo Nonato Damasceno, Sebastião da Costa. 
Le:tão, Joaqu:m de Souza Vali-·, Jose de Souza 
Valle, Antonio Rodrigu s Jo Naséilnento, Agos
Agostinho de Souz L Mor.ta, Jo'"ê And:·é Fer
nandes Moreira, Joaquim Q linete de Souza 
Mai.1., João Marinho Ca.vale nte, Antonio de 
Souza Ga.lvão, José de Senna Cavalcsute, Juão 
Alves Marquinho. Pedro Cavalca.ntP- de Araujo~ 
Pedro Alve• Cavalcante, Primo Alves Marq_ui
nho, Targelino Lucio da Franca, Victor Caval·- . 
cant~ e arras otta. · ro artms · a 
Franca, Antonio Leopoldino de Arauj., :Citó, 
Anto~io V=!opoldino de .Araujo Chaves,. João. Je 

,te Araujo Cbav"3, Man~el Rodl"igl:les Je Barr.oa, 
Ant •nino da Silva Mout·ão. Autouio Xavier .aos 
l:{arno Pe Jro A~or da F1·anca Filho, Anto-
nio Sergio e AraUJO Chaves, Joaqu1m acome 
d·~ Araujo Chaves, Leonardo SE~rgio cle Araujo 
Chaves, P··dro Marti11s de Arc~.ujo Chaves, \i
c~~nte Ferreira Lenpoldioo de Ar~njo ChaVPS, 
Antonio Carlos B~:~.r.t·eto, Francisco Roberto 
Barreto, Jo~é Ra.ulino da Silva. Antonio Runao 
d:1 Motta. Cii·ero Ba~tos dos Santos,_ Joaqu. m 
Alves Feitosa, José Sirino "Bísarril, José Rutino 
da Motta Souza, MiLnuel Ba. ... tos dos 'Santos, 
~gostinho SilvP.ira de Carvalho •. Antoni<1 Mal"· . ' 
Souza, Candido Jo'"é d~ Sonztt~ ll>mingoa Abes 
Cavalca.ntA, !Fra.nei11co Teixeira Lima, João Al-

Ho Jo uim t e ' 
Je~ê Pedro de Sou~a, Jo..:e Mano"l P~Weira, 
João Ferreira da Motta. Souza. Marcolino Alves 
C 1valcanta, PP.dro Alves de Souza, Pedro Mar• 
tins·Chaves, Silvestre Gome;; de Oli\'eira, Vi· 
c~ntr~ Ferreira da Motta, Dr. An.tonio Jom@s 
de Mace o Coutinho, LJr. Jos~ Bal tb;t&nr .Fer
reir3 Facó, Franda ·o FHrrei•·a do Sou1.a Netto. 
Vicento da Costa Braga, Joã:u Sergio de Araujo 
Chaves, Ez,;quiel d o Ar~uju Pedrosa, JCI!o Can• 
dido de Oliveira, Manoel l<u6ao da MotLa., Joeé 
André do.J S"ntos, Antonio Gorsçalves de Amo
rim, Francitco Roilrigut!& ·da Franca, Jose 
Francisco da Souz;1., L~~opardo B«'zerr.' Cavai
cante, MilitA'o BR!lignv Peroirn de Souza, Vl
cenl.•~ Forreir:t de Souza Ba.hia.. B:mon(} Telles 
de Souzl\ Valle, Dcoeleci:1D0 Telles .de Sou1.a. 
V:~lle. Joaquim José de Sant'Anna, Ru-

no c VlO ava can e, n on1o anuar1o ~ 

g uinho, HerculiinO R •dr.igues de Souza Barros.. 
Manoel Jacome de Araujo Chave~. - Lu1z 
Vieira da Fran<}l\ .-R.a.ytnundo Vieira de Souza 
Lima..- José "Rodrigues 'Per•;ira.-J,lão Pe
l"eira. Ca.:pistrano.-Olympio 'Rodtigues Pereira. 
-loão "M."rt'ins ·de A'"taajo 'Ch-tves • ..;.Vicente 
Honorino de .Araujo Cht~-ves.-Antonio Rau
lino :da Si:lva. --Juãa Cu;sto!.lio -do11 Santos •
Q(roçak, ·tig:-ptista. Viei"ta. · ~Sobrinho.- AlvaTo 
•Irionel ::CavakB:nti .---Anlooio Jat"hy de SouA-
-Deoda.Lo Alves de Noronhe...-Eukasio -Al~-es 
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lrionel. -Eofrac:io Alves Cavalcanti. -Eufrasio 
Alves Sourerra.-Gonçalo da Silveira Carva ... 
lho. -João Alves Fragoso.-João G-J.briel Alv~>s 
Baz. ·rra.-Francisco Sever·ino Duarte P:.ta
uinha.-Enf .. l!sio L~opoldo.-Pedro Antonio 

inverdade desta. que apresentou-sA um pl'O
testo l·gal de dtversos eleitores. Em todo o 
c·•so a.prP-scn.te-se o officio deste mesa.rio. de 
n~o po,der fazer parte da mesa, e a questão t&r• 
mmara. 

de •· o. - urenço 1 ve' . e1tosa e as ro.
José Cavaican i de Souza. Motta.- Joaquim 
Cavalcanti Motta.-Manoel Martins de Araujo 
Lô. Nada mais eonsra em o dito livro d 

arço de 1885.- Ba-gic::tro eleitoral relativa;.m~nte ao pedido do sup. 
plicante, do. qual livro eopiei fielmente os no-
mes sopra e de q 1e dou fé. Até o I!· i do Ceare!1!e deste anno publica-

Vilh de·S. João do Príncipe, 18 de D ·zem- mosnomm~lmenteate 'i-17 exonerações, e con
bro de 181{4.-0 tI bellião encarregado ào re- tinuamos a publicar, s1guindo a nl1.weração. 
gistro, Joaquim da Silva Fiatho. 278. Riblldavio dê Barros Saraiva, de subde-

leg1do do Coité. 
Conclusão 279. Raym11ndo Ferreira Salles, f <> supplen-

T · · te do delegado d~ Acarab.ú. 
~rmmando a presP.~te discussão 0 ~81'~1) de 280 •. Demittiúo José da Costa Ribairo, 1° sup-

a cau~ do se.u não. compa.r ·ctmen o ; quan( o pera~riz; 
se vê que estas publicas -fórmas nenhum valor 2~3. José Jucá d_e. Queiroz Lima, delegado 
'em,. sendo feitas. c mo foram, na. capital da do Qui-xadá; 
pr •vin~ia, se.u reco-•h"'cimento. d r~ firma. do 28!. Francisco GuedGs Atcofora.do, de dele,. 
orig:nal. Os unicos docum1>ntos que deviam gado do Saboeiro; 
merec~r- fci, os originaes, não foram apresen- 285. Andrelino Rib.eiro da. C:osta., delegado 
tados. da Bar-balba; 

2 .o. Que em relação a parochia de Boa 286 .. Jo~é Ca.simiro de Araujo Pessoa, 2° sup· 
Viagem subsiste a soa contestação quan~o a plente do delegado de Tamborl. 
viciam& •to da lista da. chamada ; poi~ as alie· 287. Diogo Rn.lrigu.e~ de Faria, 1° sapplente 
gaçõ·•s o seu con n · or, e:n con · , 
fal"'aa como ee vê do a.cóNão' da relação da 288. Francisco José Pachec.o. de 1° supplen-
Fortaleza, que agora exhibP o Barão d' Ca- te do subd~legad,, da Jubaia; 
ni•uie, pelo qual se verifi ntonió Mor.eira. Fo.ntenelle de to liU ,. 
Nune~ Lei&lo era eleitor e não estava. na pleat~ do deleg:~do, 1a Palma; 
lista. 290. Demittiu a bem do serviço publico. o 1° 

3.o Que em r~>lação a Parochia de Maria supplente, do sublelegado Jo Arrai<~ l, Domingos 
Pereira, o juiz de direito da eoma.r.ca geral não de Oliveira Dias; 
tem compet•·ncia pará prol" &asa .. justificação, 291. Exonerado João Evangelista de Olivei-
portanto nada. vale a apr"s,.ntada. pelo seu co-:n; ra, 2) sopplente do delegado do lpdi 
petidor. Relevando ainda notar que o juiz 'de • 292. E:s.onerado Jorg.e Goavêa Moreno_ de to 
direito em qllestão é o tristemente cel~bre D1'. suplente do subdelegado de Santa Quitaria; 
Camargo que ad;.!l'na fa eommissio d~ inquerito 293. Vic,onte Beze.rra de Mene.zes, de :1" aup· 
da le~i~latara. finda mand •U r . .,sponsabilisar am plante do sub teleg.tdo d 1 r.anoa; 
con~equencia de prevaricações eleitora~>s, 294. Pedro Nogo~eira da Costa, de 1° supplen• 

A intardicçlo n§o foi julgada por s ·,ntenç!\, te do delegado de Morada Nova; 
porque sendo uma quPatAo medico .• Jegal, nunca 295. Abdon Moreira Maia. de 2, 111pplente do 
ouve medi,~o naqueHa localidade para pronun· delegado do Cratoi 
eiar-se sobr&o assumnto. 29J. Exonerado D"niel Fern~a1 de Moura, 

4.• Quanto a c'"rtidio de juram~:>.nLo do- Juiz de subdelegado da C~tnoa; 
ha da a razão ara. su õl-a a o- 297. Demit~iu a b •m do ael"viço publico. de 

cripha; porque é impossivel ~ue um JUIZ JU'"' ·~ eupp ente e ega o. o ·reJO 
ramentado dee le <·omeço do quatriennio não mundo Alves de Oliveira Alencar. 
tenha S& quer dado. uma audiencia, ou prati- 298·. Exonerado Fra.ncisco Xa.vier de Carva- · 
cado um só acto anteriormente, como se v.ê lho, de 2' sapplente do delegado do Arac1ty, 
de todos oa- protocol'Os dos e3C·rivles do lu- 299 •. Manoel R<lcki!.!ues Parà, de 1 ~ aapp1en-
gar. . · · te do subdelegado. <lo districto da meewa ci· 

O ~~~ de termos· da Juramentos~ cuja emi.. dad.-; . . 
bição- ac~ba d~ votar· por gt"Slld& maioria a ~a~ 300. Alexandre Mendes de V•sconcellos, de 
mara dos Srs. deputados virà tirar a du-vida~ t.~ soppleate. do dele~o de: Sobral; : 

5 ~. Sobre ~-. J olf.(). do Principe: nada a.pre- 3b1. José Antonio de Hollauda. J11nl0r, i 4 

sentou o a&u eompetidor .. A acta. não serve aupplellte do .subd.eleg~o. de Matamba, tel'mo 
de prova, porq'!lanto é jusu~mente cf?~ a do Aracaty; . 
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302. Salvador Emygdio de Oliveira, de 2° dito 
idem; 

303. Francisco Xavier de Carvalho, do caTgo 
de agente do correio de Araeaty; · 

304. Demittido Mathias Ferreira da Lavor~ do 

206. Custodio Sergio de M~ria Vasconcellos, 
de subdelegado de Almofala, termo de Aca
rahú; 

307: Demittido Bernardino Manoel de Mo
raes, delegado Je Milagres: 

308. José Furtado Leite, de to supplente do 
delegado de Milagres; 

309. Alexandre de Albuquerque Arraes, de 
subdebgado uo Poço da. Pedra; 

310. Aureliano SabiDO de Andrade,de i 0 sup-
p este o e ega o e ant Anna; 

311. José Henrique da. Silva, de subdelegado 
de Marrecas; 

281. Antonio Gonçalves Ribeiro Filho, i 0 

su lente do delegado de Aca.ra.hü.. 
~- uvene10 oJngues as tos, 2° supplente 

do delegado do Retiro, termo de S. Francisco. 
283. Germano Alves Desoito, subdelegado de 

S. José, tArmo da Imperatriz. 
284. Manoel Secundo Ramos, fo supplent~ 

do subdelegado de S. José, termo da. lmpet'a-
triz. · 

285. Capitão de policia Antonio de Vascon
cellos, delegado de Quixadá. 

283. Nomeado para servir provisoriamente . ·- . . .. 
' notas, escrivão do civel, crime. orphãos e mais 

annexos do termo do ·aiacho de Sangue, José 
Francisco de Moraes Monteiro. 

287. José Pedro Nunes, subdelegado da. Pen
dencia. 

288. Candido Felix Teixeira, 2v supplente do 
delegado do Tamboril. 

289. Cesario José de M~llo Filho, fo sup
plente do delegado do Tamboril. 

290. Vicente Ferreira Gondim, subdelegad() 
do Coitó. 

291. Antonio Leite de Oliveira., :f.o supplente 
do delegado de Lavras . 

292. Manoel Antonio da Costa Favella, sub
delegado de Lavras. 

293. Felieiano Vieira da Cunha, t 0 supplente 
do subdelegado de Jubaia.. 

294. Re.ymundo Gomes Carneiro, delegado 
ela Palma.. 

295. Nomeado para servil· provisoriamente 
· · · • ·u 101a e 

notas e escrivA:o do crime, eivel, orphãos e mnis 
annexos do termo do Aquiraz, Joaquim. da Silva. 
Menezes. 

298. Nomeado Lucidoro Delmiro de Faria, 2o 
sapplente do dele~ado de lpú. 

297. Honorio .Moreira. de Carvalho, agente 
do correio do Quixadá. 

298 • Domingos Manoel Bezerra, delegudo do 
Riacho do Sangue. 

299. Joaquim José do Carmo, delegado do 
Saboeiro. 

300. João de Souza Cavalcante, to supplente 
do dito. 

301. José Raymundo da. Costa Pequeno, 2o 
supplente subdelegado da mesma villa. 

302. Francisco Alves de MeRquita, 2° sup-
p en e o su e ega o e an a u1 er1a.. , 

303. HermenegilJo Lopes de Oliyeira Ginoca, 
subdelegado _de Santa Quitaria. . " . . . 
erivãu da collectoria de Sant"Anna. 

303. Seba .. tião Camello Ferreira, l 0 supplente 
do subdelegado de Santa. Quitaria. 

306. Raymundo Gomes Vieira, delegadQ da. 
In i~pendeneia.. 

307. Luiz Corrêa. de So_uza, f o supplente do 
sub lelegado da C~tnôa. . 

308. Cla.udino de Olinda Ca.mpello, 1° sup
plente do delegado de Morada Nova.. 

309. Joiio Bispo Xavier Sobreira, 2o su -
pente do deleg·a.do o rato. 

310. Nomeado Manoel Guedes Alcofora.do 
subdelegad~ da C~nôa. 

mesmo. 
312. Vicente Rodl'igues C:a Motta, 3° dito 

irlem. 
313. Nomea-io José· Delmiro Bezerra de Souza, 

subdelegado de S. Bernat•do d3 Russas. 
314": antonio Barbosa Gondim, 3o supplente 

do delegado de Aracaty. · 
315. Raymun.:ioCorreia. de Albuquerque, 1° 

supplente do subdelegado do districto do mesmo 
nome. 

316. José Bezerra de Menezes, 1° supplente 
do delegado de Sobral. · 

317. Raymundo José RP-bouças, to supplente 
• y. 

318. Francisco da Cunha. Rebouças, 2o dito 
idem. 

idem. 
3'20. Thomaz Pompeu de Souza Bra.zil, mem

bro do conselho de instrucção publica. 
321. Joio Brigido dos Santos, idem idem. 
322. José Freire de Andrade, supplente do 

delegado de Pereiro. 
. ·323. Manoel de Jesus da Conceiçio, 3o aup-
plente do juiz municipal de Milagres. . 

324. Julio Raulino de Souza Uchôa, delegado 
do Riacho do Sangue. . 

325. Manoel Rodrigues Barbosa, to aup
plente do delegado do Brejo Seeco. 

326. Tristão dos Passos Pacheco, 2° aup
plente do delegado de Viço~a. 

327. Miguel Epiphanio Moreira de Carvalho, 
2° supplente do delegado de Quiudd.. 

32~. Pedro da Rocha Motta, subdelegado de 
oure. 
329. Adjunto do promoto1• da comarca dô 

Igua.tú, no termo de S. Matheus, Telesphoro de 
Souza Jacome. 

330. Exonerado Benedicto Augusto dos San· 
tos, do corpo de adj auto do promotor da co
marca do Ara.caty, achando-se licenceado. 

331. Nomeado João do Ca.rmo Chaves, para o 
logar acima dito. 

332. Exonerado LuciQ Linhares de Sá Bar
reto, do cargo de adjunto de promotor do termo 
do Jardim. . . 
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333. Nomeado José Aureliano de Souza Leite 
para o cargo acima dito. 

334. Nomeado Anton:o Vicente Araruna, 
para o mesmo cargo no termo de Milagres. 

335. Josó Joaquim de Mello, to supplente do 

336. Ignacio Ribeiro Pessoa, delegado de 
Sant•Anna.. 

337. Eufraaio Alves Cavalcante, delegado do 
Assare. 

338. Francisco do Carmo Pinto Pereira, 
agente do correio da cidade do Aracaty. 

339. Livio-Hermelino Pacheco, 3" supplente 
. do juiz municipal de Vjçosa.. 

340. Carlos Franco da Cruz, to supplente do 
subdelegado do Joazeiro. 

34L Joaquim. Martins dos Santos Oliveira, 
subdelegado de Almofal9,, termo de Aeara.hú. 

342. José Ferreira da Cunha Sobrinho, 3> 

. 
aupplente do delegadode Sant'Anna, 

352. Antonio Martins ela Silva, subdelegado 
de Marrecaa. 

353.- Leandro Francisco Ca.va cante, o sup
plente do juiz municipal do Brejo Seeco. 

354. Joio Falis: Martins, collector das rendas 
provinciae• do município de Milagres. 

355. Franciaco Lopes Correia Lima, collector 
das renda~ provineia.P.s de Pricipe lmperi:1l, 

356. Herculano Pereira de .Mello, delegado 
de Misalo Velhe. 

357, Joae Corrêa de Oliveira, i o supplente 
dito. 

358. Delphino Pereira de Mello,2o supplente 
dito. 

359. Fra.nciaco lzidro de Carvalho, 3> sup .. 
plante dito. 

360. FJ•anciac:o Rodrigues Pereir.a da Silva, 
subdelegado de Porteiras. 

361. José Lopes Sombra, 2> supplente do 
au e eg o a • ernar o as assas. 

362. Antonio Liberato da Rocha, 3° dito 
idem. 

363. Salviano Alves da Silva, subdelegado de 
Cuncas. · 

364. Antonio de Figueiredo Furtado, subdele· 
gado do Coité, termo de Milagres. 

365. João Rodrigues da Cunha Lima, f o sup
plente do delegado de S. Berna.rJo das Russas. 

366. Luiz Francisco Rodrigues Lima, 2> dito 
idem. 

367. Deodàto ·Alves Maia, 3° dito· idem. 
v. I.- 33 

lllr:n. Sr. escrivão de appellações. -João 
Pau~1no de Barros LeaJ, para :fim eleitoral, 
prec1sa. e requer a V. S. se digne de, em vista 
dos autos do recurso eleitoral interposto por 
Ma;t~el Nunes Leitã?~ de E~a Viagem con~ra. a 

sob falso pretexto de mudança, dar-lhe por cer
tidão "Oerbo ad -oerbum o teor do accordão do 
venerando tribunal da relação, mandando con-
se~var no reg~ ro e e1 ora . a re er1 a paro
chia de Boa V1agom o mancto:::tado eleitor. 

Nestes termos- Pede o supplicante deferi· 
mento.-E. R. M. . 

Antonio Carneiro de Souza Azevedo, escrivão 
de appellações da relaçãb da Fortlleza, por Sua 
Ma.gestade o Imperador, a quem Deus Guarde, 
etc. 

Certifico, . em virtude da faculdade q_ue me 

a quo, decretando a eliminação do re<;orrimte 
Manoel Nunes Leitão, do registro eleitoral da 
parochia de Boa Viagem, e, pois, dando pro
vimento ao recurso interposto do despacho re
corrido, mandam que o seu nome seja nova
mente inscripto no respectivo registro. pagas 
as custas pelo m~smo recorrente. Fortaleza, 
11 de Dezembrs de i883.- J. T. Ferreim 
Gomes, presidente. - Fernandes Vieira. -
Sot.c::a .Mendes. - Faria Lemos.- Freitas 
Guimar4'es.- U. • de li-oei1·a lma.- . 
Po.mplona. Nada mais se continha em o 
dito accordão a que bem ·e fielmente tran

. o do proprío original e aos autos me 
reporto e dou fé. Fortaleza, f2 de Dezembro 
de i884. E eu, Franciseo Carneiro de Souza. 
Azevedo, escrivão de appellações, a escrevi, 
Sllbscrevi e a~signo. -O escrivão de appella
ções, _4.ntonio Carneiro de Souza A::e-
-oedo. • · 

(5° districto elo Oea1·d) 

Illms. e Exms. Srs. presidente e membros 
da. commisaão de inq uerito .-Respon1endo a 
contestaçlo que perante esta. illustre com· 
missão oppoz o Barão de Canindé à minha 
eleição pelo 5° districto do Ceara, procurarei 
ser breve, desprezando allegações vagas, re· 
petidas tantas vezes, quantas refutadas, para. 
oecupar-me somen~e com. o.quillo IJUe tem ou 

p E' assim que passarei em silencio por essas 
arguições-de pressão official, de empregos de 
meios violentos, de corrupção do eleitorado, de 
promessas de condecorações e juizados de di
reito, levantadas pelo meu nobre competidor, e 
que este, ~m soa boa fé 011 simplicidade, sup· 
põe poder provar com artigos do Ceare1tse, Pe
dro II e Brazil, orgão de sua parcialidade. 

Os doe. B, C, D e E não passam disto, sendo 
que o doc. A é um amontoado · de inverda
des, subscriptas por ·João Paulino de Barros 
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Leal, agente principal do nobre pretendente 
no 5o districto, de qae m~ occupo, docam.e~to 
este, incontestavelmente, d1gno de ser exh1b1do 
perante aquella. [amosa junta apu1·adora: ~re· 
sidida. .pelo pr~s1dente da ca.mara. mun~c1pal 

' . . . 
te de mesa eleitoral e tres juizes mumctpaes 
intruzos tambem, qae forjou esse original di· 
loma com ue o nobre Barão a resenteu-se 

perante a camara dos S~. deputados! 
Em contra posição a esses valiosos docu~en

tos eu poderia oppor outros tantos aragos 
de jorna9s ; mas para. que, si esse novo ge
nero de prova somente t~m valor aos olhos do 
me a contendor~ . 
_ O nobre Barão escolheu d'entre as eleições 

do 51) districto, aqaelles collegios, em qne eu 
obtive sobre elle maioria de votos, e fulmi-
nou-o;; de insanavel nullidade, sem redectit• . - . 

publica : dessa fórma. . fulminou de nalliJade~ 
as eleições . das parochias de Cococy, ~oa. 
V!agem, Maria Pereira e S. João do Prm-
Cl}J • 

E' tão cla.ra a aeta da. installação das mesas 
desses collegios, que não deixa a mencr duvida. 
sobre a regularidade com que foram essas me· 
zas organizadas. Na primeira dellas. Cococy, 
tendo o i 0 juiz de paz participado não poder 
com ... arece1· foi a mesa organizada pelos 2° e 3 > 

e po"r 3 eleitores, l chamados por aquelle, em 
falta do 4° juiz de paz, dos doas primeiros im-
mediatos, que não compareceram por moti'Oo. 

t • • • 

vo legal, verificado por communtcaçlo, em fal· 
ta do 3° que estava. fora da parochia, e do 4° 
ue, sendo escrivão de paz, não uiz fazer 

parte a mesa, por JU gar-se 1ncompat1b1 1sado. 
A cireamstancia de não constar expressamente 
dessa acta que tivessem esperado até 2 horas 
da tarde para que fosse feita a substituição 
do ao immediato, não é razão bastante para sup
por que isso nio se tenha dado : mas, qnando 
assim telil$ acontecido, não é is::;o um~ falta de 
natureza a annullar a eleição : terá siJo apenas 
uma irregularidade, como ha considerado esta 
illustre commissio, com approvação da Camara 
dos Srs. Deputados. 

Elal acta resente-se, não ha duvida, de um 
corto laconismo, oa de falta. da desejavel clareza 
facto muito vulgar em quasi todas as aathenticas 
do alto sertA:o ; referindo-se, por e1:emplo, ao 4° 
immediato, diz laconicamente, que deixou de 
fazer parte da mesa por ser escrivão de paz. 
Com quanto em ultimo easo fosse essa a raza 
do nlo compal'eeimento, é tolavia certo, que o 
4~ immediAto considerando-se suspeito oa im
compatibilisado declarou em 29, por offi.c:o di
rigido ao j aiz de paz, que por esse motivo não 
aceitaria logar na mesa, como se vê do docu
mento n. i e 2, publicas fórmas desse officio e 
de outro que o juiz de paz dirigiu ao governo da 
provincia~ tiradas pelo tabellião Feijó, na capi
tal do Ceará. 

Com quanto em mataria eleitoral nlo se dêem 
incompatibilidades ou suspeições, é todavia 

certO, doque d:1 o facto, como deu-se no Coeocy, 
e deixando, por isso, de comparecer aqnelle 
que devendo fazer parte da mesa, considera
se incompativel, deve ser substituido por 
quem de dire~o !or. E' o caso do 4°. ~mediato 

Ca.mara dos Srs. Deputados a tem firmado. Na 
eleição de Petrolina, i3° districto de Pernam 
buco, dando-se de sus eito or ser cunhado do 
presidente da mesa o 3'' juiz de paz, foi substi-
tuído pelo 4°. · 

A f a çommisaão de inqaerito de então, com .. 
posta dos Srs Almeida. Nogueira, Ferreira de 
Moura, Rodolpho Dantas~ Accioly de Azevedo, 
Tertuliano Henriques, Alves de Araujo, Barão 
de Auadia e Araujo Pinho, decidia que, com
quanto não estivesse impedido o 3o juiz de paz, 
porque em materia eleitoral não ha suspeição 
ou incompatibilidade, deixando elle de com a.
racer por mot1vo J asto ou m andado, ou r e-
casando tomar parte n:1 mesa, tinha de ser 
substituitlo, e o foi l~galment~·-Igual doutri~a. 

t> ' biu para provar seu asserto em relação ao pri-
meiro ponto, visto como o documento que cite 
sob n. i é um .... a el assi nado or Ma 1 -
nes Leitão, contendo a mesma arguição, por 
sua conta e sob a. fé de sua palavra: o contraria 
porém, consta. da respectiva at'ta, que positi
vamente declara que a chamada fora feita pela 
lista remettida pelo juiz de direito da comarca. 
Esta verdade é ainda comprovada pelo dar 
cumento sob n. 3, que é ama certidão nominal 
do registro dos eleitores dessa. parochia., in· 
scriptos até Setembro àe 1883, àaqual ve-Ee 
qae o numero e o nome dos inseriptos, combi
nam, s9m discrepancia, com o numero e nom
dos eleitores que votaram, e com os qae dei
xara.m de comparecer : e, em verdade, ee 
a.quelle no.mero comfere no.minalmente com os 
eleitores constantes da lista da chamada, é 
evidente que essa lista não era uma. lista alte
rada., mai apropria qae fóra remettida. pelo 
JWZ e 1ei o. · 

O documento n. i A citado como prova de 
que Manoel Nanes Leitão votara nas eleições 
que alli tiveram lagar em Dezembro de :1883 e 
Janeiro de 1884, prova· apenas qae esse indivi
duo voto11 sem dever f::Lzel-o. porquanto não é 
eleitor d'aquella paroehia, como so vê do citado 
documento n. 3, certidão dos eleitores inscrip· 
tos. O argumento, pois, tirado dessas presamp
ções, :fica completamente refutado. 

A pronuncia, sob cujos atreitos achava-se o 
eleitor João Freire não o impedia de concorrer 
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a eleição e de dep~>r na. urna. o seu voto. E' sa- I rante o juizo munici'i:ial daquelle termo, com 
bido que a. pronuncia em crime affiançavel, citação do pretenso louco,-documento que não 
como esse, não suspende o exerci cio dos di- tem valor j •Jridico,. principalmente ps.ra provar 
reites politicos. Assim o tem entendido a ca- factos de.aliena.ção mental, da e:xclusiva com
ma.ra dos Srs. deputadas. O parecer i09 sobre petencia dos medicos.- Opponho, no emtanto, 
a elei -o do 2e distrieto do Rio Gra.:nde do a e a. · s "fi a -
Not"te, mandou contar um voto que havia sido juizo le direito com assistencia do promotor 
dado em separado ao padre João Manoel de publico, da. qual vê-se que esse individuo nunca. 
Carvalho por um eleitor pl"'nunciado em crime so:ffi·eu de loucura, soffrendo apenas, uma ou 

· · , · , i ço nervosas, que n.ao 
pela. camara, sendo a commissão de inquerito lhe perturbam a razão, e nem o impedem de 
de então composta dos Srs. Tertuliano Henri- seu trabalho de campo, com o resultado do qual 
que::::, Barão de Ana.dia, João Penido, Araujo mantém-se e á sua familia. Documento sob n. 6. 
Pinho, Ignacio Martins. e Adriano Pimentel ; O documen.to n. 7 demonstra que Honorato 
mas, quando assim não fosse, esse facto~ quero está no gozo de seus direitos civis e ~oliticos, 
dizer, esse voto não acarretaria a n.ullidade da. porque nenhuma. sentença de interdtcção ha 
eleição; ser-me-hia, quando muito, de accordo contra elle; por conseguinte o seu voto não 
com os precedentes estabelecidos, descontado pôde ser invalidado, e mesmo contribuir para 
esse voto, vi.sto ~er ~ido _eu mais vo~do n ·a- nullificar a elei~o desse importante collegio. 

dente a arguida nÚllidade da eleiçãe de Bôa 
Viagem, cuja acta., como a. de Cococy, foi as
signada pelos interessados, sem nenhum pro-
es o ou qua quer rec amaçao. 

Mar-ia Pereira. Tres são os fundamentos da. 
da . reten a nulr d t 
ção da. lista da chamada, facto que o meu eom
petidor procura provar, pela circumstancia 
de ter sido admittido a votar o eleitor Manoel 
Rodrigues do Nascimento, que se diz e:xcluido 
do alistamento : 2° o ter votado o eleitor Ma
noel Honorato da Silva, que se diz accommetti· 
do de loucura : 3° o ter presidido a eleição o 
1 o juiz de paz Francisco Antonio do Nascimen
to S:i., que não estava juramentado. Em apoio 
do 1° fundamento, exhibe e meu competidor um 
acc r ao a re açao e o anno e , e uma 
certidão do escrivão_ do registro, na. q!Jal ~acla
ra est~ serven~ua.r10, que Manoel· Rodr1gu2s 

, . 
de novo incluído no alistamento, nas revisões 
ulteriores. Como se vê, é o proprio documento 
de meu cont9ndor que declara o facto de estar 
Rodrigues alistado eleitor de Maria Pereira., 
facto ainda confirmado por uma outra certidão 
passada. pelo mesmo e~crivão, doc. so'b n. 4. 
Ora, si assim é, porque havia. esse eleitor alistar 
se nessas revisões, esta.ndo já inscripto ~ Como, 
diante da lei pedia a mesa recusar-lhe o di
reito de votar, si o seu nome constava da. lista 
e exhibiu titulo nio contestado ~ O accórda:o 
da relação, combinado com as du<1 s certidões 
alludidas, deixa ver bem, que, depois desse 
acto, a relação proferiu 2° accórdão, nullifican. 
do o 1° ; a que, nio tendo este sido comprido 
quando foi o 2o ex.pe~i~o, c~ntinuou ~drigues 

" 
apoio desse asserto, está o doc. sob n. 5, 
certidão passada pelo secretario daquella ca
mara municipal, da quai. consta que Rodrigues 
ha concorrido e votado nas eleições ali i. proce
clidas, especificadamente. nas de 17 de Dezem
bro de 1883, para depu tadós provinciaes, na de 

· · 5 de Abril de 1884, para um vereador, sem 
nenhum protesto ou impugnação. 

Quanto ao 2o ponto-loucura de Bonorato-, 
pretende o meu nobre competidor dar por pro
vado este facto com umajusti:ficaçlo dada pe-

~ ' 
que figuram sob documentos ns. 2 D, 2 E, 2 F 
e 2 H, cuja leitura muito se recommenda, não 
preciso mais do que offerecer o documento sob 
n. 8, certidão passada pelo secretario da camara 
municipal de Maria. Pereira, em virtude de 
despaclio do respectivo presidente, do qual vê~se 
que o referido juiz de paz, como os de Humaitá 
e daquelle districto, no mesmo dia que os 
vereadores da eamara, isto é, em 7 de Janeiro 
de 1883 era.nte a mesme camara. restou 
juramento, lavrando-se um só termo, que foi 
por todos assigns:Ldo. 

Em vista. do quanto :fie~ exposto, e~tâ· exhu-
~ 

guições levantadas contra a eleição desse col
legio. Finalmente, é nulla a eleição de S. João 
do Principe, :porque, diz o metl competidor, 
deixou de fazer parte da me~s. o 2° immediato, 
sob o fundamento de achar-se doente; cita. em 
prova disso dous documentos, que nada provam, 
além do numero e nome dos eleitores dessa 
parochia. 

Ao passo que essa asserção de molestia simu
lada nA:o é acompanhada de provas, a acta da 
inatnllaçilo declara a existencia communicada 
de tio justo impedimento; facto não contes
tado e nem impugnado pelo fiscal do meu 
nobre competidor, como prova sua a.ssignatura 
na acta da eleição. E', por conseguinte, ainda 
improcedente essa s~pp(tsta null.idade .. 

districto-. uma vez que não fora.m contra qual
quer dellas lev9:ntadas arguiçõas; quan~o, po
rém, á do Sahoe1ro, reclamo que me seJa con• 
ta.do o voto do eleitor Melchiades da Costa. No
gueira, que me foi tomado em· separado, sob o 
falso pretexto d3 achar-se elle processado, 
porquanto, pelo documento sob n. 9, :fica de
monstrado que, de~de 14 de Novembro, estava . 
Melchiades perdoado da. alludida condemnação, 
e, por conseguinte, livre de eulpas, _no gozo 
pleno de seus direitos politicos.t. 
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Como se acha. comprovado pe~C? e~me das 
1.2 auth~nticas da eleição do 5° ~l~trLcto, co~
pareceram e. votaram ness 1. ele1ça.o 963 eiet~ 
tores, obtendo eu 490 votos e o men co~pe:tdor 
478, o q•1e dá-me so~re. este uma ma10;1:t de 
12 votos, e seis de maiOria absol11ta., ue e 485. 
sto posto, e 1n u 1ta.vel que o meu d1p o ma e 

legitimo e incontestavel; e, contando com a 
justiça. desta digna. eo?lmissão e da. Camara 

. ' 
Sala. das sessões da. {a commissão de inq~e

rito, 3 de Março ~de 1885.- Miguel Joaquzm 
de Almeida Castro. 
p; Instrumento dado e passado em publica fór
ma.-Cococy, 4 de Dezembro de 1884.-lllm. 
e ~xm Sr -Em aditamento ao_o:fficio d:-1 mesa 
eleitoral desta.. parochia, enviar.do a. V. Ex:. as 
authenticas da eleição do fo deste mez, passo 
ãs mãos de V. E:t. a inclusa copia do offic~o 
que, em a a .e_ o pro:umo p~ss~ o, Iri
giu~me o escr1.vao de paz dest9 d1str1Cto, Cor
nelio Alves de Castro Sá, declarando não poder 

referida eleicão. 
Deus guarde a V. 

Dr. Carlos H · 
pre-1idente da p_ro.vincia. -Jose. Erasmo Al
ves Feitosa~ JUtZ de paz prestdente. Está 
conforme ao original apresentado, ao qnal me 
ré porto e dou fe. Fortaleza, 29 de Dezembro de. 
1884. Escrevi e assignei em fê de ver.lade.-
0 t~bellião publico, Joaqt,im Feijó de llf ello. 

Instrumento dado e pa.asalo em publica fór
ma.- Cópia.- Cococy, 29 de Novembro de 
1885.-lllm. Sr. José Erasmo Alves Feitos~. 
-A hando- e · · o • 

vão de paz deste districto, loga.r que reputo in
compativel com o de membro da mesa eleitoral, 
corumanieo a. V. S. que não aceito fazer arte 

a vat se orga~.IZada para 
presidir a eleição de um deputado geral_por este 

·circulo, nesta parochia. Dens guarde a V. S. 
- lllm. Sr. José Erasmo Alves Feitosa, juiz 
de paz mais votado desta pa.rochia. .-O escri
vão de paz; Cornelio Alves de O"stro Sá.
Està conforme á cópia que me foi apreseJlta.da, 
e que restitui,e que me reporto e dou fé. For
tale~a, 29 de Dezembro· de 1884. Escrevi e assi
A'nai. Em testemunho da verdade. - O tabel
lilo pu:;lico, Joaquim Feijó de Mello. 

111m. Sr. D1•. juiz de direito. 

O abaixo assignado precisa, para :fins eleiio
ri.ea, que V. S. mande ao escrivão do registro 
dos elettores desta comarca que, em nota do 
livro respectivo, ~erti1ique o seguinte : ual 

ta e ossa 
Senhora da Boa. Viagem, conforme a revisão 
de Setembro de 1883: 2· qual o nom~ dos 
eletore s incríptos : 3° si Manoel Nunes Lei
tão, qu~ hfa~a s~do. insc.ripto eleitol" da.quella 
paroch1a, fo1 elimmado, porque motivo e em 
que tempo. 

-Sim.-17.de Dezembro de :1884.- Sil-oa F. · 
Pede deferimento- E. R • .M. Quixeramobim, 

i7 de Dezembro de f884. ~:Ligue& Joeguim de 
AZmeida Castro/ · 

Jnlio Pinto de Men4lonça Caminha, tabellião 
do publico, judicial e nota~. escrivão. do crime 
civil, j ary, capel~a e reBlduos, offic1al do re
g islro hypotheca.r1o desta comarca, por S. M, 
o imperador. etc. . • • 

Certifico, quanto ao pr1meuo e segundo 1tens, 

nomes são os seguintes : . . • 
Antonio Sabino de AraUJO, Ariatoteles Jose 

da Silva Lobo Antonio Rábello de Carvalho, 
Antonio Mano~l de Oliveira, Francisco lgna
cio de Lima. Fro.ncisco Alves de Lima, Gon
çalo Nunes Leitão, lgnacio José de Carvalho, 
José Gomes da Costa Mendes, Manoel ~eD:des 
Correira Lima., Virgilio. Cl!-ndido de _ülive1ra, 
Franéisco de Lima e Ohveua, Fra.ne1sco Nu
nes de Rezende e Oliveira. Manoel d V ll 
Ribeiro, Fl.'8.nciaeo Ferreira Braúl, Jo~é Ri: 
beiro Duarte, Jo,é Ribeiro. Campos, Luc1o _Jose 
da. Costa, Manoel · Cosme N un~s Benev1des, 

. . ' a • 
dino da Silva Souza. Delfi.no de Souza Nanes, 
Francisco Mendes Machado, Isidro Leandro 

me J ~ · · · 
de Araujo, Belmiro José de Qn~dro Fa_vel}a, 
Francis~e Nunes do Vallfl, Jose de Oltvetra 
Teves Junior Manoel Ru:tino do Valle, Manoel 
do Valle Bez~rra., Antonio da Costa e Silva, 
José Felippe Ribeir~ da Silva Manoel Alve~ ~a 
Costa e Silva Antonto Rufino de Souza Leltao 
Raaymun 1o ~elles de Mene.zes, Ant~nio N un~s 
Leitão, José Pedro de Santiago, Joao Cyreill 
de Souza Leitão1 João Redrignes de Castro o 
Silva Manoel Herminio de Souza Leitão,Fran-
ctsco' n e Ulãa , asun.1ro da. Silva . 
Nogueira Joã'l Duarte de Araujo, Lncianoi 
Gomes de' Arauj~. José Rabello da. Silva, Ray-. 

ertiao de Carvalho, Franeiseo Mar-
t.in-.. Pedrósa lc~ de Araujo Favélla, José 
Ribeiro Gue;reiro, Antonio Rodrigues de Al
meida José de Pontes Lima, Joio Franei~co 
Moren~, João Caudido da Silva Freit>e, José 
Targino da Silva, 'fheopesio ,Roirigu~s e Silva, 
Vicente Alves da Costa, Jose Olympio Bezerra 
de Albuquerque, Henrique Cavalcante de Al
buquerque, Manoel Henrique de .Albuquerq~e, 
Trajano Cavalcante de ~luqaerque, Amertco 
Carneiro da Silva, Gonçalo Nunes de Sou~:a 
Leitão, Manoel Mendes Machado, Manoel Honor 
da Costa. Mendes, Cornelio Ribeiro da Fonseca, 
Francisco Alves da Costa, Bellarmino Mathias 
Carneiro, José do Valle Bezerra e Jose Pedro 
de Santiago Sobrinho.- Certifico, fi.nalmente, 
quanto ao. tereei~o. ite~, qu.e o cid~ão Ma?oel 
Nunes Le1tão foi · 
eleitoral como eleitor daquella parochia; mas . 
delle fôra ·eliminado, por despacho do Dr. juiz . 
de direito Pedro de Albuquerque Au~ran. de 
27 de Outubro de 1883, por motivo de mudança 
de seu domicilio, conforma a nota qne se vê na 
ca.sa das observaçõss, relativamenteao seu nome 
E' o c:tne me cumpre C8l'LÍfi.carà vista o livro de 
inscr1pçlo eleitor&l,ao ~aal me reporto e dou fé 

Quixsramobim, tB de De1embro de 1884.-
0 tabellilo publieo e e1eri vlo do J ury. Julio 
Pinto d1 H endoça pamir~Aa. 
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111m. Sr. Dr. juiz de direito da. comarca.
Joaquim Felicio de Almeida. e CastrD requ&l' a 
V. S. mande o tabell.iio encarregado do registro 
eleitoral certificar si Manoel Rodrit;ues do 
Nascimento acha-se, ou não~ qualificado eleitor . .. . . 

' qae tenha. sido eliminado.-E. R. M.-Muia. 
Pereira, 9 de Dezembro de !884. . 

mo requer. r1 , 
de i884.-J. CJamargo Junior. 

Jósé Aderaldo de Aqaino, ta.bellião pttblico 
do termo de Maria. Pel'eii"a, por Sua Magesta.de 
ImperiaL-e Constitucional a quem Deus guarde. 
-Certifico que Manoel Rodrigaes do Nasci
mento f<li qualificado eleit<l~ desta. pa;r<;ch.ia. no 
alisl.amento pro::e<lido nesta comarca, no anno 
de i881, e bem assim que do respectivo livro . - - . . . 
fé. Maria Pereira, 9 de Dezembre de 1884.-
0 tabellião publico, Josê Adera.ldo de Aqu;itto. 

Illm. Sr. presidente da eamara. municipal da 
villa de Maria Pereira.- Manoel Soares da 
Silva,eleitor desta .paroehia.,para fins elei1oraes 
requer a • • que se 1gne man ar que o 
respectivo secretario desta camara, revendo os 
livros de actas e termo das assignatura.s dos 
eleitores desta. pa.roehis., p.asse por certidão os 
itens .seguintes: i 0 que Manoel Rodrigues do 
Naseim~n.to tem vot.ad<l ~empre nas eleiçúes 
aqui procedidas ; 2> que houve protesto ou re
clamação contra o seu voto. Nestes termos, 
pede deferimento.- E. R. M. - Maria. Pe
reira, 22 de Dezembro de i8~. - M ano~l . . 

• 
livros de s.ctas e das assignaturas dos eleitores 
que votaram nas eleições aqui procedidas no 

a d u faz men o a e-
tição ret-ro. em um delles a..fts. i3, i7 e 19 ve
rifiquei que o eleitor Manoel Rodrigues do 
Nascimento só tem votado na eleição de i7 de 
Dezembro de i883 para. depata.dos a assem
bléa legislativa. provincial ; q11e votou. na elei
ção aqoi procedida no dia 5 de .Abril de 
1884. ps.ra. um veres.d<lr, e que, nnalmeu.te, 
votou na. eleição aqui procedida no dia io de 
Dezembro deste corrente anno para. um. de
putado a assembléa. geral legislativa. que dá 
~ste 5o districto. Do livro de actas das e1eiç5es, 
de folhas a. folhas, n«o eonata que a.lguem tenha. 
protestado ou reclamado contra os votos do re
ferido · eleitor em ditas eleições. E nada m1i1 
se continha nos ditos livros. Eu, FranciscG de 
Paaua Junior, vereador da ca111ara municipal 
desta villa servindo de aee!'etario ne. auaenei& 

o e ecLtvo, o escreVI. ar1a . el'e1ra, e 
Dezembro de 1884. Doa fé.- Francisco ele 
Pad'/1.1?- Junior.- Como requel". Em auaeticia. 
do secretario da ca.mara municipal. nomeio ve-
res.dor Fra.neiseo de· Pl!.ula. J\lnior para e~rti
fiear. Mari~ Pereira, 22 de Dezembro de 1884. 
-Araujo C. Soares. 

i884:.-Juizo de direito da. coma.t'ca de Ma.ria. 
Pereira . .;..Autos de justiticação.-Manoel Soa
res da Silva~-Justüic~nte .-0 eserivio, Ade-
raldo. · 

Autoamento 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor J~sus 
Cb.risto de i884, aos 22 dias do mez de Dezem
bro do dito anno, nesta. villa. e comarca de Maria · 
P reir m meu c rtorio ut a ti -o ue 
adia!lt! se vê.-E~, José Aderaldo de Aquino, 
escrlVao, o escrev1. 

111m.. Sr. Dr. 'aiz de direito-- Manoel Soa-
res da. Silva, eleitor desta pa.rochia, para fins 
eleitoraes vem requerer a V. S. qo.e se digne 
a.dmittil-o a justificar os seguintes itens: 
1.0 Qae Manoel. flonora.to da Silva, eleitor desta. 
parochia de Nossa Senhora da Gloria de Maria. 
Pereira, tem votado em todas as elei~ões,q11e s~ 
ha. procedido, de 1881 para. i884 ; 2° Qae o re- . 
ferido eleitor t~m sempre a.compa.nharlo ao 
grupo que se diz liberal, intitulado repardo, 
ou Paula; 3.:~ Qae o ~esm~ ele2tor, ha quatro ~n-

fins do anno passado, ou principios des~. al
gu.em tendo ama questão com elle, consta, e 
espalhou-se Besta villa, que o tiveram preso 
em uma corren e uma no1 e, so an o-o o · 
seguinte ; 5') Qo.e na eleição procedida no dia. 
i 0 do corrente mez comparecera no collegio 
eleitoral desta. parochia., completamente calmo, 
senhor de todas as suas acções, e quando cha
ma.do a. 'VOtar exib\ra seu \.itulo, e, reconheeid?. a. 
sua identidade de pessôa, introduziu com soas 
proprias mãos na urna eleitoral sua cedula, 
se.m reclamação 011 protesto, de quem quer qae 
fosse. Neste~ termos pede a V. ~· que se digne 

, 
p&ra justificar o requerido, intimando-se o pro
motor publico da. comarca para. assistir. E.R.M. 
-Maria Pereira 20 de Dezembro de ·!884.-
M anoet Soares • Si~va. Como requer, e 
designo o dia 22 do corrente pelas 9 hora.s da. 
manhi ccfm citação do promotor, procedendo-se 
a justificação em· casa deminha rssidencia.. 
Maria. Pereira, 2() de Dezembro da i884.
F. J. Camargo. 

Certidão.- Dou Fê ter intima lo o dtltpacho 
exarado na petiçlo de folhas ao promotor pu- · 
blico da coma.rca, Tenente Rodrigo da Slt Bar
rêto.-Ma.ria Pereira, 22 da Dez"'mbro de i884. 
- O Escrivlo, J. AlleraZdo tle .Aguino. · 

Aos 22 dias do mez de Dezembro de 1884, 
ne;ta -villa e comr.rca de Maria Pereira., em 
casa da residencia do juiz de direito desta 
comat'ca, Dr. Manoel lnnoceneio Pires de 
Figueiredo ~amugo. onde ~u e~erivlo ftti vindo 

' Soares da Silva, e o promotor publico da co-
marca. Tenente Rodrigo de Sá Barrêto, proce
deu-se a inquirição das testemunhas da presente 
justificação,. como adiante ae vê.- Eu, José 
Aderaldo de Aquirz.o, escrivão, o escrevi. 

· ta. testemunha 

Manoel Pêreira Cár.naubat d.e 70 annos d& 
idade, casado, artiSta. residente nesta villa, 
natural da. fregJlezia de Slo Bernardo de Rua
aas e aos coatum:ea dias& nada : testemunha •. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1121 - PÃjgina 48 de 49 

262 · Sessão em iO de Março de i885 

jurada aos Santos Evangelhos em um livro delles 
em que poz sua. mão direita. e prometteu dizer 
a verdade do que soubesse e lhe fosse pergun
tà.do. E. sendo inqueriJa sobre os itens da 
petição de folhas que lhe foi lida, r~sponden : 

Ao primeiro, que sabe, como eleitor que é, 
e. i va · ei o 

pa.rochia ; qne o tem visto votar, de i881 para. 
ci, nio podendo precisar si em todas as elei-

Ao segundo, que o referido eleitor acompa
nhou maito aos ripardos ou Paula.s, porém qtie 
acompanhou tambem em um& eleição ao :finado 
vigario João Antonio. 

Ao terceiro, quo o referido eleitor não é 
doudo. porém. nervoso, o que 1lão o prive. de 
cumprir suas obrigações e deveres e de traba
lhar para sustentar-se. 

·Ao quarto, respondeu que ignora. 
Ao quinto, que sabe, por ter 'Visto elle na 

e e1çao o 1a. J. , no co eg1o e eltora. , on e 
votou, achando-se· senhor das suas ac~õss, não 
vendo si elle proprio fôra quem introiuzira a ce-

, ' - . . 
' isto attribuido a outrem, não havendo em rela-

ção ao exereicio do direito deste eleitcr contes
tação ou reclama - al uma. 

a a a pa avra so promotor, por este fot 
que nada tinb.a a requerer. 

· E por nada mais saber, nem lhe ser pergun
t~t.do, deu-se "POr findo seu depoitnento, depois 
de lhe ser lido e o achar confor01e, assignado 
com o juiz justifieante e J)l'Omotor.- Eu, José 
Aderaldo de Aq oiuo, escrivão, o escrevi.- F. 
J. Camargo.- Manoel Pereira Oarnaieba.
Manoe~ Soares da, Sil-oa.- R. de Sá Bar
reto. 

2a. testemunha. 

-Manoel Ântonio Rodrigue ·Machado, de 55 
annos de idade casad · 
nesta. villa, o.atoral desta. freguezia, e ;.os eos- . 
tomes disse na. ia ; testemunha. jurando aos 
Santo~ Evangelhos em omlivrodelles, em que 
poz sua mão direita e prometteu dizer a ver
dade do que soubesse e lhe fosse perguntado; e 
sendo inquerid:> sobre os itens da petição de 
folhas, que lh.e foi lida, responde11 : 

Ao primeiro, que, sendo . eleit:>r e tendo 
votado nas diversas eleições s. que se ha 
procedido. de i87i pare. eli, tem sempre visto 
no eollegio eleitoral a ~la.noel Honorato da 
Silva, que tambem é eleitor, votar nas mesmas 
eleições. 

Ao segundo, que sabe que elle sempre acom
panhou ao partido liberal âos Pauloa. · 

Ao terceiro, que conhece e. Manoel Honorato 
de. Si! v a e q11e ·sabe nlo ser elle dou do e sim 

que sa e e e empre~a.-se na agri
cultura, qonde tira meios de subsistencia para 
si e aoa. familia, tendo elle testemunha sempre 
visto os grandes . rossados q ué elle costume. 
fazer e o tem visto mesmo a trabalhar nelles. 

Ao 4°,que s~be.por lhe dizer João Martins de 
Mello que Manol Honorato da Silva pasat\ra 
uma noite 111 corrente,aendo aolto no dia imme
diato. 

·Ao 5°, tlulmente, dis.e que na Ttlpera da 
tltl910 encontrAra em casa do juatificant.e a 

Manoel Honorato da. Silva que com elle con
verae.va não demonstrando mesmo sobre-~xci
tação nervosa e no dia da eleição o encontrára 
no collegio eleitoral, onde o ouvira conversar 
com diversos sem apresentar indícios de se 
achar possuido do nervoso ; que sabe elle vo

eiçao, nao ven o e e com suas pro-
prias mãos deitar a ced.ula na urna por se haver 
retirado, porém nunca ouviu dizer que outrem 

protesto ou reclamação sobre a soa votação. 
E por mais nade. lhe ser perguntado, deu-se 

por findo o seu depoimento, . que assigna 
com o justifiean te e promotor publico. 

Eu, José Aderaldo de Aquino, escrivão o 
escrevi. -F J. CamargoJunior .-Manoel An
tonio Ródrigues Machado.-Mo.noeZ Soares 
da Silva.-R. de Sá Barreto. 

Têm estes autos de pagar o sello de seis 
folhas de papel inelu.~ive duas folhas em branco 

Conelusão 

E logo faço estes autos conclusos ao juiz ~e 
direito desta comarca, Dr. Manoel Innocenc1o 
Pires de Figueire:io Camargo. Eu, José Ade
raldo da Aqoino, escrivão o escrevi 

Julgo por sentença. provado o deduzido na· pe· 
tição inicial.a :fi.~. 3. O escrivão depois de znti-

Manoel Innocencio Pires de Figueiredo Ca
margo. 

Publicação.-Aos 22 do mez de Dezembro de · 
i884 nesta villa e coma.rca. de Maria Pereire. em 
meu cartorio por parte do juiz de direito desta 
comarca, Dr .Manoel lnnocennio Pires de Fi· 
goeiredo Camargo me foram entregnes estes. 
autos com a sen.ten~a. supra que a. faço pu· 
bliea no cartorio. 

Eu, José Aderaldo de Aquino, escrivão~ 
o escrevi. 

Certidio. -Dou fé · ter intime.do a sentença 
retro. ao j ustifi.cante Manoel Soe.r~s da Silva do 
que :ficou seiente. 

Maria Pereira, 22 de ·Dezembro de 1884--0 
c iv· , José Aderalelo de Aqumo. . 
Entrega.·-E logo no mesmo dia, .mez~ anno . 

e logar supra declarado faça entrega destes. 
autos ao jostifieante :Manoel S~ares da Si~va •. 

Eu, José Aderaldo de Aquino, ecrivão, que o 
escrevi. 

lllm. Sr. Dr. jais de orpbloa.-Marioel Soares 
da Silva, eleitor duta parochia, pará fina elei
toraes re~uer a V. S. ae digae mandar que 
o reapect1vo etcrivlo cer~iflque, ai h& aen-
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tença de interdicção contra Manoel Bonorato I tonio SoaTes do Nascimento e Sà João . Evan
da Silva.-Neates termos. P. deferimento.- gelista Silva Araujo, .Pedro Martins Chaves,
E. R. M. . · Francisco de Padua. JnnioT, Ildefonso Vieira da 
·.Como requer .-Maria. Pereira, 22 de De- Silva, Man~el Martins Chaves, Miguel Ferreira 
zeaíbro de 1884,-Gomes de Sá. Marques, V1cente Cava. cantide Araujo Chaves, . J . . - 1' • 

er 1 o qu e mea car or1o nao con.s a e 
sentença de interdieção contra Manoel Honorato 
.da Silva, dou fê. Maria Pereira, 22 de De
zembro de 1881.~0 2:> escri\·ão de orphãos, 
Jose Arnaldo de Aqui no. · 

Illm. Sr. Presidente.da Camara Manicipal. 
-Manoel Soar~s da Silva requer a V. S. que 
mande dar-lhe certidão do termo de jaramento 
prestado pelo f o juiz de paz do distri'cto desta 
parochia, Francisco Antonio do Nascimento e 

, ou, Ba a a. esse ermo. cer 1 ao o ac o 
pelo qual foi deferido o dito juramento.
E. R. M. Ma.ria. Pereira, 16 de Fevereiro de 

Como requer.Na falta do secretario designo o 
vereador Ildefonso Vieira da Silva para passar 
a certidão rc 
vereiro de 18 5.-Vicente Corr6a A. Chaves, 
presidente. 

Certifico que revendo o livro em que se lan_
Çam os termos de juramea.to dos vereadores e 
juizes de paz deste municipio e parochia, as 
h. 71 v. e 72, nellas encontrei o termo do 
teor segainte: Termo de .. juramento e posse 
que prestaram os cidadãos abaixo a'3signados, 
dos ear~os de ver~adores .da cama~ a. municipal 

· dos districtos desta mesma. villa e do districto 
de Humaytá, como abaixo se declara. Aos sete 
dias do mez de Janeiro do anno do nascimento 
de Nosso en or esus r1sto e , nesta 
villa e comarca de Maria Pereira, provincia do 
Ceará, na casa da camara municipal, onde se 
achava opreside11te damesma,o cidadão Severino 
Ferreira de Magalhães, commigo secretario, 
aendoli.hi presente Vicente Cavalcanti de Araujo 
Chaves, Migo.el Ferreira Marques, João Evan
gelista. Silv$1. Araujo, Francisco de Padaa Ju
nior, José de Barros Lima, Ildefonso Vieira da 
Silva e Manoel Martins Cb.aves, adm de pres
tarem o juramento do cargo de vereadores da 
camara municipal da- mesma. villa, e os cidadlos 
FranciscD AnLonio do Nascimento e Sà, Pedro 
Martins Chaves e Pedro Ferrâra. Marques do 
cargo de juizes de paz desta mesma villa, e os 
cidadãos Valdevino Pimenb Lira, Joaquim Ro
dt"igues de Paula do cargo de juizes de paz do . . 

prio, e á vista do reconhecimento retro de pes
soas de toda fé, dou fê. Fortaleza., 19 de Fve-e 
reiro de i885. Em fé de verdade. -0 tabelião 
pu te o, oaguin?- ei;ó e e o. _ 

lllm.. Sr. Dr. juiz de direito da fa. vara.-Mi
guel Joaquim de Almeida Castro~ a bem do seu 
1re1to, requer a . . e man e ar por cer

tidão o teor da petição do juiz de direito da 
comarca do Assoré, Candido Alves Machado, 
desistindo da pena no processo. por abuso de 
liberdade de imprensa. que elle t~ntou, neste 
juizo, contra. Melch.iades da Costa Nogueira, 
do despacho de V. S., do termo de perdio e 
desistencia, do termo de conclasão a V. S. e, 
fi.nalmen te, da sentença. de V. S. , julgando por 
sentença o perdão .e desisten?ia. Fortale~a, 26 

Ja.neil'O de i885.-

Lesko Belmiro de Souza, alferes secretario 
do 1 o batalhão de fu2ileiroll, escrivão interino 
do jury da. Fortaleza, por nomeação legal, etc. 
-Certifico que, revendo o processo crime por 
abuso de liberdade de imprensa., por queixe. 
intentada pelo Dr. Candido Alves Machado, 
juiz de direito dt~. comarca do Assará, desta. 
provincia, contra Melchiades da Costa Nogueira, 
delles, a :fls. 63, se vê a petição de perdio e 
desiste;.tcia requeridos pelo mesmo Dr. Candido 
Alves Machado, e de que trata a petição retro, 
a qual é do teor seguinte : -Illm. Sr. Dr. juiz 
de direito da fa. vara.. O Dr. Candido Alves 
Machado, juiz de direito da comarca de Assore, 
tendo .obti Jo de Melchiades da Costa No~ueira 
a devida satisfação pel~s offensas que lhe fez e 

1s r1c o o um y , 
trienio. pelo· mesmo presidente lhes foi defe- no tribunal do jury desta capital, dá. como 
rido o· juramento dos Santos Evangelhos, em findo eet9 processo, e perdôaao dito Melchiadds 
que puzeram sua mão direiLa e lhes encarregou a pena que lhe foi imposta., isto, para que não 
que desempenhassem fielmente as obrigações tenha exeeação a sentença. eondemnatoria, e se 
inherentes aos cargos de vereadores e juizes de ponha. termo á causa. Requer~ por tanto, a 
paz acima declarados. E para constar man• V. S., que se digne de mandar tomar por ter
dou o Sr; presidente lavrar o presente no qnal mo a sua det-istencia e perdlo • ...;... E. R. M. 
asaigna com os juramentados. Eu, Josó Ferreira Ceará, 14 de Novembro de 1884.-Procurador; 
Ma1"ques Brazil, o escre.vi. Severino Ferreit"a .. .J oito Brigido do! Santos. - .~stav~ sellada 
de Magalhães, P. FranclSco de Padaa Ju- - ~· com uma. estampilha de 200 re1a deVldamente 
nior, Vicente Cavalcanti Araujo· Chaves, Aa- inutillisada.- Certi1ico maia, que o despacho 
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lançado 11& mesma petiçio, pelo Dr. jaiz de 
direito da ·fa. yara crime, é do teor segainte: 
Nos autos, sellados e .preparados, tome-se o ter
mo, e sE>jam·me conclusos. Fortaleza,t4 de No
vembro de 1884.-B. Lima. Certifico mais,que á 

m ' de erdão 
·ou desisteneia,de que faz menção a petição retro, 
a qual é do teor seguinte: Desistencia..-Aos 
1:4. dia~ do mez ~e Novembro de !884, e~ meu 

' ' Ceará, compareceu o major João Brig1do dos 
Santos, e disse que, de conformidade com o 
rP.querido na petição retro do Dr. Candido 
Alves Machado, vinha assignar termo de desis
·tencia e perdão da pena imposta pelo Jnry 
desta capital contra Melchiades da Cost&.No
gueira, pelo crime de injurias impressas irro
gadas ao requei'ente seu constituinte, visto 
estar satisfeito com o resultado obtido n~jary, 

plena. De como assim o disse, e de conformi
dade à sua petição devidamente despachada. e 

ue fica fazendo parte deste termo, lhe tomei 
sua esta enc1a e per o JlOr ermo~ no qua 
assigna. commigo, Lestro Belmiro de Souza, 
esc~i!ão interino do jury! o escrevi.-João 

concluaão a que se refe-re o requerente em sua. 
petição retro é do teor seguinte : Conclusio.
E logo de meu cartorio faço estes autos con
clusos ao Dr. Joaquim Barbosa Lima, juiz de 
direito da i• vara crime. Eu, L. Belmiro 
de Souza., escrivão interino do jury, o escrevi
Conclusos.-Certifico finalmente que ás fis. 65 
e 66 dos mesm9s autos se vê que a sentença 
de desistencia e perdão de .que fa.lla o reque
rente em sua e ti ão retro é do teor se aio te: 
Vistos os autos, etc., julgo por sentença a desis
tencia requerida à fls. pelo queixoso, DL". Can
dido Alve~ Machado, .juiz d.ir~ito da co~arca 

• Melchiadea d:~. Costa. Nogueira da pena que r. 
este foi imposta no Tribunal do Jury. Dou por 
:findo este proceBBo criminal, mando q,ue se dê 
bai:z:& na. culpa. e se remetta ao Dr. ja1z muni .. 
eipal do termo dP- Assoré cópia desta sentença, 
para os devidos eft'eitos ; pagas as castas pelo 
autor. Fortaleza, 20 de Novembro de i884.
Jaaquim Barbosa Lima.-Conforme o OL"iginal. 
Fortaleza, 3 de Dezembro de 1884.-3 de Janeiro 
de 1885.-0 eacrivllo do Jury, L. Belmiro de 
8ouza. 

i• SES2ÃO DA CONVOCAÇÃO EXTlUOB.DINA.lliA :Bllrl 
f i ])E MARÇO DE 1885 

Presideneia ào Sr. Moreira de Barros 
~UMMARIO.- Leitura e· approvação de aetas.- ExPB

DJBNTB.- Approvação de requerimentos. Requerimento 
do Sr. Mae-Dowell.-Deelaração do Sr. Martim Fraa
tisco. Resposta. do Sr. Fra.t.ziseo Sodré,- ORDBIII DO 
D~J.. Votação dos pareceres das eo.mmlssões de inquo
r•to.-ReqnerJmento do Sr. Enrras1o Correia. Discursos 
doa Sra. Zama, Mae-Dowell, .AITes de Araujo e Araujo 
Góes Junior. Obso"ações do Sr. Presidente. Discurso 
do ~r. Eufrasio Corroia. Rejeiçil:o do requerimento.-: 

• Con\1nua~o da 'YOtaçlo de parceerea das eómmiss~es 
de lnquerito.- Eleiçlo da moaa. 

A '1 i i horu, áchr.m-ae presentes os Sra.: Mo
l'eira de Barl'OI, Aft'onao Celso J anior, Sinim bú 

Junior, Costa Rodrigues, Valladarea, Soares, 
Schutel, Alves de ·Araujo, Joaquim Tavares, 
Padua. Fleury, Augusto FJeury, Ferreira de 
Moura, Zama, Prisco Paraizo, Satyro Diis, 
Franklin Doria, Prudente de Moraes, Carlos 
P ·xoto Dias rneiro Bernardo de Mendon a 
Dantas de Góes, Adriano Pimentel, Gomes de 
Castro, Ma.c-Dowell, Martim Francisco, Affonso 
Penna, Camargo, :Maciel, Silva .Ma.ia, Leitão 

' ' ' Bulhões, Ribeiro de Menezes, Cas~rioto, Amaro 
Bezerra. Rodrigo Silva. Diana, Alvaro Ca .. 
minha, Lourenço de Albuquerque, Bario do 
Guahy, Henriques~ Mascarenhas, Bezama.t, Al
coforado Junior, Araujo Pinho, Carneiro da. 
Cunha, João Penido, Werneck, Andrade Fi
gueira, Salgado, Eufrasio Correia, Alfredo 
Chaves, Joaquim Ta.vares, Carneiro da Rocha., 
L~an~ro Maciel, Carlos Affonso, Candido de 

cisco Sodré, Felicio dos Santos, Silva Ma.fra., 
Antonio de Siqueira e Ulysses Viannl.. (7) 

Falta com causa participada o Sr. Epami
nondas (i) 

Abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as acta.s das ses~es 

de 7, 9 e 10 do corrente. 
O Sa. fo SECRETARio dá do seg11.inte 

EXPEDIENTE 

Offi.cio do Ministerio do Imperio,de 9 de Mar· 
ço,em respoa a ao a n. e o correu e, e
cla.ra.ndo que, por telegramm& dirigido ao pre
sidente de Pernambuco, ordenou-se a remeua 
do livro das actas de Itamàracá e a do de notas 
do escrivão do juizo de paz onde foram tran• 
scriptas as referidas actas .-Inteirada. 

E' lido, apoiado e posto em discussã:o o se .. 
guinte 

REQEB.lMENTO 

Requeremos que se req~;~isite, com urgencia, 
do governo o seguinte : 

t.o O relatorio que o presidente da provin
cia de Pernambuco fez ao Governo Imperial, 
dos acontecimentos havidos darante a eleiçio 
do 1.0 districto da mesma província. 

o • • • 

como complemento ao de· 3 de Dezembro de 
i884, sobre os factos occorridaa na igreja ma· 
triz de S. José. · 

3. o Os Telegrammaa trocados entre o Gover
no Imperial e o presidente da. m~sma provineia, 
sobre a eleição do mesmo f. o distrieto. . 

.Sala das commissõas, em 9 de Mar~o de 
1885.-M. A. àe Araujo.-Joaquim TafJa· 
res.-Samuel Mac-Dowell.-Bento Ramos;-: 
JoaqtAim Pedro.-F. Doria.-Jose Marian· 
no.-Al"'C&ro OtJminha. · 
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O Sr. M~c~Do""W"ell:- Sr. presi
dente. quando a.pregentamos e::>te requerimento, 

. nattJralment,~ por eq.llivoco,deixái:nos de mencio
nar. no 3o ponto a l'eq Hisiçã.o dos telegr<lmmas 
relativos à apuração geral da eleição, que 
tawbem foralll edidos elo interessado o Sr. 
Dr. Manoel Portella. 

N•!Sta sentido mando :i. mesa. uma. emenda ao 
re uerimento. 

. -
. V••n:i á m ·sa, é lida, apoiada e posta em dis
cussão conjunctamente com o requerimento a 
seguinte 

Emenda 

Áo · n. · 3 do requerimento acrescente-se - e 
respectiva aput·ação geraL 
· Saladas sessões,U de Ma.rço de i885.-Mac-
Dowell. · 
· Não havendo quem peça a pala\'ra, é en
cerrada a discussão e a.pprova.do o requ•~rimento 
com a. emenda.. ·· 

E' tambem lido,apoiado e approvado sem dis
cussão o seguin~e 

. A 3a. commissão de inquerito requer qae se 
solicite do Go\'erno que peça por telegramma a 
remess:t do livro das actas d& eleição de de
put.:do geral, do 8° districto de Minas, na. pa-
rochia dos Arrepialos. . 

Sala das commissões~ 9 de Março de i885.
Mal·tirn Francisco.- Carlos Peixoto.- O. 
da Cunha.- Sigismundo.- Ribei:·o de Me-

. · ·- - ra io Correia. 

: O Sr. Ma.rtlm. F~ancisco (para 
negocio urgente) :-Sr. p;·esident •, vai s~ pro-- . 

' ministerinl me distinguiu na eleição pas;;ada. 
com ~eus votos, quero evitn.r qualquer equivo
co, em d··finir a. minha. poaiçlo pera.nte o go
verno d~pois das recente• nomeações de ma
gistratura para a miRha pr·ovineia. naa quaes 
entendo que ella foi tratada. com inteiro menos
cabo. 

O Sa. CARNJII'RO DA. RocHA (minist1·o ela 
agJ•icultt~ra) :-Nio apoiado. 

O Sa. MAn.Tirtl FnANCiaoo: -Eu pretondia. 
ser breve, ma. .. ~ como o nobre mini,tro da agri
cultura. me contraa ia, e costumo l'esponder sem· 
pre ao pé da lettra. devo dizer que os motiv~• quo 
me levam a esta. declaração são os aegutntea: 

i. o Acaba de ser remo':id~. para uma das 

um inag!str.tdo que considero pessimo c'?mo 
j11iz, _ (Ntlo apoiados.) Não . t.enh<? que . ~tzer 
naJa a seu respeito como cavalhetro, mas elle 
foi chefe de partido na comarca de Belém na. 
minha provincia., e da.hi qua.~i que. por ser ge-

. ra.lmente mal visto como .juiz partidario; r~mo
vido para: úma comarca; ·em que pudesse causar 
me 10s pré juizo ás partes. : 
. Para. premia.l-o uas suas excellentes aptidões 

judiciárias, acal>a o góverno de removei-o pa.ra 
a comare'l do Rio Claro, ·de que é séde uma da.s 

V. I. -34 

primeiras cidades da provincia de S. Paulo. 
Ahi, onde o partit1o liberal é i10portantis;;imo, 
recompensado pelo governo de sua cond,.cta, 
pronuncia.dament~ part1d ria, cheio d~ jubilo 
pela pa.l10a da victoda que lhe engrinalla a 
fronte ter 1 sem duvida de " ..,..uir · 
çoada trilha, de ciPvidir a popuhição do Rio 
Clari) em filhos dilectos e entea;fos repdlidos. 
(Mui tos apartes e 1·eclamações da ba11Cada 

I o • 

A cama.ra. vê: os apartes e a!'> contrariedades 
que partem d!:is. bancadas conservaJuras são a 
compl ta confirmação da. minha asserção. 
Um ·cornbateute tã,• distincto, um tão fervoro
so asseei.. do conservatorismo, não é justo que 
veja posto á margem. 

Não creio, Sr . presidenle, que, ·perante o 
ministerio, o partido lil>:~ra.l pa.olista représen
tado aiJenas por. V. Ex •. e por mim, dev•1 ser 

leraneia. pehs emigraçõ~s. 
Senhores, por maiores que sejtm os meus de

sejos de viver sempr~ Je p•~rf~ito accôrdo com 
o governo e meu par 1 o. en o um wan ato 
que me foi confiaJ.o pela provincia de S. Pa.ulo 
e que hei de levar incolum~ ao t?wulo, mos-

Já que a. p•·ovincia de S. P.tulo me confiou os 
seus legitimos intereeses e que foi infeliz 
ua pugn:L eleitoral, só manda.ndo a .este r ... cinto 
como representa.nte'i lib,·raes, o disLincto pre
sidente que dirige os nossos trabalhos e a mim, 
e achando-se est~ como que tolhido, pela. po;;i
çilo que está. occupa.ndo, de vir muitas vezes á. 
tribuna,a miro mais frequentemente incumbirà 
esse trabalho. As~im o gene1·oso partido libe
ral a. ue erten o e cu ·a derrota. em minha. 
pTovincia. foi t:,lvez motivada por falta de dis
ciplina. A de ordem, defeito geral de todos os 
partidos liberaes, nem por isso deixará. de ter . . .. . - . 

A nomeação do Sr. Angelo Pir••s Ramos para 
a. comarca. do Rio Claro é uma verdadeira c:•la
miJade, -digo.:.o aqui e hei de dizol-o b1~m eo
lemnemente pela tribuna universal -a im
prensa, o contra e,.~a nomeação me revolto; ao 
passo que alli estava exercendo jarislicçlo um 
Juiz illuatra.do. sêrio. honHato e onera.do de fa~ 
milia, o Dr. Virgilio de Siqu·•ira,a quem seme
lhante remoçAo. exrbora. legalmente feita, vai 
cauaar sério• embaraço>~, aem que aliás tivesse 
para i-so contribaido quer dil•ecta quer indire
obmente. 

Declaro ma. ia ainda: como a provincia de 
S. Paulo e1tá servindo de receptaeulo doa in
eor•rigiveis, esrá feita e publicada. a nomeação 
de ~~ outro juiz pa~tidario para a comarl!a do 

A provincia. de S. Paulo .tem bastante altivez 
para. resistir a. essas mutiplicadas a.ggre"sões, · 
e os signaes de desdem ~ue o governo lhe dà 
pac.;sam por sobre a soa cabeça altiva..t. porque 
S. Paulo, a despeito da má vontade dos go
vernospertencen,es ao proprio partido, progride, 
prospéra e desenvolve-se por si mesma. . 

Tenho dito. (Mui to bem de di1w·sos pontos 
da cama1·a). · 
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· O $B.. PllEIW>Dm& :-O !equerim.ento de ' Pern4mbw.co 
vg.eueia. deve' ser objecto de ieL;DerapO' da ca• . . .. 
ma..·ar Peço- ao nolmt d··pO'tlli:Jo _qae: form.ole: o N. Bi.-{885.-~r-: Be_nto · Cecilianodtls. Sa.n.-
sau r;•qaerimento •. afitD• de•<!ill8: a~ra aeelare toa Ramos., pelo H dtstneto. 
si o a."sumpto é ou não negoeiotJrtente-..· · I N .. 82.-:1835.-: ~- ~ntonio Gonçalves 

• • J -

breves c nsideraçõ ~s que fiz e qae definem a 
minha posição. · 

r .Fr~ncii!'ICO Sod .(mJnistro 
da-just·~n.) :.-Sr. preai tente. acabo de- o1!1Vir aa 
rel!'hmações do honrado doputad~ por S. Paulo e 
lfmitar-me-ei a; dizer qrre S. Ex. não tem 
razão·. 

O faeto paasou.-~e da seguinte fórms. ~-
0 Dr. Angelo Pires Ramos. juiz de· direito 

d& comarca do Espi:rito-$anto. comarca de 2• 
eDtràoch, pedia remoçi·1 para a comarca.. de 
S~ João do Ri() Claro, d6 i• entrancia. Deade 

ou'Ve apenas remoçio .. 
Jalgo· que um juiz. q·ue pede remoção- de uma 

com rea de 2• para outra de :1• eim'aneia, não 
pó-_.e deixar de ser anendido, desde que· não 
h~1a ra.zões pelas qaaes não- possa ser atten-
didO:~ . 

Com esta declaraçio julgo tP.r reapondido ao 
honrado deputado por S. Paulo, de quem o 
~erno fôrma. o melhor eooceito e preS'ta subida . . . . . 
raes desta casa, aos quaes S . Ex. jámais dei
xar& de prestar o seu apoio, em respeito ás 
Dormas de coherencia e solidz.riedade ue o 
evem pren er aCI parti o a qae s perten-
e&mo•~ 

O Sa. EuFllASIO ÜORRBI.A. tem de pedir o 
ad:amento de um dos pareceres qae estio dados 
para a ordem do dia. Con.snltaao Sr. Pre~:~ilente 
sobre si é esta a oe casiio de pedir tal adia
mento ou si deve aguardar que seja annancia
da a discussão desse paracer. 

O Sa. PnliStDENTE.- Na oceaailo de ser o 
parecer submettido á. votação. 

ORDEM DO DIA 

Vobçio dos seguintes pareceres das com~ 
missõea de inquerito: 

Slo approvado-:: em todas as soas ar 
segn 1nt~i pareeAres ; reconhecendo deputados 
pelas províncias de 

M. inas-Gerau 

N. 78.-i885.- Barão da Leopoldina pelo 
9° districto, • 

N. 79.-!8~5.- Dr.- Eduardo Augusto Mon· 
tanJon pelo i6o diatricto. 

N. 80.-1885.- Dr. José lgnaeio de Barros 
Cobra, pelo f2o districto. 

N. 83.-!885,- Dr. Ulysse3 Ma~:hado Pe
reil·a. Viallllay pelo i ()o distrido. 

-se a vo açao· o parecer n. 
i885 que conclue pelorecoubeeim·•nto do Sr. 
Dr. Mignel Joaquim de Almeida e Castro pelo 
5° districto ·do Ceará.. 

., 

ao Sr. Dr. Miguel de Castro. 

. Assim, já tendo a camara riqu1sitado do po
der competente o livro de juramento dos jui~es 
de paz., o orador requer a S. Ex. e á casa. o adia
mento deste parecer por oito dias. 

O Sa. PaEBIDRNTE :- O nobre deputado deve 
mandar o seu re-1uerimento por e~cripto, 

O Sa. EuPmusro ColUI.JU previne de~de já a . - . . 
querimento d·~veria ser feito no · dia em que 
fos~e lido na m~za o pare~r; mac:, por delibe
ração d& S. Ex. e da ca~, os pareeeres deixa-
ram e ser 1 o-; e oram a Imprtmu•, or BSO e 
que fez o requerimento Des~a oceasião. 

O Sa. PusiDBNTB : - A oecasiio regular 15 
agora. · · 

O Sa. EoPHRAsio CoJUU:A. : - E' apenas para 
prevenir a objecio. 

· O Sa. PRESIDENTE : - Em sessão aberta os 
precedentes da casa e.·tmittem sempre reque
rimentos desta · ordem, para serem suj .oi tos á 
deliberação. 

Vem á meza .. e é lido, apoiado e entra em 
diseusaio o seguinte : 

Reqaerimsnto : 

n. 84 sobre o 5° districto por doze dias. 
. Sala. das sessões, H de Ma~ço de.1885.- E 
0f1'1"1eia. 

O Sr. Zamacomeça obsernndo que, 
t~Ddo o Sr. presidente recebido o reque· 
nmento do nobre de.Jutado pelo 1 o distri~ da 
província do Paraná; não resta. ao orador- seoio 
s11jei~r-~e. á de!iberação ·de S. Ex .• prestando 

· a obe:ben~ que deve ~ deciaões do preaideute 
da callllU'& dos depubdos, bem qne lhe pareça 
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q:Úe é ella maniff!Jitamente .oppmsta :às 4is- 'tad.Os qae se sentam ua bancada fronteira, 16m 
posições do art~ 74 do regim:ento. de q~e _não concorra a camara para a preter.i~ 

Sabe p ·rfeitamente que S. Ex. pô le .a.l- de direttos sa.grados de .um col!ega, que·deve 
J..e~ço·r J:.lrecedentei havidos em epocas s-'Dte- ser hoje t"e:?uhecido e jura.menta lo (aparte~)~ 
riores, em virtude da.s qua.es vo~ijea le pa- como tem stdo aquelles aos 'q:aaes até·boje 

. "' . . ' .. . -. , 
que pelo modo porqu~ está redigido o al'lt. 74 · .exellcieia de suas funcçijre :. 
do regimento, o a.d amento não -pode ser tp-'L"o- . .(Apartes dos Srs~ F &li cio dos Sant-os,· P~-

. : ·a ai . ma enão e]o de- nido e ost:ros .Srs. d u.tado • 
:putado a quem cabe a vez de fa1lar {Apoiados). : Dirigún..io-;se ·ao .sr. Penido, -o orador pon.:. 
· Ora, si esta materia não tinha discussão • .Jera que S~ Ex. faz bem ~m lem:bra:r-lb") que 
(4poiados) o adiamento não podi~t ser '{lt'"poRto, : não é ne1:ess•·:rio ·e~lta.: :&lg-uem. para cúmprir 
porque nenhurn dos Srs. deputtdos podta fa.Us.r, ; o seu dever ; ·mas, 1n.fehzmente, ve-se que nem 
visto como discussão não havia. (Apoiados e; sempre as .noçõe;; do JU'ito sãc) .as que lbais pre
apartes). ; dominam nas deliberaçõ3s da camara. íA.Par-

Est3. é .a questão de oordem .que lhe pa.rece t tes). 
· inteira.m~>nte li:roi?a, mas deixando-a de parte : N~ irroga oma injut•ia a ningu.em no pedido 
entrar~ na. aprec1~ do ateance e valm <lo; que fez. pelo con.tr.a.rio; e nem o nobre · de-
req11erunento aJ.)rc~sentado. utado lhe deu•o anarte à;J a n 

. 
i\?roa tinham •1esapparecido. 

O Sa. Josi MAa.IA.NNO:- Tinham-sequei-

O ~R. Z.uu e_ontinu!'-ndo diz que é portanto 
materialmente unposa1wl que elles ftnham 
dalli a pras~nça da cam·lra dos deputados. 
(Apoiado.~ e apartes,) · 

Logo. rAquerer um .adiamentG sob pretexto 
de virem doCu•oentos que materialmente agui 
nlo podem vir, é simplesmente adiar o reconlie· 
cimento de um deputado, preterii-o do direito, 
que aens commitentes conferiram-lhe, de tomar 
parte nas deliberações da ea.mara.. (Apoiados. 
tUJo apoiad.os e apar·ces .) 

E. tanto mais inutil e desn-ecessario é .ore
queriwP-nto, quando e cerllo que perante á <lOm
missão primqira. de inquerito foi apresentada 
eertidio authentica ..• 

O Sa. F. BELis.uuo :-Certidão falsa 
O SR. Zuu responde que nlo se arti

cula uma accusação destr:~s, sem immediata
mente exbibir-~ prova.s. (ÃpO'Ü»l'O:S e ap12.rte$) . 
A fraude nio se presam.e,pt"Ova-.e, a d884e que 
os aobre".deput.1do's não podenm provar afal
aidade da certi .ão, ella é de direiâ) conei.derada 
verdadeira. (Apo :ados e apartes.) 

Nestas condições, eomqua.nt;o o or.ador ·saiba 
q"al a dit'f!'CÇão que eoslumam. ter ewtaa w~ 
C)ietl na. ca.mara, nio lleeita. em ap~llar para. o 
espiritG de j118tiça da mui toe dos nobres depu-

ordem cuja analysa a exame deu este .re;;ultado 
não póde ser adiada por motivo de um requeri
m-ento qtt~ tem por fiJIQ .,P.quisihr livros que 
não existem~ E~p ra. }JOia, qae a camara Te• 
jeiLe como deve. o requerim-ento qae foi apre
sentado á mesa. 

o Sr. Mac-Do"'Vell pretendia apre
sentar o requerimento que foi enviado á mesa 
pelo seu honrado collega de oppo;;içlo.. leputaio 
1?ela. provinoia do Pa~aná. Era até um uevtr 
seu. A. re.;tricção com que &<s'ignou o parecer 
da eommia,il:o i1upunha-lhe a obrigação d~, pe
rante a ca.mara, re ~uerer o adiamento do pare· 
cer na conformida~e de pr·~celentes que .não 
indicará, porque vem annotados ao proprio ar
tigo do requerimento citaJo pelo nobre depu-

o q u aca ,l · ar. 
De mais, esta que;tão .Je.ordqm de que tanto 

se oceupou S. E~. , està .dcrimida desd'l que .a 
presideneia. da ea.mara, a quem ineambia 14e.ci
dil-a, submMteu á discussão o regimento .de 
que se trata. 

Assigna.ndG o pal'8eer, -o orador- decla.'l'Ou 
c com restri:oçio tCJUanto i -eleiçlo .cfe Maria· Pe
reil'a, que in8ue no ftsa!:tado gerirtl do dism.cto 
-eleiwal, vi~ lO enteDd ~r que 96 pêde '881' Jlll
gada pela oommi ;;sio depo's dl3 <satisfeita -a re-· 
qusiçio '904ada pela. ~amara das deputados, -so-. 
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· bre o. Hvro. de~termo'3 de juramento. dos jaizes 
· ·de paz c.la parochia. 1> 

Coher~nte com esta opinião não põdq o ora
dor deixar de manife~tar-~e em apoio do 'i'equ~ 
rimento que ae ·~stà diseat1ndo, e saccede:1do 

o impu~nou, vai demon,·.t.-ar a improcedenc:ia 
dos mouYos~ com que S. Ex., tornando ahas 
calor dec:;usado em uestõl3s semelhantqs ro-
curou mm;trar qne o requerimento. não po.lia 
ser approvado pela eamara e attribuir uma in
tenção ao honrado de:mtado que o apre3entou, 
.a qn~l sem duvida S. Ex. nào teve. 

O Sa. EuFusro CotcR.EIA :-Apoiado. 

Não só o nobre deputado que impu':nou ~ re
querim,mto como alguns dos membros . da. 
maioria liberal, P.m aparte. declararam que a 
camara, approvando o r·:querimento do no_b:e . . . 
Ção do livro. do t rmo dos juramentos dos juiz-es 
de paz da villa de Maria p .. reira, o fez com a 
condição de não se sus enderem os trabalhos 

a · a comm1ssão, re .:~tivamente a este processo 
eleitoral. 

O oràdor invoca a att9n~o da camar& ou an-

tinh~ de loávar-6e, que esta paroehia nã-1 ~ .... · ~· 
1luia ·no resultado gAral da el~ição. . . : · · 

Com. toda a 113a.Uade •. q uan 10 se trato11 do 
requerimento do Sr. Mendonça Sobriuno, · .. ó 
orador deu estas mesmas explie~ções qu~_devem 

A cam·tra sabia, poic:;, pel"f~tl.amente. em qae 
condições a eo;nmissão de inquerito havia re

eitado o re uerime.nto do Sr. · Barão de Ca-
ninde~ A eamlra:. via que não foi apresentad!lo 
emenda algu10a. ao rP.qllerimento do Sr .. Men
donça Sob. inho e votou pela necessidade dP.sta 
requisição, som restringir de rno·io al~um, sem 
estabeleeet•. clamula alguma ou condiçào. Pa
rece-lhe pois, que a camara, pronuncia.ndo-~e 
contra um voto da. commissão, entendeu que 
era indispensavel · a t•equisição dos I:vros, 
qualquer que fosse o resultado, ll&ra. · que a 
comruissão se achasse habilitada a decidir sobre 

Q Sa. JoA.QUIM PEDRo: Mas V. Ex. sabe 
que e3sP.s livros não ·podem.vir. 

. a. x Á..c.:.DowELL -v:ai respo~der a isso, 
-porque o nobre deputado pela · Bahia. a.llegoli 
e:>sa obj:n;~ t:>, 

R. OAQUIM EDRO : - , em certeza 
d'isso ~ . . 
. o Sa. MAc:..oowELL abordará. a . essa difficúl.:. 
daie, que tanto tem sido lembrada na. commia-:
missão, ·mas que é manifes'tamente . improce-
dente. · · 

O Sr. Barão de Canindé, contes.tante de!=;ta 
eleição.pel:,tiüe.a ta. C()~tuissã9 de inquerito~ leu 
um téleg.ran:tma. pa..-ticala.r _trn::~m.ittldo dá ~or~ 

municipaes de Maria Pereira. ha-vião sido in
~endiados . Era., portanto, . um . crime . grave, 
um att··ntá.do e.uda.z ·que alli se tinha raticado 

• no ID Ul o e estrutr provas possm~is ,-elati.;. 
~o~mi~~ã?·.o ' .r.ej.eitou. . vamente :ao juramento de que si3 t'rata. Dllbi 
. ·o Sa. ADRIANO PIMENTKL : _ Tendo v. Ex. infdrem os honrados deputados. que CJão é póa.=
vot.acio: i\ f!vor com a condiçlo de nlo embaraçar sivel · u:ais prova alguma~ por'!ue, si pelo:in:,;. 
08 traba)h.os. ~ commi•slto. . · cendio foi destruido o livro; nenhum resulta'do 

dar& a requisição, e, ·portanto, . o _ qtte se ·pre-
0 Sn. MA.c-DOWELL IBndo coherente com o tende com. ella ~ Pretende.;;:se buscar a · certe·za 

voto qtte de1.1 em &lllumptos sr~melhantes, t~ndo do. fa.eto, a certeza da allegação ·que vehi i~ 
votado p~r!L que fo.saa deferido o requerimento mente por um telegramma; pretende-se in
sem preJUl?.O do and·tmento e ao. exame de -te daga1• prirneiramenta. si 0 fa.eto ê eX:\cto; e no 
proces;o ele1toral; · o qu•1 quAria. diz.P.r esta ca.so de se verificar est~ pon~o,aindá tr11 ta se de 
clausula r àtrictiva do seu vot0 o nobre de.; conhecer a. q 11em attribuir a autoria de tão 
putado o sa.be. Quando o requerim,entó .foi a·pre.. escandaloso attP-ntado; preten ·i e-se in la"gar 
sentado não est11va · ~11stit11~do o . deQàt<3 or~, quem era o intet·essado ew. praticar es"e crime 
Iio,.q~a~ os ~nteres~adosp :Jd~am apres.ent'ar rioyas para apagar os ve•ttgioa de ·um outro crime 
provas, de qu~lqu~r. natureza qq~ ftze~seni que tem toda. a relação com o processo de que 
com que a commi~são, éiitão e.selare~id11. c9m se trata. 
todos 08 doeu'mentos arn. deci li . . . 
iostrucção pr~ces~al. pudesse proferir. eonsc~en:.:. . ·. .. .R • OAQUIM A. V .A.RES: '""""':' ~o~. llma .con-
terceute o seu .vereclictum. Portanto, e.ra · ·po~si- (.1ectur~de V. ~x: · 
vel _q~e s~br~vtessem proya,s ~~ri;l as quae~ oor~ .Ç> Sa. M.A.c-DowELL.acha que S. ·Ex.· devia 
dor. ~«;> po~1a .contar ate enta.o. e. q:ne tornassem ate .reforçar a:s~a argumentnçã.o, pórque·a ies~ .. 
desnecessar1a semelhante r eq 1ustção. · · . peito.· de. · U.~f .. itos · ha · ot•ganiza ção das ·ruesa:s; 
. ~is ~ motiv.o por que qea o seu voto ao. re- S. E-x. t~m uma ·opinião mais rádical ~o que ·a 

qu ··rimento sem· preju: zo do . an«lamentq do do orador. . · · : · · · • . . . : . · : ·. ·.~ 
p~cesso,, porq.~e . podia ,por ·doçu~ento super~ :P-ortanto; si se : argue~que o Juiz,~de paz ·que 
venientes verifi.ca~ · qu!=l .não . era nec.easaria a funccionou . naquella - ~esa,- n.ão :-:~~.~àva. ~jura!" 
requisição·. e. alé~ · diSiO podia ~erificar depO.i~ meotado ; si ~e 8.1'g11e :qúe a. ~destr.oiçào do liv~O 
pe~ declarações d9, honrc.!do J;elator, em qu~ teve por ·::fim apagar in.teiram~ilte os vesti@:!os 
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daquella · irregu~ridad~, o orador inquire aos 
nobres Srs. · d•1p.atà.doe~ si diante do voto da 
cam.ara que bem·ou mal entendeu, que a requi
sição _era necess •ria, póde-~e hoje, antepondo a. 
opinião dus membros d .. ~ hon~da ia. co10mio;;~ão 

si S9 póde entender qu11 a requisição não· é 
mais necessaria, qu') está. provado que o livro 
desa.pparece ,, que. está provado que a certidão 
e ver a etra. 

O SR. JoAQUIM TAVAREs:- Fez-se a requi
sição, mas não s~ disse para que fim. 

O SR. MAc-D.:rw.&LL não póde fa.zer essa. in
juria. ao alto . criterio do. nobre deputado Si 
S. Ex. lêr orequeriiDel;ltO e a discusSão que 
aqui houve e em que tornaram part.,, o· orad.or 
e o honrado presi Je ·,te dà i a · com[Üissão, verá 
qu·~ a. caiu ara. não podia Pl'~tic I r o actó, _qu~· ô 

· ã · · · · · a u · r i-

c~mpre o seu dever;· S • . Ex. conclue que o 
orador entende que os outros não o cumprem 'I 
Portanto o a.part~ do- nobre deputado é, como 
se dh em linguagem forense, impertinente. ' 

O Sa. JoAQUIM TA.VA.B.E.s:- Na o;in~ã.o. de 

O SR.- MAc-Dow:ELL tem muitas vezes dito 
perante á 1 a. commissão de inqu1~rito: · • erro 

• ·as tenoo a 'r'/Ultag-em de 

Por uin !aio, quando queres recusar . a ap
provação do requerimento do l:iaràode Cànindé, 
dizeis:- Não basta a allegação de_ um simple~ 
telegramma. pa.rtlcu ar para que a cornm1ssao 
defira · á um requerimento isemélhante·. Por 
outro lado,.quan lo quereis provar a inutili.lade· 
da requisição, dizeis~- Basta. este telegram.ma 
particular para prova -cabal e completa · Je que 
o ;ncendio se deu. E' pois uma contradição 
manifesta da vussa parte. · -. . : 
- O que é certo P: que a camura entendeu, e na 
humilde opin.io.do orador ent.,nçleu muito bem-,: 
e aléru disso .é ·mataria . vencida, que essa re":' 

O Sa • Joio J?ENlllO dá. .u.m. a pa.rte • . 
O SR. MAc--DoWJ:LL respOJ:!~~ que ·o nobre 

qu»:ndo por engano de. uma informBQUO O eputa O VOt•IU COntra, mas presum~-se que a 
ora~or conveneeu-se de que a 0leiçAo de Maria camars. proced~ bem quando vota mesmo con
Pereira niu podia íntlair rio rt•sultado· geral do. tra. S. Ex. t contra o orador ou contra· quàl-
eleiç.ão, prof·~riu sem a menor hetitaolo o 11eu quer outro deputado. · : 
voto em favor do candidato quo e rüconhecido Nutaa condições pergunta. : qual é a objec-
pelo pa1•ecar. _ çlo que se lev:1nta ao procedimento que hoje se 

quer ter e que é eoher~~n_te com o voto da:ea
. O Sn. JOAQUIM PEoRo:- E' que V· Ex. nlo ma.ra anter1ormente profet·ido ~Diz-se que nós 
tinha tb tle arànho. p!ira. •~ n pog-a..r • temoa a intonçuo de protnJlar. E' u111a · otlensa. 
· O Sa. MAo DowELL diz que S. Ex. foz uma gratuita o infundada contra n opp:.sição con~ 
injuria ao aau caractol'. Nunca so apolfará. a let·vadora que ató agora não , tem lançado mão 
te_a~ de aranha. S. Ex. poderá t tr tanta. isençlto de aemelho.nt"' expediente. Cow que funda
de animo como. o ora ór. porém mllil, nilo. manto e porque viriu.~no!o; . nós . Rgora t~nç.ar 
NAo se deve fazer aemelb -nta injuria a_"qnem ml.o do expeJiente de protellação, a propos1to 
tem pro~edido com a imparcialidade de que da eleiçlo do 5 • . districto do c,~ará, ·;>ara im
tem dàdo provas até hoje no· exame de todas as pedil- o reconhecimento do . Sr. Dr. ·Miguel de 
q~est?e.s sujeitas fi.ia. ·commissão de_ inquerito. Barros 1 Com qt.1e direito se póde entc:'&r nas 

ua quer que seJa o conce1 _ qaa os o .. r1: os ':" noss si e ç . 
putados façam a seu r« sqeito, se manterá sem~ 0 SR: Aonr~No PIMENTEL ;-, Já. tem havido 
pr~;· na , posição de· ·cumprir religioãa.mente o tres requerim~i:tos semelhantes. . _··, 
s~a . ·dever, • quer_ c~mo membro da commis-
8-a . o SR. MAc~ffOWELL não quer entrar nessá o ••••• 

O Sã.. JoAQUIM:T.&v.A.R.Es: ~ Toda a commis
são proced~ igualmente. 
·- O . Sá:. : ·MAc-DôwELL pergunta. ao nobre ·de~ 
putado _dondP. tirou s. Ex. a conclusão de que 
o ·orador. :fazia injuria aos : outros ID:em~ros da 
comm:issãó ~ Pois, porque o orador -diz : que 

minudencia, mas acredita que a mémoria :de 
V. E-x:.. não é muito feliz. ; • .-. ·- -

o orador não veiu á tribuna pelo . desejo a e . 
int.P-rvir ei!l uma. discusaão que . eeria perfeita.-:' 
maiite êlucidada pelo -honrado autor do l'eque
rim:e·nto,~•mas-entendeu que, ·havendo ·assigO!ó 
o parecer coin a restricção declarada, era dêve~ 
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.eu im perioc;o vi r justifica.l-a perante .a eamara a.preseDtoa o reqaerim·~nto .par.a 'q n-e viessem • 
e demonstrar que a primeira. e"mmissio de livro-s da -eleição de Maria P.ereira, éa., em 
inqoedto proee.te~ no se11 humilde entender, . poocae palavra.~ que eatão proferi, dedaM •que 
de mod·..) não regul-o~.\", a.nt.epondQ & 1m0. oplniãe es.se ~uerim.enb<> h.a.'ri& t:;ldo f~itG d:ua.s vezes 
ao vencido na camara. pelo Sr • .BaJrão de .C~:~.nilfldé per.ante a ia. '-cora--

Entend · ae deve ser vota.do o re aerimento, mis -ãa -de· in ueri-to~ e ae esta. não o -ti!lh.a 
ficando adia.do o parecer; vai, porém, adduzir a mittido. 
a esta eonclas~o do re'luet<imento ~m?a -obser- o S:tt. MA:C-'DowELL :_A :znaiori:a da corn
~ç~es, -que, ~'l forem JU~ge.d" ea.bt-v<n.s, red.u.. missão. 
ztra a etnendaa ; ams, s1 os nobre 
ent"ndem que nlo o são !l.io te!"i duTida em O Sn.. ALVES DE ARAUJO:- Desde que eu 
abrir mio dellas ' falla em eornmic;são, ·estã entt-ndido q'l'le me 

Em taes condiçÕes, pa.rec,_lhe que seria mais refiro á lllai-oria ·que é quem delibera. 
eurial de~olvel" á._ co~m.issão ~ . ~-receT ~ pat>a () 'SB.. ]íh-c-DowELL ~- 'ra.mb-em d-a. -primeira. 
qtte dep01s de sattsfetta a. reqatst-çao, senio-lhe vez. V. Ex. falloa em unanimid;:rde da com
enviados os esclarecimentos solieitados, -ells. mis :ão, ·o que eu tive de rectifi.ear. 
podees~ reconsi i~rar a xnateria e proferir o seu 0 s A A . . s d 
TOto cumpri Jamente esclarecido sobre o as- a.. LVES DE_ ~AUJO ·-· e a -O~tr.a vez 
aa.mpto d le · - eu fallet em unaJumtdad~ .. agor 1 fallo -~mples-

a. e :çao. mente em <'ommissão, .refiro-me à maioria.. 

foi o pr~prio que declarou-lhe n:1 com-missão~ 
e!'m to a a balda.de, co~ ~~da. a. boa. fe, qu-e 
tmha reform td-o a. sua. o tn1ao. 

O Sa. J lAQUIM PEoao;-Sim;senhor; V, Ex. 
pó de referir o incidente ; não é dess.iroso~ 

O Sa MAc-DowELL louva até ~ oBa fé d<!l 
nobre depuw:lo ; S. Ex. declat'OVl qae tinha por 
e11gano dado uma informação infun<lada, e com 
relação á. eleição de Maria P~reira, e rectüi ... 
~va-a, razão pela quaJ o Ol'ador altel'Oil tam .. 
bem o seu voto, e ent:il:o assignou eom rec;tric~ 
~ea o paree~r. Como, pois, póde V. Ex. di2er q, . . . -

slo ca.baee. 
O Sa. MAo-Dow:mLL ent~ude que os hoa

rado'l membros da comJUiaaio •e eoUoeo.ra.m 
em utn t rreno f,lao: SS. EExas. nlct po-
4em .. ustentar aa suas posiçZSea. 

E11tâ convencido, port11.nLo, que a eamara 
'om d~ votar o adiamento. Si no deCW"ao da 
diaeuaalo fut•em julgadu v.eertwiae &'i obal\rve.
oilel que t'e,, maudar6., de accort.lo com ellas, 
uma r•menda; ai, porém, fór convencido que 
é melhor que fique aimpleamente adiado <) 

parecer até qull l"ja. satisfeita. a requiaiçlo, 
p&1'& que a cam'lra devidamente infurm'l.da 
YN aa conclus~a da commia ·lo, o orador, 
tambem, visto que nisto nlo vê grave incoa· 
veniente, votará pelo requerimento como ~atá. 

a. OAQOIM EDRO pe ll or ern em ra. 
que a.eha.n..io-~e pres&nt&r. deputados já reco
:ah~eido~ _p~la car:nara, e que aind8. nio pres
taram juramento, devem ser convidados a fazel-o 
immediatamente • . 
Pre~tam juramento e tomam assento os Sr.~. 

Ulysses Vianna e Silva Mafra. 

. o. S:r . .Alves de Araujo a- Sr. 
pl"S!Jllente, deve V. Ex. e a. eamara. recordar-se 
de que-> quando o nobre deputado pelas Alagc)a.s 

. - . . 
q • f 

preeisavs. do livro em que se la.nçaDl os 
te-rmos de juramento dos juizr>s de pa.z d8o pa.-. . .. ... . 
mas, cortlo o nobre de,Jutado re,ruet' 1:1. ã. ·camara 
que tal livro viesse, ~m.. ns. ·qualidade -de 
deputado, votei por ·esse ll"eq-u:edmenllO. 

O Sa. F.B.A.NCisco 'BELlSARio : -A eommis
são é um tribunal àe con'Sciencia. 

O SR. ALvEs DE AiUU.lO: - ComprehP.nda 
.V. Ex. que a VQtação d.~ -eamat·a não pQd'l ~b.ri
ga.r as commissôes de inq uerito, e est1os .nio 
estio adstl"ictas a rec~b~r .odens no S'!D.tido 
•"te. much.a. .que devem impri01ir aos seus tra
balhos. 

O SR. ANDRADE FIGIU.IIU: - Oh ·! Então é . ' 

putado vem r~clam:ar perante -s. cama.ra cuntrt 
demora de pap"lis, s. eamara não tem compe
t'lncia para constre.ng1r a I"Ornmissão d~ in
querito a dar urn rareecr, quando ella d'lclara 
que nlo e!ltó. habilitad~:~. a faz~l-o. ( Ap Jiados.} 

Eis aqui a posiç'o da. eo..uwis~ão de inque
rito, a cama.ra nlo d~l~-be r.a. a. respeito de uma 
~l~içlo senio quando esta. eleiç~ é rela:tada. 
pel.a coaunissio de inqu 'lrito, não é uma com
misdo commum, n!o ê uma delegação da.ea
m.ara, porque nem ó nomeada pelo presidente,. 
n?m eleita pala easa. ;_tem a sua pos;o§o defi
nida. e restrtcta no regimento. 

Por conMequencia, St·. presidente, d~>clarei, · 
eomo membro da. eommissão de inquerito. gu• . 
ella jã tinha re~lvido que nã ' preeisav.a da.

oel e ocumen • a 
taria. para que elle viesse. 

O Sa. MAc-DowELL:-Para que fim V. Ex., 
el.!mo deputado~ votou p~ra que os liVI"GB 
VIessem t 

O SR. ALvzS DE. AllAUJo:-Para .satisfa-zer o 
nobre deputado que eu Die sei para. qoe os; qoe· 
ria.; está declarado no discurso que na. oceasião 
fiz. 

O nobra deputado merece-me oonsidef89ãG 
entendendo que não .havia inOOJlvenieJleia para 
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os · trabalho& da éomm:issão,. votei nesse sen
tido •. 

Mas porque razão ae apresentou e em que 
C61ldições se apt"Psentou semelhante reqaeri:,. 
meD:to pe·ante a eommissão l - . . .. 
acabo, de· rec··ber este telf'gramma, comm•tni· 
cando· qne a casa da. camara de Maria Pereira 
foi in.vadida e 08 livros tiveram sumiço. 

eço que a camara os epn os requtsz 
esses' .ivros. 

Quem assignou esse· teleQ"ramma ~ QuP.m o 
m;g.ndou ao S1· . Barão de Canindé 'f Não• o. Bllr 

hemos Desde que se tratava do. um docrtmento 
lido perante a comm:issão, elle psrtencia.-lhl'l. 

Entr•·tanto. S. Ex. não· diz· quem assignou 
esse telegramma, quem lhe mandou referir a. 
noticia nelle contida. 

Ora, Sr. pl'e.si.~ente,. acha V. E~--· natural e 

se lê que· o i o juiz de paz Franciseo Antonio 
do Nascimento e Sá, presLou J•:ram ·nto, não 
i oh.damente restou-o com todos os verea-
d'orea prestou-o com todos os juizes. de paz, 
que a.,;;signaram o termo de j uraror>n.to, 
em 7 de Janeiro de 1883; acha V. Ex. que., á. 

' isto· não v:•le nlida, por-q11e urn ami.zo do Sr. 
Barão de Cani'ndé diz· que os liVl"oa foram su
mid'Os, vamos ba-sear esses livros '? 

Fandaoo em·sem..Jbante telegTamma, pede-se 
que venha o q'Oe foi sumid'o 1 

Vej~ V. Ex. ondh. vamos parai .. com o· reque• 
riinen-to do nobre devotado pel·o Paraná ; seu 
prazo nâ:o' é de 8 dias, não é- de f2 dias, e 
um rer~uerimento por tempo indefinido, porqae, 

. - ' 

dis.pusiqão. V. Ex. ~o1apr••hende q~! votan to 
hoJe a eamara. o· ad1~mento por t2 d1as. devr\ 
depois vot·•J' outros :1.2 dias. _depois outros i2, 
ate que ven a.m esseS' pape1s que e a JU ga. 
necessarios. 

O Sa. JoAQUIM PEDRO : -E está abMto o 
preceden te para p· dir-se o adiamente de todos 
as eleições . (Apoiados.) 

O SR .. At.v!ls Dll AnAUJo : - Dea.:le q11a a 
eamara julga. o adiamento necP.aario pa1·a que 
ella dF>libere aobre essa eleiçlo. o f,razo de i2 
dias nlo beah, será nece11ario e ··val-o· a 20 
o" 30 o~ias, ate que venha. o livro. 

MH.s, ai temos aqui a certidlo, em q11e e11e 
juiz de paz está aaa gnado, em que ea~l.oaui· 
P '1doe todo~ os vere dores, em que- estio tlSii
g.a· doa todtll os juizes de paz, qae importa que 
se· tivesae· atacado a ca&Dara e furta,& I o oG d do 
aum:~90 a ~ase livro7 Faç·-mo proee~o em ~empo 

-entnderem nf'Ces"'ario,. para ver si os n()IDe:"l 
qu• estio aasignados nesta eertidão são reaea 
ev ieticios, isto é-7 si as assignaturas são ver
dadeiras ou f.1lS:' S; aqui eS'lã.- o documento 
(mostrando): mandem-n'o examinar,. maa não 
se queira protella r o reconhecimento cfe um 
deputado eleito mu=to legitimamente pelo Ceará 
(apoiados), por motivo qlle não qualifiearei 
neste momento. . 

S i eu pudesse aUribuir qualquer outro in
tuito aoa que sustentam. que esta eleição dev~ 

sar adiad& por este motivo, e o. pergunto a V .I<:x.: 
d'a.qui por •liante, qual o deputado; ainda não 
r.ecoohP.~ido, que teria. cert~z:L de s~J-o no tempo 
neeesaar10 l Nenhum. (Apo,ados e ncfo apoi4d0$; 
a.partu). - . , . 
nyma apresentada. pelo Sr. Barão de Canindé, 
&nonyma, poryue a commissão nem coubece o 
signabrio do telegramma. (Apartes). 

' epo1s. r. pres1• en e, e preciso que • x. 
saiba que, na eleição provincial de 1883, este 
mesmo juiz de paz presídio sem conte~tação. 
Pois, V. Ex. ach. crivei que na provincia onde . 
os factos se pass·' m,ond.e tudo isto é mais conhe
cido do que na córte, admitissem um;L eleiçio 
irreg.ul.r, presidida por juiz de p!i~ incompe
tente ou niio juramenta lo '? Pois. hade a c.J.
m;:ra levar seus Pscrupulos a ponto de pa.çsar 
p~r cima deste precedente da a5:s~mbléa p:ovin-

, o ... t 

declarando que si elle não appa.recer nada de
cidirá. em r . ·lação ao reconhecimento do 2° 
districto do Ceará f 

u não quero attr1 Ulr·outros mtu:tos senão 
a necessidade que- os nobres depat dos têm de 
escl.:re(·er-se, (apoiados), ~ns o P!ece.de~te que 

;:, , 
influiria, d'oa·a em dirnte, nas noss s d:P.libe
t'<' çõe~; até como m~mbro.q da commis<;ão de in
querito (apoiados), porque, attend:L V. Ex.~ eu 
tenho dado p:~ra a discussão as contest:·c;ões na 
ordem porque se apresent:tm, tenho reapeit:-tdo 
até: hoje este principio- (apoiados), m:·a, tendo 
competench para dirigir os trabf'lhoa, n ·d, me 
custaria collocDr os meus amigos em fo logar, 
em~ra déase i:-:so Jogar a protestos e recla-

Mas, Sr. presidente, eu estou eerto de que a 
eamara., conhecendo a. impo1·tancia do docu
menLo ue •oi apreaentado, ha de atl'n•ear 
com o seu voto que n!o prec11a o 1vro que ae 
p<>de. Si o livro dea&ppBroeceu. é um• que.,.tlo 
policial, em que a oamara nlo tem de ontrar 
neste momento. 

O Sa. MAo· OowKLL dli um aparte. 
O Sa. ALns D• ARA.tlso:-Nllo quero bu1oar 

o que di ae hont•,m; 1d eu mand, .. JG· vir o 
Diario Oflici.al 1•m q_lle eatlo ae minhl\l pala
vra!!, V. Ez. verificaria o 11\guinta: au nlo 
p reei ao, a commi11Ao tambem nilo proci14& de11t 
livro, mas o nobre deputado polr11 Abg6 ,. pódt 
delle neoe••itar para quallJU8r outro fim, e eu 
n.1o ponho duvida em vot.ar pelo req uer'imento. 
Ora, qoAm ~e pronuncia por eata f6rma perante 
a camara, CHhe em contradicçio no que está 
a.gora. dizendo ~ 

A - X. 1 -
taio para 'responder pela eommissão naquella 
oecasião ~ . 

O Sa. ALvES DE AluuJo:-E,tava, porque a. 
cornmi«são tinha. deliberado d•sas vezes em 
dias succe!'sivoa que :não aceitava o requeri
mento. (Apartes). 

o Sa. PaESlDJ:NTB:-Peço que nlo intt>rrom
. pam o. or;idor. Cada um doa nobres deputados 
ten;1 o direito de exprimir-se quando lhe couber 
a. vez. c;le fallar. 
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. -O SR. ALvEs DE AàAuJo:.;....Sr, presidente, 
peço a,--,~ttenÇàó da camara para·a certidão _que 
foi apresentada, e que os noores dep11tados me 
diga~· si póde ser i_riutilisa.da. por 11ma denuncia 
anonyma. que o ~r. Barão de Canindõ trouxe á 

• '•, o • • 0 . _.• o • o, o ·- • • •' •, # • •. I "4' 

· O Sn:. · MAc-DowELL:_;,;Más está-se descu..;. 
tiíido á _·eie.içã:_ô ,1 · _ · · · _ · · . : · 

Francisco de· P:1.dua. Junior, lllefon<;o Vieira da 
Silva, M noel M.:~.rtin;; Ch Lve:;,Miguel F~rreira 
Marques,VicentP- Cavulc 'nti de Ar: ujo Chaves, 
Jo3é de B ~rros Lima, João Evangelist:~ Silva 
Araujo, Fr . .meio;;co Antonio do N'1scimento e 

o. • o • • 

d~ paz, Pedro Ferreir~ M1rqnes 4., juiz de p1z, 
Valdevino Pim"lnh Lira. 2° juiz de paz, Jo1quirn 
Rodrigues de P.tnl.l 2o juiz de paz~ E nada 

- m:~ts se con 1n a no 1to termo, que e men e 
tindo o adi;Jm ·nto; estou rnostr~lndo que 9 copiei a 16 de Fevereiro de 1~8">. Sabscrevo e 
adiamento alem de não ter fundamen.to, não é as-signo-me·.- O Vf)re ·dor servindo de :-<ecreta
regimentt~l. . rio, lldéfonso Viei,·a da Sil-oa . - Reeo'nheço 
· ó:sa..: :PàESr'DENTE:~Peço ao nobre deputado a· firma supra. de lllefon'o Víiera d·-t Silva.~· 
que não cfê átteiíÇão ~108 'ap·arte8: . ·· · · · · .· Jfort·,lez3, · 19 ~e Fevereiro de 1835. -João 
: o" si\. ÀLVE~_DE.ÂRAUJo:·-:-:-~ãÓ.possod-eixar ' B-r:igido dos .Santos. -Ãnrdbal Pinto No
d~ d :'r . att-3nção -ao meu· éóllega, 0 Sr. M<~c 9't!-.ek·.-- Reconheço verd:t te ira a firma retro 
Dowell. · - .. . _ · ··· · de· Ild~fonso Ja S1lva, por , conh"eimento pro-
. ·sr. pr_esidãnt:e~ não· uero·· tiJ~:ls'diectitit~vou prio;e ~.vist~ t!.o rec?nheci.men~o retro de pes-

. . . . 
. Peço a.o nobre deputado _que não me inter- não por uma~ m~s _pelas seguintes pessoas: 

2 . d (Lê .J . .· ' · ., · 
romp~ pOr. m:_nut íS ;"' epois a.imittirei qual-

• • • J 

· Cértifi: 'o que. r!:)v~Iido o livro em q11e !)e lan
çam os ter~os do· juramento doi vereadores e 
jtiiz!'ls de ·paz deste. muriieipio ·e parochia, ás 
fli~ ·7-1 · v. ~e 72.-· ·nellãs ,·encontrei ·o termo do 
te~~; eeg'li'-i~~é:: · Te~mo · ile· juramento e_ pos~e 

.qu~ ~ ~resta.~am ~s .·cidadã.os ab dx.o as::;ig~a~os, 
d~s C·r~o-; 4e v~~~:'dor~:; ~a. cama~a .muiucipal 
d~~~a.:_':llJ~ :'i.~ ~~~~a-~ere1ra !3 dos JUlzes_·de-paz 
do:~ <b~tr~c~~;; ~e~ta me;;ma vtlJa e iio dtstrieto 

'd~as',do :m••z_"dé_Jail"',iro do anilo do ' na.<Jaimelito 
d~:N,o·;fió Se_n:hor:. Jesus Chrtsto de 1883, · rie ;ta 
v1lla e comarca de Maria P~reira.- província do 

, a· cas~ . . ma_ a m u~uct~ • ; on; e se 
achava. o preo;;lde.o~e .da. m~sma, o c1dadlo Sove
rino Ferr-,irn de· Magalbles, commigo secreta
rio, Ren,fo ahi pt•Asente Vicentli. Cavalc'lnti de 
Araujo ~h~ve;, Migu~'l.Fe•·rei~a ~IM.rque~, Joio 
Evang_ehsta S1lvn .ArallJO• FrilllCl co de Padu<L 
Junio1;,Jo-·ê de Barro~ L:ma, lldefouHo Vieira. da 
Si~v11 e · Mano~ll\hrtin~ Cbaves, aftm de pres
tarem o jur~tm~ntG do cal'go ·le• va1•ea.dot·e~ da 
camara munieiplll da meqma villa, o o~ cidadlo~ 
Francisco Antonio do Nu.~··imento e Sá, Pedro 
Martins C.hf!'ve" e Pedro Fel'reira 1\fe.rques do 
c~rgo de .1UJzes ~e p9:z desta ~eqm•\ villa., e os 
Cldadllo• Valdevmo Punenta Lll'lt, Joaquint Ro
d~ig~e'l de P21nla do cargo de juize'l d•l p!lz do 
d1~tr~cto do Buma.ytá, tudo do corrente qua.
t~teiuo •. pelo mesmo presitiente . lhe~ foi defe-

· 'q!(~:~!~r.~m . s~a. mão direita e lhes encarr~gou 
gue. pe_s~mpe_nha_s~em :fielmente as obrigaçõs 
l~D~~r~_ntas ao. ~ · .. c~rgos . de. verr~ador e juize~ de 
P.~~ a_cu~a ·d~c!~ra,dos: E par:à '·.constar ma n
~O!J: o _S~.· , :P~-~s~·!e~~e .. l.avra~ o p_rese.nte na qual 
~$-~gna ·coll;l-OS .Juramentados. Eú,José· Ferreira 
Marques . Br; zil, o . .es*revi~ Severino Ferreira 
de : Mag.s_lhãec;,. _cp_~ ~ · Francisco ,.de: Pádua. Ju
nio~; Vi,cellte"ea~P.Jcánti ·Araujo .Chaves; An
ton~o Soares do ~aseimento e Sá, 'JoiO Evan
geheta Silva Araujo, Pedro MártinR · Cha~os, 

ciséo de Padua Junior, Vicente Ca.valc mti 
Araujo Cbaves~ Antoni ) Soar ·s do Nascimento 
e Sá! João Evang ... lista Silva. Araujo, Pedro 
Martms _Cbaves, Francisco de Padua. J.unior, 
Ildefonso Vi~ira _da Silva., ManoP.l Martins 
C~aves,_ Miguel ~e~re·: ra MarqaeR, Vicente Ca.
v~l~antl de Araujo Chaves. _Jo~é dP. BarNB 
Ltm~, João. Ev•·ngelista S.ilva Araujo, Fr,. ncisco 
Antonio do . Na;;c_iMJ•~ntoe Sá, t J ju:z de paz; 
Pedro Mart~ns_ Chavl:ls, 3° 'uiz de az • P ··dro 
~~·re1ra. arques, 4° -jmr. .d·~ paz_; Vald•lViRo 

P~men~·Lir&, 2° juiz do paz; Joaquim Rod.ri
gue_;; d~ ;Paula, 2° j •liz dH paz. ,. . 

uma. certidão deatat~, r ' veni a com aa form~li
d.ades legaes, .e yindo umn. denuncia d~ que o 
hvro, donde r01 t1rado. a me~m ·, levou sumiço, 
~óde-ao d·•liberar que 110 mande bua~5lr ease 
livro parn. compa.raolo o exa.1ue Y · 

lllut!b n fé do um in&Ll'llm"nto publico por 
um boato, quando no proprio inHLrumento, 
meamo d~Lndo-ae o 1umiço do lhro, ae encon
traria ,rnolhol' base ~ara q~alquer oxamo I 

~'-'IIID, • nlo hav·,,.. ~le!çlo que n.lo. tosse 
ad1adB; nlDguem ma.ta ltnh" o seu d1r131to sá
grado garantido. (Apoiados ,) 

E' pr~ciao attend_er a qu? a poaiçio de diplo
ma .to amda nlo reconh~etd.o, é entre nós uma. 
pO&lÇI~ penosa (apoiados); o seu reconheci
m~nto nlo deve ser adiado. E ai vós a.pprovas
seis ora · · · · ·· - · 
gard~a de. um ·· modo · desfavoritvel ·a posição :do 
candidatO' que teve o seu diploma e foi~ depois 
d~ c_ustos~ proc~sso,- recónhecido .pela. com~ · 
m1ssao de mquertto. ( .. 4.pY>iados .) 
. . Náda mais - tenho .que diZer. (Muito bem, 

mui to bem.) · · · ·· 
. Vozls :--Votos, vot<>s: •. 

. . . " ... 

· O Sr. ArauJo. Góes Junior · 
ape~ar c:Ias reclamações que 'houve· de ambOs ~OI 
ládos diL · Cama.ra pàra a votaÇio immedia.ta do 
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Yequerimento, n.io prescinde de dizer duas pa
lavras, nio sobre a materia. do reqllerimento, 

· .mas sobre o f:lcto da ter o Sr. Presidente seei
tado e requerimP.nto do nobre deputado pelo 
Paraná o Sr. E afraaio Corrêa.. 

Ha ~o~cas diaa t~1ta._nd1H1ede identica que!ltão 

Sr. ~residente a aceitar ,urn req~e;irne~to ~ara 
~e o parecer yoltasse a. cammzssão, afim de 

c c1rnento e no 
ap~esant.a.dos por um candidato que se julgava. 
prejudicado. 

Reclam()a o ()r&dor nesta occasiã:o contra. a 
intellíg•·ncia dada pelo Sr. Presídent~ ao regi
mento e citou os precedentes da camara em 
diver•as legislaturas, para. mostrar que a v-er
dadeira jurisprudencia era a que garante ao 
deput:.'làtr o dir&ito àe requerer o adiamento 
de qualqtier parecer. S. Ex., nessa. occasião, não 
aceitou essas observações, mas dis~e que si o 
ora or Cl asse proce en es no senti o a Cpl
niã.o que suatenta.va, seria solicito em 
-cons1derat- a slla decisão e adoptar como r&gra 

. 
Aponta o orador esses precedente!l que con

-stam dos ann&ea da~ sessões de 1873 e 1!<.77, 
ácerca das eleirões àas rovincias ào Es irito 

s.n.to, e\'g1pe e 1nas era~s, occorrondo a 
circumstancia. de serem o~ requerimentos a.pre
.sentaàos, tres pelo dP.putado, hoje senador, o 
Sr. cíinselheiro Silveira Martins, e um pelo 
honrado chefe da. opposição conservadora o 
Sr. An~rade Fi~ueira. 

Exa.minan !o aind•t os annaes de i881, en
COhtrou novo ""xemplo, na. verificação da. elP.i
ção ào Sr. Sovza. Carvalho. Requereu-se e11tão 
q.ue o parecer voltasse á commissão, e o p~a-

' . 
Ma:rtinho CP~mpos, aceitou ·o requerimellto. 
que foi ?iscu~i~o, resolvendo a. camara em sua 

Destajuriaprudeneia sep1rou-se e Sr. pre
sidente, eom a. deci lo que deu sobre o reque
rimento relativo à eleiç!o de Goya.z. 

Pedindo a yala.vra. por ter sido aceito o reque
rimento do nobre deputado pelo Paraná, a in
tehçlo dG orador é render ao Sr. PreaUentP. 
voto ele louvor por haver l"econsidera.do a sua 
deeislo, prestando homenageDl ao direito quf'l 
tem o deput$1.dO de requerer o adiamento da 
diacuado de qudq_uer parece\". _· 

O Sn. Pa-.;:siDENTE :-Não tem ra~ão o nobre 
-deputado. Minha decisão retiriu-se unicamente 
.as sessões preparatorias. (Apoiados.) 

Declarei que na dur.,ção d~llas uão havi1 o 
-direito _ de propo~-se adia.ment9 de votaçllo de 

• 8 
-easa metade e mais um de seus membros; não 
m~ referi nunca ao direito de adiamento depois 
.da camara aberta. (.Apoiaàos.) 

Por isso v I Ex. foi )»justo- em soas obser
vações, não quQrendo isto significar que deixe 
de ser clocil a qualquer ponderação justa, e 
às exigencias qu& se fberem em nome da ver
dade, venham d'onde vierem, ainda que eu 
~uha. de recon1;id~rar qualquer decisão ante
rior. (M "#o bem.) 

V, I.- 35 

O Sr. Eut"rasio Correia sem 
entrar na que~tão qu~ ventil.lam o:; nobres de
putados a. respeito do seu requerimento, não 
pt"eseinde d~ ju :titlea"t-se pera.o.t.e :. ea.tna:ra. da. 
aecu:s•ção que lhe foi feita. 

Es~r'inha que a propo,ito de requerimento 

R. OFRA.SIO CoRREtA. , • • tão Í"ra.eundo 
procurando pre,crutar as intençõ}s qao tev; 
para. apresenta.l-o. 

Lendo 5o contesta.r;ão do Sr. Barão de Can:indé 
á. eleição do Sr. Miguel de Castro, e a resposta 
d'esLe ás a.llegaçõe-i d·~quelle, comprehendeu o 
orador que era de necessidade a vertfi.cação dos 
factos e:s:post··s. 

O Sr. Barão de Canindé fatia grandP- cabedal 
~a.. apresen~a.ção do nv:o de jur~rnentos dos 

a reu·a, e 
<?seu. competUor apresentou uma ~ertidão que 
e aco1ma.Ja de falsa., para prQ-var que certo J. uiz 
d . 

ainda que, des ·j:tndo o esclarecimento da. ver
dade, a e:s:hibição do livro faria a lu.z sobre a. 
questã.o. 

e c raçao e S"D o a e ~1ç o 
da. parochia. de Maria Pereira deds ·va. para o 
rf>conhe~:imento de •Jualqaer dos candidatos 
j nlgou o orador de bo~n a.~·iso pedir· o adiament~ 
da. v~tação do parecer, limitando-o a.o prazo de 
1.2 d1a.s, tem~o que lhe pareee preci..,;o para. a. 
remessa. do ltvro. 

O SI:\· JoAQUIM PEDRO:- y. Ex. _não póde 
garantH' que esse tempo ReJa. satflexente~ Ao 
contestante cabe o dever de prova.t' as allega-
çoes qu az. 

O Sa. EuFIU.sio CoaB.EIA:-Não posso ga
rantir nada. . 

O Sa. JoAQOlM PEDBo:- E então 1 
O SB.. E. <ÀRREIA faz grand" BS\crificio em 

conservar-se na tribttna e assim pede a S. Ex. 
lieen~a. p&ra nio r~sponder aos seus a artes. 

Nada póde garantir . Li1nitou apenaso tempo 
do adia.m~nto. ealcalando o prazo em que póde 
clle8'flr á c<)rte o livra requisitado. Si a reme~
sa se effectuar antes, fi,·ará prejadicado e a 
ca.mara juJgmi como ent,•nder. 

Quanto ao telegl'&mma apr~sentaito pelo s~. 
Bario de Ca.oindé, aununcianclo que o arehivo 
da Camara Mcnicipa.l de Mar-ia Pc•reira fôra 
destrui~o por um incendio, entende,por este ia· 
cto, ma.1s uma t•az!o para a eamara votar o·re• 
querimento qu~ aptee.entou. · 

O Sa. JosE:' M .utrA.NNo:- Para ordenar ou-

O Sa. MAc-DowELt.:- Podia. dar-as o in
cendio sem que~ livro fosse destruido. 

O SR. E. ÜOBRB:I4lembra á can:rra. os · fa
ctos que occorreram nas elei~tões do Ceará. · 

O SB.· PRESIDENTE::- Peço a V. Ex. que 
as nã:o discuta.. · 

O SR. E. CoR.RltiA não as discute; apenas 
diz que &dif.r .a approva.~ de ulllll eleiçl~ por · 
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i2 dias, quando ha. todo o interesae em conhe
cer a verdade. não significa o desejo de protelar 
mas d~ 'Verificar o qae realm.13nte se passou. 
Ningu~m ms.is pedindo a pala.vra, e.uerra.-ae 

a. diseusssão, e submettido a votoa e requeri-
men o e reJei a • 

Procede-se, portanto, a votação dó parecer : 
N. 84-i885, · ue reconhece o Dr. Mi el 

Joaquim e A meida Castro, d~putado pelo 5. 0 

diatrieto do Cee.r&. . 
E' approvado. 
Continua. a votação dos seguintes pareceres 

das cornmissões reconhecendo os seguintes de
putados pelas provineias : 

Bahia 

N. 86.-!885.- Dr. lldefonso JoaédeArau-
meto. 

Minas Gero.es 

O Sr. Presidente convida os senhores 3° e 
.(o Secretarias pa.ra receberem os Srs. depu
tados que acabam de ser reconhecidos, para 
prestarem juramento. 

Introduzidos os novos reconheeidos no recinto 
coin as formalidades do estylo, prestam ja.re.
mento e tomam assento. 

Eleição da mee& : 

Moreira de Barros.......... 45 
Ferreira de Moura. • • • • • • • • 34 ................. 

82 
O Sa. PRBBIDIINTE :-Agradeço a esta Au

gusta Cama.ra a .renovaçlo de sua confiança 
honrando- me, ainda uma vez, eom o elevado en· 
cargo de dirigir seus trabalhos. Graças ao be
nevolo auxilio que encontrei em cada um dos 
meus honrados collegas, temos a satisfação de 
poder constdtar hoje o modo resalar como cor· 
reram a.a nosla.s sea~~ea preparatoria.s, justa
mente quando ae a.gitava.m interesses da ordem 
da9uellea que mais tendem a exacerbar os 
IJlUDOI. 

Agora que 01 nossos traba.lhos entram na 
phue em que os interesses mais eleva.dos do 
Eatado eatlo em jogo, que o paiz attento e ao-

o a para. aa e 1 era es e 
m.ara ; eu espero mais do que nunca. encontrar 
da parte dos m ·os coll ... gas o anxilio que cada 
um df'lles me tem .iispensado. E' J.o concurso 
deàse aarllio, mais lo que da imparcialidade a 
xnais compl ~ta da. mi nb.a part~, que e a espero 
vêr a ordem, a decoro, a. moderação e a maior 
cortezia presidir aos nossos trabalhos. (Mui to 
'bem). 

Continúa. a eleição da. mesa. : 
to vice-presidente 76 eedulas. 

LoUl"enço de Albuquerque. • • 42 
Camargo • • • • • • • • • • • • • • . • • • 32 · 
Em branco................ 2 --76 

as. 
Antonio Prado ... , • . • . • • .. • ~ 
Franklin Do ria •••• , • • • • • • • • 33 · ... .......... 
Em branco.................... 2 

Não havendo o Sr, Antonio Prado obtido 
maioria obsoluta, procede-se a nova eleição. 

São recebidas 80 eedulas. 

Franklin Doria.. • • • • • • • • • • • 38 
Antonio Prado, • • • • • 35 
Em branco ••••• .;,......... · 7 

80 

3o vice-presidente 81 eedulas. 

Amaro Bezerra............. 31 
Carlos Affonso. . • .. • • • • • . • . i2 
Montandon.. • . .. • . • . • • • • • • • • f 
Em branco..... . ........... 4 

81 

Não havendo o Sr. Barão do Guahy obtido 
maioria. aba~ luta, roeedP--se a nova. elaiçio. 

Barão do Gaahy ... , • • • • • • • • 31 
Amaro Bezerra.. . . • . • • • • • • • • 36 

79 

i o secretario 80 cedulas • 
Affonso Celso Junior. • • • • • • • 44 
Mac-Dowell •••..• . ;~...... 33 
Cruz... . • • . . . • . . . • • • • • • • • • . i 
Em branco................. 2 

80 

ao secretario 79 eedUlas. 

Valladares. • • • • • • • . • • • • • • • • 77 
Sa~o Dia~.. . ............. i 
Em branco •.• • •• •• ; •.•••• ~ • i 

79 

O Sr. Vallada:re~ (pela ordem.) : -
Sr. presidente, antes de declarar o fim que me 
trouxP. á tribuna, cumpro o grato d~ver de tes
tetnunhar a camara. dos ~rs. deputados o justo. 
desvaneci~ento qa.e experimento pela reite• 
ra,ão da confiança da mesma ea.mara, reele.~ 
gendo-me . um dos membros da mesa, directora 
dos seus trabalhos. 
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O· objeetivo, que me traz ã tribuna, à soli
citar da eama.ra .ioa Srs. deputados uma graça 
que me constituirá, ei é po~sivel, em ma.ior
divida de gratidão. e que e a de dispense-r-me 
elo cargo que acaba de me designar. 

O SR. VA.LLADARES :-..• e não o poderei 
palas razões que passo a expô,.- com toda. a 
franqueza. 

Não quero, nem devo, não necessito provocar 
manifestaçõos da camar:~. dos Srs. dep11tados : a 
aua benevolencia em relação á minhã p~ssoa e 

casa. 
Vons: - Mais merece V. Ex. 

pleamente declarar com toda a sinMridade os 
motivos reaes que me levam a pedir renuncia 

o • • ttesident · 
que, p .. la natureza dos deveres desse cargo e 
por im e iimento effectivo que tenho, eu me 
acho absolutamente impossibilitado de desem
penhai-o satisfaetoria.mente. 

Acereece, Sr. presidente, que, posto que eu 
·~areça. um. homem robusto, a minha. saúd~ nã•l 
·e forte. Motivos de saude me inhibem tamb~m 
de exereet• esse cargo, que e:rige uma. perma.
nencia ininterrupta na mesa. 

A esta razão, Sr. presidente, dev0 acer,.scAn-
tar uma outra.. e e a segum e-eu aprec1o em 
extremo aa posições definidas. (Muito bem.) 
Entendo que o governo da ca.mara doa deputa.-

' ' regularmente sem unidade dé vista.s, sem que 
elle se.ia homog,meo, e taes condições do mA 
parece que se verifiquem em relaçlo a actual 
mesa da camara dos de11utados,em CJU8 se encon
tram opposicionista e ministeriabatas. 

O Sa. JosÉ MA.RIA.NNO dá um aparte. 
O Sa. VALLADA.Rl!IS :-Em conquencia, para 

que :nio p&reça, Sr. presidente, que existe 
entre mim e o aetua.l governo. transacçlo, pelli 
COnVi vencia. com outros membros que 811Stentam 
o mesmo go .. ·erno, na direeção dos trabalhos da 
ca.mara, sinto necessidaJe de pedir a minha 
exoneração. · 

r 

Eu me honrR.ria muito de acbar:me ao lado 
de to tos os membros da. actue.l ~es~ da Ca.mara . . 

cõrdo sobre a maneira de encararmos os nego
cios p~blteos. 

Vejo na mesa membros dos mais distincLos 
desta Cama.ra, e,. Sr. presidente, pela soa at.,.. 
titud(~ saliente, em relac;ão ao governo, eu 
destacarei o meu honrado eompr.1vineia.no, o 
Sr. f o SecrP.tario : elle é digno de tod::~s as at
tenções, elle merece-me todo o acatamento e 

· admiração por suas qualidades' pelo1 seus 
talentos, que ninguem mais admira do que. eu; 
mas eu ··não me acho de acc6rdo com S. Ex. 

em rel9.9io ao ministerio, que eu desejo ver· 
apeado da ge!;tão dos negoeio1'1 publieos. 

Nestas condições, VPjo-me em diffieuldades 
para continuar na mesa, além do motiYo de 
saude q~e já. alleguei, e _que parece-me não 

Srs. Deputallss. 
O Sa. FELicro DOs SA.NTos : - Nio apoiado. · 

• .- • • t 

explicar-me com toda a franqueza. á. Camara. 
Parece-me, á primeira vi,ta., haver incohe

rencia da minha. parte, nio tendo renunciado 
ao cargo, quando pela primeira vez fui eleito ;. 
mas entendo não dever proceder assim, pela 
seguinte razão : 

Eu via, Sr. presidente, que o governo pa· 
recia não d<>sejar que a Camara se constituísse 
com a rapidez que o regimento exige; queria 

U.M Sa •. DEPUTADo:- Tem empregado todos 
os meios. 

urgente, porque mó:ment ~ depuis da ultiUt& re
reforma eleitoril, que visou a verdade pratica 
do systema parlamentar, mediante me lidas ou 
providencias que ga.r ... ntem a liberdade do voto, 
a de;;peito de todos os esforços em eontrario doa 
governos como o actual, mórmente depois da re
forma eleitoral, este grande padrão de gloria. do 
Sr. conselheiro Saraiva, é aqui, Sr. presidente, 
o centro, é aqui a origP.m, a razão de ser dóa 

overnos ••• e não os factos. sornbrids ou mys-
tArioaos, e e ex1stencia av1•iosa. em vutu e 
dos quaes vive o actual governo. (Apoiados e 
nlto apoiados e apartes). 

· ara. ~assada. li· 

(TTocam-·se muitos apartes). 
O Sa. PREBIDENTE:-Attenção ! Peço ao 

Bobre deputad.o que exponha o motivo que o 
chamou a tribuna. 

O Sa. VA:E.LADA.RES:-E' o que estou fazendo. 
Julgando, Sr. presidente, materia urgentíssi

ma a constituição da camara dos Srs.dP.putados, 
para. que del14a,,parecesse o pret•'sto da vida 
deste miniaterio, entandi que · não devia cr~ar
lhe düBcaldadea nem se quer por um ms-. 
tante. 
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Entendia f!' entendo-não pode continuar este 
ministerio ; deve desapparecHr da. scena poli
tica do pa.iz apoiados e ntlo apoiados). este 
ministP.rio . que na ordem politica significa a 
inter,enção eleitoral, (apoiadfJs e nao apoiados 
e a arte.~;. na ordem eocial a desor anisa .ão 
do trabalho ; na crdem civil, o attenta.do à pro
prieda.le ~ 

(Ela dit:Jersos a artes)-

· 0 SR. PRESIDENTE: -0 nobre deputado ha de 
-reconhecer que esta discussão é inopportuna.. · 

Estes requerimentos não devem ser funda· 
mentados. 

O SB. • CARLos PEIXOTO:-Está. da11do os mo
tivos porque não pode continuar a fazer parte 
da mesa. . 

• ::r::. compre en e que nao pos~o er 
prazer em fazer 'esta manif~staçio, porque o 
miniaterio compô~- :e de homens meus ccrreli
gionario, e o illustre presidente do conselho 
merece-me todo o respeito e ae lta.mento. De
sejava passar a minha, vida inteira de accôrdo 
com S. Ex. 

. Faz par-te do miniaterio o meu illustre com
provinciano, o noore ministro da gusrra, e só 
por iato nlo podia deisar d 1 deaejar prestar ao 
governo \oda adhe ~ao, além de q11e já estava. 
acostumado a admirar os talentos do nobre Sr. 
miniatro da guorra, meu p trtic11lar nmigo; 11-
zemoa juntos o n •110 tirocinio na aaaembléa 
provincial de Mina a, 

O Sa.. PnEtstDBNT\1\:- O nobre dtputado vô 
que eata1 considerao~e• nlo caben1 agora. 

O Sa. VALLADARJa~:- Nlo po1110 deix~r de 
lamental' o dea,ceórdo em quo me acho com 
S. E~ .• m.aa e.credito que por eate motivo nlo 
aotl'rerlo quebra aa nosaas relaç~es particula
re;. 

tendi que não podia fazer d~sde logo o reque
rimento que neste momento faço à camara, pe
dindo dispensa do cargo de 2° secretario, e conto 
ser attendido. -

O Sr. Aft"onso Celso Junior: 
-Da mesma fórma que o meu illustre collega 
e eornprovinciano . que acaba de u~a.r da pa
lavra, começo agradecendo á camara a distinc
ção que se dignon conferir-me reelegendo-me 
seu primeiro secretario. 

Agradeço igualmente á S. Ex_ as benevelas 
expressões de que se servio para commigo.-•• ,;. . 

O SR. VALLADA·RES : ~Muito merecidas. 
0 SR. AFFONSO €ELSO JUN OR-.. as quaes. 

tanto ~e penhoraram, que vou dar disso prov& 
1mme 1'3. • 

S. Ex. entre as razões pelas quaes entende11 
dever renunciar o cargo p:ira que foi tão bri-

. · · a divergen-· 
cia profunda que existe (!ntre as suas idéas e. . 
as minhas em relação ao actual ministerio. 

Pois bem ! Em tamanha conta tenho os ta
hntos do nobre deputado e tamanha importan
cia ~ttribuo aos serviços que S. Ex. pod.eria. 
prestar na mesa, <!11e venho r~z r d·:slpparecer
a razão de renuncia alludida, solicitando ig-ual· 
mente d·-1 camar<l demissão do cargo de 1 o se-

. cretario plra. que fui eleito. 
~ 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOa :-Peço demis
são, repito, mas por motivos diversos .tos apre-

Tenho a. satisfação da participar á. camara, 
que alem de uma ligeira br nchite. que o
som da. minha voz accusa. merce da Ueas não 
so ro e 1ncommo o a gum que we 1n 1 a e 
ter na mesa a ininterrupta. assiduidade . de qu_e
fallou S. Ex. 

Pretendia mesmo .exercer o sob1•edito cargo,.. 
do qual de3ejo me retirar, uniea.rnente, em at
tenção ao muito que me mereue a sua pes· 
soa.. 

Consultada, a. eama.ra. nito a~eitou is escn~ 
sas pedidas pelos Sr3. Valla.dares e Affonso 

J i 

······~················· Bezamat ....•. ,.... • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 33 
Campo9 Salle~. .• . . ..• • . . . . . . . • . . . . . . . • . • i 
Ribeiro de Menezes •••• , • • • • • • • • • • • • • • • i 
Em branco..... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2 -i 58 

O Sr. Pre~idente doelarA qu~ vai-se proce
der ã eleiçlo da commis~&lo de respo~ta ã falia 
do Throno e dâ·se começo ao recebimen\o das 
c~a~. · 

O Sr. Zama. (pel" ordem} diz que, por 
jiL 19 terem retirado muitos sr~. d~puhdost 
nlo ba numero, nflm de ae pro()l)d~r ã eleic;lo, 
corno o Sr. presidente ~oderá verificar, man
dando fazer a cbamad~. Mas nlo ~esta. tempo 

' minutos, estará finda. a liora. 
In.iependentemente de t,l trt1.b1lho~ reco

nhecerá. o.Sr. presidente que nãÇ> h\1. numerot 
pelo recebtmento das cedulas, e a este respeito 
não p6de o orador deixar de ponderar que nãc> 
é dos estylos que, occupa.ndo a tribun!l um 
deputado, percorra. um continuo ns bancadas 
para. receber eedulas. Considera isto uml. des
attenção ; e. tendo chegado a 'hora re?imental 
para a terminação dos tra.bllhos, diz que es
pera. que, em circumstancias identicas, G 
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Sr. presidente não mandará. os continoos per
correr o recinto, circulando com as urnas. 
: 0 SR. PRESIDENTE diz que O orador é in
JUS~. Vota a todos os Sra. deputados a maior 
coos1deração e res eito. Não tinha. ootro meio 

e ver1 car se aVIa numer.) stnão pela vo
tação. A eleição faz-se por escrutinio secreto, 
e não ha outro recurso. 

en o rece 1 s ce u s, o· r rea1 
declara que não podem ser apuradas~ 

O Sr. Presilente nomeia a seguinte depu
tação qu~ tem de felicitar a Sua Magestade o 
Impera 1or, pelo anniversario natalício de Sua 
Magestade a Imperatriz, no dia 14 docorrente. 

DEPUTAÇÃO 

Maia. 
Antonio 'Carlos. . . 
Bezamat. 
Zama. 
Barão de Guahy. 
Leitão da. Cunha. 
Sa.tyro Dias. · 
Ribeiro de Menezes. 
Arâujo Pinho. 
Joaquim Tavar~s. 
Cruz. 
Au usto Fleur • 
Dante.s es. 
RodriguesAlves. 
.Antonio ~e Siqueira. 

Werneck. 
Sinimbú junior. 

O Sa. PREBIDESTE dá paraamanhl a seguinte 
ordem do dia. 

Votaça:o dos seguintes parecere• da commia
s!o de inquerito, reconhecendo deputados : 

Ocard 

Pareceres: 
N. 89.- 1885 .. - Dr. Joaó PomfêO de Al

buquerque Cavalcanti, pelo 3o diatr1et:>. 

M ina1 Gerats 

. 
Oliveira Botelho, pelo 2~ districto. 

N. 91.-1885.- Dr. Antonio Justiniano das 
. Chagas, pelo 6° diatricto. 

Eleição das commissões. 
Si houver tempo : 
Discussão do parecer n. i7. - 1885, annul

]an~o o diploma conferido ao Dr. Severino Ri
beiro e reconhecendo o Dr. Egydio Barbosa de 
Oliveira ltaqui. deputado pelo 3° districto do 
Rio Grande do Sul. 

Idem do parecer n. 85.-1885. annullando. 
o diploma conf~rido ao Dr. Amaro Ca,·a!canti e 
reconh,·c.en~o o Dr. Antonio Pinto. deputado 
p -lo 2a dlStl'lcto da provincia do Ceará. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

REFUTAÇÃO Á CONTESTAÇÃO QUE FOI PRESENTE 
' a UfiSiÃQ DE INQUEIU'OO PELO DR. M· 

RoDRIGUES PEIXOTo, RELATIVA A ELEIÇÃo no 
6° DISTR<CTO DA PROVINCIA DO RIO DE JA
NE•RO. 

Na eleição a. que se procedeu a 1o de De
z~m~ro pro~imo findo •. no 6°_ districto 1a pro
Vlncta do R10 de Jane1ro, obt1ve 6i4 votos e o 
meu competHor, Dr. M. Rodrigues Peixoto 
519~ t •ndJ eu. portanto a maioria do 155 votos. 
Pretende, porem, o contestante que se an-. ~ 

o 
districto, ou 702 votos, dos quaes me cabem 450 
e á. elle ~2. 

-
recida pelo contest tnte, são manifestamente 
ineptas, improcedentt::s e contradictorias; os do

umentos e as inst1•uem inteiramente ir e-
levantes e até contraproducentes, como passo 
a demonstrar : 

Intervençã~ indebita da mag'sh·atura no 
pleito eleitoral.-Até o dia 12 de Dezembro 
o Dr. R. Pe1'Xoto parece11 resignar-se ao in
successo de su~~o candidatura ; pois que até 
então a Gazeta do Districto, publicação diaria 
da cid .de de Campos, folha confidencial do con
te3tante, conferi11-me a insigne honra de in-. . ~ . 
(documentos ns. i e 2). Naquelle dia, porém, 
:J.nnunciou aos seus leitores que o meu compe
tidor e não eu, fora eleito de uta.do ; or ue a 
eleição de cinco co eg1os se ev1a cons1 erar 
nulla. A' junta apuradora, reun1da a i7 de 
Dezembro, wandou o Dr. R. Peixoto appre
sentar um prote;;to, assignado por tres mem
bros dn rerQrid" junta, arguindo de nullidaue os 
mesmo~ cinco collegios, já. denunciados pela 
Gazeta do Districto. Nesse pr •testo a pena.s se 
alleg-ava. B irtter,ençao indebita e mani(e1ta 
de duas autoridades judiciarial ela comarca 
-jui:: de direito e jui: municipal ; mas, na. 
~ua Eu:p.?aiçao, o contestante, além daquelles 
magistrados, inclue o juiz dA orphlos do termo. 
Já. em 1882, o contestante tendo profe
rido na. camara dos deputados, c durante . 
tres on quatro minutos, algum&a palavras 
abafadas pelo sussurr0 que então reinava no 
recinto, mandou entretant~, publicar no 

zarto . • 
f:tzia as mais graves accuzações ao Dr. 
juiz de direito de Ca.mpoc:. R<>clamando contra 
este procedimento, em defesa do distincto bra
zil~iro, cuja intellige:~.cia, illustração, severi-. 
dade de caracter e il!iba.da probidade o contes
tante não conseguirá. macular~ o illastre Sr. 
cooselhe:iro Paulino de Souza poz em relevo 
a maneira porque o contesta.nta :fizera a sua es· 
tréa. parlamentar, concluindo por pedir-lhe qr1e . 
se tivesse de fazer outra vez arguiçõPs da mes
ma Datureza, não se limitasse a. publicar dis-
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cursos, mas a proferil-os alli, para terem logo 
a devida. resposta• (Annaes de t88t, sessão de 
i3 de Maio de 1882). Na t~essio seguinte, o 
contestante fazia amende honorable, retirando 
as accusaçõ"s ms.is graves, que havia. feito ao 

goo maglS a o, eon essando qu ~ o cons1 e
va nm homem honrado e digno. Mas, então o 
Dr •. ~- Peixoto procurava promover a suspeição 

' ' 
pon ... abilisar e processar os mesarios da. 2a sec4 

ção el ~itoral da ci jade de Campos, por have
rem frau.iubntamente substiraido por dous 
maços de cedalas falsas as que haviam sido 
recP-bidas, por o~casião da el~1gão do 2° escru
tínio d ~ 1881. Não o consegui o to, não· p~rdeu o 
eonst"lstante de toJo a partida, pois que lhe foi 
faeil obter entno, ão presid9nt<• da provincia., a 
nome~ção de promotor publico da com orca de 
Cam os ara um baebar~l seu correli "onario 
político, que jã havia. funccionado como pro
curador a.dvogado dos mP.sa.rios, que d~viam ser 
por elle denunciados. Saccedeu portant() que 

rido os amigos do contestante, que hnto se es
forçam pelo al1stamento eleitoral de pho ~phO
ros; s·•ndo ainda para notar que a1uelle Egre
gio Tribunal não houvesse in1lingtdo ao illlla
tra:io j11iz a. m,ais leve advertencia pelo gra-
'DtSSlmo es'Olo a _ e,, que e pre ~n eram. 
attr-ibuir o despeito e os odios do contestante! 
Co~ relação à allegada. interv_:n.ção n? pleito 

lhe cumpria, li. mais, insignificante pr~va. de 
hav-er o Sr. Dr. Fernandes P~nh~iro inftaido, 
directa ou indir"!ctarnente, na eleição a. favor 
de minha candidatura. 

Juntou o cont~stante a certidio de mandado 
do juizo municipal do termo contra. 11m elei
tor da. fregu"!zia de Bom Jesus de Itabapo4-
na, que d:lvia depôr, como testemanha, em 
um processo de crime de homicid:o, instau
rado or uelle 'uizo. Mas nlo tendo com-
parecido, apezar e notificado maia de uma 
vez. ordenou o Dr. juiz municipal nova inti• 
mação desse cidadão para vir a cidade de . .... 

sujeitando-o~ 4. priq4cJ alivr ·mento, por consta- rapidamP.nts em 3 horas, pelo fert~via. do 
r~m dos auto1 a1 maia fiiMmentn presump- Carangola, de Campos ã estação de S. Eduar
ç6es da eCXJi.~l•mcie~ ''o ddicto atcri',uido aos do ( cerca de 70 kilometroa); e os 36 kilometros 
accusado .. , 1em ernbarg.') do• poucos esclare- de Santo Eduardo 4. f•·eguf3zia do Bom Jesus, 
cimentos fnrntJcido• pelai testemunhas da em 5 horaa, pela estrada de rodal!'em á ma.r
formapflo da culpa, que pelo• 61US dcpoimsn- gem dirE~ita do rio Itab·.tpoana.. Este é o uni
tos t~agtJs t de(eitwo1o . .,, IB .,e, que mJo foram co f:\cto all"lgado pelo contestante para de
por ce,.to escolhida• cl4 enere oa cictadtros, que monatrar o eapirito Jl&rtidario do hnnrado Dr. 
maiN e~m•llol oo"h~rcimentos tinham do facto João Podro Bande1ra Saboia da Mello qae, re
crimino•o; dOCUtMDto n. S. aidin .o ba maia de tres annoa em Campos, onde 

1\poz ~•to accórdlo, em outro paiz on.do I. elterce o cargo de juiz municipal. até hoje Dlo 
mol'!'lidado o I. ju1tiça ae nlo ant~po~oaem os ae quiz aliatar eleitor. 
int·•rl\111'11 partidnrios, este'\ promotor ci~vi ... ter O Dr. M. C. Barro~to, ex-juiz da orphllos de 
aido demitr.ido a bAm do 1ervioo publico; mas Campos, é tam 1em accasado pelo contestante de 
aqui foi ollo eonaorva.io até a ultim<~ç4o do pro- int••rvençlo iod·•bita no pleito eleitoral, porque, 
ces10, qae teve por daaft.~cho a absolviçA:o doa como aqaHiles doas oatroa dignos juizes se n.1o 
mea·•rlow, amigos do contestante, roferida. or tem restado a. servir si (l • -

eaae moamo ma.g1atra o), q•1e l..·~a o.té ao e~ter- VP-is dos pa.trõnoa da ean.lid&.tura do mea com
terminio a persegui;:«o a seus ad-oersarios! petidor. As duas cartas que inatr11em tio ca .. 
(docum~nto n .. 4). . . lamniosa arguição, apena~ assignr:das por N~ 

Como, provou. pots, o eontestant~ a 1nter- gueira e seu filho, otferecem a melhor prova 
:vençio do honrado Sr. Dr. F-~rnand~s Pinheiro de que foram "lias escriptd p~>lo proprio con
no pleito eleitoral1 Juntando ~certidão d~ tres test (.nte; pois que o primeiro signata.rio é um 
ou .1uatro deci ,ões rela~iva.s ao alistamento de octogenario, qae está soffrendo dP. amolleci
eleitores ná._ re-o··st!o de M84. reformadas p.ela mento cerobral, e o segundo, filbo do primeiro, 
Relação do districto; mas I_lãt) alvertiu gue o um espoleta eleitoral, sem officio nem beneft-. 
mesmo tribunal .. tem confirmado ~a;s de 50 cio, para qa"m, não ha muitos dias, o conte~ 
decisões da mesma revisão, profericias p_elo re.., ts.nte acaba de arranjar o emprego de fiscal da . 
ferido magistrado, da~ quaes ha!iam reeor-_. Ca.mara Municipal na parochia em que reside • . 
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E é com taes documentos que o conte;;tante se 
anima a vir hoje reprod11zir as cabmnias que 
foram. publicadas em artigos anonymos no 
Jornal do :: ommercio, ém Setembro do anno 
findo co.ntra o Dr. Barroso, pa~a q~em então se 

allegou o contestante contra a verdade desta 
eleição, nem que a acta exprima cousa diversa 
do ae oceot·rera no respectivo p•·ocesso elei

ra . rg e, apenas, e nu i a a 
viciol e irregularidades, que atfecta.m, não a 
sua a11 hstancia, mas a.s suas formalidades ex
trinsecas. 

Não é, porém, exacto, como elle affirma que 
a a.cta. desta eleição tivesse sido concluída. fór;l 
do recinto eleitoral. Os documentos que juntou 
para demonstrar essa a1•guição, silo de todo 
contraproducentes, pois affirmam justamente o 
contrario do que lhes attribue o contestante, a 
começar pela carta do Dr. Feliciano Manhães 
Barreto, meae.rio liberal que a.ssb·nou, com 
todo• 01 outros, a acta, sendo como é, amigo 
intimo, medico e até parente aftlm do contes
tante. 

Logo depois de coneluida a eleição desta 
Be<'çâ:O, publicada e afiixado l?or. edital o ~eu re-

' sobre o mo,u competidor, foi o recinto, em qa~ 
funccionava a mesma aecgio, invadido por uma 
hor.ia de capangas e sica.rios, dirigidos p "lo 
eserivlo ·da. policia, os qus.es penetraram alli, 
dispat·ando as garruchas sobre os m~sarios e 
apoderand.,..so do livro das. act·-1s e papeis da 
ele;çio. Felizmente malogroà-;;e a tentativa 
desseauda,~ioso roubo, graças áo Dr. juiz d·e di
reito da. comarca, eleitor dessa. seCQão. que con-

~ - segui11 arrebatar os livraR das mãos de um da
' quellea sicarios. No inquerito a que procedeu 

testante tivessse formulado um protesto que 
não fora mencionado ~a acta; porquanto, esse 
mesmo fiscal, M. F. da Cruz Paula, ue dP-poz 
no 1nquertto, a o as , o c. n. a L"ma 
justamente o contrario do que lhe attribue o 
contestante. llo mesmo modo que no protesto, . . . . . -
no cartorio do tabellião Heleodoro, não se argúe 
senão a f.,.lta da exhibição de dü-lomas por parte 
de eleitores que votaram nessa secção, não se fa
zendo a minima referencia ou allusão a cedalas 
marcadas, que o contestante allega terem appa
rec,do nesta secção! 

O contestante, porém, assevera o contrario, 
firmando-se: i.O em declarações, assignadas por 
alguns eleitores, seus amigos e apaniguados, 
al uns delles com r ces no assalto á. mão ar-
mada, que aoffreram as fa e 2a secções elei
toraP.s ; 2° em um folheto impresso, contendo· a 
relação. ~omi~a~ d_os eleitor~s,. com al~umas 

' ' la.pis, a.ttribui4as s.o proprietario do folheto, · 
o presidente da 1• secção eleitoral. ES8a relação 
impressa foi subtrahida provavelmente por l'll
gum dos gatunos,que depois do assalto áquella. 
secção, nlli penetraram, no intuito de fazerem _. 
provisão de objeetos de valor, que porventura. 
tivessem caido dos bolsos dos mosarios e elei
tores, ao abandonarem precipitadamente o ' re
cinto d~~o secção, apenas invadida pelos Ca
pangas e sicarios. Vendida por bom pr~ço ao
contesta.nte, cuja simplicidade foi mais uma. vez. 
explorada, -accrcditou elle ter feito a.cquisição 
de um do ·umento precioso, porque, referindo-se 
as taes notas alapis aos nomes de alguns elei
tores, entende o contestante desse facto pre
sumir-se que eUes votaram em cedulas m,ar .. . 

r 
E' diffi.cil conciliar o immerecido enthu

siasmo cnm ·· quq, affirma no preambulo da. 
exposição, ha'Oer sido sutfragada pela opinião 
a sua candidatura, com a. exclamação re
passada d~ dor, com que o c·mtPsta.nte encerra 
esb parte d'\ sua contestação, lastimando que 
tiberae ~ eminente ~, tle ele'Oada gerarchia pes
soal, dei3:assr•m de votar com o seu partido 
para ~otarem no candidato conser,ad-,r. Si 
assim foi, qlle .. enthusia·uno foi esse, de que. 
tanto a.la.rde faz o contestante, si elle proprio 
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confessa ter sido abandonado até por emin~ntes 
correligionarios ~!E' deplt>ravel que o contes
t&nt~. reconhecendo a verdade da el~ição d~sta 
aecção~se anim.ass~ a. vir á camara dos Sx:s._depu-
tados pedir a nulhdade d·.& !fles_ma el:nçao. sô 

foram innutilisadas as folhas escriptas, tanto 
das actas oomo das assignaturasdos eleito,.es, 
mas algum.as folhas em branco! (documento 

.'Rel~va por ultimo observar que a acta da 
eleiç~o nesta. secção foi assignada por todos 
os m.esarios , inclusive o Dr. Feliciano 
Manhães Barreto, deixando ap~>nas de o S~'r 
pelo tiacal J.o contestante. por se ha-oer retirado 
depois da a:puraçtlo das cedulas, como elle 
'PTI>prio confessou em seu depoimento no in
querito, a. folhas 24. 

2a. secção-H atri:;. -Como a i a secção, foi 
assa a a. mao arma a pe os capangas, 

depois de conhecido o resultado da eleição, pu
blicado e affbr;ado por edital, quando se estava . . 
men.te o honrs.do Dr. Canto, mesar:o liberal e 
amigo do contest·'lnte, em SAll depoimento, no 
inquerito a fia. 14. O Dr. R. Peixoto tambem 
nada articulou contra a verdade desta elRição, 
nem que a acta exprima. cousa diversa do que 

· occorrera durante o processo eleitoral; mas do 
mesmo modo que em rebção á f a secção, elle 
pede a. nullid~de da respectiva eleição, porque 
os capang:·s e sicarios com que os seus ·amigos 
assalt~rr.m á mão armad~ esta secção, p··ra 
roubarem os livros e inutilis >rem a eleição, im
pediram que s<~ concluisse no recinto eleitor:'! 
as ultim~ s !orm<11idades pre;;eriptas em lei ! 
Não se consutnmou, p 1rém, o crime porque os 
assalt~ntes fora:m repellidos peb energic'l re
sistenei·\ dos mesarios, efficazmente auxiliados 
pelo official de justi a Francisco Freitas e )el 
e e1toras presen es. 

A acta da eleição nesta seegão foi assignada 
por todas 03 mestrias, inclusive o Dr. C:1nto, 
deixando de fr1zel-o unicamente o mesario li
beral :Felisrnino Lima que se r etirou d~ 
sec~â:o, poucos momentos antes do nssalto ; por
que eUe foi tambem um dos cumplices desse 
attentado; inquerito a fls. 15, f9, 26 e 34. 

Si a. acta foi transcripta. não pelo Dr. Mattos 
Lima, mas por outro ta.bellião,foi porque aquelle, 
retirandP-se precipitadamente da igreJ.,., logo 

que esta foi invadida pelo,s capangas, recusou
se depois a transcrever a ~esma act~, pre_tex
tando serviço em seu cartor1o, co.r:no s1 a le1 lhe 
reconhecesse o direito de preferir trabalho mais 
urgente do que o da transeripção da acta ( do-

E' inteir~me~te falso que alguns eleitores ti
vessem votado sem diploma, como alega o 
contestante. Da. ro ria acta CO!lSta o cont 
protesto dos mesarios, inclusive o Dr • . Ca!lto, 
contestando peremptoriamente essa calumn1osa. 
arguição. . 

3.a Secção- 3. Benedicto.- E' com a acta 
da eleição desta. secção, assigoa.da por t•ldos os 
mezarios, inclusive os dons libr~raes. e o proprio 
:fiscal do Dr. Peixoto. que responJo á iuexacta 
arguição, feita. })elo contestante. . 

Qu.e s. a.ct.a. fui tl:au~'l:i?ta. n.'l.. \~e:~a., \mm~i-z.-
tamente de ois d el i -o a-o 
irrefragavel o documento n. 12; 
· Que é inteiramente falsa a a.Uegação de h~. 
verem votado ne'lta secção eleitores sem dl-

' a i a ac a, a :i -

sta. a positiva. e formal conte :tsçào, opposta. 
...p.Gr-t-odos os mezarios, conservadores e liberaes, 
• 1 -

Mas a transcripção da acta, diz o contest~
te deixou de sei assignada uor um· dos mesa.r1os 
libera.es, Péreira Lobo. E' certo, porém, que, 
á excepção deste (escrivão de d~leg~ .. ia. d~ po
liciaj, todos os outros a assignaraJll, mclustve o 
mesario libéral Monteiro Gome". O contes
tante labora no erro de -pre··umi.r qu.~ e.l~i ~~
dene a substituição do mesGtrio que, <>omo Pe
reira Lobo, se obstina. em não assignar a. 
tra.nscripção da a.cta. . 

en uma outrà 1rreg1• ar1dad~ 11 "!ga o con
testante contra esta ele;ção, al1;m das que aci
ma. indiquei e que m~ parecem int.eira.mente . - . 

P.A.n.oc.HrA. DE S. GONÇALO--Os qllatro juizes 
de paz desta parochia, todos eorreli~ionarios 
politicos e amigos do cont~stant"', eon' ,inaram
se para não formarem a mesa eleitoral, e evi
tarem por esse m":!io criminoc;o, que se fizesse 
el-eição nessà parochi t, onde o partido conser
vador conta grande maioria. 

Aconselhei aos dollS imrne.1iato-:: ao 4° juiz de 
paz qlle, ad instar do que preceitúa. o z-rt. i35 
do regulamento de f3 de Ago ·to, elegessem o 
presidente da mesa., e que e 1te eonvi tasse a. 
dous eleitores para supprirem a. f~lta .os dous 
juizes de paz. Assim se procP.deu no dia da 
eleição, ás 8 horas da manhã. send • eleito pre
sidente da. mesa o t~nente-coron"l M. R. de 
Azevedo Veiga., o mais pr ·stigio~o chefe liberal 
aqu a paroc 1a, e que se não prestára a. pa-

cLuar com o plano crimino~o que os juizes 
de . paz haviam combinado e levara.rn a etft~ito. 
Não me parece que a lei de Y d~ J neiro dei
xasse depende.nte da. vont de ou capricho d& 
quatro homens o exercicio dos dir ~itoc; politicos 
de um grande llütnero (h S 0 U "; concidadãos,. 
como o dt~monstrarei no d~b ·teor 1. 

As c;1rtas que o contest:mt ... juntou, tlo sub
deleg ado de policia da p:·1rochi 1 e do 4° juiz de 
P '~.z, para justificar a. aus~nci. ~ daqu 'lhs qua't!o 
JUlzes, .sio contraproduc~ntea .e fornecem eVl- · 
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dente mente a prova do .conluio a que tambem 
se .assocjou ,o 4° desses juizes, para pra.tie1r 
o eriaie d~ p~ivar os s~us concidadãos do exer
cício de ·s.êüs direitos politicos. 

Na eleição senatorial, a que allnde o contes-

maçaram os trabalhos eleitoraes nesta parochia.; 
sendo aliás o contestante o primeiro a for~
cer certidão authentica da acta, e:xhib;ndo as
sim elle proprio a prova de que Lal defeito é da 
e?pia e não do original, em que aliás os mesa-

1 -

àelida.de da leitura das cedulas. O contestante 
Parochia de s. Joao da Barra .-0 contes- não refiectiu, porém, que na eleição senatorial 

tante confunde residencia tem 0 i tivera::n os candidatos conservadores de 45 a 42 
d ··1· 1 1 e t d "ddã vo s;e,oqueematSgrave, o r •• el-
omtcl to ega permanen e o Cl a o; xoto nem ao menos leu a. acta dessa. elei~"íi:o, 

Aviso do ministerio do imperio de 7 de Out11- ~ 
b d '88i da. qual consh que o mesario encarregado 

ro e l. • da. leitura das cedulas fôra o mencionado 
Já. o honrado pre>idente da provincia havia João Henrique Corrêa, seu parente, amigo in

declarado ao juiz de direito interino de S. João timo, chefe liberal da parochia e decidido pa
da Barra., l)Or acto de 3 de Fevereiro proximo trono da candidatara. do contestante! 
:findo, publicado no JornaJ doCommercio de G protesto apresentado por alguns eleitores 
6 do mesmo mez c que não tendo sido provada foi victoriosamen.te refutado no contraprotesto, 
perante a Camara Municipal e por esta re- appens. 0 á .authe_ntica,_assignado por todos os 
conhecida ara os effeitos le a.es a mudan a 

allegada. mundança. de domicilio, baseado na guezia, eleição cuja acta o contestante, mal 
circnmstancia de sua ausencia temporaria ~ inspirado pelo despeito, qualificou de pape~ 
Esse juiz empregou todos 03 meios para forne- sujo, esquecido de que ella tamb~m se acha 
cer ao contestante, seu amigo e protector, a , authenticada e assignada. por João Henrique 
prova da alleg1da mudança, eliminando, ob e Corrêa ! 
subrepticiam.ente, da lista dos jurados do t~rmo 
de ·s. João d3. Barra, o mencionado cidadão, na Parochia de S · Sebastil!o ·-Nesta paro
revisão, a que procadea depois da elAição de chia, onde os eleitores conservadores, em nu
f o de Dez13mbro; documento ns . i3 e f4. Esse mero de 36, abstiveram-se de votar, a mesa foi 
cidadão, porém, continúa a ter seu domicilio na. illega:lmente organizada, pois que, installada. 
cidade de s. João da Barra, como 0 provam á na vespera. da. eleição, antes das 2 horas, sem 
sacied 'lde os documentos juntos sob ns. i5 a. 20. pa;rticípação ou escusa. do 4° immediato ao 4° 

o eleitor Ra.mos foi tra.nsferilo, n::L revisão do juiz de paz, foi chamado um eleitor pa.ra o sub
allstament~ eleitoral de t883, da fraguezia de stitnir, sendo que tal açodament? na organi
S. Sebastião de Itabapoa.na para do Amparo zação da mesa hottvera por :fim ev1ta.r qualquer 
(2o districto da s. João da Barra) ; sendo certo :fisca.lisação por pa.rte do partido conservador, 

&d :o1•"'~" .,. ............... le.,.. ... - e dest'arte se oder fa.cilm nt s tr · -que tem vot~ neste~ ~'*~oil'ls~v~o~to~s~e~c~o!-"'n'-:-te.~l~-o~s~fr~a~u~d~al~e~n.._.ta...._rn_.,e~n"'te....wao......_c""o"'"'n"'------
-ou contestação dos mesarios (que são os mes-
mos q11e funccionaram na eleição de i testa.nte, crime este, de que é 11seiró e veseiro 
de Dezr.mbro) tanto para membros da ass'3mbléa. o intitulado · chefe liberal da.qo ella paro chia, 
-provincial, como para senador, ás quaes se a séde conhecida da. fraude eleitoral no muni
'Procedeu no mesmo anuo proximo :findo de cipio de Campos ! 
1884 ; documentos ns. 21 e 22. 

Parochia de $. FraYJ.cisco de Paula. -
·Conf11udindo propositalmente acta com au
thentica, que é a cópia da.~uella, o contestan
te fa.z grande cabedal do v1cio que encontrott 

... . ·no algarismo que indica. a. hora em que co
v. I. -36 

Taes são as allegações e os documentos juntos 
á. contestação, sobre os quaes o: Dr. M. Ro
drigues Peixotó, acoroçoado pelo feliz exito da 
fraudulenta. e escandalosa eleição de {881, as
senta o originalíssimo processo, a que se soe .. 
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:correu, no desesperado empenho de invalidar o 
diploma que me foi conferido pelo illustrado e 
ind~pendente eleitorado do 6° districto de 
minha província, em uma eleição, contra a 
q';lal f~i impotente a c~lliga.ção da. fraude e 

' petidor a maioria. de i55 votos, sem contar os 
dos 36 eleitores da paro chia de S. Sebastião, 

ue o~ mim acon~llla.dos se a.bstiv·era.m de 
concorrer á. urll3, visto que os seus votos com 
certeza me seriam mais uma. vez subtrahidos e 
criminosamente addicciona.dos aos do Dr. M. 
Rodrig11es Peixoto. 

Rio de Janeiro, 2 de Março de i885. -
Thomaz J. Coelho de Alrneida. 

ACTA. EM i2 DE MAR O DE i885 

Presirlencia do Sr. _i}[oreira de Barros 

. ' ' Mac-Dowell,Lourenço de Albaq uerque. Bernar-
do de .Men lonça, Montandon, Leitão da Cnnha, 
A. Caminha, João Penido,Silva Maia, Alcoforado 
Junior, Ciimpos Salles, . Pr11 iente de Meraes, 
Coelho d~ Almeida, Caatrioto. Sehutel, Bezamat, 
Adriano Pimentel, Pa.dua Fleul"I, Barros Co
bra., Andrzde Figueira, Bento Ramos, Carlos 
Peixoto, Gomes de Castro e Alfredo Chaves. 
(34) 

.. 
· Rodrigo Silva, Mascarenhas, Augusto ·Fieury, 
Viscon~e de Souza Ca.rvalho,Ribeiro de Menezes, 
Eufrasio Correia Arau'o Pinho Gon alvas Fer-

· reira, Barão do Gaaby, Olympio Campos, Car
neiro da. uunha, Miguel de Castro,. Aff'onso 
Penna, Diana, Henriqaes, Diogo de Vascon· 
cellos~ Juse Marianno, Cruz, Antonio Carlos, · 
F. Belisario, Segismnndo, F. Daria, Barão da. 
Leopoldina. Werneck Candido de Oliveira e 
Ildefonso de Araujo. (26) 

Falta com c:1.usa. participada o Sr.- Epami
noa.das. 

Faltam, sem causa participada os Srs.: Al
meida Oliveira, Antonia de Siqueira, Bezerra 

· Cavalcanti, Antonio .Prado, Bulhões, Camargo, 
Carlos Affonso, Carneiro da Rocha, Dantas 
Goes, Franeis~o Sollré, Felicio dos Santos, Fer
reira de Moura.. Joaquim Pedro, Joaquim Ta
v!-rell, Leandro _Maciel, M:ar.tim Fra.nciseo! Ma-

O S:a. Pa:mslDENTE declara não haver sessão. 
O Sa. 1° SxcRET.A.IUO dá conb do seguinte 

EXPEDIENTE 

O.fficio do Ministerio do Imperio, de U deste 
mez, em resposta .ao de n. 48 de 28 do mez 
proximo p>lssado. remettendo- os livros e pa

" · peis enviados peb presidencia do Ceará.- A' 
ta commissão de inquerito. 

o Sa. PusmENTE dá pá.ra ordem do dia i3: 
Votação dos seguintes parecere• da commis

são de inquerito,'reconhecendo deputados: 

Oeara 
. '•.::.. ~ . 

N. 89-1885 • ..:. Dl". José Pompeu de Albu
querque Cavalcanti, pelo 3° distrieto. 

N. 90-1885.- Dr. Alvaro Augusto de Oli
veira Botelho, pelo 2o distrieto. 

N. 91-1885.- Dr. Antonio Justiniano das 
Chagas, pelo 6° distl"icto. 

Eleição das commissões. 
. Si houver tempo : 

Diseus~ do parece~ n. 77-i8B5, . annn!-... 

Idem do parecer n. 85-i885, a.nnullando o 
diploma co!lferido ao Dr. Amaro Cavalcanti e 
zoeconheeen o t n · p· 
donça, deputado pelo 2o districto da provincia 
do Cea.rá. 

.. ~ ' ' 

EXPOSIÇÃO. ' DO DR. FRANCISCO D'Assrs ROSA E 
SlL V A, BOBB.J: A. ELEIÇÃO DO i0° DISTRICTO 
ELEITORAL DE PED;A.MBUCO, QUE ACOMPANHOU 
O P~..R.ECERN. 83-1885 PUBLICADO NO CDIARIO 
OFFICIA.L~ N. 67. . 

Aug~tos ·,e dign.i~J~os Srs. deputadotl:~;:p~e
sidente.i':-9 -~mais membros da {a commiàsão :ie 
tnqnerito. ·. 

Honrado com a. confiança ·de grande maioria 
do eleitorado legitimo do 10° distrieto da pro
víncia de Pernambuco, venho, em homenagem 
aos dignos eleitores, que livremente me dis
pensaram seus votos. por amor á. lei, e em 
desaffronta ã woralidade off'endida, sobmetter ao
esclarecido eriterio da. t a. commissão de inque
rito, não s6 os vícios substanciaes, mas tambem 
as fraudes escandalosa.s, que invalidam o di
ploma. expedido ao meu competidor, Sr. Dr. 
Ulysses Machado Pereira Vianna. 

Longe de pretender com a minha. contes
tação contrariar a genuina. expressão do voto 
popular, prevalecendo-me de tangentes legses,. 
eu,. ao contrario, recla~o cont~a a supposta 

• 
razões, por constituir P-Ila um esbtdho, um es-
tellionab politieo, cyn.ica e fraudulentamente 
preparado por uma. autorida:le judicia.ria, em 
prejui.zo do meu direito e da fiel manife~taç!io 
da opinião do eleitora.do do 10o districto de
Pernambuco. 

Não ex!tgero e nem. vai ahi uma reclamação· 
ai/, · effectum. Felizmente para ·mim. e para 
aqoelles, cujos direitos defeuio, a qnestão que· 
levanto não é nova., e tanto que, além do apoio, 
que lhe prestam os princípios de direi\o uni-
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yersal e os exemplos dos pa.izes cultos, ella. 1 pa1·a a compra de todos ~s terrenos, e aind<l 
encontra tambem base segura nos arestos dessa sobraria dinheiro ! ... 
augos~a. ca.mara, no proprio voto do meu com- Como isto é edificante ! 
petidor9 em opiniões abalisadas já fr~ncamente Attenda agora a illustrada commissãols~-
manifestadas. assim como em pareceres lu- cumsta.ncias aggravantes que seguiram-se, e 
minosos e bem deduzidos, que juri licament() que tornam, si é possível, es3a fraude ainda 

_ ons ram er a camara os . epu os, no ma1s escan a osa e revo n e. 
exercieio -de sua attribuição constitucional, Já representando o 10° districto eleitoral, na 
:eompeten_cia ~ra a_preciar as fra~des e -vi cios assembléa p:ovincial de Pernam~uco, :fiz in-

monstrados estes, annallar a eleição que e1n 
tal alistamento fraudulento se basea1· ( • ) • 

E' justamente-a hypothese de~ue pri!lleiro 
vou occupar-me, a qual, como se vê, envolve 
duas p:irtes:- a que:3tãO de factos e a questão 
de doutrina. 

Vejamos a primeira: 

Por ~o.tivo de molestia. fo~ obrigado a de~ r 

eipal daquelle termo. Aspirando uma nomeação 
de juiz de direito, magistrado de consciencia 
facil, o Dr. Gusmão entendeu que o meio· mais 
seguro e conseguir o seu est era tm~ era, 
postergando a lei, celebrisar-se como juiz fre.; 
neticamant9 partidario e fabricante de eleitores 
phosphoros, em numero elevado. Infelizmen.te, 
seja dito de passagem, o tempo deu-lhe razão, 
!>ois a. tão desejada nomeação, por alguns annos 
Inutilmente pretendida., depois disso não se fez 
esperar, e para c e marca do mesmo districto 
eleitoral, a do Brejo da Madre de Deus ! ! 

$ão exemplos dessa natureu u·e produzem 
a escrença e preJU 1cam a . onra a magis ra
tura. brazileira •.• 

Mas, cinjamo-nos ao fraudulento alisbmento 
a comarca. e aruaru: 
E' certamente evidente que não ha, no Impe

rio -int'3iro, comarca, e muito menos m unici
pio, ém que se tenha feito ouse possa fazer, em 
um só anno, cento e doze arrendamentos de ter
renos de lavour:l. do valor locativo de 200$000. 

Pois b::m: na comarca de Caruarú, exceptu:\
do aind:L o termo de S. Bento, que pertence a 
outro districto eleitoral, o Dr. Luiz Gusmão 
alistou,n'uma só re'Oistlo,cento e do:e eleitores, 
em virtude de falsos arrendamentos de terrenos 
da lavoura !! ... 

E' incrivel, mas é verdade. 
Em S. Bento, termo da eomarea de Oaruarú, 

só porqae pertence a distrieto di:fferente, não 
se fizeram arrendamentos de terrenos de h-
voura; em aruaru, outro termo a coms rca, 
appareeeram logo cento e doze arrendam~ntos, 
eujo valor Zocati'Do, á razlo de 200.$, que é o mi· 
nimo da lei, importaria em mais de 20:000$, 
quantia essa, sem duvida, mais que sufficiente 

(") Este parecer. se acha :firmado pelos Srs. 
Candido de Oliveira. Ildeíonso de Araujo, Ro

. drigú.es Lima e Prisca · Paraizo. Annaes de 
1882, vol. fo, pag. i19. 

recursos legaes. O Dr. Gusmã:o, porem, que 
continuava no e:xercicio da vara de direito, não 
querendo ver frustrado o seu grande plano, or
dena ao escrivão, seu dependente, que não re
metta os documentos plra o Tribunal da Rela
ção, e este, por esse motivo, resolve não pode:r 
tomar conhecimento dos 112 recursos interpostos 
Assim, não foram confirmadas nem puder.:m ser 
reformadas tão fraudulentas inclusões, tendo, 
dessa fórma, o ·uiz conse uido, por novo escan-
dalo, inutilisar os recursos legaes. E isto e 
tanto mais notavel quanto é certo que o mesmo 
juiz, ao mesmo tempo, adopt:1va norma di:ffe-. 

Porém ainda nãO é tudo : 
A camar~\ dos deputados, na sessão de i882, 

·ustamem.e ara im edir a realiz~1 ão d.\ im-
moralidade, que se consummou em C:~ruarú, e 
qt!.c se sabh est:1va. pr~parada ·• diversos pon
tos do Imp~rio, vota apressadamente o decreto 
de 7 de Outubro de 1882. O governo immedia
tamente transmitte, po2· telegra1nma, para as 
províncias, suas disposições referentes aos ar
rendamentos dos terrenos de lavoura e ordena. 
aos presidentes que. se~ demo~a.comm.un~q~em 
e>sa. resolução legBlatlva ao JUizes de d1re1to, 
para que a observem desde lo~o. 

r. as a ,, 
communicação, porem, ao contrario do que 
:fizeram os outros juizes e tambem era selt dever, 

bro para poder sustentar as escandalosas e im
moralissimas 112 inclusões dos falsos arren
datarios de terrenos de lavou!'a, applicando, 
entretanto, esse mesmo decreto na parte em 
que permitte o alistamento dos menores de 
25 annos, o que evidencia-se de . sua p1·opria 
lista remettida á. presidencia · da p1·ovineia, 
cuja certidão junto sob o n. i. 

Creio que não é possivel imaginar-se fraude 
mais ousada, nem mais patente transgressão 
da lei. por parte de um juiz ! ... 

Temos. portanto, que é fraudulento o alista· 
mento de Caruarú, na revisão de i882 : to, por 
serem falsos os arrendamentos dos terrenos de 
lavoura, que criminosamente serviram de base 
as inclusões ; 2°, porque o juiz, com visivel 

á fé inutilisou os reeursos le es, ue eabiam 
na hy:pothase perante o proprio poder judicia.
rio ; So, porque evidente e formalmente des
obedeceu ao decreto de i de Outubro, que teve 
por alvo evitar essas e outras inclusões ftau
dulentas, no interesse da ordem publica e para 
garantia da. verdade do systema dirActo. 

Provado como esta que foi fraudulento esse 
alist.amento, pergunta-se : é legal, é justo, é 
decente que esses votos fraudul~nt~s, dad~~ ao 
mea campetidor, annullem a. ma1or1a. leg1t1ma . · 
do iOo districto de Pernambuco ~ 
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E', porventura,. racional, quererá jamais a 
verdade do systema. represents.tivo que deci
dam de uma eleição eleitores criminosamente. 
alistados e que nem ao menos podem dispor 
de voto ~ Na _freguezia do Altinho,. por exem-

. ' 
inutilisar os s~us effeitos, ninguem mais com-
petente do que o proprio poder legislativo, 

ue é uem vota a lei. 
E note ainda. r.. illuatrada commissão ~ além 

de 7 votos em Jacarará, meu competidor só con
seguiu ma~oria nos tres collegios do mu~icipio 

' os eleitores fraudulentos, a.o pa.sso que eu obti-
ve ma.ioria. em todos os outros collegios, onde 
as revisões correram regularmente. Esta. cir
eumsta.ncia. tem na hypotb.ese toda. a importan
cia, pois é ma.is uma prova eloquente de que 
foram estes votos fraudulentos que alteraram o 
verdadeiro resultado da. eleição do 10:) districto 
de Pernambuco, sendo que,. a. despeito de tudo, 
apenas conseguin o meu competidor, na som ma. . .. . . " -
é de certo, differença, para. quem teve em seu 
favor a. compressllo official e mais de eem votos 
fraudulentos. 

Rosa e Silva 
Limoeiro.-1° diatricto. 83 

:. 2o :. 55 
Brejo.-Districto da ci-dade................ . 66 
Brejo.-Diatricfo de Ju-

rema ................ 26 
Brejo. - Districto de 

Serra. do Vento ••••• 39 
Brejo,- Districto de Ca-

rapotós •..•....•..•. • 51. 
Brejo.-Diatricto de J,... 

corará .•.....•...... , 27 
Cattuaro.-Altinha. .••. 39 

» R.'~.p~a .. ... , 30 

cidade •• • •.•......•.. 72 

Total ••. ~ •... 488 

Ulyss~s ViaD.Da 
72 
34 

56 

23 

i2 

4& 

34 
79 
47 

i05 

508 -
Deste quadro vê-ee claramente que. deseon

tados os votos fraudulentos do município de 
Caruarú ou a.nn aliadas por esse motivo a.s elei
ções em que taes eleitores votaram promiscua
mente,. . tenho eu. em Qma hypotbese,. uma. 
maioria appro:ximadainente de 00 votos Iegi· 

timos sobre o meu competidor, e na outra. uma 
maioria de 70 votos. 

Quem, pois, o legitimo representante do 
i()o districto. eleitoral da provincia. de Pernam
buco 'I 

Passemos :i questão de doutrina, isto é, a 
examinar si a. camara tem ou não tem compe-. . -
nos alistamentos eleitoraes. 

Sustentam alguns que, sendo o alistamento 
attribuição do poler judiciario, não deve a. ca-
mara. con ecer o ~ue a s& passa, so pena. 
de prejudicar o principio da separação dos po
deres. 

.... , , , , 
bem considerado, esse principio não é, nem pód& 
ser absoluto. Por amor- á.logica, :i boa razão. 
â mGralida.de politiea e á fiel execnção de 
qualquer lei eleitoral, cumpre distinguir. 

Quando se trata de questões _de interpre
tação, certamente · o poder. legislativo não 
deve intervir ; ma~ desde que a.pplrece e se 
prova a. fraude, sua interpretação é, Dão só 
l&gal, mas. até indisp~nsavel, .. muitas vezes 

acontece na. hypothese ·de Caruarú. 
Demais, si o poder judiciario e:terce attri· 

buições eleitoraes, é em virtude de dele a.-
çao e e- a c c r o com as normas traça as pe o 
poder legislativo, que é o que tira. sua origem 
directamente da. soberania nacional e constiLue 
a base do systema. representativo. Para ~na este, 
porém, se torne uma verdade pratica, e preci8() 
que a eleição seja o pr·oducto da genuiua. ex
pressão do voto popubr,. e ao poder legislativo 
e que incumbe ser o guarda. vigilante desae 
pt'incipio, garantidor dos direitos sociaes e das 
liberdades publicas ; logo. toda. vez que se 
provar ter sido viciada a. expressão do voto, por 
meio dQ fraude,. venha donde vier, tem. in.con
testavelooente a Camara, como poder soberano 
que é, o direito de julgal-a e annullar o diplo
ma, que tiver uma· origem eonbecidamente 
íruaduleuta, pois é assim que se deve- constitair 
a repreaen taçio nacional. O contrario seria dar . . . . . . . 

e u
ta.dos, pois não falt:=~m aos juízes meil)s· de 
alistar eleitores phosphoros e de inutilisa:r os. 
recursos legaes. 

Aesim como a Camara. annulla. eleição, por 
vicies de. organização de mesas, sendo estas 
presididas e em parte organizadas comjuizes 
de paz, que são magistrados electivos, assim 
19-mbem e com maioria de razão deve conhecer 
dos alistamentos fraud~lentos, pois aquelles 
nemsempre affectam a manifestação. do voto,. 
ao passo que estes, com certeza. e sempre, pre-
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judicam-na, e determinam o falseamento com
pleto da verdadeira opinião do corpo eleitoral, 
como se verifica em relação ao 10° districto de 
'Pernanbaco. 

Ew. um bem elaborado voto em separado sobre .. - . . . . 
' lata1•a passada, muito proeedentemen te ponde-

ram os illustrados Srs. Conselheiro Paulino de 
uza e Dr. Beliaario ue- « o alistamento 

fraudulento desequilibra as forças dos partidos 
regulares .e será. causa permanente de pel'tur
bação que não'deve ser mantid8. E' irrisorio. 
acereseentam SS. EEx., que se esmerilhem e 
examinem pequenos erros, ás vezes involunta
rios, e se annullem eleições verdadeiras, por 
falta de formalidades, e, entretanto, cruzem os 
braÇos diante de fraudes arrojadas e praticadas 
em larga escala. ~ 

Tambem a maioria. dessa commissão, em seu 
parececer !=O re a mesma. iça , 
competencia da Camara. para conhecer das 
fraudes prati~a_das nos ali~ta.mento.s, n?s termos 

votos dos Srs. deputados Candido de Oliveira, 
Prisco Pa.raizo, lldefonso de Araujo e Rodrigues 
Lima. 

escu pe-me a. 1 us ra a comm1ssao em re
nhar-me nessas e outras eitações. Julgo-as indis
pensaveis,para prova de que a minha contestação 
se basêa. em arestos da Ca.m~na passada, e em 
princípios sãos, julgados bons e victoriosa.mente 
susten~ados por opiniões abalisadas e insuspei
tas para o meu competidor. 

E• assim que o digno presidente desta. illus· 
trapa commissão, o Sr. ConsAlheiro Mano··l 
Alves de Ara~jo! . occupand~-se da questão, 

' . 

proprio prestigio a apt"eeiação do modo por que 
tiver corrido o alistamento, para mandar pro
mover« a responsabilidade dos gue hajam trans .. 
gredido a lei e annuUar as eleições que por
ventura. j~lgue vi~adas _por . efl'eito do :ilista.-. 
lento, não podem ser validos os seus effeitos~ 
não podem prevalecer as opiniões que delle 
rovietem e é claro ue a faculdade de conhecer 

da legitimidade de uma eleição envolve e pre
suppõe a. de julga~ aeus a.etos preparatorios ou 
primordiaes. :. 

c: A não ser assim, « illusoria seria. tão im
portante attribuição, constituindo-se a magis
. tratara. em arbitro supremo e unico das eleições~ 
isto é, da gestação e organização de nm dos 
poderes politicos do Estado, o que seria absurdo 
por attenta.r contra. a sua independencia. )) 

c: Si acssim fôra a mi são da Camara :ficaria. 
reduzida. s simples operação da. -adJição. )) 

« Não passaria ella de uma segunda junta 
a uradora. ~ 

c A qualificação é a. phase primordial do pro
cesso do voto, assim como a organização das 
mesas e a. apuração, são por sua. vez phases 

1s 1nc o processo e e1 ora • :. 
c Quem couhece e julga soberanamente <ieste, 

ipsn facto, tem eompetencia para julgar dos 
elementos ·que o compoem. 

<LA Caw.ara doa Sra. Deputados não está. presa. 
a regras forenses ; é um grande jary nacional, 
que decide pela. IIUll. eonsciencia, donde quer 
que lhe venb.am os elementos de convicç!o. :~> 

Ainda. a esse respeito escreveu o illastre 
• ns lheiro Maciel- : 

seguint.es, que têm justa e inteira applicaçlo c Não ha~ na prerogativa. da Camara, usur-
á eleição do iOo districto de Pernanbuco. Eis o pação alguma defuncções do poder judicia.rio, 

ue disse S. Ex. em seu arecer : uando es cialmente trata de alistamento frau-
c Nada mais natural que ussrem os partidos dulent.o. lla nlo póde deixar de exercer esta. 

de s~us meios de acçito para vencer lealmente ; faculdade, como declarava nesta Camara. Cl glo
ne.da mais odioso do que o magistrado, com os rioBO collaborador ~e nosse. emancipaçA:o co
poderes de que se acha investido, interpor-M loni&l a vida parlamentar, Antonio Carlos ; 
anarchicamente entre seu e.eto 4' o tribunal que ella. não póde deb:ar de aquilatar a propria 
tem o direito de e:~amin&l-o. origem do mandato, examinai-o desde a ca-

« Tal proceder eaqaeee a lei, au1cita. pa.idee, pacidada do eleitor até á do eleito. A Cama.ra. 
provocando em toda a comarca um mau eator, alo póde, escreve o l'rovecto MarquCJz de S. Vi
« que nllo póde legitimar o voto de aemelbanLe cante, renega.r aua. soberania. o omnipotencia, 

· fonte. Nlo ba eleiçlo sem qualifica9lo, e a que lhe aio attribuidaa absolutamente eomo 
camara aó póde rPeonheeer a aua exiateneia garantia, para nlo aer conatituida pela fraude 
quando deu-"e aatisfaçllo a todos 01 inttreaaea ou pela V1olencia de governos ou âe facções. 
que a lei garante. , «Diremos, com Delebecque, em aeus estt:dos 

c Oa preceito• da nova lei nlo permiltem de juríaprudencia parlamentar da França e da 
annulla.r eleitores, mas o de plena attribaiçlo Belgiça : c Qual é o pricipio que domina toda. 
da oamare. nlo contar votos que encontra eiva- a lei 7 E' que unicamente os eleitores legiti
doa de fraude. ~ mos têm direito de voto, e todas aa vezes 

gua mente o no re epu o por tnaa, que vto ç s pnn ip1o n o a. • 
Sr. Dr. João Penido opinou nos aegaintea eleição para e sincera. Impedir, pela violeneia, 
termos: que votem verda.d,~ros eleitores ou procurs.r 

« Sem duvid·a o eleitor é feitura do poder uma maioria :fictícia. com eleitores fraudulen
juciiciario, não podendo a Camara. dos Sra. De- tos, é produzir o mesmo resultado, é fraudar 
putados intervir no alistamento ps.r!l. incluir ou a lei. Pois .a Cama.;-a. annullaria. Qma eleição 
excluir a quem quer que seja. Mas a Camara dominada pel.~ violenci~ pelo terror, pelo eon-

. dos Srs. DP.patados é soberana na verificação strangimento do governo e consagrsria. a vali
dos poderes de •eus membros, ea; "i do art. 2i dai e da. ·eleição conseguida pela duplicida.~e. 
da Constituição do Imperio, e portanto c .não só p~la usurpa~o do dil'eito eleitoral.~. ~to não 
esta em seu direito, senão incumbe-lhe. como se concebe. • c: Preferimos a poss1b1hda.de da 
rigoroso dever, por honra sua e necessidade do · jnjustiça na apreciação das eircumstancias á 
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obrigsção immoral de respeitar um resultado 
frauJulentamente urdido. 

c A cam:1ra tsm e deve ter em ultima. ins
tancia. um poder que definitivamente julgue 
todas as questões relativas a uma eleição, que 
p e ser vicia a. ri em pura a q 
deriva.. · 

c A Belgiea, a· Fran93., a Hespanba, a Ita-. . .... .. . . . 
da. qual se aparta apenas Portugal. .A ca
mara ingleza., que confia a. seu gr<:~nde tribana.l 
o jalgarnento de todas as que:stõs eleitoraes, 
na. verifica.ção do mandato, ainda hoje annulla. 
o diploma. de Bra.dla.ugh. como ha dezenas de 
annos annullava o de '\Vilkie, que reeleito, é 
ex}.'ellido da ca.mara com 1,000 votos par:).dar
se entruda a seu comp~tidor com 200 votos ! 

« Por~nto, a jurisprudencia dos povos, a 
nossa historia parl!imentar, « a camara, tem 
:firma o sua so erama. para. to a.s as questões 
eleitora.es, inclusive o julgamento dos alista
mentos fraudulentos.) 

I t I ~ 

anno diversamente por esta...- em es.usa. 
Agora cum re-me tornar adiente q_ue o alia-

. nofa. 1 · · 
!882, foi ainda mah e~candaloao que qualquer 
dos 1ue venho de considerar, mesmo qae o de 
Sento•Sé, qui"\ aliás é tambem inqaalifleavel e 
revoltante. Em ambos estes é incontestavel o 
alistam(•nto immoral de mais de cem eleitores 
phospho1·os. com documentos falsos e a inuti
lisaç .. io calculada dos recarsoa legaes, por 
parte dos juizes de direito, accreacen:io gue 
em Carnarú dea-se mais o incrivel e1candalo 
de &P.r cy,ticamcnte de.~proza:lo o decrt~to de 
7 de Ou~ubro, vo~ado de propoaito paro. evitar o. 
conaummaçlo da't immoralidadea de~1a nu Lur,•za 
o quA o legialador conseguiu noa demais pontos 
do lmperio, menos em Caraarú, que entre· 
tanto diat·1 apena11 doua dias da. cidade do Recife 
tendo o D1•. Gusmil:o recebido muito a tempo ~ 
decreto, p~ra. executal-o. 

c1rcu ar o gonrno tem a a. e e 
Outubro e a sastenta.ção dessas immoralissimas 
inelusae~ tev"' lognr quasi um mez c:lepois a 8 
de Novembro! ! ·lJe sorte que~ além di1 fra~du
lento, foi esse alistamento informe, contra. 
expresa:~. disposição de lei e ordem do governo 
torRando-se a transgress~ sinda mais inaudita' 
por ter o mesmo applieado esse mesmo decret~ 
na. parte qt~e diz respeito ã. ilade dos alistan
dos, o q~e s~ prova com a sua propria lista ! ! 
Tad~ Isto e a verdade e se acha documental-

mente demonstra·io. · · · 

Outras nulZidades 

Caruarú, freguezia da Raposa. 

As fraudes que venho de discutir e provar, 
' . -

o meu competidor o legitimo representante do 
10> districto de Pernambuco. Como, porém, 

unidade do crime é incentivo ara outros 
cr1mes, na. reguez1a a posa, a em as 1nc u
sões fraudulentas, consum.mou-se nova fraude 
no dia i de Dezembro. · 

Com effeito, alli votaram, na eleição que 
discuto, eleitores com títulos falsos, perfeita
mente em regra, attrjbuindo-se a sua. expedição, 
o que não é menos grave, ao mesmo Dr. Luiz 
Gusmão, pelo facto dr} já. haver sido juiz de direito 
interino Ja comarca de Câruarú, á 4ual pet·tence 
a freguezia. da Raposa. Qae mais _essa fraude im-

tende. 
Conteata.ndo o protesto que foi apresentado & 

mesa da Ra osa, Jo a ós a exhib1 o dos titu-
os soa, o meu compet1 Clr, em contra-pro-

testo ~lle escreveu e mandou assignar pela. · 
minor1a da meaa, visto reeonhecor a maioria a 
procedencio. da falaifleaçlo arguida, diz que 
eaaea eleitorea podiam ter requerido antes no
vo" titulos. 

E' falao. Nenbarn dessas eleitores havia re
queritio novo titulo e o documento n. 2 é uma 
prova. Demaia, o titulo primitivo de um delles, 
pelo menos, foi expedido pelo Dr. Dias Lima, 
ao paaao que o apresentado a mea& estava. fir
mado pelo Dr. Gu11mlo, conforme se evidencia. 
do menci,nado protesto que nesta parte niO foi 
contestado pelo meu competidor, presente a. 
eaaapuria~ima eleiçlo. 

A illuatrada. commisslo e a cama.ra dos Srs. 
de ut~&dos ualift uem tambem essa. 2• fraude 
a 11 cação os tttu oc:;, CUJO numero, eompre
bende-se, ningaem póde precisar, e resolvam 
si é legitimo, si póde ser aceito um diploma 
que tem por origem ft·a.udes semelhantes ! 

Mais nullidades 

Caruarú, fregaezia do Altinho 

Antes de entrar na apreciação dos vicios 
011t1'os que ii_Jqninam de nullidade a eleição 
desta. f~egaezla,acostumado a proceder com leal
dade, Jlllgo do meu dever declarar que recebi 
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no dia 21 do n:iez proximo paBBa.do uma carta de 
Pernambuco, em que se me diz constar que o 
2° juiz mesario do Altinho, que argúo de não 
haver prestado juramento, effe~tivamente o 
não fez como 2' juiz de paz, porém, por já haver . . .) . 
providenciei para tirar a limpo esse ponto, e 
aguardo muito breve a resposta, a. qual, si che
gar a tempo, serei o primeiro e mais interes-
sa o em eom~numear 1 us ra. a eomm1ssao; 
pois não quero nem quererei já.mais que se 
apure senão o que fôr verdade. 

Além, porém, des-;a nullida.de, outl'os vieios 
. susbfancia.es deram-se na. eleição do Altinho. 
Assim é que fez-se a substituição do mesario 
juiz de paz, João Ferreira de Moraes, sob o 
. pretexto de haver est9 officiado não poder 
comparecer por doente, sem que, entretanto, 
isto se tivesse dado, como se veri~ea pela lei· . , 
desse mesa.rio, com a. firma devidamente re· 
conhecida, em que elle provoca. a. mesa a ex
hibir tal officio ~ 

Poder·se-á, eu sei, obj~ctar que esse docu
mento não é bastante, para. provar a arguida. 
falsidade ; porém facil será ã camara dos Srs. . . -

' exigindo com urgencia a remessa do mencio-
nado officio, que, a existir, devera ter sido 
enviado com a acta. 

Pela. minha. parte, não preciso encarecer a 
importancia e gravi Jade dessa. nullidade. Diz
se que um mesario, juiz de par., o fficiou, com

. municando não poder comparecer por doente, e 
elle proprio contesta essa. asserção, provocan
do a que apresentem tal officio ! . 

a substituição «!esse mesar1o, contra sua voa
tade e terminante preceito legal, por ser con
se1·..,ador, e iste certamente constitue nulli-
a e 1nsanave • . 
Que esta é a verdade, conclue-se ainda, ra

ciocinando com. a lei e com a propria acta. 
Com a lei ele~toral, porque Joio Ferreira de 

Moraes é 4o. juiz de paz ( documento n. 8) e 
como tal só podia fazer parta da mesa, dei· 
xa.ndo de comparecer qua.lquel' dos tres pri
meiros ; logo, na.da tinha. que ofiiciar. Tendo o 
terceiro communiea.do nio poder comparecer, 
ã mesa enmpria esperar pelo 4° Joio Ferreira 
de Moraes, ate ás 2 horas da tarde, nos termos 
do art. 100 do regulamento eleitoral, e n!o 
inatallar-ae e fazer a aubstituiç4o, as 9 horaa 
da manhl, como conf~ssa.. viciando assim radi
calmente a sua organizaçlo. 

P.rova·~e a! nda com a acta eua falsidade 
nessa part~. porque o mesmo diz ella dos pri-. . . 

1 :s ' .. • 
fizeram parte da. ~esa., o que ella mesma ae 
deduz (docamento n.. 9). 

O facto de João Ferreira de Moraes não re· 
clamar na oeca.sião, si é que niEo recla
mou, nada prova., pois como 4° juiz de paz 
não pod .. ndo ser mesario, senão em substitui
ção, e tendo esta sido feita na vespera~ podia. 
maito bem . p ·,ssa.r-lne des:l· . ercebtda, ou 

. me$mO considerar tardia stia reclamação, 
manme sendo,- como é, cidadão nimiamP.nte 

. moderado. Ao contrario, sua. presença no pleito 

indica Dlo ser verdadeira a. affirma.ti va à-·· 
acta •. 

Ainà& na freguezia -do · Altinho foi. Tiola.da 
a disposiçlio do art. 141 do.regulàmento de i3 
de Agosto de 1.881. .. O proprio preside11ta. da. 

.. . . . . . -
sem e:s::hibir o seu tit o. 

Deram-se, por conseguinte, na. fregaezi&. do 
.A.ltinho, nullida.des ins':l.na.veis vícios subt&an-
c1aes, a em o fraudulento alistamento d:e fal
sos a.rrend~tarios de terrenos de lavoura, os 
quaes, como já disse, raceberam para votar no 
meu competidor o titulo e a chapa, á medida 
que foram ·sendo chamados, da. mão do subde
legado do districto a que pertencem, o tG
nente-coronel João Guilherme de Azevedo 
Lyra! 

Que eleição u,,.e, puta e legitima ! 

Santo Antonio de Jaca1·m·á 

. • Õ3S de ser sp 
provada. a eleição desta fregueza., pois da a.cta 
respectiva não consta a observ~neia das pre
scroi ões le aes mais su bstancia.es o ue a. 
s~mples e1tura. torna patente. 

Conclusão 

De tudo o que venho de expor e provAr do
cumentalmente, evidencia-se que nada. ha 
mais illegitimo do que o diploma expedido ao 
meu competidor • 

Descontados os votos fraudulentos que lhe 
foram d~do~ pelo Dr. Luiz Gusmão. tenho eu 

snnullados os collegioa que taes votos frauda
lentos viciaram, é a minha maioria. de 70 
votos • . 

Annullado tio sómente o eollegio do AHi· 
nho, onde, além do alistamento frau:lulento, de
ram-se vieios de organização de me!ta., tenho 
eu ainda assim uma maioria de 20 votoa. 

Para que, portanto, o mrm competidor seja 
proclamado depub.do, d mister que se encnm· 
pem todas aCJ fraude• com1nettiaas no alista· 
manto immoralis1imo de 1882, o todos os vi
cios radic:u~s oeoorri~o~ na eleiçlo do i de 
Dezembro do anno findo, aeu reconhecimento ; 
1era, por conseguinte, a vietoria e a aa.nc9io 
<.lu fraudoa. 

Proceda a caauua dos Sra. deputados, como 
melhor entender em aua alta. Habedoria. A 
mim satisfazem n. convieç!o e consciencia de 
que tenho de s~r o verdadeiro representante 
do 10 distr\cto nleitoral de Parnambuco, r me 
haver onra o com a sua. con an~a. a. gran e 
m:~.ioria do el·~itorado legitimo e independe11te 
daquelle districto. 

Não me illudo, entretanto, quanto ao re
sultado de minha contestação. Ficará, porém. 
bem moralisada a purissima "ictoria co meu 
contendor. 

E tenho concluido. 
E. R. M • 

Rio, 2 de Março de 1885~-Dr. F1·ancisco 
de Assis Rosa c Silva • 
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N. t.~mm. Exm. Sr. Dr. Presidsnte da 
provineia.-0 Dr •. Francisco de Assis. Rosa e 
Silva. vem requerer a V. Ex. se dtgne de 
ma.n1ar q ae o empregado competente lhe dê 
por certidão o alistamento eleitoral a que se 
roeedeu em i8B2 na. e ar d a.ruarú. 

Nestes termos-Pede a V. Ex. deferimento.
E. R. l\.1.-Por procuração. Dr. Joaqui"! a or
deiro de Araujo.- Rio, 20 de Fevereiro de 

Dê-se.-Palacio da presidencia da Pernam
buco, 20 de Fevereiro de i885.- A. de Souza 
Lerto. . 

Em cumprimento do desps.cho retro, certifico 
que o alistamento eleitoral a que se refere o 
supplieante é o seguinte : l 
Re-oisélo do anno de 1882.-Pro-oincia áe Per

nambuco. -Eleitores alistados na comarca 

guezia de 
CJaruarú. 

. . . ~ 

ções legaes. · 
2. Antonio Renovato da Silva, 35 annos, filho 

de Antonio Renova.to da Silva., ca;;ado, agricul
tor, morador na cidade de Caruarú, sabe ler e 
escraver, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

3. Estevão de Queiroz Lima.,4i annos, filiação 
desoonhecida., casado, artista, morador na. cidade 
de Caruarú, sabe ler e escrever, 200.$, alistado 
em 1832.-Mudado da comarca de Pa.nella.s · 
on e 01 a 1sta o om • 

4. João Ob.risostomo de Aquino e Silva, 49 
annas, filho de Joio Caetano da. Silva, casado, 

' . 
ler e escrever, renda legal, alistado em i882.-
Madado da comarca de Bezerros, onde foi alis· 
tado em. i881. 

5. João Jo3é Pereira, 24 annoa, filho de J'oio 
Francisco Pereira, casado, agricultor, more.dor 
na cidade de Caruarü, sabe ler e escrever, 200$, 
alistado em 1882.-Provoa as condições legaes. 

6. João Sabino de Soaza, 5i annos, filho de 
Joaq_uim. M!l.noel h Souza, ea.sado, agricultor, 
morador na cHade dl3 Caruaru, ube ler e eacre• 
ver, ~00$, alistado em f882.-Provou as condi
çtíes legaes. 

7. Joaquim José de Oliveira, 58 annoa, filho 
de José Caetano ela Silva., caaa.do, agricuhor, 
mor&dor na cidade de Caruarú, sabe ler e e•cre
verr, 230$, alistado em 1882.-Provoll u coa.· 
di ~ 1 a 

8. José Francisco Paes Barreto, 35 annos, 
filho de Antonio Paes Barreto, casado, otlicial 
de policia, morador D."'. cida.ie de Caruarü, sabe 
ler e escrever, renda legal, alistado em 1882.
Muda.do da comarca. de Pão d'Alho, onie foi 
alistado em i88f. 

9. Silvestre Pompeu Ferreira Velloso, 25 
annos, filho .de Miguel Ferreira. Velloso, sol
teiro, agricultor, morador na cidade de Caruarti, 
Babe ler e escrever, 200$, alistado em 1882.
Provou as condições legaes. 

Qaarteirão da. rua Preta 

iO. Luiz Antonio de Oliveira Silva, 35 annos, 
tilho de Luiz Antonio io Valle Pereira, casado, 
agricultor, morador na rua. Preta, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
con içoes agaea. 

U. Pedro José do Rego, 25 annos, filho de 
Angelo José do Rego, casado, agricultor, mo-

. screver,.200$. 
alistado em 1882.-Provoll as condições legaea. 

Q1:1arteirão do Sitio 

i2. Manoel Bezerra de Vasconcellos Caval
canti9 25 annos, filho de Francisco Manoel 
Bezerra de Vasconcellos, casado, professor 
publico, morador no Sitio, sabe ler e escrever_, 
ren.ria legal, alistado em f882.-Provou as con
dições legaés. 

Quarteirão do Cedro 

13. Francisco An~onio d~ Vasconcellos, 3"2 

casado, agricultor, morador no Cedro, sabe ler 
e escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

. a mo z1 o a. sta 1eira, 25 annos, 
filho de Izidio Fra.ncisco do Rego Vieira, sol
teiro, professor publico, morador no Cedro, sabe 
ler e escrever, renda legal, alia tado em 1882.-
P.rovou as condições legaes. . 

15. José Antonio Ribeiro~ 3õ annos, filho de 
Francisco José Ribeiro, solteiro, agricultor, 
morador no Cedro, sabe ter e escrever, 200$, 
alistado em 1882. -Provou as condições leg1es. 

f6 •. José damillo da S~l~a, 36 &nn~s, filho de 
, , a.gr1· 

coltor. morador no Cedro, sabe ler e escrever, 
200$, alistado em i882. -Provou as condições 
le a.es. 

i 7. Lucas Pereira de Lyra, 40 annos, filho 
de Manoel Joaquim Pereira. de Lyra, viuvo, 
agricultor, mor&aor no Cedro, sabe ler e escre
ver, 200$. alistado em 1882.-Provou as con
dições legaes. 

Qaarteirlo Xieurú 

18. Joaé Florentino Villa Nova, 44 annos, 
filho de Joio Pinheiro da. Silva., casado, agri
cultor, morador no Xicurú. sabe ler e escrever, 
240$, alistado em 1882.-Provoa as condições 
legaes. 

t9, Juatino Dutra Florencio, 53 annos, filho 
de José Frauc:aco de Vasconcellos Floreneio, 
caaa.do, agricultor, morador no Xicarú,aa.be ler 
e escrever, 230$, ali11tado em !882.-Provou as 
con · s 1 · 

20. Zeferino Bezerra da Silva, 37 annos, 
filho de Marianno Be~erra da Silva, casado, 
agricultor, morador no Xieurú, .sa.be ler e 
escrever, 200$, alistado em i882.-Provou as 
condições legaes. 

Quarteirão Vasco 

21. José Alexandre Vieira, 40 annos, :filho de 
.Alexandre Vieira de Mello, solteiro, agricultor, 
morador no Vasco, sabe ler- e escrever, 200$, 
alistado eiQ. 1882.-Provou as condições lega.es. 
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22. Pedro ·Alexandrino Floreneio, 24 annos, 
:filho de Pedro Alexandrino Flor~neio. casado, 
agricultor. morador no Vasco, sabe ler e escre
ver, 200$, alistado em 1882.-Provou as condi
ções legaes. 

23. João Aniceto Paes d-e Lyra, 30 annos, 
filho de Aniceto Bezerra de Azevedo, casado, 
agricu tor, mora or em o ano, sa. 9 er e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

24. José Henrique da Silva, 45 a.nnos, filho 
de Henrique José de Vasconcellos, casado, agri
cultor, morador em Páo Santo, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

25. José Bezerra. Paes de Lyra, 27 annos, 
filho de José Paes de L ra casado a ri cultor, 
morador em Pão Santo, sabe ler e escrever, 
200$, alistado em 1882.-Provou as condições 
legaes. 

Quarteirão de Gravatá-Assü 

26. José D11tra Florencio, 33 annos, filho de . - . 
' , o 

morador em Gravatá-Assü, sabe ler e escrever, 
230$, alistado em i882.-Provou as condições 
legaes. 

27. Manoel Fernandes da Silva. Lima, 23 
· annos, filho de Antonio Fernandes Xavier de 

Lima, casado, agricultor, morador em Gravatá.
Assü, sabe ler e escrever, 200$, alistado em 
1882.-P.rovou as condições legaes. 

uarteirão Jurit 

28. Francisco Pereira de Carvalho, 56 annos, 
:filho de Patricio Pereira. de Carvalho, casado, . . . 
ver, 220$,'a.listado em 1882.-Provou as condi
ções legaes. 

Quarteirão de Brejo Novo 

29. Antonio Fernandes dos Santos, 27 annos, 
filho de Manoel Fernandes dos Santos, cas~do, 
agricultor, morador em Brejo Novo, sabe ler . e 
eacrever, 220$, alisbdo em 1832 .. -Provou as 
condições legaes. 

30. P!l.tricio Josó de Carvalho, 40 annos, filho 
de Manoel Fernandes dos Santos, riuvo, agri
cultor, morador em Brejo Novo, sabe ler e 
escrever, 215$, alistado em 1S82.-Provou as 
condiÇões legaes. 

Quarteirão Riacho do Meio 

o ar 1ns e asco _ , 
filho de Antonio Martins Pereira. Xavier, 
casado, agricultor, morador no Riacho do Meio, 
sabe ler e escrever. 20J$, alistado em 1882.
Provou as condições legaes. 

Quarteirão Brejão 

32. Manoel Ferreira Guinhos, 40 annos, filho 
de João Ferreira da Silva, casado, agricultor, 
morador no Brejão, sabe ·ler e escrever, 240$, 
alistado em 1882.-Provou as condições legaes. 

v. 1.-37 

Quarteirão Riacho da Palha. 

33. José Alves dos Santos, 29 annos, filho de 
Manoel Fra.nc~isco da Silva, casado, agricultor 
morador no Riacho da Palha, sabe ler e escre: 
v!r, 200$, alistado em 1882.-Provou as condi-. 

34. Manoel Joaquim de Oliveira, 32 annos, 
:filho de José Joa.q11im de Oliveira, casado, 

· 1 r morador no Ria. 
ler e escrever. 240$, alistado em.1882.-Provou · 
as condições legaes. 

Quarteirão Olho d' Agua do Cano 

35. Euzebio Vital de Salles, 36 anno3, filho 
de Bernardo Anto~.io de .Azevedo, casado, 
agricultor, morador em Olho d'Agua do Canoj 
sabe le1• e escrever, 200$, alistado em i882.
Provou as condições legaes. 

J - aetano dos Santos 31 annos filho 
de Manoel Caetano dos Santos~ casado, agricul
tor, inorador em Olho d'Agua do Cano, sabe ler 
e esc!ever, 400$, alistado em 1882.-Provoll as 

anno~, filho de Luiz José Monteiro, casado, 
agricultor, morador em Pitombeira, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

Quarteirão Tapuia 

38. José Joaquim Pereira d.a Silva, 35 annos, 
filho de José Joaquim Alves, ea.sado, agricultor, 
mo-.ra.dor em Tapuia, sabe ler e es~r~ver, 200$, 
a1sa o • .. . 

39. .Antonio Teixeira de Carvalho, 40 annos, 
filho de João Teixeira. de Ca.rvalho, casado, 

r em Ta. uia. sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

Quarteirão An.tas 

40. João Francisco da Costa, 65 annos, filho 
de José Francisco de Vasconcellos, casalo, agri
cultor, morador em Antas, sa.ba ler e escrever, 
2::!0$, alistado em 1882.-Provou as condições 
legaes. 

Freguezia de S. Caetano da Raposa. 

Quarteirão da. Povoação 

4i. Alexandre Francisco dos Santos, 70 a.n· 
nos, :filho de Francisco Xavier dos Santos, 
casado, agricultor, morador em S. Caetano, 
sabe ler e escrever, 240$, alistado em :1882.-

rovo11 as con lÇ es ega s. 
42. Antonio Alexandre dos Santos, 30 annos, 

:filho de Alexandre Francisco dos Santos, casado, 
agricultor, morador em S. Caetano, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

43. Antonio Florencio da. Costa, 33 anno~, 
filho de Florencio · José da Costa, casado, agrL
cnltor, morador e'ln. S. Caetano, sabe ler e 
escrever, renda legal, alistado em.1882.-Pro
vou as condições legaes. 
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44. Candido Florentino de Andrade, 39 an
nos, filho d~ João ·Francisco de Pontes, casado, 
agricultor, morador em S. c .. eta.no, sabe ler e 
escrever. 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

45. Francisco Antonio da Silva, 31 annos, 
filho de Antonio ourenço a S1 va, so te1ro, 
agricultor, morador em S. Ca.etano, sabe ler e 
escr~ver. 240$, alistado em 1882.-Provou as 

46. Francisco das Chagas Az9vedo, 31 annos, 
filho de José Domingos de Azevedo, solteir.>, 
agricultor, morador em S. Caetano, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em i882.-Provou as 
condições legaes. 

47. Pa.dre João Soarea de Albuquerque, 52 
annos, filho de Manoel So·res de Albuquerque, 
soJte1ro, vigario, morador em S. Caetano, sabe 
ler e escrever, renda legal, alistado em 1882.-
Provou as condi ões le es . · 

48. João Damasceno de Azevedo, 2 annos, 
ftlho de José Domingo3 de AzeveJo, casado, 
agricultor, morad~r em S. Caetano, sabe ler e . ' 
condições lP-gaes. 

49. João Laiz Pinheiro, 42 annos, filho de 
João Luiz Pinheiro casado a. icultor mora-
dor em S. C;tetano, sabe ler e escrever, 300$, 
alistado em 1882.-Provou as condições legaea. 

50. João Joaquim de Menezes. 26 annos, filho 
de Joaq aim Bezerra de Menezes, casado, mo
rador em S. Caetano, sabe ler e escrever, agri
cultor, 200$, alistado em 1882.-Provou as con-
dições legaes. . 
. 51.. João Vieira de Mello LYt"a, 55 a unos, 
fiTho de Leandro Car.toso de Vasconcellos, 
~~~ado, agricultor, morador. em· S. Caetano, 

agricultor, morador em S . Caebno, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes.. . 

53. José Anselmo de Azevedo, 28 annos, filho 
. ele. José Domingos de Azevedo, soltr~iro, agri
eulLor, morador em . S. C».etano, sabe ler e 
escrever, 220$, alistado em 1882.-Provou. as 
condições legaes. 

54. José Fiorencio da Costa, 4i annos, filho 
de Florencio José da Costa, casado, agricultor, 
morador em S. Caetano, sabe ler e escrever, 
ren,la legal, alistado em· 1882.- Provou as 
condições legaes. 

· 55. Jo~é Francisco de Azevedo Lyra, 56 
annos, filho de Manoel Francisco da Silva Aze
vedo, casado, agricultor, morador em S .. Cae
tano, sabe ler e escrever, t:200$, alistado em 

. - rovou as con 1ç ea egaes. 
56. Leandro Cardoso de Vasconcellos, 52 

annos, filho de Leandro C:1rdoso de Vasconcel
los~ casado, agricultor, mora.ctor em S. Caetano, 
sabe ler e escrever, 200$, alistado em 1882.
Provou as condições legaes; 

57. Manoel Silverio de :A-zevedo, 38 annos, . 
filho de José Francisco de .Azevedo, eaeado, 
agricultor, moradar. em S. Caetano, sabe ler e 
escrever, 220$, alistado em 1882 .. -Provoa ·as 
condiç~es legaes. · 

58. Pedro Gomes da Silva, 24 a.nnos, ülho.de 
Francisco Gomes da Silva~ casado, agticultor, 
morador em S. Caetano, sabe ler e escrever; 
200$; alistado em 1882. -Provou as condições 
legaes. 

filho de Manoel de Pontes Jardim, casado, agri
cultor, morador em S. Caet<·mo, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em. i882.-Provou as 

· oes legaes. .·. 

Quarteirão Caxingó 

60. Antonio de Souza Barbosa, 67 annos, 
filho d?. João de Souza Barbosa, casado, agri
cultor, mor.:dor em Caxingó, sabe ler e escre
ver, 300$, alistado em 1882.- Provou as 
condições legaes. 

61. ~oa~uim_ Alves Batinga, 50 anno.s, filhO 

morador ern Caxingó, sabe ler e escrever, 200$, 
alistado em i882.-Provou as condiçõe3leg~es, 

62. Sera.fim dos An'os ouza 46 annos 1ilh 
de Manoel Simão de Souza, casado, agricultor, 
morador em Caxingó, s;1be ler e escrever, 220$, 
alistado em !882.-Provou as eondiçõeslegaes. 

. eo omtro ve 1no mes as eves, 
21 a.nnos, :filho de Marcellino Gomes das Neves, 
casado, agricultor, mora.dor · em Caxingó, sabe 
ler e escrever, 200$, alistado em 1882.-PrO· 
TOu as condições legaes. 

Q!larteirão M&caco 

64. Francisco José Bezer.ra de Moraes,. 40 
annos. filho de Verissimo Bezerra de Moraes, 
casado, agricultor, morador em Macaco sabe 
er e escrever, 2 , absta.do em 2.-Provou 

as condições Iegaes. 
65. João _Elias de ~ello. 31 annos, filho de 

o, ea.s o, a nc or-. 
morador em Macaco, sabe'ler e e;;crever, 200$', 
alistado em 1882.-Provou as condições legaes. 

66. Ma.noel Firmino de Macedo, ·52. annos, 
:filho de Joiio de Lima, casado, agricultor, mo .. 
rador em. Macaco, sabe ler e escrever, 200$, 
alistado em 1882.-Provou as condiçõeslegaes-. 

Quarteirio !poeira e Posse 

67. José Hodrig11e1 de Paula, 28 annos, Alho 
de Francisco José de Paala,. aolteiro, agricul
tor, morador em !poeira, sabe ler e esel'I'\Yer, 
200$, alistado em i892.-Provou u oondiçGes 
legaes. 

68. José Fr-ancisco Graciano, 50 annoa, ftlho 
de ~lexundre Francisco doa Santos, casado, 

t 
ver, 250$, alistado em i8~2. -Provou as con:1i· 
çõel'legaea. 

69. Manoel Gomes de Souza, 30 annos, filho 
de José Gomes de Souza., ~ado, agricultot•, 
morador na. Posse, sabe ler e escrever. 200$, 
alistado emf882.-Provou as condições lege.es. 

Quarteirão Mingú: e Lage da Farinha 

· 70. Antonio Gabrielde Mello,36 annos,,Dlho 
de ·J~I'o de. Mello Pereira, casado, agriealtot, 
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morador em "Mingú, sa.be ler e escrever, 200$. 
alistado em 1882.-Provon as condições legaes. 

7:1.. Cyrillo Virgem de Lima, 32 annos, Dlho 
de Antonio Leite .le Lima., casado, agricultor, 
morador em Mingú," sabe ler e escrever, 200$, 

s o em • - rovou as eon ç es egaes. 
72. João Leite de Lima, 40 anuos, :filho de 

Antonio Leit~ de.Lima, casado, agricultor, mo-
' ~ . ' 

àlistado em :1882. -Provou as condições legaes. 
·73. Luiz Pereira de Mello, 3t anuos, filho 

de João de Mello Pereira, casado, agricultor, 
morador no Mingú, sabe ler e escrever, 200$. 
alistado em 1882.- Provou as cond1.çõea le
gaes. 

74. Pedro Manoel da Paixão, 26 annos, filho 
de Manoel da Paixão Regia, solteiro, agricul
tor, moJ·~dor no Mingú, sabe ler e escr~ver, 

morador em Lage da Farinha, sabe ler e es
erever, 250$, . alistado em :1882.- Provou~ as 
condições legaes. . 

76. Pedro Ribeiro de Andrade Telles, 26 
annos, filho de Pedro Ribeiro de Andrade, ca· 
sado, agricultor, morador em La.ge da. Fa
rinha, sabe. ler e escrever, 200$, alistado em 
i882.-Provou as condições legaes. 

Quarteirão Vcorzea e Ponta da Serra. 

77. Galdino Firmino de Macedo, 31 annos, 
:filho de Manoel Firmino de Macedo, solteiro, 

· s b lere sere-
ver, 200$, alistado em i882.- Provou as ·con
dições 1~~ga.es. 

. 78. João Santins de Azevedo L ra 25 annos, 
filho de Francisco Santins de Azevedo Lyra., 
casado, agricultor, morador na Ponta da. Serra., 
sabe ler e escrever, 230;, alistado em 1882.
Provou as condições lega.es. 

Quartei'rlo Garrote 

79. Cla.udino Ferreira de Macedo, 35 a.nnos, 
filho de João Francisco da. Silva, cssado, agri
cultor, morador em Garrote, sa.be ler e escre
ver, 220$, alistado em i882.- Provou as con
dições legaes. 

2a distrieto ltacaeté 

80. Dona.to Gomes das Neves, 59 annos, 
:filho de Marcellino Gomes das Neves, casado, 
agricultor, mcr~dor em Peixe, sabe ler e es-
crev , , 
eondições legaes. 

81. Francisco Joaquim de Assis Lyra, ·3f 
annos, filho de Joaquim Theotonio da Silva. 
Lyra, casa lo, agricultot•, morador em Peixe, 
sabe ler e escrever, 200$, alistada em 1882.-
Provou as condições legaes. :· 

82. Herculano Boa VAntura Libera.l, 4i a.n
noa, tUbo de Elesblo Boa Ventura Liberal, ca
sado, ,, gric11hor, morador em ltacaaté, aa.be ler 
e •serever, 250$, aliataclo em i882.-Provou 11 
condições 1 !)gae.. 

F~eguezio de Nossa Senhora do O' do Altinho 

f o distrieto do Altinho.-Quarteirão da 
Povoação 

:1882.-Provou as condições legaes. 
84. Manoel Benigno da Silva, 21 annos, filho 

de José Bernardo da Silva, solteiro, priJfessor 
publico, morador no Altinho, sabe ler e escre
ver, renda legal, alistado em 1882.-Provoo as 
condições legaes. 

Quarteirão da Barra 

85. ~oão Pereira de Sobr.al, "31 anno~, 1ilho 
t . • ' 

morador na . Barra, sabe ler e escrever, 600$, 
alistado em 1882.-Provou as condições legaes. 

Quarteirão Santo Antonio 

87. José Pereira de Lucena, 65 annos, filho 
de José Pereira de Lucena, cas3.do, agricultor, 
morador em Santo Antonio, sabe ler e escrever, 
renda legal, alistado em 1882.-Provou as con
dições legaes. . . . . ' 
João Rodrigues Duro. casado, agriealtor, m~ 
rador em Santo. Antonio, sabe ler e escrever ... 
200 , alistado em 1882.-Provou as condições 
legaes. 

89. Manoel Joaquim Ramos, 33 annos, filho 
de Joaquim Theotonio Ramos,casado,agricultor, 
mora·ior em Santo Antonio, sabe ler e escrever, 
200$, alistado em :1882.-Provou as condições 
legaes. 

90. Romio de Souza DufO, 38 annos, filho de 
Cosme de Almeida Duro, casado, agricultor, 
mor .. dor em Santo Antonio, sabe ler e escre
ver, 200$, alistado em 1882.- Provou as con
dições legaes. 

Qnarteirlo de Gameleira 

91. Timotheo José de Ara.nda.a, 35 · a.nnoa, 
filho de Manoel Ignacio de Lima, casado, agri
cultor., morador em Ga.meleira, sabe ler e es-

i' er 28 alista o em i882.- Provou a1 
condiçõos legaes. 

Quarteirões Mandioca, M noçoba Bonito 

92• Miguel Joa.qui.tn. Bezerra. .de Andrade, 
45 annos, .íilho de Luiz Gonzaga de Torres, .ca
sado, agtic r1ltor., morador em Mandioca. sa;be 
ler e escrever, 220$, alistado em 1882.-Pro
vou cas condições legaes. 

93. João Th.eotonio de Sobral, 34 annos, :6lho · 
de Martinho Theotonio de Sobral, casado, agri· 
cultor, morador em Manoçoba, sabe ler e -es-
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crever, 220$, alislado em-1882. -Provou as 
condigões legaes. 

94. Firmino Simões de Mello, 25 annos, fil,ho 
de Simão Rodrigues de Mello, casado, agricul
tor, morador no Bonito, sabe ler e escrever, 

· , a lSta o em · rovou as eon 1 es 
lega.es. 

Quarteirão da Povoação 

95. Apolynario Olympio de Barros, 30 an
nos, :filho de Antonio de B::~rros Silva, casado, 
agricultor~ morador no Bebedouro~ sabe ler e 
escrever, 280$, alistado em i882.- Provou as 
condições lega.es. · 

96. Francisco Gomes de Barros, 45 annos·, · 
:filho de A,ntonio de Barros Silva, casado, agri· 

de Antonio de Barros Silva, solteiro, agricultor, 
morador no Bebedouro, sabe ler e escrever, 
220$~ alishdo em 1882.- Provoa as condi-
çoes egaes. . 
. 98 João Cardeal Boa Ventara, 24 annos. filho 
de Car.ieal Boa Ventura. Cootinho,casado,artista 
e agr]cultor, morador no Bebedouro, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.- Provou as 
condições legaes, 
. 99. Joaquim Claudino da Silva., 25 annos, 

:filho de Manoel Cla.udino do Nascimento, ca
sado, agriculto-r, morador no Bebedou1•o, sabe 

·ler e escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou 
a c • çoes egaes. · 

100. Josê Joaquim da Luz, 40 annos, filho de 
Joaquim Theotonio da. Luz, solteiro, a.gricul-

' . ·ver, 200$, alistado em 1882.- Provou ·as con-
dições legaes. 

i01. Manoel Joaquim Segundo, 43 annos, 
filho da Jr,aquim Pereira. da Silva, casado, mo-
rador no Bebedouro, s1be ler e eserever, renda 
legal, alistado em 1882.-Provou as condições 
legaes. 
. 102. Mano3l Martins de Andrade,·30 annos, 
filho de José Martins de Moura, solteiro, agri· 
cultor, morador no Bebedou1·o, sabe ler e escre
ver, 200$, alista.io em i882.-Provoa as con
dições legaes. 

103. Sebastião M:1rques Evangelista, 26 a.n
nos, 'filho de Joaquim Ferreira de Araujo, 
casado, artista e agricultor, morador no Bebe

' douro, sabe ler e esc.rever. 200$, alistado em 

Quarteirão Azevem 

10!. AnLonio Rodrigues Duro, 30 annos, filho 
de João Rodl'igoes Duro, casado, agricultor, 
m?rador em Azevem, sabe lel" e es~rever, 200$, 
a.hets.do em f8S2.-Pl"ovou as cond1ções legaes·. 
. 105. João José Damasceno, 48 annos, :filho de 

· . Francisco Josó da Silva, casado, agricultor~ 
morador em Azevem, sa.be ler e escrever, 200$, 
alistado em 1882.- Provou as condições le
gaes. 

105. José Francisco Maia., 34 annos, filho de 
Manoel Francisco Peixoto; casado, agricultor, 
morador em Azevem, sa.be ler~ eserever, 400$, 
alistado em 1882.-JProvou as condições le
gaes. 

107. Manoel Pereira. da Silva, 46 annos, filho 
de André Pereira da SilYa., viuvo, agricultor, 
morador em Azevem, sabe ler e escrever, 200$, . . . 

u n lÇO 
ga.es. 

108. Vital Lopes Frazão, 32 annos, filho d~ 
Pedro Lopes Frazão, casado, agricultor, mora
dor em Azevem, sabe ler e escrever, 200$, alis
hdo em 1882.-Provou as condições legaes • . 

Quarteirão de Santa. Thereza e Ambuzeil·o 

109. Genuino Alves de Azevedo, 35 annos, 
filho de João Alves de Lima, casado, agricul-., 

nos, filho d:' Pedro Antonio da. Silva Gonçalves, 
casado, agricultor, morador em Santâ Therez~, 
sabe ler e escrever, 200$, alistado em 1882.~ 

rovou as con 1çoes egaes. 
111. Pedro Antonio da Silva, 68 annos, filho 

de Antonio Gonçalves Rodrigues, casado, agri
cultor, morador em Santa Thereza, sabe ·ler .e 
escrever, 200$, alistado em 1882.- Provou ~s 
condições legaes. . . 

112. Antonio Gregorio Bezerra, 40 annos~ 
filho de José Joaquim Bezerra, casado, agri
cultor, morador no Ambuzeiro, sabe ler e es- · 
crever, 200$, alistado em i882.- Provou as 
con 1çoes egaes. 

113. João Francisco Pereira. Menino, 36 an
nos, :filho de Severino Marques ·dos Santos, . . . 

• o ' . t 
sabe ler e escrever, alistado em 1882.-Provou 
as condições lega.es. 

Quarteirão Saquinho 

H4. Manoel Pereira. da. Silva., 48 annos, 
filho de Izidoro Pereira. da. Silva, casado, ágri
cultor, morador no Saquinho, sabe ler e escre
ver, alistado em 1882.- Provou as concições 
legaes. 

Quarteirão da. Barra da. Chata. 

H5~ -.!~;o Maria. do Nascimento, 48 annos, 
filho de José Mal'ia do Nascimento, casado, 
agricultor, morador na Barra. da. Chata., sabe 
ler e escrever, 200$, alistado em 1882.-Pro

a s co . - 1 

116. Manoel Maria. do Nascimento, 25 annos, 
filho de João Maria do Nascimento, casado, 
agricultor, morador na Barra. da Chata, sabe 
ler e_ escrever, 200$, alistado em 1882.- Pro
vou as condições legaes ~ 

Quarteirão Riacho do Peixe, Sapttcaia. e Varzea 
. do Capim 

117. Apolinario d9 Lima Freire, 36 annos, 
filho de Alvaro de Lima F1•eire, casado, agri
cultor, morador no Riacho do Peixe, aaba ler e 
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. ' ' o -
tor, morador na Sa.pucaia, sabe ler e escrever, 
220$, alistado em 1882.- Provou as condições 
legaes. 

120. Antonio Martins de Andrade, 28 annos, 
:filho de José Martins de Moura, viuvo, agri
cultor, morador na Varzea do Capim, sabe ler e 
escrever, 200;~, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

i21. Antonio Onofre de Miranda, 39 annos, 
~ . - . 

' .., . 
cultor, morador· na Varzea do Capim, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
ondi - es le aes. 

Quarteirão Mentirosos, Brejo, Boa Vista e Pé 
da Serra do ~endes 

• UlZ ose e a.sconce os, s.nnos, 
filho de José Francisco de Vasconcellos, casado, 
agricultor, moraJor em Mentirosos, sabe ler e 
escrever, 200$, alistado em 1882. -Provou as 
condições legaes. 

123. Manoel Tei::s::eira de Carvalho, 47 e.nnos~ 
filho de João Teixeira de Carvalho, solteiro. 
agricultol", morador na. Bo~ Vista, sabe ler e 

. escrever, 200$, alistado em 1882.-Provou as 
condições legaes. 

. i24. Lourenço Martins das Chsgas, 42 a.n
. nos, :filho de Francisco Bernardo das Chagas, 
· casado, agricultor, morador no Pà da Serra., . . 
. ' ;p, .-
. Provou ·as condições legaes. 

Municipio de S. Bento, parochia de S. Bento, 
fo districto, fo quarteirão 

i. Francisco Brito de Almeic!a, 28 annos, 
filho de João Rodriglles de "Almeida, C:lsa.do, 
agricultor, morador em S. Bento, sabe ler e 
e3crever, -renda legal, alistado em i881.-Mu
dado da comarca de Panellas onde foi alistado 

· em 1881. 
2. Herculano Farias dos Santos, 31 annos, 

filho de Felix Farias, casado, negociante, mo-
rador em S. Bento, não sabe ler, renda legal, 
alistado· em 1881.-Muclado da comarca de Pa
nellas onde foi alistado em 1881. 

3. Dr. Jesuíno Chro dos Santos e Silva, 50 
annos, o e ose ntomo os an os e· 1 va., 
casado, juiz municipal. morador em S. Bento, 
sabe ler e escrever, renda legal, alistado em 
1881 em virtude do art . 23 d~ lei. 

4. João de Oliveira Vale~ça, 30 annos, :filho 
de Alexandre Jose d:l Oliveira , viuvo, advogado, 
mor!t.dor em S. Ben.to, sabe ler-e escrever, renda. 
legal, alistado em 1882.-Proyou as condições 
legaes. 

5. José Antonio do Oliveira, 58 annos, :filho 
de Franci1co Antonio Pinheiro, casado, nego
ciante, morador em S. Bento, sabe ler e cecre-

ver, renda legal, alistado em 1882.-Prov~u as 
condiçõesleg~es. 

ô. José Rodrigues Jacobina 43 annos filho 
de Dionysio Rodrigues J~cobina, ~asado, 

rofessor morador em S. _ 
erever, 250$, alistado em 1882.-Mudado da. 
comarca _de Buique onde foi alistado em 1881. 

7. LUiz Aurelio ~odoy e Vasconcellos, 49 an-
"'• · asc nce-

los, casado, aivogado, morador em S. Bento, 
sabe ler e escrever, 800$. alistado em 1882. 
-Provou as condi~tões legaes. 

8. Manoel Simftes de Macedo, 30 annos filho 
de Francisco Simões de Macedo, casado, criador, 
m?rador em S. Bento, sabe ler c escrever, 250$, 
altstado em 1882.-Provou as condições le
gaes. 

9. Manoel Thomaz Pereira do Rego, 39 an-
no :filho d · · · 
sado, pharmaceutico, mo1•ador em S. Bento 
sabe ler e escrever, 300$, alistado em 1882.-=. 
Provou as c~mdições legaes. 

. 1 v A an a 
filho de Joaqu~m Rodrigues 
agricultor, m01·ador em S. 

3° districto, Canhotinbo, 1o quarteirão 

. i 1 •. ~r.noel Alves .Feitosa, 31 annos, filho de 
S1mphcro Alves Feitosa, casado, agricultor 
morador no Canhotinho, sabe ler e escrever: 
200$, alistado em i882.-Provou as condições 
legaes . 

. C~rua.rú, 2_6 de Outubro de 1882.- O juiz de 
1 er 1 'z a ' "t'a usm o. 

Revisão do anno de 1882, provincia de Per
nambuco, municipio de Ca.t·uarú, eleitores· da. 
comarca e a:!"aaru que rans er1ram seu omt• 
cilio dentro da mes01a comarca.. 

i . J uvencio de Barros Corrêa, 50 annos, 
filho de Bernardo José de Barros Corrêa, 
casaio, professor jubilado, morador no AltinhoJ 
sabe ler e escrevBr, renda legal, alistado em 
188!.- Mudou-se do 2° para o fo districto 
do Altinho, quarteir3o da Povoação. 

C;\ruarú, 20 de Outubro de 1832.-0 juiz de 
direito interino, Lui; da Silva Gusmao. . 

Revisil:o do anno de i8B2, provincia de Per
n ambuco e municipio de Caruarú, eleitores eli
minados do alistamento da comarca de Carllarú: 

i. João Felippe Nery, 28 annos, :filho de 
Theotonio José do Oliveira, casaào, agricultor, 
morador na Terrc1 Vermelha, sabe ler e escre-
ver·, ;;l. a 1sta o em . - u ou-se para 
fóra da coinarc:~. 

Caruarú, 20 de Outubro de 1882.-0 juiz de 
direito interino, Luiz da Silva Gusmtto. · 

Secretuia d·J. presidencia de Pernambuco, 21 
de Fevereiro de 1885.-0 chefe do archivo, 
Rodolpho Albuquerque de Araujo. 

Pagou 12$096 réis de emolumentos, au
gmento e o imposto addicional de 5 °/0 • Secre
taria da presidencia de Pernambuco, 21 de 
Fevereiro de 1885.-Joaquim Leocarlio Viegas. 
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N. 2.- Dlm. e Exm. S:r. Dr."juiz de direito 
da comarca de Caruarü.- Manuel RodrigllP.S 
Porto ·rP-quer á V. Ex. que se digne mandar 
que o escrivão do Registro do :•listame-nto e 
guarda ~os titu!os d_os •>lei~ores desta eomarea, 

. 
-Província de Pernambuco .-Comarca de Ca
ruarü .-Municipio de Caruarú.-Parochia de 
S. C. da ·Raposa_.-1° d.istricto.-Nome do 
eleitor : Luiz Pereira de Mello.-Quali:fi.ca
tivos: idade, 31 annos ; estado, casado; profi.s
Bio, agricultor; renda, 200$; instrueção, sabe 
ler e escrever.-Filiação-: João de Mello Pe
reira. ~ Numero de ordem: No alistamento 
:geral. 73; no alistamento da revislo • .• -Data 
do alistamento : f882. -Domicilio : Min u. 
-Assignatura do portador : Luiz Pereira de · 
MeUo.-Data e assignatura dojuiz de direito: 
Caruarü,i:8 de Outubro de 1882.-Luiz da Si7,- • 

N .• i.-1885.~uizo de direito da comarca 
de Caruarü. Autoamento de uma. petição do al- . 
feres Manoe1 Rodrigues Porto, requerendo um · 
auto de perguntas a Luiz Pereira de Mello.-· 
escrivão, Oar<Dalhaes. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus · 
Christo de 1885 aos 13 dias do mez de Janeiro 
do dito anno, ne~ta cidade e comarca de Ca
ruarú. provincia de Pernambuco, em meu car
"torio faço autoa.mento da petiçio que ·adiante · 
"Segue ; do ·que para constar faço esLe termo. ; 
E eu, Antonio Rodrigues Brau.lino Carvalbaes, . 
48crivlo do jury, que o escrevi. · 

'IDm. e Exm. Sr. Dr. jtW de direito da. eo- · 
marca de Caruarú. ~marco ~oje, _as 4 horas da. . . . 

J • ' 

13 de Janei ro de 1885.-Dias Lima: Manoel 
':Rodrigues .Porto requer a V. Ex. se :dig-ne · 
fazel! .um -auto de perguntas a Luiz Pereira de : 
.:Mello,.sobre os s'3guintes pontos : fo si elle na 
_qualidade de eleitor .da freguezia de S4 .Caetano 
da Raposa compareceu á eleição que para De
putado geral pelo i0° di~tr:icto se procedeu em 
. I-o de Dezembro'fuldo; 2° Si apre.-entou na oc
casi5o de Yotar o seu titulo de éleitor oa nlo; 
3° Si esse -titulo foi o que primitivamente re
cebeu ·ou outro, e a maneira por que o obteve. 

.& feito esse auto de perguntas V. E::r.. o mande 
entregar ao supplicante independente de tras
lado ; pelo que pede deferimento em segredo de 
justiça. E. R. M .-Ca.ruarü, i2 de Je.n~iro de 
1885.- Manoel Rudri ues Pnrto.- .Auto de 

da eleição do cidadão José Francisco de Pontes 
Azevedo, por dizer-lhe o respondente que o 
seu titulo esta.va em poder do requerente n,,sta 
c1. s. e para guar ar a e requerer a. sua pas• 
sagem para o alistamento desta freguezia. 
quanclo·fosse tempo. E como nada mais disse 
nem lhe foi perguntado, deu o Juiz por fiado o 
presente auto de pergunt 1 s que depois de lhe 
ser lido e o achar conforme assignou com o 
Juiz o respondente~ e de tudo digo ·respondente 
e o requ~rente -; de t1ldo dou fé. Eu, Antonio 
Rodrigues ·Brazilino Carvalhaes, Escrivão do 
Ju~y, que o escrevi.-Dias Lim.a.~Lui:& Pe-

N. 4. Illm. Sr. presidente da. cam.a.ra municipal . 
de Caruarú.- M~noel Rodrigues Porto requ!l' . . 
da eamara·rnunicipal lhe certifique, si Fran
cisco Cavalcante de AlbuquArque preõtoll até 
hoje juramento como segundo · juiz de pa.z do 
f o .listricto da parochia. de Nossa. Senhora do O' 
do .A.ltinho, pelo que- P. deferimento.- :E. 
R. M. 

Ca.ruarú, 13 de Janeiro de .1.885.-·Manoel 
Rodrigues Porto. 

O Capitlo Vicente Ferreira de Albuquerque, 
secretario da camara municipal da cidt~de de 
Caruarú etc·. . 

Certifico que nem do livro dos juramentos da 
camaTa municipal, nem de outro qualquer modo, 
eon1ta que Francisco Cavalcante .ie Albuquer· 
que prestasse em época alguma, juram~nto 
com~ srogundo juiz de paz do to districto da a-

ossa e ora. o o n o. · r&o 
ferido é verda.do e dou fé. Caruarú, i4 de Ja
neiro de 1.885.- O secretario da camara. Vi
cente Ferreira de A lbuquer_gue • 

Reconheço a .firma supra.- Recife, .26 .de Ja
neiro 'le 1885. -Em testemunho da verdade
.o tabellião pu.blico, Apolina.rio Florentino ile 
Albuquerque M o.ranhão • 

• N. 8.-lUm. Sr. preeidenta da Camara Muni
Cipal de Ca.l'Ua.rú.- Manoel Rodrigues Porto 
requer a V. S . se digne mandar que o secreta-rio 
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da Camara Municipal, revendo o livro das actas 
elas eleiçõee procedidas, em a parochia. de Nos
sa Senhora do o· do Altinho de f8~3. Janeiro 
atá o ultimo de i de Dezembro do anno findo, lhe 
certifique si Francisco Cavalcante de Alba-
querque prestou Juramento como JUIZ e paz 
para servir nas mesas eleitoraes que se orga
nizaram, pelo qae.pede a V. S. _deferi~ento.-

. 
M a111oel Roi/,rigues Porto. 

Como reqaer. Cal"oarú, - f3 d& Janeiro de 
t885.- President'3 Ponte. 

- O capitão Vicente Ferreira de Albuquerque, 
secretarto da ·C&mara Municipal da cidade de 
Caroarú etc, 

Certifico que, r~vendo o livro das actas' das 
eleições pro~edilas na parochia de Nossa. Se
nhora do O· do Altinho, existente no arehi vo 

amara. umc1pa. es a. e1 a e, e e nao 
consta que Francis :o C·a:va.leante de Albuquer
que tenh:~ presta.~o jura.mento,eomoJuiz de paz 

vidas de 1883 até f. de Dezembro de 1884. 
O referido é verdade e dou fé. Caruarú,. 14 

de Janeiro de 1885.- O secretario da Camara, 
ieente erreira. de Albuguerqtte. 
Reeonh •ço a :firma sopra. Recife, 25 de Ja

neiro de 1885.-Em testemunho da verdade, 
o- tabelliio publico, Apolinario. Florentino 
de Albuquerque M aranh4o. 

lilm. eExm. Sr. Dr.joizdedireitodacomsrca. 
-Manoel Rodrigues Porto, eleitor desta fre
guezià.,precisa.. 9ue V. Ex. se digne attestar-lhe 
si antes da. elerção de 1 o de Dezembro passado, 
o CI a ao exa.n re ezerra e aseonce os, 
eleitor da. parochia de S. Caetano da Raposa, 
~uereu a V. f<:x. jl•stüica.r· }Jerda. de se1l . . . . 
- ' · E. R. M.-C"aruartí, 4 de Fevereiro de 1885. 
- M anoe' R'oitri.gues Porto.- Atteato que, 
em i 0 de Dezembro do anno passado.depois das 
8 horas da mctnM, foi-me apresentada uma pe
tiÇão asaignada.: pelo eleitor d& parochi& de 
S. C;a.etano da.. Raposa,. Alexandre Bezerra. de 
Vasconcellos, requerendo justificar· com urgen
cia a perd& de seu titulo, para lhe ser eltpedido 
outro, e aalim poder elle votar na. eleição, q_ue 
tinha-se de procetler na.quelle dia. lndefer1 a 
petiçlo em razio de nio haver mais tempo para 
a inquirição d •a testemunhas em virtude: d8 ~qr 
ele assiatir & eleição desta fregaezia. como 
eleitor, e de recommentLçilo da preeidenci& d& 
pr~cia, como consta do officio, qu9 apre
sentei á meu. eleitoral pa.n. ser transcripto 

a ue udo atteato sob 'u.ra-
mento do meu ca.rg&. Caruarú, 4: de Fevereiro 
de i885.·- O juiz de . direito da. comarca, 
Ã'gostin.ho de Car'Oalko'Dia! Lima. 

N. 7. - Umba.oba .. i5 de Janeiro de 1885~
Dlm. Sr. Dr. L3cerda.- Respondo á carta de 
V. S. da seg.uinte- maneira. : Par.l fazer parte 

1 da mesa eleitor~l em 30 de Novembro do anno 
passado que se reuniu. na. igreja matriz de 
Nossa SeDhora. do O' do Altinho para. em. 1.0 de 
Dezembro. do dito aiUlO proceder-se á eleiçãO 
de um deputado á assemõléa g~ral por este 

• 
iQo districto não fai convidado officialmente, e· 
nem.. respondi que deixava de fazel-o por 
doente, e tanto assim. é que provoco a que 
apresentem offieio meu em tal sentido-si for 
necessario jurar farei. Póde V. S. fazer o uso 
a presen e que e eon ner. 
De V. S. respeitador e criado, João Ferreira 

deHoraes • 
Reconheço ser verdadeira a lettr-..1. e fuma 

retro, por ter delhs inteiro conhecimento e dou 
f&. Caroarú, 16 de Janeiro de 1885. Em teste
munho de verdade, o 20 tabellião publico, An
tonio Rodrigues Brau,io Car'Oalho. 

Reconheço a firma do tabellião suprA. Rio, 
26 de Janeiro de 1885.- Em testemunho de 
·v~ardade, o tabellião publico, Apolinario Flo
rentino de Albuquerg_ue Maranhão. 

. . 
nicipal de Caroarú.-Manoel Rodrigues Porto 
precisa a bem de seu direito que V. S. por seu . - .. 
nomes dos cidadãos votados para juizes de . 
paz e inunediatos do 1° districto do Altinho, 
na. eleição ultima alli procedida, bem como 
a s os a.e uaes JtllZ&B paz · , 
daquelle districto, e qual a ra.zio de sua altera.
çãu ; bem assim qu:1es os actaaes immediatos. 
Pelo que pede deferimento.:-E. R. M.-Ca
ruarú,. 3 de Feverairo de i885.-M anoet .Ro
dri!Jues Porto. 

Como requer. -Caruarti, 5 de Fevereiro de 
t885.-Ponte, presidente-. 

Certifico, em cumprimento do despacho su-. - . 
' ' 

juizss de paz e immediat6s. da fregaezia do 
Altinho, na. eleição alli procedida em i 0 de Ja.• 

d · !882 foram os se intea: 
to Gailhermino Bezerra da Silva. 
2° Brasiliano de Barrroa Corrêa. 
3° Francisco Cavalcanti Je; Albuqu~ae. 
.to Severino Gornea da Sil vs. 
Como immediatoa: 
lolo Ferreira. de Moraet. 
Francisco Alves do Coll\o Zubem. 
J'o'o Francisco de Azttvedo e Silva.. 
Autonio Alves d& Coata Co11to. 
Que 01 actuua juize1 de paz da- mea~r. fre· 

lfaezia.,. alo : 
to Gailhermino Bezel't'a de. Silva. 
2o Francisco Cavalcanti de Albaquerquei 
3) Severino Gomes da Silva. 
4o Joio Ferreil"a de Moraes. 

u 
meL"o dos j~izes de paz. Que a razão de.seme
lhante alteração~ foi a. de ter o 2o juiz de paz 
Bre.siliano· de Barros Corrêa,. mudado saa re
_sideneia para. o 2° diatricto de Bebedouro e 
renun.ciado- o earg~. eomo communicou a Ca.· 
mara Municipal em o:ffieio de-24 de Janeiro da 
1884 e- consta da acta respectiva.-. Qo.e fulsl. 
menta~ os actuaes immediato3 , são:: f o Joio 
Franciseo de Azevedo. e Silv-a por ter fallecido 
Francisco Alves do C'ou~· Z'abem,. e (). 2° An~ 
nio Alves .da COata Cout~. O reterido é verd&de 
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e dou fé. Caruarú7 7 de Fevereiro d~ 1885.-0 
secretario da ca.mara7 V icentc Ferraz de Albu
querque. 

N. 9.-Rlm. Sr. presidente da Camara Mu
nici al de Caruarú. 

Manoel Rodrigues Porto preciaa, a bem de 
seu direito, que V. S. lhe ma.nde <12~ por cer
tidão a cópia da acta da installação da mesa 
e e1 ra D3 reguez1a o 1n o para 
de um deputado geral. que teve loga.r em 1° da 
Dezembro do anno.passado, 

Pede deferimento. E. R. M. -Caruarú, 4 
de Fevereiro de 1885.- Manoel Rodrigues 
Porto. 

Como requer.- Carua.rú, 4 de Fevereiro de 
!885.-Pon.tes. 

Certifico que a acta de que faz menção o pe • . . . , . . . 
Acta. da ·organização e insta.Uação da mesa 
eleitoral da parochia de Nossa Senhora do o· do 
Altinho ara a elei - de de utado á Assembléa. 
Geral.-Anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 1884, aos 30 dias do mez de 
Novembro do dito anno, no corpo da igreja ma-. . . 

' o raes da mesma parochia, presentes, ás 9 horas 
da manhã, o capitão Guilhermino Bezerra da 
Silva, o capitio Francisco Cavalcante de Albu
querque, considerados como juizes de paz, to e 
2o votados, por haver sido eliminado o tenente
coronel Braziliano de Barros Cc;rreia, que 
exerce actualmente emprego ~ublico incompa.
tivel com as funcções de juiz de paz, presentes 
·tambem o tenente Joio Francisco de Azevedo e 

3o e 4° immediatos em votoa ao 4o juiz de paz, 
ã. vista. çlaa participaçõP.s recebidas por escripto 
doa . uizea de paz SO e 4o votr.doa Severino Gomes 

i v oraes, e am a 
dos to e 2o immPdiatoa em voto ao 4° juiz de 
paz Ferreira de Moraes, os quaes, nas referida• 
participações declararam nlo poder compare
cer, por motiYos de molP.atias. O aapra-men· 
cionado capitão Guilhermino Bezerra da· Silva, 
tomando assento no topo da mesa, no Jogar de•· 
tinado aoa tra.balhos eleitoraes desta. {)&.rochia, 
declarou que •e ia proceder 4 organ1zaçlo da 
mesa que tem de presidir os trabalhos da eh•içlo 
de deputado ã. A.ssembléa Geral, marcada para 
o dia ae amanhl, cielignando, na qualidade de 
pre1identa da mesa, . o eleitor tenente-coronel 
Braziliano de Barros Corrêa, na falta dos 33 e 
4o juizes de Jlaz, qge deixaram de comparP.eer, 
como acima ficou ãito. Declarou logo o mesmo 
-presidente organizada e ~n.stallada a mesa ~lei-

• tendo tomado assento todos oa membros da dita 
mesa. que vêm_· a ser os seguintes :-capitão 
Gt?-ilhermino Bezerra da Silva, juiz de paz i 0 

votado, como presidente ; e como mesarios, ca
pitio Francisco Cavalcante ·le Albuquerque, 
2° juiz de paz ; tenente-coronel Braziliano de 
Barros Corrêa, em substituição aos juizes de 
·paz que faltaram, e, finalmente, o tenente João 
Francisco de Azevedo e Silva e Antonio .Alves 
da Costa Couto, 3° e 4° immediatos ao 4° juiz de 
paz, os quaes paasaram a oecupar os logarea 

de to e 2° immedia.tos ao 4° juiz de pa.z, 
'em virtude de haver entra~o para. a lista. 
dos juizes de paz João Ferroira de Moraes; qoe, 
primitivamente, era. o i 0 immediato, e de haver 
fallecitlo Francisco Alves do Couto Zubem; que 

o • 

sen~adas, por escripto, á mesa, as nomeações. 
·1e fiscaes, pe-lo eleitor· Francisco Xavier de 
Barros, por partardo e:mdidato Dr. UI sses Ma-
c a o ere1ra 1anna, na pessoa o e eltor oão 
Ft•aneisco Tenorio; e pelos eleitores João Fran
cisco de .Azevedo e Silva, Felippe Moraes Be.;.. 
zerra de .Andrade, Isidoro Alves de Mello. Couto 
e Francisco Brito de Almeida, por parte do 
candidato Dr. Francisco de Assis R~sa. e Silva, 
na pessoa do eleitor Pedro Alves da Costa. Couto. 
E, nada mais havendo occorrido, declarou o 
mesmo presidente da mesa eleitoral que ama
nhã7 ás 9 horas da manhã, neste mesmo loga.r, . . . . . ~ 

I 
dou lavrar a presente acta que., depois de lida, 
assignou com os membros da. mesa. Eu., Antonio 
Joa uim de Macedo escrivão de az a esere · 
~Guilhermino Bezerra da Silva, juiz de paz 
presidente; Francisco Cavalcante de Albu· 
q!_lerque. m~sario ;_ Braziliano de Barros Cor-

' . 
Silva, mesario; Anto:aio Alves da. Costa. Couto, 
mesario.-E mais não se continha em dita. acta, 
que fielmente copiei do proprio original, ao 
qual me reporto e dou fé. Caruarú, 7 de Feve
reiro de i885.-0 secretario da camara, Vicente 
Ferrer tle Albuquerque • . 

Eis a. eircular: 
c Palacio da presidencia. de Pernambueo em 

i3 de Out11bro de i882.-4• Secção.-Cir-
ca ar.- amo a attençao e • para o te e
gramma., constante do impresso incluso,liontem 
rece~ido dol\!inia~erio dos Negoe~os do Imperi~, 

toral, contidas no decreto legislativo n ~ 3122 
de 7 do corrente mez. Deus guarde a V.
Antonio Epaminontlaa de Barros Correia~ ~ 

c Repartição Geral dos Telegraphoa.- Tele· 
gramma. de i2 do Outubro de t882.- Do Em. 
Sr. mini atro do imperio ao Exm. presidente da 
província de Pernambuco.~ Chame V. Er:t:. 
atten.çao m.agistrados encarregado$ alista
men~o eZeitoraZ aobre dispasiçaes sequintes 
do a~t. 1.0 decreto legislati'Oo n. 3122 de 7 de 
Outubro corrente: § 4.0 Qnando tenha sido 
alienada. pai"te sómente de uma propriedade, 
que consista em ~errenos de lavoura ou criação, 
o valor desta parte, para prova. da. renda legal 
do cidad«o. que a houver adquirido, será. verifi
cado, nio só ~elo titulo, de que trata. o n. ii .do 

t ' ' data de 3 annos antes, pelo menos, do ultimo 
dia do prazo do § 6° do art. 6o da dita lei 
n. 3029. mas tambem e conjunctamente por 
avaliação judicial, á qual se procederá pelo 
seguinte modo: 

c f.0 A avalit.ção será feita perante o juiz 
de direito da comarca, ou, nas que tiverem 
mais de um juiz de direito, perante qualquer 
delles, com assistencia do promotor publicD, 
por dous peritos nomeados, u.m -pelo cidadão 
que a requerer, e outro pelo administrador. da 
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Reeebe.ioria ou Mesa de Rendas, ou pelo col~ 
leetor de rendas, geraes do logar. 

« Os ditos peritos se limitarão a declarar, si 
o terreno tem ou não o valor exigido pe.l& lei, 
de. conformidade com o disposto no n. 11 do 
§ fo do art. fo. 

c 1 ouver 1vergenc1a entre os ous, as 
partes nomearão terceiro perito, e si não 
chegarem a aecôrdo quanto á. nomeação deste, 
ser · -
d'entre dons nomes, propondo um cada uma 
das partes. · 

.: O terceiro perito, assim nomeado, será 
obrigado a · cingir-se a um dos lados diver
gentes. 

c 2. o O juiz de tiireito j ulgarã.=-·-, avaliação por 
sentença, proferida no prazo do 15 dias, conta
dos do em que lhe fol"em conclusos os au
tos, ouvindo o promotol" publico, que respon

á de tro de cinco dias. Cada rocesso ode-
rá referir-se a mais de um terreno possuido, 
uma vez que pertenç:1m a um só cidadão. 

« 3.o A sent:•nça do juiz do direito s~r~ im-

tricto. Caberão tambem recursos voluntarios 
interpostos pelo proprio interessado ou seu 
procurador especial, pelo promotor ou seu 
adjunto e por qualquer eleitor da comarca. 
Todos os ditos recursos terão effeito suspensivo. 

c. 4.o Os recursos voluntarios serão interpos
tos por meio .. de requerimento, e tomados por 
termo no proprio processo, ao prazo de 15 dias, 
contados do da publicação da sentença., allega.n
do o recorrente no masmo re uerimento as ra-
.zões do recurso, e JUntan o os ocumentos, que 
julgar con.veniente. · 

« O escri_vão. fará seguir o pr~cesso ~ara~ 

v ' ' f10 prazo marcado neste numer<> para a inter-
posição dos recursos. 
· « 5; 0 A relação no prazo de 30 dias, con
tados da. data. do recebimento do processo na 
respectiva secretaria, julgará os recursos inter
postos, 1_)elo modo det~rminado no§2) do art. 9, 
da lei n. 3029 e do a.rt. 80 do respectivo regu
lamento n. 82i3 ; observadas as disposições 
do § 3o do art. 911 da mesma lei e do art. 81 e 
pa.ragra.phos do citado regulamento. 

« 6. o A avaliaçio, a que se refere o n . i, 
nio poderá ser alterada pela sentença oa pelo 
accórd.ão, de que tratam os ns. 3° e 5o; de
Tendo limitar-se o julga.ID.ento á confirmação 
da. mesma. avaliação ou á sua annulhçio, nos 
casos de infracção de disposições deste para-

c 7. o No prazo de tres dias, contados da. data 
do accórdão, o prócesso · será devolvido ao juiz 
recorrido. 
- Augustos . e Dígnissimos Srs. Representan

tes da Nação.- Tanta certeza tinha eu da le
gitimidade do diploma de deputado, que mais 
UIDH. vez conferiu-me o 10° distrícto eleitoral de 
Pernambuco, que declarei perante esta t a. com
missiio de inquerito aceitar o debate oral após 
a leitura da. contestação do meu contendor, 
podendo abrir mão do meu direito de e:u.minar, 

v. 1.-38 

afim de que ellas acompanhem as allegações 
injuridicas e infnndadas oppostas á 'fa.lida.de d.o 
mandato, que bonrosa.mente foi-me conferido 
pelo iOo districto eleitora.! de Pernambuco, e 
sejam snbmettidas á consideração da camara 
dos Srs. deputa•Jos. 

Derrotado nas urnas o meu contendor, quer 
elle tenta1· fortuna, appellando para. a camara 
dos Srs. deputados, como si nesta. augusta ca,.. 
mara pudessem vingar pretenções, que coll.
trariam a lei, ferem a justiça e calcam o pell.
samento popular, tradazido no voto e livremente 
manifestado nos eoo:iici<ls eleitoraes. 

Não h'l. coll •gio em que eu tivesse tido maio· 
ria qu~ não seja nullo, e só assim o meu adver· 
sario proclama-se com entono <honrado com a 

a a. rande maiodá do eleitot·a.do le i· 
timo:.~ Assim mesmo · so11-lhe devedor de fineza 
com um tal processo poderia formar unanimi
da.d~ de suffragios ! 

Para a. obtenção dessa grande maioria do 
celeitorado legitimo:., o meu contendor pede 
simplesmente : fo, a eliminação de U2 el•itores · 
alistados em Caraarü na revisão de 1882, uma 
vez que todos elles, com illegitimos, deviam 
ter votado em mim; 2o, a a.nnnllaçlo dos col
legios d~ S. Caetano da Raposa., do Altinho · e 
de Jacararâ. Todos. este3 collegios cahem, como 
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castellos de cartas, ao sopro do contestente, 
cuja imaginação, si não é de astrologo. é, com 
certeza, de poeta. Examinemos: · 

Poderia deixar de tomar em consiJeração a 
p':_l"te da contes~ção, em. que~~ p_ede sejam eJ.?.-

Esta 1 a commissão já manüeatou-ae por unani
midade sobre esta questão~ na verüicação de 

eres do deputado pelo 3' distrieto do Piau-
y. e ec1 u que a camara s ra. epn -

dos nio tem competencia. para, como tribUnal 
revisor, tomar cenb.·lCicnento do alista.mento 
eleitoral confiado, p~Ja lei de 9 de Janeiro9 ao 
poder judiciario, independente na orbita que 
lhe é traçada pel:a constituição e as leis; que 
regulam-lhe as funcções. 

Entretailto,.adduzirei ljgeiras considerações, 
quer sob o ponto de visb da doutrina., quer 
sobre o facto da revisão do alistamento de Ca-. 

A camara. dos Sr.s. deputados não tem com
peteneia para immiscuir-se nas questões do 
alistamento eleitoral confiado ao oder · udi-
ciario, desde a primeira sentença do jo.iz de 
direito até á decisão definitiva do Supremo Tri
bunal de Justiça. Ti!esae-a~ e ficaria allt~.ida. a 

alistamento eleitoral. Tiveese-a, e a camara. dos 
deputados, sem correetivos. dominada pelo es
pírito partidario, faria o depubl.do porque con
stituiria, segundo as exigencias do momento. o 
eleitorado por ampliações ou eliminações ; 
tivesse-a, e a camara dos Sra. deputados 
ver-se-ia: obrigada a. devassar o segredo im
penetra.vel e sagrado do voto, uma vez que 
~ na. hypothese da. ~ apre~ntação de f&lBO 

tante, pó~ o voto ser tomado em seperado e 
consequentemente assignalado, ou impedir 
permanentemente a expressão do voto popular 
~r s ess1va.s annu aç es. es e que n e 
e dado mandar proceder a. eliminações de elei
tores, que só perdem a capaci !ade eleitoral, 
uma vez adquirida, nos casos expressamente 
dete:"minados em Je~ art. 8. o n. i da lei de 9 
de Janeiro. · 

c Em consequencia do principio da perma
nencia das listas, os votos dos incapazes, ins
eriptos no registro dentro dos prazo~ legaea, 
alo vãlidos para a eleiçl•, reservada a respon
sabilidade do votante perante a justiça. Esta 
jnrispradeneia é consagrada por numerosos 
preeedentea; foi tinna la principalmente nas 
sessões do corpo legislttivo de !9 de Novembro 
de 1863 (eleição do Sr. Cure); de 13 de Julho 
de 1869 (eleição do Sr. L ureter); de 10 de De
zembro de 1869 (eleição ào Sr. Crionni de la . . 

' çio do Sr. Desillignr) ; de 24 de Dezembro de 
1869 (eleiç§o do Sr. Isaac Pereira.) e na. sessão 
da camara dos deputados, de 19 de Novembro 
de 1877 (eleição do Sr. Deachamps) Poudra. 
et Pierre Traite pratique de droit parlemen
taire, pa.g . 331. 

Na discussão da eleição do Sr. Caré, duia o 
Sr. Thuillie.r. preaiden1e de uma secção do 
conselho de estado : 

< Ha um principio q\1e domina. toda a noeaa 
legislação eleitoral : é o da permanencia das 

listas. Inseriptos bem ou mal, oseleitore.s estão 
inscriptos; o registro está encerrado, o facto 
està irrevogavelmente conaumma.do. Tal é a 
jurisprudencia uniforme e constante do con
selho de estado,. que te~ proferido sobre e~ta 

limito á assignal.&r-vos as datas : 12 de Agosto 
de 1859, fo, i4. e 26 de Maio de 1861, 
23 de Março e f2 de Junho de f862 e 29 de 

arço e • m quem voaram esses e e1~ 
toras ~ Ningaem tem o direito de formular esta 
pergunta. Ha um principio ainda superior ao 
da permanencia do registro eleitoral ; ha um 
principio constitucional que tudo domina, 
diante do qual nos devemos inclinar, respei
tosamente ; é o segredo ab!:!oluto e sagraJo do 
voto.» 

O meu contendor fez da. contestação, em 1882 
apresentada tJelo honrado consel~iro ~aciel a 

não tivesse-a. entendido bem.. 
Disse o honrado conselheiro Maciel : 
c. Não ha na rero ativa da cata.ara usur a-

çãe alguma de funcções do poder judidario, 
quando especialmente trata. de alistarnc~nto 
fraudulento. O poder ju,Liciario só tem attri-. - . - . . 
que vae pedir a sua inclusão ou exclusão de 
outrem. 

Faculda<le, porém, pa;ra julgar a. totalidade 
do alistamento, os nossos tribunaes não têm na 
lei vigente. A camara não póde, pois, fazer. 
ns11rpações, quando usa de faculdade não dele
gada a outro 'POder qualquer . > 

Essa faculdade; que o poder jadiciario nlo 
?nba em i881 e qn9 n~ op~nião citada estava 

' . selhei"ro Maciel. Que documentos,porém, juntou 
o meu contendor para ousar pedir a eliminação 
de 112 eleitores do município de Caruarti i 
Uma simples certidão desse alistamento, reque
rida. perante. a presidencia. da provincia., em 
20 <lo mez pa.ss&.do, quanio ja havia. reconhe
cida que a. supposta. falta de juramento do j~z 
de paz do Altiuho, com provada por duas cern
dõe~ falsas, nio podiaJ. annullar a eleição desse 
Ci)llegio e dar,-lhe maioria. de votos. Esse allil
tamen.to era o ultimo recurso no deseapero da 
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uma causa perdida, e delle lançou mão o meu 
antagonista. com.tanto que se désse a. possibi
lidade de ingressa a Camara des Srs. De
putados! 

Fraudule~to, porém. senh~res, não !oi o alis-

condições de provas de capacidade eleitoral 
por eontracto de arrendamento de terrenos de 
crea ão ou de lavonra o-itou4 se em Pernam-
buco a qaestiio s~ o decreto legislativo de 7 de 
Outubro abrangia a revisão eleitoral, aberta e 
fechada em Se,embro nos termos da lei, tendo . . . 
9 de Janeiro~ alguns: cidadã~. em Ca.ruaril e em 
outros municípios da província. requerido o seu 
alistamento, sendo que em Caruarú .. antes d& 
ser lei o decreto de 7 de Outubro, j.a haviam 
sido proferidas as. sentenças de alistamento-, o 
contr.oario do que affirma. a men contestante, 
pa.ra çmja annullação seria. neeessario q_u~ fosse
preterido, além do principio, co.nstitucloDBl da 
nio retroa.~i'?dade, um outro prin~pi.o_ uE-i-

legaes qu·e regulam os actos: e as form s pro
. c~ui.es, sob cujo regimen são proferidas as 
S8Dt,~nças. davam ser os mesmos & regula!.'" as 

ectS s os reenrsos lll erpos Et essas sen
tenças, salvos os easoa de benignidade posterior 
da lei, benigna ampliando. ou expressos na 
propM:a lei. · 

Foi neste sentido 1ue opinaram o Tribllllal 
da Relação de Pernambuco e alguns juris
oon:.ultoa da prorincia. e desta Corte, d'entre 
cujos. pareceres se destaca o oo Dr-. Antonio
Ferreira Vianna., qae- foi ciado á imprensa. 

E ou~ra. melbol." opinião nlo poderia. ter em 
contrario á. allegada eompetencia desta cama
ra, para conhecer do alistamellto de Caruarú, 
do que a do meu proprio contendor, quando 
diz: 

c Quando. se trata de questões de interpreta
ção, eertamente o poder legislraitt.o ntJtJ de:oe 
interu:ir. ~ · 

I 

Caruarú ~ De llJll3. iuterpretaç» de. lei, ist(t é~ 
de saber-se ai Q dacreto de. 7- de- 011tabro dma 
reger a.. revisão eleitoral de: Setembro aberta e. 
fechada antes de sua promulgação, ou se- essa 
ravi:são dena ser l'&gub.ta palas disposições 
anteriores da lei d~ 9 de-Jaeiro~ . 

E si por uaa. mls& applieação da lei, es• 
alistamento res&ntia-se de nallidadil, paJ:a o Suo
premo Tribunal de Justiça. devia 88C mte~posto 
reeurso, nos teonDDs do an. to-§ i9! cfu Dee. le-·. 
gisla•ivo da 7 de: Oumbro de i882, ...-Go· d&-

finitiva a sua. decisão. Nãó tendo sido interpos
to esse recurso, a camara dos deputados é in
competente pa.ra tomar h()je conhecimento 
desse alistamento. 

Não é exacto~ como diz. o meu eonte:ador, 

tão si por vicio do processo o T!"ibunal de~ 
via dei::!rar de- tomar conhecimento dos recursos 
ou ordenar u:e descessem os· autos 1ra se-rem 
regubrmente processados, o mesmo Tribunal 
decidiu que o preparo do recul"so, competindo 
aos recorrentes, devia ser imputado â custa 

Não desobedeceu finalmente esse jurz- ao 
Dec. de- 7 de 'tutubro~ cujas disposições car
deaes: foram communieadas p()r telegr:1mma, 
ainda qaando o telegrapho servisse de p-ublici
dade ás leis para lhes dar a força obrigatoria, 
uma vez que-, sendo o telegramma. do governo,de 
1.2 de Oatll\)ro, communicado ao poder judicia
l'io, e~ circular da presidencia de 13 do mes
mo mez (doe-. junte> pelo metr contendor), dias 

· i · a nt a d 
alistam~nto-. quando eonsequentem-ente não era 
offie-ialniente conhecido o Dec. de 7 de On~
bro. 

questão, qu!!ndo não tenho em meu poder todor 
os documentos a ella rebtivos. Entretanto, 
parte da discussão havida a proposito dü revi
aio do alistamento de C:1ruarú foi publicada no 
Direito., vol. XXX pag. 2i0, e para elll\ chamo 
a attençlo illustr.:\da destu. aagusta ca.mnr.1. 

Si pelu juiz de direito de Cura&ru foram 
ali~ados menores de 25 nnnos, como autoriza 
o Dec. de 7 d& Outubro, ê - qu~ nesh parte 
o citado decreto podia deixar de vigorar na re
visão de Setembro, mna v~ que continbt\ dis
posições mais favoraveis do que a~ d:~ lei ante
rio~. bdnigna amplianà:a, emqunnto qae D:L 
parte referente. á acqaisição de capacidade elei
toral, por contractos de arre:&damento feria 
~ir~i~os aclq~ridos. e reconhecidos por sentença. . ' 
a. revisão> de-Setembro. 

Ha, porem, ainda uma. eircvmstrineia 81 no
tar: depois da re-visão eleitoral de- ~882, hollV&
eleição par&. membros da. Assembl&a Pr-ovineial; 
o meu contendor- foi eleito; e na verificação de 
poàeres. perante a assembléa, não reclamou con
tr<t a fraude Jesse alistamento e não ped1.u a a·n
nullação desseS' votos·~-

0 meu: a-ntagonista não poupou i11juria :!0 in
tegro-jmz de. diYeilo interino de Canani e aC·· 
ta.almente do Bre-jo. Entretan~ hzendo parte-
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esta ultima comarca do f(}e diatricto eleitoral, 
e n~da tendo sido poupado pelo orgio conser
vador da provineia de Pernambuco, nenhuma 
aeeusação foi levantada. contra. esse magistr~do 
por interyençio eleitoral, tio eorreeta e ~-

. a ua o u ta n sse ~e!tO eleito-
ral~ dos mais renhidos em toda a provineia ! 

D:z o meu contendor que· são nullas as elei
çõe6 de S . . Caeta~o da. Raposa., de Nossa. Se~ . 
gações deasa.s nullidadfB fa?;·me recordar o 
pittoreseo verso de Scarron : 

ra.per~us l·ombre a·~n cocher, 
Qu1, ten.ant l'umbre d'un brosse, 
En: frottait t•ombre d'un carrosse. 

E' nnlla. a eleição de S. Caetano da. Ra.posa, 
porque votaram eleitores com titulas (at.~os, 
perfeitamente em regra. Antes de tutio. estas 

l 
Titulos falsos perfeitamente em. r6gra. ! Só 

lembra isto a.o meu contendor. Attribue-ee, 
porém, esse facto ao Dr. Gusmão, diz o meu 
an agonu1 a. 

Qua.es fol'atn esses eleitores 1 Luiz de Mello e 
Ale:undre Bezerra e talvez outros no Altinho. - . . . 
que en pudesse op por. 

Porque e falso o titulo de Luiz de Mello ~ O 
meu antagonista junta um auto de perguntss 
feito a. esse 'VOtante. no qual elle declara. que 
o titulo que apresentou. não foi o primeiro~ 
que tirou quando foi alistado, e sim outro que 
lhe Jeu dias antes da el~ição o eida.:tão José 
Francisco de Pontes Azevedo, por dizer-lhe o 
responden.te que o seu titulo estava em poder 
do re uerente. 

Esse tit , porém,declara-o a. mesa eleitoral 
da Raposa, que em sua maioria era conse:rva
dora~ e;;tava revestido das s~lemnidades leéfaes, 

. 
Como poderia esse titulo ser-lhe entregue sem 
a. soa assignatura e recebido pela mesa. sem a. 
veri:ficaQão dessa. assigna.tur.• ~ - Consequente
mente, ou esse eleito:r tinha dous titulos, sem 
que.o escrivão do registro uverb1sse a expedi .. 
çlo do segando, uma vaz que não :fictt traslado 
das justi.ficr.gões para a acquisi~ão do novo ti ... 
tulo, ou o titulo com que elle votou é o mesmo 
que foi juato pelo meu contestnnte. 

Esse voto~ porém1 foi tomado em sep<J.ra.do, e 
gua.ndo fos':le nullo, nlo poderia inquinar de nul
hdnde tod~ a. eleiglo, 

. Quanto ao voto de• Alexandre de Bezerra, ella 
foi tomado sem o minimo prolesto ou reebma .. 
ção. 

Senbore_s, ê uma; ine'laetidão attribuir-se ao 

provincial Juvencio Mnriz títulos de eleitor. 
· Como podia o Sr. Luiz da Silva Gusmão, re

tirado de Caruarú ha cerca de dous annos, qnan~ 
do a , integridade do seu caracter não o impedisse 
de fa.zel-o, deixar titulos de eleitores ~ Po ... 
deria prever quaes os eleitores, que perdes .. 
sem os seus título~ ? E para que, sendo tão 
fa.eil a. acquisi~ão de am novo titulo 1 

Como poderia o capitão Juvencio Mariz ter 
titulos de eleitor á sua disposição, vendo-me 
eu obrigado a requerer para um eleitor, o major 

Themistocles Orange, a jllStüiea(jão de perda de 
titulo para a expedição de um outro, mediante a 
cau~ão de voto, o que foi-me denegado pelo im
parcial juiz de direito de Caruarú ~Doc. n. 2~ 

Como poderiam e:rlstír esses titulos. si 
o eleit.ot- Manoel José de Almeida Dado deixou 
de da.r·me o voto, porque o mesmo Dr. juiz de 
direito de Caruarú ainda. imparci{l.lmente não 
quiz aas.ignar-lhe o nom titulo no dia da. eleição, . . . ....,. . . 
méiro sido coneluida e julgada por sentença na 
vespers. ~ · 

Da votação que o meu eontendor teve em 
S. Caetano da. Raposa. devem-lhe serdeseonta.dos 
dous votos .. que lhe fonm dados em envolucro 
cor de rosa, o que a. lei . não permitte, e os 
qua.es foram apurados em sepat-adas e remetti
dos com a. acta á Cama.ra doi Srs~ Deputados. 

E' nul;la. ainda a. eleição do eollegio do Alti-.. 

não poder comparecer. para tomar parte na. 
o.rganiza.ção da mesa eleitoral, como na. aeta se 
declara ; sendo junta uma carta particular desse 
juiz de paz. · 

Aa dus.s certidões, senhores, com as qua.es o 
meu contendor conseguiu perante a. coJIUnissão 
dos cinco que o meu diploma fosse tido como 
contestado são falsas. 

Essejuiz de pazprestoujuramentonodia. 7 da 
Janeiro de 1883 como torna. evidente o do· 
cumento junto sob n. 3. 

Dado que seja verdadeira. a carta. particular 
do cidadão João Ferreira. de Moraes, escripta em. 

a.ffirm~ão de a constante. ella não tem o mi· 
nimo valor: 

f.o Porque uma simples ea.rt& particular nlo 
póde invalidar a fé de um instrumento p11blieo, 
como é uma a.eta. eleitoral ; 

2.0 Porq,ue esae cidad«o tinha. o direito de 1'&
clamar o aeu logar na. meae., e na:o o fez, tendo 
eompa~ecldo no dia da elei9ão e votado, o que 
se vedas allaignaturaa doi eleitol'el, que com
pareceram ; 

3.o Porque nem o Jogar na mese.lh& competia 
de direito, sendo i o immedia.to em vo•oa a tendo 
pussado para o 4 '' loA"ar de juia de paz pala. in
compatibilidade do 2°, cabendo tomar parta na 
organiz39io da. mesa eleitoral o eid.ada:o Seve
rino GeD;les da Silva. 3° j_uiz J~ doe. junto n. 2, 

' eleitoral, ms.s que compareceu e foi dos que 
invadiram o recinto em. que estava a masa, 
como se vê do p:-otesto apresentado pelos ami
gos do meu adversario. 

Fosse exa.cta. a preted~ão do direito a tomar 
-parte Jla. organização da mesa el~itoral do juiz 
de paz João Fer1·eira de Moraes, não constituiria 
ella motivo de protesto contra a validade da 
eleição~ quando verdadeiras banalidades e in
verdades foram allegadas~ tendo tido o meu 
contendor na parochia do Altinho, além de um 
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mesa.rio e do fiscal perante a. mesa, um bacharel 
em direito, redactor do Tempo, orgão conser
vador, e seu procurador de negocios eleitoraes, 
e Dr. Moreira Alves 1 · 

Deixo a reposta â consciencia da cama.ra. 
f #' • - • . ~ 

carta particular do cidadão João Ferreira de 
Moraes ~ . Então é igualmente nulla a eleição 

o di rict eleitoral do Limoeiro uma vez 
que da. act& se verifica que fez-se antes das 
2 horas da tarde a substituição do 3° imme
diato om votos ao 4• juiz de paz pelo 4o im
mediato, sem ter havido p:1rticipação do não 
comparecimento daquelle. 

E annullr.clas as elP-ições do Altinho e do 2o 
districto do Limoeiro, e descontados os 2 votos 
dados em envolucro côr de rosa ao meu conten
dor, em homen:' gem á observancia da lei em 
todos os seus a ices, como elle uer eu ainda 
conservo maioria absoluta de votos e sou o 
legitimo deputado pelo 10° districto eleitoral 
de Pernambuco. 

o direito,que me assiste,ac;lquirido com a maxima 
lealdade em uma campanha eleitoral das mais re
nhidas de Pernambuco, depois da qual nenhu
ma palavra foi articulada contra a valid:J.de do 
meu diploma., tendo eu hoje o direito de quali
ficar de uma emboscada a contestação presente 
á C,tmara dos Srs. deputados. 

Contra a validade da eleição de Santo Antonio 
de Jaca.r<1ró. nada o meu contendor allegon! 
Pediu a ~n:1s ue fosse ella. nulla. ara oder 
ficar com maioria d~ votos ! 

Pelo exposto espero da justiça desta augusta 
eamnra ser r~conhecido deputado como fui elei-
o pe e o 1s 1c o e e1 ora e ernam uco. 

Rio, 6 de Mn'l"ço de 1885.-Ulysses Vianna . 

Retaçi!o do Recife 

Doe. N. i.-Sentença..-Julgo provado o 
arrendamento eonstant1~ da. escripta:ra de fi. 
para que produza seus devidos eft'eitos, 

Caruaru, 7 de Outubro de 1882.-Lui.:: da 
Sil-ua. Gusm.tzo. 

Vê-se, pois, que o fim do legislador foi prevenir 
para o futuro, e não nulllficar o que jã. estava fei
to em virtu4e da. lei, tendo antes o s~nado rejei
tado o projecto que adiava a revisão actual ·para 
o anno vindouro._ Os documentos apresen~dos 

de base para o alistamento do recorrido. Mal 
estaria a sociedade si as leis tivessem effeito 
retroactivo ! Ainda uando foss os iv 1 
ga.ls.r o poder judiciario executar parte de uma 
lei transmittida em telegramma, ainda assim 
esse telegramma é tlatado de 12 de Outa.bro 
remettido a este juizo em circular do presideut~ 
da provincia datado de 13, e recebida a 22 desse 
mesmo mez, como consta do arehivo da repar
tição dos correios, sendo a lei publicada no 
Dim·io de 21 e aqui chegada a· 28, e portanto 
tudo isso muito dP.pois de ter sido ali~tado o 
recor~do en: yirtude de despacho deste juizo 

e i 
e art. 70 do respectivo regula.-

mento. 

' ' definitivamente concluida a revisão do alista-
mento desta comarca · quando foi publicado o 
decreto de 7 de Outubro entendo ue se acha 
bem a.lista'lo o recorrido ; entretanto esse vene
rando tribunal decidira como entender em sua 
alta. sabedoria. 

Caruarú, 8 de Novembro de 1882.-0 juiz de 
direito interino, L·ui.:: da Sil'Ua Gusmüo. 

Recife, i de Dezembro de :1.882.-Quintino 
de Miranda, presidente.-8. F. de Araujo 
.Torge.-Monteiro de Andrade.-Toscano 
Barreto.-Buarqu_e de Nazareth.-Pires Fer• 
reira.- Freitas Henriques: VC:'ncido, tendo 
votado pelo provimento do recurso, porque o 
recorrido fol mandado alistar pelo juiz de 
direito interino, signatario do despacho re

su~tentaçlo.-Sustento o meu despacho man· corrido a fi, i2 v. e de sua sustentação 
dando incluir o reeorrido no alistamento elei- de fts. 25 a. 26, sem haver o alistando lHgnl
toral, de aecôrdo com !l.S disposições da. lei mente provado possuir a rend& pura iRto pre· 
n. 3029 de 9 de Janeiro de i881 e Reg. n. 8213 cisa nos termos do § H n. f do decreto 
de 13 de Agosto dess~ mesmo anno. A l'li legislativo n. 8122 de 7 de Outubro ultimo, em 
n. 3~22 de 7 de Outubro ultimo, citada pelo razão de nio constar dos autos certidão de estar 
recorrente e ublicada no Diario de Pernam- o predio, que elle affirma habitar n a villa de 
~uco de 2 o mesmo mez, nao p e nu 1 cara . ento, a-ver a o com o va or ocat1vo es e 
revisão feita e concluida no regirnen da lei tres annos antes pelo·menos, do ultimo dia do 
citada n. 3029 e seu respectivo regulamento; e prazo do § 6° do art. So dJ. lei n. 3029, ex
tanto assim é, que o art. 2'' da referida lei de ceptuado o caso de ter sido o referido predio 
7 de Outubro ultimo determina- cque, além do construido novamente,o que não foi, porqaanto 
prazo marcado p::~ra s. primeira reunião, sara não trata-se disto nestes autos. Antes consta 
a.'berto outro prazo de 30 dias para. o fim sómente delles, conforme o depoimento do ex-escrivão da 
de sererri incluídos no alistamento eleitoral os collectoria da localidade, Julio Alves da Silva, 
cidadãos que tiverem adquirido esse direito que lê-se de fia. 20 a 21, e da certidão da col
em virtude d as disposições dessa mesma lei, lectoria a fi. i5, que o referido predio nui:lc:J. 
isto é, da lei de 7 de Outubro. O contrario seria l teve alli va.lor loes.tivo superior a 60$ annuaea, 
uma sorpreza, o que não é possivel admittir-se. tendo sido eft'eetivamente collectado no va.lor 
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era alli collectado em quatro mil reis e a 
renda do alistando era. incog~ita-o que pa
rece ser verdade, por isso .. que o peticiGnario 
nio fez aeompanhsr a saa petição in.ieial=de 
documento algum para prova de renda, pelo 
que aquelle juiz,. ma.n4ou que o recorrido j!ln
tasse ã.quella. sua pe\1ção o documento de que 
falia o art. 14, § 1° do Reg. de i3 de Agosto do 
anno passado para. poder ser alistado. 

A certidão a .fi. 6 com ne de ois o recorrido 
provou estar collecta o o predio referido em 
10$ não declara o ex.ercicio em que isto co
meçou, tendo antes a collectoria decla.rado na já. . . ...., .. 
i881 a i882 e 1882 a 188S o referido predio 
havia sido collecta'lo no valor locativo de 60$. 

lo ue não osso aa.ber eomo a collectoria 
declarou estar collectado actaalmente naquella 
quantia o predio referido naquella certiilo. 

Vencido tambem quanto â jurisJU"udenoia, 
qae o tribunal adaptou para a decislo deste 
teeurso, de não ser appl1cavel aos autos pen
dentes de sua deliberação o decreto legislativo 
n. 3122 de 7 de Outubro ultia~o, teud~ já admit
tido interpretação doutrinaria em a~ntido C.Oll• 
tra.rio sobre ease ponta em diversos outros 
recursos, por unanimid,de de votos. oomo aasim. 
acon ce na a ás o e e ov m ro pro
ximo findo, nomeadamente em ·lous recursos da 
comarca de Porte. Calvo, julgados ambls no 
meemo dia, em um do• quaes f11i re 

A eaae tempo já. era a.qui eonneei.do e distri
baido, nlo IÓ o telegramma. do Ministerio do 
lmperio, datado de i2 do mez de Outubro, cha
mando a attençlo dos magistrados encarrega
doa do alista.menLo- eleitoral para as diapoai
çUea do mesmo decreto legiala.tivo quanto ' 
actual rGvialo do fo aliaLamento eleitoral, como 
tr.mbem naquella data de t7 de Novembro ul
timo, qt1ando aqui o tribunal julgoa aquellea 
recursos, já hav1a sido integralmente publicado. 
na par~e oflloial do Diu.riG de Pernambuco d& 
2t ae Outubro, o proprio decreto legislativo 
1.. St22, como diz o mesmo juiz de direito in
terinode Caraarú no seu tlespaoho de fls. 25 a 
26, pel~ qae já naquells tempo era aqai publico 
e no~o que, posto o meerao decreto legisla.
l&tivo niG consa re a declara -desde 'á-
para. a soa observa.noia a inteira ex·~cução, . Qo 
tribunal o julgou a.pplícavel, com toda à sabe
doria, aos recursos dependentes de sua decisão. 

VencidQ ainda quanto á interpretação, qu& o 
tribunal agora ac~itou e o juiz de direito ia. 
terino da. oomarca referida consignou no seu 
dupacho de sustsataçio d& :tls. 25 a 26, €]·~ 
nio poder ter applioaçãG ao pl009880 da aetual 

· re:risão do i o alistamento, feito nos termM 
da lei n. 3029, as. dispo1i~ do decreto le
gislativo n. 3!22;, tendo aido eat& sóment& 

lei n. 3029 e do a.rt. iO do respectivo regula· 
manto, mandando alhta1• o recorrido, com() 
mandou, pois,. ao contrario seria uma sorpreza 
para os alistandos e dar ·ao ultimo decreto le
gislati:vo atreitos retroactivos, quando este só
.mente legislou para os futuros alistamentos e 
não para a revisão já feita. em virtude da legia
la.çãoanterior, tendo o Senado rejeitado o pro .. 
jeeto que adiava a revisão actual ~ o ann.o 
vindouro. 

Si, porém, os despachos dos juizes d~ direito 
são definitivos, mandando incluir no alista!llento 
dos eleitores o cidadão, nos terl!los do art. 70 

. . 
alistar o recorrido~ esq uecen-se o juiz; de di
reito referido que, nio obstante aquelle se11 
des c.ho n di lle odnz"r looo to o o 
seus effeitos para a. inclusão do · alistando 
no alistamento, . visto como esse seu des
pacho est.ava. sujeito a interposição de re
curso por qualquet' eleitor da comarca~ dentro 
do pru.o de 30 dias, nos termos do art. 74 do 
mesmo regulamento citado, centa.ios da da~a. 
do referido despacho, como exa.ctamente acon
tece neste caso, e emquanto os rec1ll'aoa não 
são julgados peloa tribuna.es aà quem, os alia .. 
tandos dependentes da. decisão de t'ecursos, não 
s o e o po em ser cons1 era os ega e 
nitivamente alistados, como acontece com o 
recorrido, tendo o proprio jui?: admittido o re-

Por outro lado. si para a boa. interprst:tçlo 
doutrinaria. das leis, os magistrados devem 
recorrer á mente do legialador,o qaa &d conQ.ece 
pelo historico de sua discasslo, como diese.ae 
em um impresso a q a e referiu-sa. em meaa o 
relator e foi distribuído a proposito do julga· 
mento de14t& recurso, hiatorico que deduz .. e 
dos annaes do nosso parlamento, porque Bfl 
nossas leis nlo são precedi tas de proemios 
como eram as antigas, em vista do 1yatema. 
que nos rege, & historico a qae parece (\111 
recorreu o juiz. a po quanto ao decreto 1~8'11•· 
latiYO n. St22 para concluir delle, qo.e cÜ.pll• 
zera. sómente para os faturoa aliatamentos, 
ainda por eàae lado nilo ab proced&nhs ()8 

fundamentos do deapaeoo recorrido . 
A hi . ·-

os referidos aDnaes, de um r.equerimento apre· 
senh do ao senado pelo illustre senador . o Sr. 
Craz Machado, lemb\':lndo ·a n ecessidade de uma 
eommissio mi:xta de senadores e deputados ge
raeet para a revisl<> do regulamento eleitoral de. 
13 de Agosto do anno passado. antes que .h.()ti
vesse log-ar a fa. rendo do f o alistamento el&i
tora.l! que devia começar no dia i de: SeteJD:bro 
prox"tmofindo, eomo eomeçou. 

N-omeada ees:ll commiasio eomposta de ~ena
dores e deputados, foi apPftSentada na eautara 
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dos Sra. deputados um projeeto de adiamento 
ela eleição para vereadores e juizes de paz e da 
i•r~visão do alistamento para Janeiro v1ndouro, 
. proJeCto que passou na. camara dos Srs. depu
tados, porém, cabia no senado, em uma das . - . . 
·havia lembrado na falia do throno coe que 
abrira a 2a. seasão da actua.l l··gisle.ture., a ne
cessidade da revisão do rPgulamento sobre o 
a. a.men o e e1 ora , no sen 1 o e. serem. 
cortadas as fraudes combinadas para a {a re
visão do alistamento, procedido de conformi
daí!e com a lei n. 3029 .te 9 de Janeiro d;~ anno 
passado. 

Tendo sido apresentado na eamara dos 
Srs. deputados o projecto, todo :de ini
ciativa pal"lamenhr, q.ue depois foi 
convertido na resolução legislativa n. 3122 
para a revisão do primeiro alistamento ~oi 

eussão, quasi por ac.cla.ma<}ão como disse o H
lustrado Sr. senador C. Ottoni, ao oo:neçar a 
2a. discussão do mesmo ro' eeto no seriada. 

Nesta casa do parlamento, interpellado o go
verno sobre a necessidade do projecto, que in
dependentemente de parecer de commissão al~ . . . . -

:-; ' 
disse o aetual Sr. ministro do imperio que jul-
gava indispenss.vel o projecto para prevenir as 
fraudes, que prepararam-se para a i 0 revisão do 
alistamento, o que na mesma sessão confirmou 
o actual presidente do cons·~lho de ministros, 
em nome do governo imperial. 

Naquella. casa do parlamento passou o pro
Jeeto em 28 discusdo com :•!gomas emendas, 
tendo o e.etual miniatL•o do \mperio, na. sessio 

do govet·no imperial, ser urg6;tte a adopção do 
mesmo projecto para impedir as fraudei elei
toraes ue am.eaça"Dam a re"Oisllo do aliata.men-
to, neceBSl e e a opç como a a o 
throno ja. havia tambem d•lclarado aer urgente. 

Por occaailo da votaçlo do ~rojecto 
em aegunda diacu1ai;J na camara v•blicia, 
cabiu um aubatituitivo do Ul11strado ae
nador o Sr. conaelheiro Jo11é Bo ·ifacio para 
•!r applicavel na diapoeições do P.roJeoto em 
diacusan:o aómente aoa f11tUl'O~ ali•tameotos. 
Na •••lo de 25 de Setembro, quando já eaW.va. 
em andamanto & act11al revillo do aliatarnento, 
cujoa tr•balhoa ;reparatorioa havia.m come
Q&do de~e o d1a i o desse mez, o illuatrado 
Sr. aenador Fausto de Aguiar, em nome da. 
commiado mista de que fazia e faz parte, 
disse em resposta aos illustrados impugnadores 
do projecto, que oa prineipios de doutrtna aobre 
a retroactividade das leia, dfl que os impug-

Ot"es es :v11m -
podiam ser a.pplicados com todo seu rigor a 
aaaumptos politicos. 

· E~a applieaçãÕ rigorosa. de taes princi pios 
só podia ser feita a direitos ~ri,a.dos que são 

. naturaes, porquanto, os prmcipios politicos 
Bão eonferidos por lei, que póde moilliea.l-os, 
s.ltera.l-os, supprimil-os, conforme as conse-
quenci~ politicas. · · 
· Mas, mesmo admittido não seria retroactiva 

a lei neste caso, porque só é retroa.ctiva aquella 
que fere direitos adquiridos ~factos cotasvni-

mados, não sendo facto consummado em llla
teria eleitoral, senão o alistamento defini .. 
ti.vo_, e isto não se daria ( .sic) quando o 
prOJecto fosse transformado em lei e posto 
em ea;ec~ç.ão, visto como. o alistamento só eo-

cursos (como neste caso está. acontecendo) e 
a.~tes d? eleitol." rec~b~r o seu titulo, póde uma. 
le1 retirar-lhe o dtr&to, como 'á aconteceu 
com a e1 e , e nesse sent1 o votou o se
nado. por grande maioria. de seus illustrea 
membros, e a. camara dos S-rs. deputa.los,a.inda 
quando pela ultima 'ez o projecto para lá
tornou. 

O art. 2• do projecto foi approvado por alll
ba.s as camaras legislativas unicamente pa.ra. 
obviar aos inconvenientes e destruir as objec
ções de serem prejudicados os direitos dos que 
requereram no actual alistamento e não se 

revisão e n.ão p ·los motivos a. esse respeito ex~ 
postos pelo juiz de direito interino no despa
cho recorrido de inclusão do alistando no alis-
tamento. · 

Publicado o decreto legislativo n. 3122, com 
d~ta de ? de outubro ultimo! o gover!l~ ~mpe-

todos os presidentes de provincias, datlidO de 
i2 do mesmo mez, mandou chamar a attenção 
dos magistrados encarregados do alistamento 
eleitoral para. as disposições do art. 1° desse de
creto, como applica.vel á aetual revisão dos 
alistamentos, telegrammaa impresso que todos 
nós membros do tribunnl ~i'Vemos, e que o pro
prio juiz de direito interino da comarca de Ca• 
ruarú t·eeeoou, como elle mesmo decla.rou, no . - . 

. 
Demais, o unico principio absoluto con· 

sagrado na consulta. do conselho de estado, 
datado de 20 de Outubro de 1873, e que 
deu lugar ao aviso do ministerio da. justiça, 
n. 400, de 21 da.quelle mez e anno, é que as 
leis devem ser executada&, logo que são co~~e
cidas. com? . assim opinou o actual Sr. muus
tro da agr1cultura, então clirector gera~ da. se• 
cretaria dajustiça., opiniio que foi ace1ta,_sem 
discrepancia, pelos illuatrados eonselheu-~, 
asaignatarios da mesma conaulta, dous dOI 
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terações que constam dos :paragraphos do 
mesmo artigo, combinadas com a.s palavras do 
art. 2°. 

Para a fa revis(Jo do aUstamento dos elei
tores,resulta ser manifesto que o ultimo decreto 
legislativo eleitoral, expressamente refere-se 
ao actua.l alistamento, como em mesa procurei 
demonstrar mais ou menos, tendo, nos termos 
acima expostos, justifi.cadó o meu voto em 
referencia á esta questão, que para mim é 

outr1nar1a · e parece er e mar a. JUrts-
pradencia do tribunal para casos identicos. 

Estendi-me na manjfestação de meu voto em . . - -
' ser este o primeiro julgado e vindo nestas con-

dições da comarca de Caruarú, tendo vindo da. 
mesma localidade em condi ões identicas mui-
tos outro:~, como em mesa se tem affirmado. al
guns dos q uaes estão já distribuídos, inclusive 
2eis a mim proprio. 

O tribunal havia. recebido, por telegramma, 
do Ministerio do lmperio, parte do decreto de 7 
de Outubro, e suppoz, como foi declarado no 
debat~, que esse decreto contivesse alguma 
di~pos1ção, pela qu&l -oigorasse desde jà. . . ' 
firmo1J. pogteriormente a -oerdadeira e juri-
dica doutrina, aliàs explicad& pelo governo no . . 

c. Levei á pre~ença de Sua Magestade o Im
perador o officio do juiz de direi to d& comarca 
de· Piracuruca., de 8 de Novembro do anno pas
sado, uonsoltando desde que tempo principiam 
a vigorar as leis e os decretos do governo im
perial. E o mesmo Augusto Senhor, visto o 
parecer da Secção de Justi9a do Conselho de 
Estado, houve por bem mandar d~clurar que as 
leia obrigam na côrte oito dias e nas provincias 
tres mezea, depois de publicadas, na fórma da 
Ord. do L. f.o, tit. 2, § t.O, s&lvo quando tre.
:em fixado o tempo de sua axecuçlo; c que os 
decretos do governe devern ser cumpridos, 
logo que delles houver noticia pela publica
olo na folha. oftlcial. :. 

Aeaba.mos de ler agora no Jornal do Recife 
de i · de Janeiro deste a.nno o se ainte arecer 
o eputa o r. erre1ra 1anna : 

c. Sim. E' valido o alistamento de A, feito 
segundo alei de 9 de Janeiro e no prazo della. 

c. O decreto n. 3222 de 7 de Outubro de 1882, 
q~e alte.rou alguma~ disposiçães daquella lei, 
nao pod1a reger o abstamento começado em Se
tembro;· para tanto não chega o poder legisla
lativo, apezar de sua. latitude. 

« Os factos consummados no dominiô da le
gislação vigente produzem todos os seus atrei
tos legaes,· e, por conseguinte, o julgamento 

do juiz de du eito não tem vicios· nem defeitos 
que autorizem sua. reforma, sãlvo os vicios e 
os defeitos em que tenha· porventura incorrido 
pela lei l:llterada. 

~·Si, apeza.r de legal e juridica, a sentença 
recor~ida. pudesse ser refot·~ada pe!o tribunal 

1 a q 
sentença, dar-se-ia então o caso de converter-se 
este tribunal em unica instancia, quando a lei 

« A 2a. instancia é instituida para o fim de 
rever o julgamento da f a, mas não para appli
car direito posterior aos julgados, salvo, por 
excepção, no caso de (avorabilia amplianda. 

« Si o decreto novissimo quizesse comprehen
der os actos anteriores, só o poderia fazer a.n
nullando toda a revisão começada~ o que, entre
tanto. não fez. 
~ Si a. fa. revisão- palavras do art. 2o do 

decreto n. 3122- tivesse o sentido restricto 
para designar taxativamente a a reVISão nu
merica e chronologica da. lei de 9 de Janeiro, 
segui!-se-ia ~ inutilidade ou inapplicabilida:de 

"" . áquella. revisão. 
c Daqui, forçoso é entender que, pela força 

do acto a. 1 a. revisão refere-se a. ce se vel"ifi-
e&r depois da data do referido dect·eto. 

c Examinando o historico da reforma, não 
resta. duvida que a sua concepção compre
hendia. a i• revisão da lei de 9 de Janeiro, 
por isso que foi· anterior;· porém, o poder 
irresistivel do facto de ser posterior a pro
mulgação da reforma., tornou impossivel a 
intenção do legislador em · toda sua pleni
tude, ficando apenas applicavel a disposiçlo 
da lei referida ás revisões seguintes. 

Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de :1.882.
Dr. Antonio Ferreira Vianna.-P. Ferreira. 

da comarca. de Cs.ruarú.- O major Themisto
cles de Orange dos Reis Lima, eleitor deste 
manicipio. tendo perdido o seu titulo, vem pe
dir á V. S. se dig.ne de o admittir a. justifi~r 
essa. perda, ordenando V. S. que lhe seja dado 
novo titulo, nos termos do art. 66 do decreto d.e 
i3 de Agosto de i88i. 

O signatario, como procurador do supplicante 
nlo junta a procu~açlo, e aoccorre-ae da. ca.uçlo 
dtJ rato,pela qual se obriga a apr13sentar dentro 
do termo, que lhe for aaaignado, a proeuraçlo 
do 'supplioante Souza Pinto.-Primei as Li· 
nhas sobre o Proceaso Ciuil Brnailsiro, § 000. 

Nestes termos pe ie a V. S. deferimento.
E. R. M.- Caruarú. . em 25 de Novembro de 
1884.- Como procurador, UZysses Vianna. . . . 

• I 

nhã., ao meio-dia, na sala dã.a aadien.cias para 
a justificação, precedendo a apresentação da · 
procuração, em vista da disposição do art. 66 
do decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, 
combinado com o disposto no § 22 do art . 1~ 
do decreto n . 3122 de 7 de Outubro de 1882. 

Caraa.rú., 25 de Novembro de 1884.- Dias 
Lima. 

Em tempo citado o .Or. promutor publico 
--caruarú, · éra ut supra.- Dias Lima. 
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actos j11ríd.icos podem seL' pr~ticadoa por pro
eurador, excepçio feita doa exeluidos pol." lei 
como em vista do §22 doart. i 0 do decreto d~ 
7 d.~ OtJ.t.tJ.bro d~ i&s2, ~ <J_uts~o é ~ d~ m<a.-n.· 
dato, isto é, si póde ser dada. a justificação rne
àittllte a caução de rato, a que Q s_upp>icAnte 
recorreu como procurador. 

Diz Souza Pinto- Primeiras Linhas sobre 
o Processo Ci~it Brq.zileiro, § 165: 

<Sem proeura.<;ão nin.guem. é admittido á. 
· tratar da causa. de terceiro, excepto o parente 

ou o ain1go, prestando a caução àe rato. » 
· Conl S~uze. Pinto, c.on.eoda.ro.: Nell. Fr .
List Jur. Civ. liv. 4 tit. 3° §H; Pe~ira. e 
Sou.za..- Prim. Lin. Ci,. not. i53.- Almeida 

. ·E' jllStamente 8._ hypothese: o eleitor, que 
pel'deu o titulo, é albigo ào supplieante, e tem 
logar consequentemf!nte a ea.ução de T'ato. 

Diz ainda. o m~smo Souza. Pinto,- Obt. eit-
§200: . 

< A caução promiEtsori~ à s. que segura com 
a promessa.. Como tal se reputa a ~a.u~o àe 
rato, 11. que se obríga o defensor, ou o pl'O· 

dentro do tera10 e.ssignaao a. pt·oeuração, QUE 
A.!~DA. S"E LB:t.. NlO l.\.EM."t.'I'1."&U, OU ni() "V~io em 
fórm& 1eg~1, ou. que dep!lis de reazettid& se 

Pelo s:rposto o supplicante espera que V. S. 
o admitta. â ju.atifi.eaçiO medi.s.n.te a. ~a.u~IG de 
r a~ o.- P. deferünento.-E . R.. M. -Caruarú, 
25 d& Novembro de !884.-lllysses Vünna. 

Mantenho o despacho anterior, firmado na. 
dis os· -a do 22 e d o cr 
àe 7 d& Oatub!"o de 1882~ sendo incabivel a. 
caução de rato.- Caruarú, era tct supra.
Di6Ls Limo.. 

oc. n. .- m. r. prestdente a. Ca.ma.n. 
MuDicipal de· Caruarú.-0 cidadão Javeneio 
Ta.eia.no Ma.ri~,pata iim jm\o p-recisa qu~ V. S. 
se digne de .mands.r que o l'espectivo secretario 
ou quem o deva sub~tis:ttir,em vista do livro com
petente lhe dê por certidão o teor do jllr&men.t.G 
prestado pelo capitão Gai1b.ermino Bezerra da. 
Silva, i 0 juib de paz do dis~Ticto doAltinho, no 
presente quatriennio de i882 s. 1883. AssiJ:D, 
pede .a V. S: deferimento. -E. R. M.- Jv.-

Como requer. Caruarú, 7 de Fevereiro de 
18S5.-Presidente, Ponte. 

~ -
çam 09 termos de jnra.Dlel)tos a. :fis. 57 do mes-
~o. enc~ntrei. o terrn~ de que.faz menção o pe-. . -
rame.nto • .A.oe sete dias de Janeiro do a:nno de 
Nascinten.to de Nouo Sen.b.~t' l~aue Ch:rist<) de 
i883, 'Jla casa. da Ca.ma.ra. Municipa.l deata ci
dade, que iunccio:na.v~ em sessão extra.oralna
ria. COlll os vereadores pres~ntes a.ba.ixo a.asigna
dos, ahi com'Pa.rece-ratn os Sra. João Frsncisco 
Paes d~ LY-ra.,Ma.ILa~l F~ei~o da Silv!\ B~a.n
eo e Lui~ Joaqoiiil dos Salltos Bezerra, io, 3o e 
4° juizes de Jlaz desta freguezía.; Lucia11o José 
de No ueira Mello, Manoel Gomes dos SalJtos 
e AntonioGc01es dos Sa.nt<>s, f o, 2° e o JUlzes 
de ?a~ da. íreg~ez.ia. d~ S. Caeta.uo de. Ita.~se.; 
Gnilhernüno .Bezerra ~a Silva, Bruiliano de 

deaen<:amm ou. 7> 
A procuração do major Ora.nge ainda não foi quer~ue, ! 0

, 2° e So jnize' de pa~ da. fregaezia. 
remettida ao supplicante, pelo qa& tem Jogar a do Altinbo, para o fim de prestarem ju:r-amento 
eauç~ -ptom\~oti~, aen.d~:~ qu.e t.6 d&p'Cis de d<\!l t~fetidoa ee.~go~, Oll ~u.e.ea, pon.do aue.r. m.f.al!. 
judicialmente exhibida a. pl'ocuraçio póde o acto diteita.s !!obre o livro dos Evangelhos, prometo. 
prdiC&àO proàuzir O 88U. C(JllS6Ctilrzo jUl"iàico: teralll cumprir, ftelmtlnte,eom OS deveres i.nbe• 
a entreg& e:ffeetiva do titulo. rentes aos referidoa es.rgos; do que, para. eon-

Nio se diga. que tratando-se de questões elei- atar, se la.vrou o presente termo esn que aaai
toraes, esiga.-se o comparecimento J>Osa~al : i'l gn.ou a. Ca.ID.'--rn. e oa jul'a.Ul.~ntt.doa. E elS, Ma ... 
porque V. S. juridicamente deeid1u q_ue era. n<>el Rodrigues Porto, se<lret&rio da. Catnara, o 
permittida a JUStificação por procurador ; 2o escrevi.- Presidente, AntotJio 'Victor da Si.,_ 
pol'qU& o Decreto de 7 de Oa.tu.bl'D de1882 esta- 'l'a Vieir.a.- Francisco .RodrigJ~es Porto.
tnio. que os tituloe dos eleitores, de que tratam Francisco Norberto de Sou~a.- Sil-oo.no Ro ... 
()~ §§ i5 e !6 do Sol:~. 6° da. Lei u. aozca ,:.odertam meu Tor,-88 Galit\clo .-Antonio Ãl1)6S de O~i-. 
1er entregues d seas p~ocaradol'(as; 3D porqae 'l'sira.- Antonio de Voscrmce'Uos Flot'encío. 
trata.-ae simplesmente de uma justiflcr.çlo, aeto - Bra;Uiano de Barros Oorr2a.- Luciano 
jndieial eommum" q11e ~ 11ód.e ae-r ~on.fundido José de Nogueira . .Mell~.- Manoel Gorr17s 
com o exerczczo Q tretto po zoo. mas que e • 
uma. sim-plea formalidade paTa a habilitat;ão do -ua..- An*onio Go-mes das &a.ntos .- Fra.~ 
exercido do voto, e consequentemente o direito cisco Ca.,alcante de Albuquerque. - lo~• 
11ão disliogalado e.lll qae casos a caução de rato Frantiseo Paes iJ.e L11_ra.- N a.noel Francisco 
se torna applicavel, estenden-a. ã todos osactos da su,a. Brafi,CO·- Luiz Joaquim dos Sa~toa 
que podem ser praticados por procurador. Bezerra. E mais não continha em o dito terJD.o 

O !Supplicant& . invoca ~ iznparcialidade de que ftehnente eopiei do pr~prio original, e.~ 
v. S. em 11uestões eleitotaes, sendo que trata-se qual lU& reporto e dou fé. Caruarú, "' de Feve- · 
do exercic10 do mais sagrado direito politico-o reíro de i885.- O secretario da Camara, Vi
vo~o, o a_.ua.l "9óde ser pret~ido sl1 msjor- Ora:a.gli cen.te Ferreira àe Albuquerque. 
por u~a. fo~çada applica.ção, que V. S.. quer Reconheço ~er verdadeira a firma do capitão 
da.r aQ. dite1to, que teg\lh. o ~anda. to. . Vicente Ferre1ra de Albuquerque, por \81' del-

v. r.-39 
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la inteiro conheeimento. Ca.rnarú, 7 de Feve
reiro de 1885. Em testemunho da verdade, o 
2o tabellião publico, Antonio Rod·rigue1 Bra
zilio (} arvath,. 

... 
.A.CTA EM 13 DE IliARÇO DE 1885 

SUMlliRIO.-EXPEDIENTs.-PAI'eeer!ls da commissão de 
inquerito 

A's 1i horas acham-se presentes os Srs.: 
Moreira de Barros ,A:ffunso Celso Junior, Valia
dares, Costa Rodrigues, ·sinimbú Junior, Mas
carenhas, Coelho de Almeida, Dias Carneiro, 
Rodrigo Silva, Diogo de Vasconcellos, Silva 
Maia, Carlos Peixoto, Leitão da Cunha, Bento 

Augusto Fleury, B. de Mendonça, A. Figueira, 
Werneck, Antonio Prado, Soares, Leandro 
Maciel, João Penido, Deltino Cintra, Alves de 

ra.UJO, enl."lques, co ora o untor, ym-
pio Campos, Mac-Dowell, Barros Cobra. Cas

. trioto e Gomes de Castro. (33) 

omparece~ epo1s a e ama a os rs.: o
drigues Alves, Affonso Penna., Car:os Affonso, 

. Lourenço de Albuquerque, Za"''la, Belisario, 
Barão do Guahy, A. O li v eira, Araujo Gó~s 
Junior~ Camargo, Alvaro Caminha, Pa.dua. 

. Fleury, Felicio dos Santos, Salgado, Ildefonso 
de Araujo, Prisco Paraizo, Maciel, Ribeiro 
de Menezes, Crnz, Candido de Oliveira, Doria, 
Gonçalves Ferreira e Alfredo Chave~. (23) 

at•tici a da o Sr. E a-

EXPEDIENTE 
OtRcios: 
Do presidente do Ceará, de f.o desta moz ar-

1C1pan o r reme tt o, por mtermedio do Mi
·nisterio do Imperio, os livros da. elei~io da pa.
rocbia do Ipú e outros documentos.- Int<Ji.ra
da. A' i' commissão de inquerito. 

Do pr(lsidente da provincia do .Rio de Janeiro, 
de 9 deste mez, offerecendo dous exemplares da 
falia. de abertur;l da sessão extraordinaria deste 
anno.-A UI'chivar. 

· Do Senado,. datado de 12 do corrente, remet
tenrlo a pr~posição que autoriza. á mesa admi

:liiStr&t.iva da Casa' de Mi~erieordia de S. Paulo 

a. elevar o respectivo capital ·a 2.500:000$ em 
bens de raiz,· á qual o Senado não póde dar .o 
seu consentimento.- Inteirada. 

Idem, idem, relativa 4 que trata da. elevação 
á. categoria de 3a. entrancia as comarca~ d~ Bra-

São lidos e Tão a imprimir para set·em. vota.
d~s, na fórma do regimento, os seguintes 

PARECERES 

N. 92- i885 

Pro-uin.cia de Minas Geraes (1.J.o districto) 

A aa. comm.issão de inquerito examinou dPti- . 
·damente toda.<; as authentieas das eleiçõ~s do 11 o 
diatricto da. província de Minas Geraes, bem 
como .a contestação que ao diploma expedido ao 
Dr. Joaquim Bento l{.ibeiro da Luz foi apre
sentada. pelo Dr. José M·anoel Pereira Cabral e 
a. impugns.ção daquelle. 

Foram arguida~ ~e null9:s pelo conte~t~nte 
. ' 

S. José do Picú, Conceição do Rio Verde e 
Passa-Quatro, e pelo candidato diplom1tio aa de 
Sant'Anna doSa ucah - i · · 
Ouros. 

Examinados os documentos apresentados, re
conheeeu a. commissão q_ue não procedinm as 
arguições oppost:ls, cons1deran lo vâlidaa todas 
as eleições. 

Em relaçlo 6. da cidade do Chriatina, allegou 
o Dr. Cabral ROr nullapor haver aido preaidida 
por juiz~s de pa~ e immedia.toa de uma. eleiç!o 
a que illegalmen ta aa proeedàra em virtude de 
or.1em do pr.Jaidanto <la provincia e:a:xlodid& por 
ter sido annullada pelo Tribunal da Relaçlo do 
districto a elel9lo do um do~eleitos. 

E' certo quo a Rl)la~o ntto annullou toda a 
oleiçllo, ontrotant 1 fôra expedida aquolla ordem, 
o a Cnmara Munioipnl1 em sou c11mprimanto, 
dou as 11rovidenciaa neccaurias para proce
der-se d. nova olei !o como de facto c -

eu-se, sen o JUramentndos e empossados em 
seus cargos os eleitos. 

Estes têm e.:tercido as f:mcções judiciarias e , 
servido em seis eleições desde 1882,serri protesto 
ou reclamação alguma, não tendo havido re
curso de sua eleição para o poder judiciario, 
unic:> competente para conhecer da nullidade 
ou vallidade da eleição dos juizes de paz; accrea· 
cendo que os primeiros eleitos renunciaram 
t~ citamente os seus loga.res, desde que não pro
curaram prestar juramento e nem reclamaram 
de qualquer lllodo contra a ~egunda eleição, em 
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que aliás tomaram part:~.- Nestes termos a 
comrcissão formulou o seguinte quesito: 

E' válida a eleição da cidade de Christina ~ 
Responderam affi.rmativamente sete dos mem

bt"o~ pros.entes, e negativaménte o Sr. conse-

pela nullidade da. organiZação da. me33. da. paroM 
chia de Christina e con.sequente nullidade de 
toda. a elt3ição por influir para esse :fim os votos 
recebidos na referida parochia, não ~endo con
tados em favor do candidato diplomado, o Exm. 
Dr. Joaquim Bento Ribeiro da. Luz. 

Na parochia da. Christina a mesa qu~ ~residiu 
a. eleição foi organ:zada com quatro JUlzes de 
paz incompetentes, deste que, já existia uma 

~o · izes de az eleitos no dia em 
que a lei eleitoral mandou proceder á ele1çio 
de juizes de paz e verea.dores em. todo o l01pe
rio. Finda. essa. eleição, foi annullada. sómante . . 
a. e e1ç o o ur , . . 
curso interposto para a Relação do d1str1cto, 
devendo por esao facto completar-se o quadro doa 
juizes de paz, chamando-se o to immediato oa 
supplente, e jamais p_t·~eeder-se a um~ nova eZei .. 
çllo para. todos os JUlzes de paz, a1nda. q1;1e se 
invogue par~ legitimar esse neto o oftlc10 do 
presidente da provincia. E pois, essa nova o.u 
seg11nda eleiçiio foi feita. contra todas ns le11 
que regem a matcria : foi feita a?m lei alg11~a 
que a d~terminaaso. Os aotos ato antão pratl• 
oadoa, embora eonatituam uma. aerie, n11n~a 
foram denunchdos subsistindo p9la boa fe i 
mo.a agora foi levt~.?ta.~o. a. que~t:lo por um d?a 
jub:ea do paz dn. prunetra e umca turma lagL
tima. por occasiilo da. organizaQIO da. mesa, e 
portanto deve o parlamento julgar a questlo, 

N. 93-!885 

Provin.cia do Espirito Santo (fo ~ districto) 

A 2a. comnÍissão de inquerito, examinando 
com tóda a attenção as authenticas das eleições 
relativas ao 1° districto da provincia. do Espi
rito Santo e as contestações que contra. su 
l~galida.de' foram apresentadas, considerando : 

.., . Que não'proeedem as allegaçõesYeitas contr~· 
a.:.· validade~ 4as : eleições ,·dá· capital · e · de ,Nova· 

. 
Sala das commissões. 10 de Ma.rço de 1885.

Schutel.- Carlos Affonso.- A. Carlos.- C. 
Salles.- Alfredo Chaves, Alco(orado e Al
berto Be::amat (vencidos com· voto em sepa
rado).- Leopoldo de Bulhões. 
Voto em separado.-Pro,incill do Espírito 

Santo -1.~ àistricto. 
Di!!cordamos do parecer da. maioria do. com

missão, e· ara fundamentarmm o nosso voto 
rela.taremo3 succmtamente a e e1 o o s
tri.cto da. provincia. do Espirito Santo, no ~o e3-
crutinio a que a~ procedeu em 10 de Jane~ro_ do 

, . v 

só a este escrutinio se referem. 
Não havendo nenhum dos candidatos obtido 

maioria ab3olub de votos na eleição do l 0 de 
Dezr:lmbro d :) 1884, teve de S') fn.zer segunda, a 
qual deu o seguint~ resulta.do, verificado pela 
junta apuradora ·do districto : 
Dr. G1·acinno dos Sautoa Neves..... 375votos 
Dr. LeopoUo Augasto Deoclecia.no 

de Mello e Cunha.............. 375 » 
Houvo, portanto empato que, nos termos do 

art. 33 do decreto n. 3029 de 9 de Janeiro de 
l881 e art. 237 do rJgulamento de i3 de Agosto 
do mesmo anno, devia ser resolvido praferindo
ae o candidato m·tis velho em idn.de. ' 

Relevn, porém, notar que na. paroehi::t. de 
S:lDt& Craz, tendo comparecido 52 eleitores, 
foram conta. as e &puu as ce \1 a.s, a.n w• 

o excesso d3 um voto s:>bre o numero de eleitores 
presentes ao acto. DevidJ a. esta excesso foi 
qae, haYendo concorriio á eleição em todo o 
districto 749 eleitores, verificou-se !lão obst.ante 
aquelle empate entre os dous cand1datos. 

Antes, pois, do se re3olver a questã~ ~ela 
idade, cumpria averiguar a. circll:mstanc1a. II?
possivel do mesmo empate, visto nd:o ser.a.dm~s
sivel que de 749 voto3 pudessPm ter cab1do 3,5 
a cada um do1 candidatos-ou em outros termos : 

Séado :ina-ceitavel, . na hypothese; o empate, 
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era mister apreciar o merito da eleiçlo da paro
chia de Santa Cruz, na qual o voto accreseido 
in11aia no reaultado :final do districto e produzia 
este absurdo-375+3Te>=749. 

A maioria da eommisaão entendeu que eram 
applicaveia ao caso do excesso do voto em Santa 

ruz os pre en s eamara os rs. epu
tados, que mandam descontar ao candidato mais 
votado os votos a.eereaeidos. . . 
a sua ina.~plieabilidade á hypothese, pois preci
samente é impossível saber q11al o candidato 
mais votado no to diatrict.o do-Espirito Santo : 
houve empate. 

O desconto dos votos acerescidos ao candidato 
mais votado só tem sido autorizado pelas com
missiSes e pela camara quando não altera o 
resultado, quando não prejudica. ao candidato. 
E assim deve ser. 

a er scimo d votos se undo a. resum ão 
natural, e imputado a manejo da parcialidade 
do ~ndidato em minoria. na. paroehia. ~ a. esta é 
qae aproveitará a nullidade da. eleição ou. o 

(quando isso nio influe no resultado :final) des
contar os votos accrescidos-do candidato mais 
votado, do que annallar a eleição da parochia. 
E' como que um argumento decisivo e incisivo 
para. tirar todas as raziSea ao vencido. 

Na. eapecie da que nos occa.pamos o caso muda 
de fi~ra.. 

Alem da ünpoaaibilida.de de saber-se qual o 
candidato mais votado, o desconto do voto 
aee.,.escido em Santa. Cruz re"udica a.o candi-
dato que foi o mais votado nessa parochia, isto é, 
aquelle contra quem se presume ter sido empre
gado o manejo fraudu!en~. .. -
' fraude i.aeontesta vel praticada. na alludida 
eleiçlo. 

Resolvida asaim esta preliminar, em nosso 
entender, devem ser aubmettidos a novo 2o es
crutinio 01 dous candidatos-visto que da annul
laçlo dos votos da paroehia de Santa Cruz 
resulta a exolulo do candidato a quem foi 
expedido diploma por aer o mais velho em 
idl.de (art. 20 2• parte do citado decreto 
n. 3029). 

Nlo entendeu, porém, a. maioria da com
miulo que primeiro devl& aer aventada aquella 
quutlo e, pall&ndo a. inveatiga.r outros pontos, 
opinou pelã nullidade da eleiçlo da parochia da 
Barra da S. Matheus, por conaiderar eivada de 
vicios 1abltanciaes a organizaçlo dr. mesa: . . . . 
de pu dou• cidadlo1 em votaçlo auperiorea ao 
que funccionou como 2o juiz de paz. ,. 

Nlo nos parece ter asaenta.do em solido fun
damento legal eae voto; sendo para notar qa.e 
o . candidato diplomado nlo íez ca.beda.l, no 
debat•, dessa arguição. 

O decreto de 9 de Janeiro preceitúa que a. 
mesa eleitoral se comporá:- c do juiz de paz 
mais votado, como presidente, e de quatro mem
broa, que serão os doas juizes de paz que· 
iqueUe 11e se~irem em votos e dos dous cia~ 

dãos immediat.os em voto3 ao 4° juiz de paz.,. 
(Art. 15 § 7o n. 1.) 

Em. tempo util, determina. o mesmo decreto, 
serão eonvoe&dos pelo 1° juiz de paz os membros 
que devem fazer parte da. mea1, e para. tal con
vocação prevalece a lista da votação da respe-
e lYS\ e içao j · z e az a. orgamza 
pela camara municipal, da qual constem os 
quatro juizes de paz de numero. 

rochia da Barra da S •. Ma.theus, V&ga.Dnàll{o}---
o loga.r de 4° juiz de paz, foi chamado para 
preenchel-o o 3° immediato em votos, visto que 
se achavam na oceasião ·incompatíveis o fu e 
2° immediatos. 

Chegada a época da convocação dos membros 
que· deviam compor a mesa eleitoral, foi consul
tado o governo da provincia. si-tendo sido cha
mado para 4° juiz de paz o ao immedia.to, deviam 
ser convocados o fo e 2' immediatos ao 4° juiz 
de a.z rimitivo ou os dous immediatos ao 
4o juiz de paz de então, isto ó, o 4° e 5o imme• 
diatoa. O governo I"esolveu que deviam fazer 
parte da mesa o i o e 2° immediatos. Foram 

eleição segundo a qual os quatro primeiros 
imm.ediatos representam a.. parcialidade vencida. 
Tanto e isto e:xacto que a lei só manda convo· 
car os immediatos até o 4.o 

Não houve, portanto, preterição de formalidade 
lega.l; mas quando tivesse havido, por aquelle 
facto, era. caso de attender: 1°, que a meaa fôra 
iudazida naquella falta. ou erro pela. decido do 
governo; 2o, que dessa falta, em boa fé, não 
reaa.ltou damno á verdade da elei o cu ·a. a u-
ração foi aceita como verdadeira. pelo• inte· 
:reasados. 

Não nos parece, P.ois, qu~ deva ser con1ide· 

S. Matheus. 
Em conaequencia do espo1to, é no·sso voto: 
Que seja annullada a elei91o a. que se pro

cedeu .no f.o diatricto da província do Eap1rho 
Santo, em iO de Janeiro do corrente anno, e se 
mi!.nde proceder a 2, a1cra~inio entra os Dr1. 
Leopoldo Au~uat.o Deooleciano de Mello e 
Cunha. e Grac1ano dos Santo• Neve•. 

Sa.la. da 2• eommiaallo de inq uerito, aoa 13 de 
Março de f.885 .-Alberto Be.:amat .-Alfredo 
Clw.'Des.-Aicoforarlo Junior. 

Em defeaa dos seus direitos e no interesse d" 
verdade da. lei, vem o Dr. Gra.ciano doa Santo• 
Nevas 11roteatar ~erante a iUustrada 2• commis· 
·alo de 1nqu~rito da Ca.!n&ra. doa Sr•-:. Deputados, 

e seu 
concurrente Dr. Leopoldo Augusto Deocle
ciano de Mello e Cunlla. 

Deixando de pa.rte, por ser dispensavel na 
occasião, quanto se podia allegar a respei~o da 
indebit.a. intervenção ofticial, com que se pro
curou da;r ga.nbo de causa ãquelle candidato, 
votando muitos eleitores sob pressão de pro· 
messas e ameaças, que em grande parte logo 
se realizaram com remociSes e demissiSes, ·mos
trará o contestante tanto com os factos prova
dos, una pelas propriaa authenticas, outros por 
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documentos que apresenta, a procedencia da Publicando os nomes de todos elles, um dos 
sua. contestação. mesmos eleitores, influencia politica. na pa-

Da aathentica relativa á p:uochia de Santa. rochia, desa.fioa a que o contestassem e de
Cruz consta ter sido apurada, englobadamente, clarassem os nomes dos 39 eleitores cujo3 
no 2° escrutínio em que <l contestante con.cor- votos . .se figura ter o candidato diplomado, 
reu com o di lomado, uma cedula de ma.is. uando'-só teve raalmente 5 
Compareceram 52 eleitores e foram apuradas Ninguem ousou responder (Doc. n. 5), nem 
53 cedulas. Ora; tendo empatado os doas ca.n- o proprio candidato diplomado ! 
did':_tos, pois que,segundo a authentica da. apu- Na parochh. da. ca.pital,_a mesa, ~nanime-

dindo-se diploma por superioridade de 'idade ; menospresando a doutrini do aviso de I7 de ne: 
sendo aqaelle resultado produzido pela apura- zelll.bro de i881, não consentiu que houvesse 
ção da referida cedula, é intuitivo que a elei- fiscalização, recusando até o extremo recurso 
ção está eivada de nullidade insanavel. de protesto. 

Pat·a que assim não fosse, seria. preciso pro- Este pl.'ocedimen.to torna. suspeito todo o t~a.-
var, aliás contra o sigillo do escrutinio,que a balho eleitoral que alli s~ procedeu, tanto mais 
referida cedala déra votação ao contestante e quanto nem menção se fez na. acta, dessas 
não ao seu competidor. Isto, poróm, não se dá. occurrencias, como é expressamente recom-

Pelo c?nt~ario, si razões existem., são ~odas mend~do pela.le~. . . 

mado, pois que só aos seus amigos, em mani
festa minoria na parochia em que se deu o fa
cto, aderia convir o viciamento da eleição e uão 
a.o contestante, que es ave. certo (1, VlC or1a, J:l 
pelo e~>ncurso dog eleitores de seu credo polí
tico, já pelo apoio de um. grupo de advers~r~os 

' quanto ao proj~cro que motivou a dissolução da. 
camara, o que lhe deu alli considerava! · supe
rioridade sobre o competidor. 

Não sendo o caso de se descontar um voto., 
por não haver candidato mais votado a. quem se 
pudes:~e fazer essa eliminação, sem prejuízo do 
result&do geral e menos ainda o da anntillação 
parcial do escrutinio na pa.rochia, pois que o 
excesso de cedulas não prejudica paraia.lmente . . . 
ria, e sim ao resultado de toda a eleição do 
destrieto, visto não se saber a. quem coube o dito 
voto, produaindo na apuração geral e~pate en-
re os can 1 a s, e tgor u a a u -

lado a.quelle resultado gera.!, procedendo-se a 
novo eccrutinio no districto. 

Dos doca.mentos que o contestante apre~enta 
vê-se ainda que na parocb.ia de Nova Almeida, 
e. fraude posta. em. pratica, sobretudo pelo presi
dente da mesa. eleitoral, decidido a11xiliar do 
aanáida.to diplomado, collSeguiu a empa.lma.ção 
e a11bstituição de cedalaa, para qae na apuração 
fossem. dados dquelle candidato quatro votos que 
cabiam. ao contestante. 

Para. ce ch.ega.r a este resultado, a respectiva. 
mesa. empregou todos os meios adequados . 
Recusou fiscalização, recusou protesto (Doe. 
n.s. 3 ~ 4) e cercoa.-se de capangas e policiaes. 

Tal foi, porém, o desuzo e atropello com que 
se \lrocedeu_ no intuit? fraud_?Jento, q~e muitos 

'• 
mesa ceiulas que serviam à. audaz substituição. 

n·aqui resultou que, tendo comparecido 77 
.... · · eleitoL"es e destes votando 42 no contestante 

e 35 no seu adversario, appareeeu este com 39 
votos e o contestante com. 38. 

Os documentos ns. 1, 2, 3 e 5 provs.m que dos 
77 eleitores que acudiram. á. chamada, 42 real· 
mente deram o voto ao contestante, candidato 
do · seu partido. Esses eleitores, cujas firmas 
estão devidamente reconhecidas, assim o de
claram nos termos os mais explícitos. 

les factos, o que o proprio presidente da mesa. 
eleitoral se e~carregou de fazet·, contraprotes
tando o protesto a resentado or occasião da. 
apuraçao gera . 

A. suspeita transforma-se em realida-Je em 
presança do resultado da eleição, n1 qual, tendo . . . 
rarn ·contados 37 votos ! 

O documento jo.nto sob n. dá. testemunho 
daquelle numero de votos, reduzido na sua 
respectiva autheutica eleitoral. 

Nos protestos apresentados contra a apuração 
geral de votos~e'X.iste 1.un. referindo a incompa.ti~ 
bíüdade do candidato diplomado, na qualidade 
de 4o vice-presidente da. província. 
~ ~~va lei eleitoral quando trata das in.com-

do~ funccionarics incompativeisf que, embo1·a 
não estivess~m em. 'exercício, precediam na 
ordem da substitui ão á uelles· ue o esti-
ve~sem. 

E' exactamente o caso que se dá. com o can
didato diplomado, o qual, si nã:o esteve em 
exe.rcicio na qualidade do 4° vice .. pre3idente da 
provincia, esteve-o o 5o dentro dos sais mezes 
anteriores â eleição, 

E nem se diga que a parte 2~ do art. 85 do 
regulamento eleitord restringiu este preceito; 
pelo eontrat·io, amplio1.1.-o, prevenin.do tojas as 
hypotbeBes. 

O recurso, unico em face da lei, para a des
incompa.tibilisação do candidato diplomado, era 
ter e.>te obtido a sua exoneração sois mezes 
antes da eleição, o que não aconteceu, pois que, 
só a 26 de Julho do anno proximo passado, 
pediu e obteve tal exoneração. 

Alêm dos documentos, o contestante poderia 
apresentar ontros, si a parcialidade de JUizes e 
escrivães não lh'o tivessem obsb.do, protelan~o 
justificações em relação á fraude na pa.roch1a 
deNol'a Almeida. . 

Está elle, porém, convencido de que provou, 
quanto basta., a nullida.de do diploma e eleição 

. do seu adversario, bastando para esse tim o 
exceseo e apuraçãol englobada de eedulas, na. . 
parochia de Santa Cruz, constante da propria. 
a.uthentica. 
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José Patrooinio dos Reis. 
Joaquim dos.Santos Simões. . 
Antonio Ribeiro da Costa SantOs. 
Luiz de Sant"Anna Ribeiro. 
Antonio d& Costa Amorim Santos. . . . 

Nón abaixo assignados, eleitores da parochia 
da. villa. de Nova Almeid!l, tendo aido te3temu
!lbn.s da. troca de ua. tro cba a1 feita elo · uiz 
de paz presidente da me.ru1. eleitoral na ultima 
el~içã~ a. quo se pr_ocedau, chapas que temos 
sCiencuL e .Juramos, u proci10 fór, pertencer ao 
candidato Dr. Graciano do1 Santo~ Neve• por 
nós aceito, vimos fazer a presente decla;açio 
com Loda a espontaneidade, proteela.ndo contra. 
semelhante fraude. 

Não podemos ter a menor duvida que as 
quatro chap~s, a. que no~ referimos e que fo
ram subtrahtdas, davam votoa ao nosso referido 
can 1 a o r. rac1ano, porqua.n o somos em 
numero de 42, e todos declaramos solemne
men.te ter levado á urna aa nossas chapas, vo-

~ ,• · -~ 

algama, e, desde que foram aparados 38 votos 
para esse candidato, é manifesta a. suhtracção • 
• E', além disso, claro para nós, que se preme

drtava a frande, porque antes d8 se abrir a 
urna. para a. apuração das cedulas, foi chamada. 
uma força de policia. e mais officiaes de justiça, 
que .cerc~ram a mesa. e nio permittiam a. ap
pro~;Imaçao e nem sequer que se alongassem 
as VlStas, de modo a B3 poder verificar a aber
tura das cedulas. 

Não ha, portanto, dnvida. de que foi nessa 
occasião que se deu a subtração ou troca da.s 
cedulaa a que no-; referimos, e como é isso 
um1. violação do escrntinio, contra a. qual alei 
estabelece psnas, falminando de nullidade a 
eleição em que se tenha dado, nós vimos pa-. . . . . 
pelo poder competente, bem como a illega.li
dade da força publica no recinto do edi1icio 
ondQ tinha. logar a eleiçlo, ficando o presidente 
da.. mesa tã? sorprendido com o que vimos, que 
de1xou cahir chapas de seu candidato no soa;. 
lho, cha~as que as tinha de ant~-mão, e que 
um dos mesarios apanhgu-as, e querendo este 
protestar, a. maioria da mesa não consentiu.· 

Villa da· Nova Almeida,iO de Janeiro de 1885 
Manoel Francisco Fêo~ . 
Joaquim Manoeli d8' Almeida. 
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Au~elio Paira das Neves. 
João Pereira de Jesus.· 
João Ignacio Rodrigues. 
Joaquim Pereira dos Santos Ferreira. 
Joaquim Vicente Pereira. 
Faustino José de Sant•Anna. 

• e protestado por muitos eleitores·preaentes; não 
querendo a maioria da m~aa aceitar a recla
mação a protesto, nem mencionar na. acta. as 
reclamações apresentadas pelos mesmos, com
mettendo-se e violando as leis da Constituição 
do Im erio sendo &$sim U') n.ntes da. a ura ão 

José de Mattos Loureiro. 
Manoel Rodrigues do Nascimento. 
Manoel José de Jesus. . 
Eugenio Barbosa Pereira Pinto. 
Manoel Joaquim de Almeida Loureiro. 
João Vieira Machado. 
Joaquim Pinto da Rocha. 
Luiz Vicente de Almeida Loureiro. 
Manoel Antonio Fernandes dos Santos. 
Francisco da Rocha Fraga. 
lgnacio da Ros:~. Loureiro. 
Manoel Gonçalves Fraga. - . 
Gustavo Ernesto PereirJ.. 
Manoel da Rochll Coutinho. 
Manoel Vicente Pereira Pinto. 

v 

José Patrocínio dos Reis. 
Joaquim dos Santos Simões. 
Luiz da Rosa. Loureiro Sobrinho. 
Antonio Ribeiro da Costa Santos • . 
Luiz de Sant'Anna Ribeiro. 
Antonio da Costa Amorim Santos. 
Belarmino Rodrigues Baptista. 
José Rodrigues Bermudes. 
José Martins da Conceição. - . . 
Pedro de Araujo Lima. 
Manoel Pinto Soa.res Rangel. 
Manoel Rcdrigues .Bermudes. 

Reconheço serem as :firmas dos proprios, as
sim como reconheça serem todos eleitores, do 
que dou fé. 

Nova Almeida, 10 de Janeiro de 1885. - Eu, 
escrivão de paz. o escrevi.- Jose Pin.to de 
Alvare'ltga. 

Reconheço verdadeiras as firmas retro, uma 
por ter inteiro conhecimento, e outras por sa
melhança. e dou fé. 

Serra, 3 de Fevereiro de 1885.- Em teste
munho da verdada.- Vicente Pinto Rtfniro. 

'!'ermo de · declsração.-Aos dez dias do mez 
de Janeiro do anno de mil oitocentos oitenta e 

. cinco, compareceram em meu cartorio os cida .. 
dãos aba.ix? nomeados e assignados ~ declara-

as ceJulas foram chamad 1s as praças, officiaes 
de jListiça e para mais corroborar o acto foram 
cbam~do!' capangas· que se achavam no recinto . 
Deocleciano de Mello e C.mha e bem assim do 
presidente da mesa eleitoral acima mencionado, 
as praç.as preparadas como si fosse em orJem 
de batalha, e os capang.1.s com rewolvers; 
escandalo que pedia j a~tiça e que mais grande 
se co11sidera. por ser pra~ieado :1. vista do pro
prio qae aspira a uma cadeira à assemblea 
geral legislativa Sr. D1·. L~opoldo Augusto 
Deocleciano de Mello e Cunh:t ; igualmente re-. . . ' . 

cr2to n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, para 
execução do decreto n. 30~9 de 9 de Janeiro ue 
1881 e por terem os eleitores dos referidos do
ca:nentos ns, i e 2 votado todos no candidato 
conservador Dr. Graciano dos Santos Neves em 
numero de 42 apparecendo só na apuração 38 
votos com o nome do distincto candidato Dr. 
Graciano dos Santos Neves, residente no mu
nicipio de S. Matheus, vern os mesmos elei
toras fazer a res9nte d •cbra -o ara ue 
produza os efftJitos legaes e as at.ltoridades com
petentes para que tome:n coabecimento das 
iniq11ida les .P:aticadas ho; e dia i O d3 ~an~iro 

, t 

da provincia do Espirito Santo para a eleição de 
um deputado à assembléa geral legislativa. 
Ell, José Pinto de Alvaren;a, eserivão, faço a. 
presente declaração por mo ser pedida. pelos 
eleitores presentes os cidadãos Joaquim Vicente 
Pereira, Aur:>lio Paiva das Neves, João Pereira 
de Jesus, Luiz da Rosa Loureiro Sobrinho e 
Joaquim Manoel de AlmeiJa., todos de niim es
crivão bem conhecidos, do que dou fê. 

Nova. Almeida, 10 de Janeiro de 1885.-Eu, 
José Pinto de Alvarenga.. 
Jo:1quim Vicente Pereira. 
Aurelio Paiva das Neves. 
João Pereira de Jesus • 
Luiz da Rosa. Loureiro Sobrinho. 
Joaquim Manoel de Almeida. 

na eleição que teve l~gar em 2o escrntinio nesta Está conforme -Nova Almeida, i O de Ja
villa de Nova Almeida na casa da Camara Muni- neiro de i885.- O e5cri,•ão, Jose Pinto àe 
eipal, e em numero de quarenta e dons como A~tlarenga. 
provam os documentos numeras um e dous, Reconheço verdadeiras a 1 :firmas supra; por 
acontece qu~, as chapas apuradas com o nome ter inteiro conhecimento dellas. 
do candidato conservador a um logar de depu- Serra, 3 de Feverei,·o de 1885.- Em teste
tado á assembléage~al pelo 1° districto da pro- munho da verdade.- Vicente Pinto Ribeiro. 
vinda do Espirito Santo só foram apura:las 38 . . 
por t~r sido p 3lo presilente da mesa eleitoral, lll~. Sr. pNSl_dente ?a mesa. ele1.toral deste 
Manoel Soares Leite Vidigal, escamoteadas qua- colleg1o.-Os aba1xo ass1gnados, ele1tores desta 
tro eedulas como f()i presenciado~ tea~emunhado , paroehia, no nome do candidato Dr. Graciano 
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dos Santos Neves, pedem a V. S. para. que seja 
aceito como fiscal dos trabg,lhos eleitoraes o ci
dadão eleitot• Joaquim Vicente Pereira. se
gundo o aviso de 7 de Dezembro de 1881 ; pelo 
que-E. R. M.- Nova Almeida, 7 de Janeiro 
de i885.-.Joa uim Manoel de Almeida.-
Aurelio Pa&va das Neves.-Manoel Joaq.teim 
de Almeida 8oares.-llfanoel Antonio Fer-
1lanàes dos Santos . - M'anoel Jose de Jes·us. -
sas p!:irochiaes deve ser feita na occasião 
em que estas se installarem, conforme o dis
posto no art. 131 § i o do decreto n. 8213 de 
13 de Ago:sto de 1881 ; á vista do que, ·não póde 
ter logar o que requerem os supplicantes. Nova 
Almeida, 9 de Janeiro de 1885.-VHli_qaZ. 

Reconheço verdadeiras as cinco· fi.rm.as dos 
eleitores da parochia de Nova Almeida e bem 
assini; a do jtiiz de paz, por t~r del~as pleno co-. , .. 
Em testemunho da verda.de.-Vice;~te Pinto 
Ribeiro. 

LISTA DOS ELEITORES CONSERVADORES DO 
DISTRICTO DA PAROCHIA. DA. VILLA DE NOVA 
ALMEIDA. 

1 Joa.qllim Vicente Pereira. 
2 Alferes José da Rocha Coutinho Soeiro. 
3 João Pereira de Jesus. 
4 João Vieira Machado. 
5 Joaquim Manoel de Almeida. 
ô Aurelio Paiva das NeYes. 
7 Antonio Ribeiro da Costa Santos. 
8 João Trancozo de LyL"io. 
9 Jo3é Rodrigues Bel."mudes. 

10 Manoel.Rodrigues Bermudes. 
ii Jose artms a. once1çao. 
12. Pedro de Araujo Lim:~.. 
i3 Luiz da. Roza Loureiro Sobrinho. . ' . . . 
i5 Antonio da. Costa Amorim Santos. 
1ô Manoel dos Santos Ferreira.. 
i 7 Joaquim Pereira dos Santos Ferreira. 
18 Joaquim dos s~mtos Simões. 
19 Luiz Vicente de Almeida Loureiro. 
20 Manoel Vicente Pereira Pinto. 
2t Manoel da Rocha. Coutinho. 
22 Manoel José ds Jesus. 
23 Manoel Joaquim dl) Almeida Loureiro. 
~4 Eugenio Barboza Pereira Pinto. 
25 Igna.cio Ba.rboza. Pinto de Amorim. 
2ô José de Mattos Loureiro. 
27 Manoel Rodrigues do Nascimento. 
28 Faustino José de Sant'Anná. 
29 Gustavo Ernesto Pereira. 
30 Bellarmino Rodrigues Baptista. - . 
32 João Francisco Pinto Ribeiro. 
33 João Pereira Borges. 
3 t João lgnacio Rodrigues. 
35 Ignacio da Roza. Loureiro. 
36 Capitão Manoel Francisco Fêo. 
37 Joa9.uim Pinto da. Rocha . 
38 Jese Patrocínio dos Reis. 
3CJ Francisco da. Rocha Fraga. 
40 Manoel Gonçalve!'t Fraga. 
41 Manoel So:1res Pinto Rangel. · 
42· Manoel Antonio Fernandes dos Santos. 

Estes são os eleitores que votaram no depu
tado conservador Dr. Graciano do'3 Santos 
Neves. 

E provocamos ao Sr. Manoel Soares Leite 
Vidigal, chefe do partiJo liberal aqui, que 
conteste ela im rens':l, si é ca az, si "d'entre 
estes eleitores a gum votou com ele, no 
2) es::rutinio, e &em assim o desa:fiamos, que, 
pela imprensa,. apresente os nomes dos 39 elei-

. ' 
2° escrutinio; pois, Cl'emos, com toda a certeza, 
que é incapaz de os apresentar~ porque Íot."am 
tão sómen te 35. 

Nova Almeida., 9 de Fevereiro de i885. 
-João Pereira de Jesus. 

Em sua contestação apresenhda. hontem á 
esta. illustrada com missão de inquerito,pelo meu 
nobre contendor o Sr. Dr. Graciano dos Santos 
Neves, vejo reproduzidaR as me:::mas accusações 
Ja ormu a as peran e aJun a apura ora con ra 
as eleições d8.S parochias de NovaAlmeida e da 
capital, accusações que foram vantajosamente . ~ 

cidos. 
Na verdade, não se comprehende como, de

ois de ter corrido na melhor ordem e sem a 
·mínima reclamação, ou protesto de qualquer dos 
interess!ldos no pleito, o processo eleitoral de 
uma parochia, venha-se, depois de conhecido 
o resultado geral da vota~ão em todo o districto, 
levantar contestações inopportunas, promover 
declarações, que jà. nenhum valor podem ter, 
maxime quando :firmadas por aquelles mesmos 
que acompanharam todo o processo, subscre
veram as actas, e nada tiveram que allegar 
contra qu.alquer violação da lei, que os pre-
JU tcasse em seu-; tre1 os. 

E' o que se verifica no caso vertente. 
Leiam-se as actas das eleições daquella.s 

s parochias, e ver-se-á que ella.s se acham 

' , J 

apresento a certid!!o pass9.da pelo tabellião pu-
blico, que esteve presente à eleição, e que re
gistrou a respectiva acta. no lino de notas. 
(J?oeumento n. i) . Della se vê . que só no 
d1a 21 de .Janeiro, isto é, .ii dias depois da. 
data daquelle termo, foi que e3ses cidadãos se 
apresentaram ém cartorio, dizendo que queriam 
fazer algumas declarações em seguimento á 
transcripção da. acta, ao que se recuzou o 
mesmo tabellião9 pot· considera-r intempestivo 
e mesmo illegal tal · procedimento, constando-
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lho que, em. seg11j.da, se dirigiram. ao escrivão da ' sobre o meti eompetidor,tlo que á circumstancia 
subdele~aci.S. para aquelle fim. eventual Ja. idade. 
Co~vem notar que da mesma certidão se ev~- . Passarei, pois, a tratar dos vícios subatan. 

dencta qu~, nem por esses, nem pOr outros c1- c1aes que afl'ectam de nullidade ins 1 
da~os, fo1 a:pr:sentado protesto algum por oc- eleição da Barra de s. Matb.eus a.nave a 
cas1ao da. ele1 . · · 
. Vê-se, poi:s, ~ue a1uelle termo não podia ter á formaçã:> da mesa qu': a presidiu, para me

sido lavrado a 10 de Janeiro, e confesso que lhor e~clarecer a questao, cumpre recordar que 
·inspirou-me uma certa admiração a coragem na ele1ção a q~e. se procedeu no dia to de Juib.o 

rodeada de eapang_as. a de officia.e.s de justiça., 
quando, tendo asstst1do a essa eletção,nada a.Ui 
observei que possa imprimir o menor cunho de 

· verdade a uma tal allegaçio. · 
Não demorarei mais em analysa.r os docu

mentos trazidos pelo meu contendor, porque 
en~endo que elles estão refatado3 por sua pro· 
pr1a. natureza. 

Occupar-me.ei da. eleição da p!lroehia de 

mais do que o namero de eleitores que vo
taram. 

Nãa entrarei em considerações de qual1uer 
o~ em para a r1 u1r a. es e ae o uma. preme
dlta.çã? desla ou da.quelb parcialidade politica., 
e, mutto l!lenes, para averiguar o mavel que 

Assim como o meu contendor dei~a. entrever 
em sua exposição que esse facto deve s~r lan
çado á. conta. dos meus amigos, pot·q ue (diz elle) 
estavam em ma-nifesta minoria na. parochia, 
assim tambem eu poderia oppor a. um tal ar
gamento a affirmaçio de que, ate o recebimento 
das cedulas, não eram bem discriminadas a.s 

· forças de um e de outro candidato, o que por 
saaa proprias palavl'aselle confessa, quando diz 

ue te"e o a ~io de uni ru o de adrJer
sarios. 

Pois bem: esse grupo de adversa.l'ios, qae lhe 
deu a. sa_periorida.~e de·votos na parochia, nem 

. ' para o seu competidor um desfdqae certo, 
como só na apuração se verificou. · 

Seja, porém, como fór, é esta uma questão, 
sobre a qaal est5o :firmados innumeros prece· 
dentes, mandando descontar o exesso de votos 
do candidato maia votado na ~a.rochia . Assim 
têm procedido em casos ident1cos as diversas 
commissõ ·s de inquerito. tanto . na pr~sente, 
como nas anteriores legislaturas. 

O men contendor, porém, entende ~ue esta 
circamstancia deve determinar a nulhds.de do 
e.serutinio em todo o diatricto. por iaso que ve
nfi.cou-se o empate na apur~~oçil:o geral. 

E' cet"to que a junh apuradora. (da qual fez 
parte o meu nobre contendor eomo presidente 
de uma d11s mesas eleitoraes do districto. e que, 
s m a. mi ima tr' o a.s i no r s ectiva 
acta.), limitando-se a somma.r os votos conferi· 
dos a ros doas candidatos,deci.arou qae, tendo ha· 
vida empate na apuraçlo gerar, expedia-me 
~iploma por ter mais idade que o me11 comj?e
ttdor. 

Eu, porém, p;direi permissão para d~mon
atrar que, sendo nalla de pleno direito a eleição 
a que se -procedeu na parochia da Villa da. Barra 
de S. Matheus, quer em i 0 qu 'l." em 2' escr·a
tinio, o diploma. que me foi conferido é antes 
devido a uma maioria incontestada de votos 

v. 1.-40 

• - 1 p·•~, na re ert a paro-
chia, foram votados os c1dadlos seguintes na 
ordem em que vão seus nomes eollocados: 

1. 0 Porphiro dos Santos Lisbôa.. 
2.0 B.oaventura. Pinheiro da. Silva. 
3. 0 Belarmino Corrêa da Silva. 
4.0 José Rodrigaes de Oliveira Gueles. 
5.0 Antero Jose Vieira de Faria.. 
6. 0 João Alfredo Gomes dos Santos 
7. o Mitro José Bastos. · . 
9. 0 Laiz Ba.rboza de Gouvêa. 
iO. Constantino Pinheiro da Silva. . . . 
12. Joaquim Pere.ira de Aguiar. (Documento 

n. 2.) -
Falleeendo o i 0 • uiz de az Po~ hil'io dos 
~ntos 1s a, 01 con Vlda o pe a amara uni

cipalpara prestar juramentode4o juiz de paz o 
:1° sapplente Aath~ro José Vieira de Faria 
Este, porém, recusoa-se ao convite da camg1•a: 
declarando que como vereador em exercício 
optava por este cargo. (Docum~nto n. 3.) 

Achando-sQ o 2° sapplente João Alfredo Go .• 
mes dos Santos no exercício do cargo de juiz 
municipal supplente, entendeu a camara não 
dever convidai-o_ para o mesmo fim ( d_ocumento 

, 
de 4° juiz de paz o imtnediato a estes em votos 
Mitro José. Bastos, que eft'ectivamente :fico~ 
occo ando esse lo ar como claramente se vê da 
acta da formação da mesa, que diz-ter sido o 
4° juiz da paz Mitro José Bastos substituido pelo 
ciàadão Luiz Barbosa de Gouvêa., por não haver ' 
comparecido. · 

Entretanto, vê-se da mesma acta da forma9io 
da mesa que foram chamados aquelles dous ci ... 
dat'lãoR, Antero José Vieira de Faria e João 
.Alfredo Gomes doa Santos na qualidade de fo e 
2o immediatos em votos a esse 4o juiz de paz, 
Mitro Jose Bastos, para formnrem na mesa a 
turma. dos supplentes, como effectivamen.te for· 
maram. 

Ora, si Antero e Jolo Alfredo catavam im .. 
p~diios de _oecupar n• mesa o loga.r que por 
Iet comvetta a um ou a outro, na ordem da vo
tnçlo, isto é. o de 4o juiz de paz, sendo por is~o 
admittido .Mitro José Bastoa, que lhes era in· 
enor em vo s, como po l&m e ea azer par e 

da. mesma mesa na qualidade de supplentea, ou· 
de immediatos em votos a este mesmo 4° juiz· 
de paz~ 

Qaer ~e aceite a theoria de que as mesas pa
rochia~s devem-as cingir ã coiJocaglto feita 
pelas camaras munieipaes na ordem dos juizes 
de paz· o a de que áquellas compete cor
rigir, no acto de sua installaçio, os erros com
mettidos por estas, a mesa. que presidiu á elei· 
~~o da Barra de S. Matheus está irremediavel· . 
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mente· eondemnada. pel& terminante disposi~ 
io § 12 do art. 15 da. lei de 9 C! e Janeiro 
de 1881, como- em innumeros casos tem sido 
decidido por est9. augusta camara. 

Releva ainda notar· que a mesa não foi orga-. . .. . . . ~ 
' de Novembro, vespera da eleição, por não ter. 

comparecido o juiz de paz Boaventura Pinheiro 
da Silva a nem eom etia residir os trabalhos, 
e nem diz a seta, si ell~ foi esperaio a e · 
horas da tarde; e muito menos si commonicou 
ou não, o motivo do seu não rompa.recimento. 

O que se vê da me~ma.acta é qu~. não tendo 
elle compsrecido ainda no dia em qu.e devia 
ter logar a eleição e não constando aviso ou 
communica.ção que justificasse a sua ausencia, 
o immediato em votos Belarmino Corrêa da 
Silva tomou. a si o encargo da.organiz~r a mesa, 
pela forma já. indicada e contra todos os precei-

-Cumpre, entretanto, notar- que esse mesmo 
juiz de paz Boarent~r~ Pinhe~ro àa Silva, que 

na mesa cr seu Jogar. eomp:1reeeu e votou, tanto 
no fo como n·o 2' escrutinio, como consta de 
sua assignatura nas actas: respectivas·. 

Ni' commentarei as c :msas a que foi attri
buida. esta inversão na ordem dos mesarios na 
ol'ei~ão da Barra de S. Matheus, na qual o 
meu competidor alcançou 42 votos e ea 18, re
sultando.p'lrtmdo,de sua nullilad~ q_ue 01 ean· 
didatOIS. ficaram eollocados na segumte ordem 
de votaçio, na npara~o geral do districtO': 

Leopoldo Cunha. • • . • · 357 votoa 
Graciano Neves..... 332 :. 

tendor~ quanto á minha. incompatibilidade.por
qu& oecupava um logar na lista dos viee-presi'
dentes da rovinc~a nlo- rocede e r elle 
mesmo foi refutada, quando diz qne só a 26 de 
J'alho do anno findo pedi e obtive exonerayio do 
cargo. 

Com effeito, ainda que prevalecesse o prin
cipio em que quiz basear esta. allegaçl(), de 
que sub,L!te a incompatibilidade durante os 
seis mezes anterio10es- à elej9ão, mesmo no caso 
de dissolução, nunca pod'eria elle in.vocar tal 
incompatibilidade, desde que tem pleno cenhe
eimento de que durante o perlodo legislativo 
do anno finio estava ou com vssento nesta ea
mara, o que, portanto, nio podia nem de'Oia 
~ercer aquelle cargo, de qae exonerei-me 
realmente, IJO dia 1:or eU e indicado, isto é, den
tro db mesmo pericdo legislativo.- Em 3 de 
Março tte i885 .~Lejpoldo Cunha. 

on neste sentido, qualquer reclamaç§o llouvesse 
sido feita. 
. 2 . o Si, por qualquer eleitor ou membro da 
mesa, foi apresentado algum protesto no correr 
de to~a a eleição, a respe.ito de q~alquer irre-

ção, pelo facto de haver sido recusado. pela. mesa 
e-leitoral, e o que se passou a respeito. Nest.es 
termos,. pede: a V. S. deferimento. E. R. M. 
Nova .Almeida, 25 de Janeiro de 1835.-0 pre
sident&da. mesa, Manoel Soares Leite Vidigal. 

Certifique-se. Nova. Almeida, 26 de Jf\!L9iro 
de i885 . ....:J·. M. da Fonseca Lima. 

Augusto Mont&Sro de. Souza Nogueira,. ta:bel
lião interino do ublico ·udicial e notas deste 
termo de Nova Almeida; por nomeação na fór
ma da lei, etc: 

. assevero o seguinte: Quant~ ao 1" quesito, digo 
, que durante o processo eleitoral que teve Jo
gar nesta. villa no dia iQ do corrente mez, ao 
qua es 1ve presen e, a e omar a ac .a. m 
minhas notas. não houve, nem me constou por 
boato, que hovesse capangas no edificio da elei
ção oufóra delle, nem reclamação alguma ap
paraceu a este respeito; quanto ao 2o, qu~, em 
todo. o correr da eleição,, até ao :final, n enhum 
protesto foi apresentado á mesa tsobre qua.lquer
irregu.laridade, porventura commettida no pro- . 
cesao eleitoral; quanto ao 3°, que nem no dia. 
da. eleiçio e n.em ~os aeguintes, co!Dpa~eceu. 

t 

ser por mim tomado protesto algum, que hou-
vesse sido apre~entado e rejeitado pala mesà. 
eleitoral, sendo, entretanto, certo ue, no dia 
14,. compareceu em meu cartor1o o c1dadlo oa
quim Vicente Pereira, pedindo certidão da aeta 
da eleição, tomada e:n minhas notas, a qaal 
immediatamente dei-lhe, na fórma da lei ; e 
que, no dia 21 do mesmo mez, o. dito cidadlo 
pl'Ocurou-me novamente em meu cartorio, exi· 

. gindo que ea, em meu referido livro de notaa,. 
em segui~a a aeLa da eleição nelle l'Agistrada. 

; tomasse d1veraaa deelaraç.óea, que elle queria 
· fazer, aobre aa';umptoa eleitoraes. ao que re· 
cuaei-me,. por conaiderar intempestivo e mes~ 
mo ill•gal, tal procedimento. conatandc>-me~ 
entretanto, que, por nlo ter eu a isso aunuido, 
dirigira-se ao eserivlo do aubdelegado José
Pinto de Alvar nga, para. perante elle. fazer 
suaa ~eclaraçõee. O referido~ verdade·. do que 
dou fe. Eu, Augusto Mon\811'0 de Souza. No-

• • I • I • • I I I 
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dem da ~peetiv~ ,apura.~ até o ultimo sup-, cimento.do alferes Porfi.do dos .Santos Lisboa.. 
plente, lBto na ultima eletçao. -Nestes termos.-Pede a. V. S. deferimento • 

. Ne3tes termos :pede a. V .. S .. deferimento ... - -E. R. M.-Eo, Damaso.Joaé Vieir.a de Faria, 
E. R. M. secretario da Camara Municipal da Barra. de 

· · - · · S. Matheus, r nomea -o na fórma da lei 

eus, e aneu·o e 
Damaso 7 ose V. de Ftr--ria. 

N. 3.-lllm. Sr.a secretario da camara mua 
.nicipal desh villa.. 

O Dr. Leopoldo Augusto Deocleciano de 
Mello e Canba, a. bem de seu direito e justiça, 
·carecA que V. S. revendo o archivo da Camara 
Municipa.l, lhe cer~ifique se o cidad.ão An:thero 
José Vieira de Faria, vereador da cama.ra, foi 

• o •• 

·paz desta parochia., -e si consta hav-er o mesmo 
cidadão opt>~do pelo cargo de ·vereador-da. ea
ma.ra que exer.-:e. 

Nestes termos 
P. a V. S. deferiménto. 
E. R. M. 
Eu, Damas;o José·Vieira de ·Fari~ secretario 

da. Camara Munieipal da. Villa. da. B:>rra. de 
S. Matheus, por nomeação na. fórma. da. lei, etc. 
etc: 

Certifico que do archivo C:a camara, a meu 
carto, consta. um ofliciodo capitio Antero José 
Vieil'a de Faria, i o supplente de juiz de paz 
desta. parochia, · no qual declara. qae, ha.vendo 
sido convidado para prestar juramento do cargo. 
de 4o juiz de paz, optava. pelo cargo de . verea
dor da camara, que exerce e para o qual fõra 
eleito simultaneamente. 

O referido é verdade • 
Barr;1 de S. Matheus, 15 de Jan-eiro de 1885. 

-0 secretario, Damaso Jose Vie'ira de Faria. 

N. 4.-Ulm. Sr. secretario da Cama.ra Muni
cipal desh villa.-0 Dr. ·Leopoldo Augusto Dee

. -eleciano a~ Mello e Cunha, a bem da legali.1ade 
-de saa eleição, carece que V. S. lhe certifique 
si constá. do archivo da. ca.mara, que o cidadão 
João AffL"edo Gómes dos Santos houvesse sido 
oonvidado, em qualidade de supplente. mais vo
tado -dojuiz de paz, para prestar juramento do 
eargo de 4° juiz de pa.z, que vagou com o falle-

e c: 
Certülco que do archivÓ da camar:~., a 

meu. -cargo, não consta que a mesma .cs.mara 
uveese C0'1Vl a o o c1: a ae oão e o 

Gomes dos Santo-., que sesegue ao capitão Ana 
tero José Vieira de Faria, em votos, na ordem 
dos.aupple~tes de juizes de paz desta parochla. 
.pa.ra. prPats.r juram~nto de 4" juiz de paz, que 
vagou com " f~tlleclmento ao alferes PorfirlO 
dos Santos Lisboa, declarando a cama.ra. deixa.r 
de o fa.zer por · ser -aq aelle cidadão João Alfredo 
iupplente de juiz municipal deste t~rmo.-
0 referido .é verdade.-Barra de ~- Matheus, 

c A estas sessões em salão privativo admittir· 
se-ão todos os interessados no inquerito, e quala 
qller cidadão que requerer por escripto ou con· 
correr para o esclarecimento da verdade •• 

Em segaida dá:para.ord.~m do dia 14: 
Votação dos seguintes pareceres das commis-

Ceará 

N. 89-1885.- Dr. José Pompeu de Albu
querque Cavalcanti, pelo 33 ·diatrito. 

Minas Geraes · 

N. 90-1885.- Dr. Alvar~ Augusto de Oli
veira Botelho, pelo 2° districto. 

N 91-{885.- Dr. Antonio . .Justinia.no. das 
Chagas, pelo 60 districto. 

Eleição das eommisa~es. 
E, si houver tempo : 
Discusslo do parecer n. 77-1885, annul

la.ndo o diploma. -conferido ao Dr. Severino Ri
beiro e reconhecendo o Dr. Egydio Barbosa. de 
Oliveira. Ita ui, de utado elo 3a. distrieto do 
Rio Grande do u • 

Idem do parecer n. 85-1885, annullando 
o diploma conferido ao Dr.. Am·1ro Cavalcanti 
e reconhecendo o Dr. Antonio Pinto de Men
donça, deputado pelo 2~ districto da provincia 
do Cea-rá. · · ' · 

Apresentaçlo de projeetos, indicações e rea 
q aerimentos. . 
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ÃCT-' :DI i4 .. DE KAB.ÇO DE f885 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

A"s H horas acham-se presentes osSrs.: Mo
• · Barro'> Affonso f",elso Junior Sinimbú 

Junior, Valladares, Costa Rodrigues, Dias Car
n-eiro, Bernardo de Mendonça Sobrinho, Bario da 

' · Leopoldin'l,Coelh~de A!meida,Alvaro C~minh~, . ' ' guel Castro, Alves de Araujo, Antonio Prado, 
Alcofurado Junior, Zama, Felieio dos Santos, 
Carlos Affonso. Barros Cobra, RoJrigues Alves, 
Bario do Guahy, Soares, Rodrigo Silva, Gon
çalves Ferreira e Silva Maia. (27) 

Com parecem depois da chamada os Srs. : Vis
conde de Souza Carvalho, Olympio de Campos, 
Prudente de Moraes,· Delfino Cintra, Cruz e 
Amaro Bezerra. (6) 

Falta eom causa participada o Sr. Ep_aml
nondas. 

Faltam Eem causa artici ada os Sr~.: Anto-
nio de Siqueira, ugusto eury, eopo o e 
Bulhões, Bezamat, Bento Ramos, Carlos PP-i· 
xoto. Camargo, Campos Salles, Candido de Oli-
veira,Carneiro d& Coa.ha, Castriota, C · 
Rocha, Dioga de Vasconcellos, Diana. Dantas 
Góes, Eufrasio Corr~>ia, Francisco Belizario, 
Francisco Sodre, Franklin Doria, Ferreira. de 
Moura, C-omas de C::l.Stro, Henriques, lliefonso 
de Araujo, Joaquim Pe:lro, Joaquim Tav·~res, 
Lourenço de AlbuquP.rque, Lea.ndro Maciel, 
Werneck. Leitão da Cunha, Mac-Dowell,Martim 
Francisco, Maciel, :Montandon, Mares Guia, 
Padua Fleury, Prisco Paraiso, Ribeiro de Me-

• M a d • • mundo a-
tyro Dias,. Ulysses Vianna, Alfredo . Chaves, 
Araujo Góes Junior, Araujo Pinho, Antonio 
Carla~, A~onso Penna, . Andr~d~ Figueira, 

la 

O SR. PRESIDENTE declara. não haver sessão. 

O SR. fo SECRETAIUO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O.ffieio do Ministerio do Imperio de 13 deste 
mez, communicando, em resposta ao ofiicio de i 1 
do corrente; que Sue. Magestad.9 o Imperador 
Digna-se Receb3r no Paço d~ cidade, á i hora. 
da tar.le, a deputação nomeada pela Camara doa 
Srs. Deputados para felicitar o Mes10.o Au
gusto Senhor no dia 1.4 do corrente. anniver
aario natalicio de Sua Magestade a Imperatriz. 
-Inteirada. 

O Sa. PaE~IDENTE dá ara ord3m do dia i6: 
Votaçio dos aeguintes pareceres das com

misàões ~e inquerito, reconhecendo deputados : 

Cearà 

N. 89- i835.-Dr. José Pompeu de Albu
querque Cavalcanti, pelo 3° districto. 

.~.llinas Geraes 

N. 90- 1.885.- Dr. Alvaro Augusto de Oli
veira .Botelho, pelo 13° districto. 

N 91.-1885.- Dr. Antonio Justiniano da& 
Chagas, pelo 6° districto. 

N. 9-2-i885.- ·Dt. Joaquim Bento Ribeiro 
da Luz, pelo H 0 distrieto. 

. N. ~3.- !885.- Dr. Leopoldo Aogusto
Dioclec:tano de Mello Cunha, elo 2o districto. 

Eleição das commissões .• 
E, si houver tempo : 
Discussão do parecer . n. 77-1885, aiinul

.la.ndo o diploma conferido ao Dr. Severino Ri
beiro e reconhecendo o Dr. Egydio Barbosa de 
Oliveira lt!!qui deputado pelo 3° districto do. 
Rio Grande do Sal. 

Idem do parecer n. 85-1885, annullando. 
o di loma conferi lo ao Dr. Amaro Cavalcanti 
e reconhecendo o Dr .- Antonio Pinto de Men
donça deputado pelo 2° diatricto da provincia 
do Ceará. 

ACTA EM f6 DE MARÇO. DE 1885 

Preside~tcia do Sr. Moreira de Bar1·os 

A's H horas da manhã,feita a chámada,acham
se presentes os Srs.: Moreira de Barros, 
Affonso Celso JoniOr1 Alcoforado, Dias Carneiro, 
Bezamat, Antonio Carlos, João Penido, Pru
dente de Moraes1 Leitão da Cunha, Bernardo 
de Mendonça. Sobrinho, Schutel, Campos Salles, 
Mascarenhas, Rodrigues Alves, Bento Ramos, 
Rodrigo Silva, Miguel de Castro, Alfredo Cha-
ves, va ata, arros ra, ario a eo
poldina, Carneiro da Cunha, Costa Roirigues e 
AI varo Caminha. (24) · 

om par cem epo1s e ama a os rs. : 
Andrade Figueira, Antonio Prado, Alves de 

·Araujo, Castrioto, Olympio de Campos. Soares, 
Delfino Cintra, Sigismundo, Visconle de Souza 
Carvalho, Felieio dos Santos, Almeida Oliveira, 
Gomes de Castro, Henrictues, Afi'onso Penna, 
Franklin Doria, Prisco Paraizo, Araujo Pinho, 
Cat•los Aft'onso, Gonçalves Ferreira, Cruz, llde
fonso de Araujo, Camargo, Maciel, Ribeiro de 
Menezes, Padaa Fleary, Adriano Pimentel, 
Augusto Fleury, Barlo do Gaaby e Eofrasio 
Correia. (29) , 

Falta com causa participada o Sr. Epami· 
nond&s. 

Faltam sem cauu participada os Sra.: Araujo 
Góes J•tnior, Antonio de ,Saqueira, ~maro B~-

v eira, Carneiro da Rocha, Thomaz Coelho, Diogo 
de Vascon.cellos, Diana, Dantas Góes. Fran
cisco Belisario, Francisco Sodré, Ferreira de 
Mc;mra, Joa.qnim Pedro, Jo~é Mariano, Joaquim 
Tavares, Lourenço de Albuquerque, Leandro 
Maciel, Lacerda Werneck, Mac-Dowell, Mar
tim Francisco, ~lontandon, Mare3 Gaia, Silva 
Mafra, Sinimbú Junior, Salgado, Satyro Dia~, 
Ulysses Vianna, Valhdares e Zamà. (31.) 

O SR. PR"ESIDENTE declara que nlo hà sJs
são. 
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O Sa. fo S~:cBETAlUO dá conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offieios : 

Do i 0 secretario do Senado, ~e data de 13 

N. 94-!885 

Pro,;incia das Ala.gôas (20 distt"icto) 

Cinco são os collegioa componentes do 2o dia
tricto da rroviocia. d3 Ala~õaa: Porto Calvo, 
S. Bento de Mara.gogy, Pt~sto de Camara.gibe, 

· P rto de Peéfras e GrR de Maric . 
Ao proceder-"!& ' apura.çlo da. eleiolo que 

nelles teve log&r. no dia i'' de D~~embro do &DDO 
proxitno passado, o juiz de paz coronAl Augusto 
Âccioli de 8atroa Pimentel, eo 
aos presr:ontes, reclamou a. excla•lo da autben
tica cl& parochia da Graça do Mur-icy, por vieios 
na organizaçlo da reai>ectiva meiB ele\toral. 
Como o preaidonte da. junt" e oa doua outros 
membros della decidiaem em ontido contratb, 
recus1ndo iuo~erir na actao proteaw que aqoelle 
jui~ do p3_Z pretendia. apre~cntar, retirou-se 
eato com 011 doua eollegaa qae haviam apoiado 
a eua reclamaçllo, 

Chflma lot para ffUbltituil·o• 01 juizes de paz 
do dhtricto da 1éd') da junta Tibur"io Marinho 
Fal,•l() e Manoel Joaq 1im Br~neo de Mor~ea, 
exigiram igualmente a. tl'&nlcripçlo na acta· do 
referido protoato, o, diante de nova roeu~a do 
preaidant~ d1 janta, do maamo modo della 
recu!la.ram fazer parLe. 

o J •• 

dist••ieto ma.ig visinho, com elles se con;jtituia 
a janta, d~ferindo o presidente juramen.to a um 
daquelles juize;, o capitão Pedro Velho Barreto 
d~ Me11.donça, que declarou não tel-o ainda 
prestado. . 

A a.pnraçio qae se seguiu verificou terem 
obtido votps os cidadãos: 

~ Barão !lef Anadia. . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . 374 
Dr. M.au9el Messias de Gasmão Lyra.... 362 
expe~indo-se ao primeiro o competente diploma. 

Perante a 2• eommissão de. inqaerito COJilpa
reeea o Dr. M&noel Messias de Gusmão Lyra 
q?-~· eontestaado a validade da eleição e do 
dip.aoma, allegoll quanto á eleição da parochia 
da Graça do Muricy : 

o T · 
de paz não juramentado ; 

c. 2.0 Ter feito parte da mesa juiz de paz mu
dado e não jaramenLado ; 

• r · · · n e x-
cluido da mesa o primeiro ímmediato em votos 
sob o falso fundamento de ineompatibilidad; 
com seu sogro o 3' juiz de paz; 

c: 4.0 Ter sido feita a substituição do 4o juir. 
de paz e do primeiro immediato sem o menor 
respeito ás termin:1.ntes e imperativas disposi-
çõe-s legaes . ., . . 
. Não julgou a eommissão procedentes e pro

vadas as .luas. primeiras arguições. Entretanto, 

eleitoral juiz de paz não juramentado votaram 
em sentido contrario os tres primeiros sígna-
tario:; do p:t.recer eob o fundamento de que: 
· expresso no ar . o l"i'g"ll amen o e el• 

torãl que o~jnizes de paz em taes condições não 
pod•·m funccionar nu mesas parochiaes, encon

ocamentos qae instruiram 
a contestação prova robush de que na a.~sem
bléa eleitoral d!l parochia da. Graça de Mnricy 
serviu de mesario o 3o juiz de paz capitão 
Vic2nte Ferreira de Moraes, que n3m antes 
nem no acto da eleição presto:~ o juramento do 
seu cargo. 

Quanto ás 3~ e 4• allega.ções: 
Conaide•·ando que a mesa eleitoral da pa.roehia 

de Muricy foi o;ganiza:la no dia da elei~ão sem 

qu~ deixou de 
screve a lei ; 

.st&--4--mot.J..1JV~OJ-1})01Qr"----
sel-o n a vcspcra, como pre-

Considerando oe or certidão do eacrivio de 
paz que servux no processo e ellora se prova. 
ter stdo causa para aqoelle adiamento o facto de . 
nito e.ppareeeram os livros competentes que se 
achavam em poder do capitão Belisario Lima; 

Considerando que no dia da elejção se consti· 
taia a mesa sem o 2° e 4° juizes de paz Me.noel 
Aureliano da Silva e Mauricio Corrêa de Araujo, 
e outroairu sem o segundo e terceiro immedit:· 
toa em votos Ma.ooGl .-\ffonso doa Santos e Bnr·• 
na.rdo Gomos dos Santos, calando a act& os 
motivos oarazlo do flleto, sendo nlilli que uns 
e outros e~twam presentea no logar, compare· 
cer.lm e votaram na el .,ição, como ae prova pela 
cópia. do livro de &hignat.aru doa eleitores; 

Considerando CJne, depois de tomar parte oa 
mesa o primeiro immediato Antonio ·da Mello 

• • .2 • • 
1 tal"-8e p0f o8r.J&a0 

que sob falso fand·tmento o julgou incompatível 
com seu sogro o 3° juiz de pa.z Vic=mtP- Ferreira 
de Mor11es, desig-nando o qr1srto immediato capi
tão Belisario da Cunha Lim'l. um eleit)r para 
substituil-o; 

Considerando que em consequencia a. mesa 
eleitoral d~ parochia da Graça de Moricy foi 
organizada fóra das condições legaes, trahindo
se alem de tudo, nas eircomstancías acima con· 
signa:ias, o proposito de eonstituil:a com certD 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 02/02/201 5 14:04 - PÃigina 3 de 25 

318 Sess!o em. 16 de Março de 1885 

e determinado pessoal, -diverso daquelle a quem 
por direito cabia semelhmte ineumbeacia; 

E' a maioria da eommissão de parecer que se 
declare nulla a eleição d& referida parochia e 41 
de todo o distrieto, visto que não pôde ser . . . . 

lhões.-0. SaUes.-A. -Car~os.-Alcoforado 
Jt~nior e Alberto Bezamat, vencidos·, com voto 
em separado. 

V o to em separado 

Opinamos pela valida.de da eleiÇão da. paro
ehia de Nossa. Senhora da Graça. do Maricy 
eontra o voto da. maioria da commissão, pelOs 
seguintes fundamentos: 

o motivo daquella impoeaibilidada-a falta dos 
livros competentes. · 

. Consti tuiodo-ae 11. mesa no dia da eleição, não 
tinha cabimento ·a convocação dos juizes de 
paz e immeliatos que ültassem; devia de orga-

. · · u r ·u1z e 
paz que compa.l."eeease e cora os m~rios que 
estiveaaem presentes ou eleitores convidados o . . • -
immediatos ausentes, conforme preceitua a 
lei. 

Assim s3 fez, e si o 20 e 4o juizes de paz e o 
2:> e 3:1 im~diatos uão tomaram parte na. 
mesa é que foram omissos no cumprimento do 
seu dever ou e3tavam na oceasi.io impedidos, o 
que aliás não communicara.m; tanto que, mais 
tarde, compareceram á eleioão, como a propria 
maioria da eommisdo reconhece. . 

Onde, pois, o vicio ou nullidade na. organi-. 
- za. a. -mesa on essamos nao p e r asco~ 

• cisões, entre outra;-os pareceres em 188f brir a censura legal argaida. e vote.da . 
a.pprovados, n. iOdo 2 :> di~tricto d-1 Parahyba E sobreleva notar qae ficou C!>rto, pelo deb3.te 

o • • z que de0idio. a iaeompati· 
estatuia. como regra. que o fcleto de julgar-se 
incompativt>l por parentesco algum do~ cida
dãos a quem a lei incumbe fazer parLe da me~a 

s · u ur u a.r1 , e ven o se 
considerar como impedimento a ausencia do 
dito mesario por aquella ra.zão, e proeeder.-se 
á soa substituição; sem que fig_ue por isso in
quinada. de nllllidade a respectiva organização 
da mesa. 

O senado, por occasiio de reconhecer <lS po
deres do Exm. Sr. conselheiro Martinho Alva
res da S lva Campos, approvou o pareller da 
eommissio, no qual se lê o seguinte : 

.-
lares, notando-se que na orga.nizaçlo da me~a 
da. ps.roehia de S. SebastiãO da Ventania, no 
m.unici io do io Cl 
zendo parte da mesa o 2° immediato, por ser 
eogro do i 0 , foi entio chamado o 3°; o que 
·equivale a uma escusa. por motivo ~ue não 
ae funda em diaJ>osiçlo legal :. • A eletçio da 
paroehia de S. Sebaeti4o da Ventania. foi eon
eiderada valida. 

Atsim pois, .nlo ha procedencia para se 
conaid,.rar nulla a eleiçlo da parochia de Nossa 
Senhora da Graça do Muricy, pelo facto de ha
ver deixado de fazer parte da. me::a o i 0 im.
medi~tto, que alli se ja.lgou imeompa.tivel por 
ser geuro do 3a juiz de pe.z. 

Tambem nlo prevalecem as outras:argai~s 
levantadas e veacid:ts eom o voto da. mAioria. da 
commiaalo, por quan\o: 

O art. 15, § i3° do deeret!) n. 3020 de 9 de 
Janeiro de 188i--4at&tue qu e u mea • 
raea se reunam ua vespera do dia designado 
para a eleiçio (nas parocbias) e nlo sendo pos
sivel.:.....noproprio dia, até a hora. marcada para 
() começo dos trabalhos. Ora, ng, fregnezia de 
Nossa .Senhora. da Graça do Muriey, segundo 
consta· da act&, a. mes~ organizou-se no proprio 
dia da eleição, ás 8 horas da. manhã ; donde se 
deve forçosamente concluir ., que n.ão foi erga-

. nizada. na. vP.spera por não poder sel·G -~ e a · 
maioria da commissio o reconheceu qnando re
feriu-se á certidão do escrivão de paz q-ue M 

bilidade .do 1 o immediato é adversario da par
cialidade do Sr. Barão de Ana.dia, como ad v-er
sa.rioa são tamb~m o 3° ·uiz de paz, o eleitor 
por aque e e ama o para suppnr a. ts. do 
2° e 4:~ j-a.izes de pa.z e o 4° immediato capitão 
Belisario da. Cunha Lima ; o que invalida o 
argnmento e asseveração de que houve propo
sito (attribuido á parcialidade do candidato 
eleito) de se constit-uir a mesa co-m certo e 
determinado pes.<:oal'iliverso ilagueUe a q~em 
por direito cabia semelhante incumbencia. 

Attenta.s estas considerações, somos de pare
cer que-tendo sido approvadas pelo voto una· 

· · · • -es do 
districto-e devendo sel-o igualmente a da pa.
rochia de Nossa Senhora da Graça do Muricy: 

se·a. reconhecido d uta.do eleito el 2:~ · • 
tricto da provineia das Alagôas o Barão de 
Anadia, que obteve a maioria absoluta dos 
votos. 

Sala ,da 2• commissão de inquerito, aos i3 de 
Mar~ de i885.-Alberto Bezama.t.-Vis
conde tle S·Jt~za Oar,alho.- Alfredo Cha
ve•.- A~coforaào Junior. 

E' lido e vai a imprimir, para ser· votado na. 
fórma do regimento, o seguinte 

PA.UC!lR 

N. 95-i885 

Côrte (3~ districto) 

comm1sa o e 1nquer1to, ten o exaDu
nado attentamente oa papeis referentea á eleiçlo 
do 3o diatricto da eõrte e ouvin lo oa interea· 
sados, entende que nea.hum fu rdamento legal 
suffraga as allegações de incompatibilidade do 
candidato diplomado e da. nollidade da. eleição 
da. 3• secção de S. Christovão. · 

' ' 

Consequentemente, é de pareear : 
f.o Q11e seja.m approvadas as -eleições das 

secções que eompoem. o 3 , districto eleitoral da 
eôrte .; 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1404- PÃjgina 4 de 25 

Sessão· em 16. de Março de 1885 319 

2. o Qae seja. reconhecido deputado por· aq uelle 
districto. o Dr. Adolpho Bezerra de Menezes, 
que obteve maioria.. 

Sala da. commissão, i6 de Março de 1885. -
arl'os A onso de Assis Fi neiredo.-Oam os 

SlJlles.- Leopoldo de Bulhões.- Schutet".
A. Carlos.- Al(redo Cha'fJes, Alco(orado JU
nior. A.lberto Be_zam_at (vencidos, com voto em .. 
(vencido n~ questão da incompatibilidade)'. 

Voto em separado 

Estando provado, por escriptura. publica, qae 
o Dr. Adolpho Bezerra de Menezes ã sacio dos 
concessionarios da-abertura da rua do Senador 
Dantas em prolongamento á de Luiz de Vascon
cellos-, entendemos que é o mesmo Dr. Be
zorra e en zes- campa "ve, nos ermos o 
art. H. § 3° da decreto n. 3029 de 9 de Janeiro 
de 1881, como empreza!io de obr~ public-a que 

Alfredo Leopoldo de Moura Ribe1ro, mesario 
. que fonccionon e votou na eleição da 3a. secção 
da parocbia de S. Qhristovão., está condemnado 
por sentença do juiz de direito da comarca. de 
Nova Fribnrgo. em crime d& falsidade, não 
podia o mesmo cidadão ter feito parte da. mesa. 
e votado, como fez,. na, referida eleição, 1ieando. · 
portanto. inqui.nado de JWllidads o procea;:o 
eleitora.l.da. 3a secçlo de S. Chriatovloo-art. 15, 
§ 12 do- citado decreto. · 

2.0 (No caso de nlo ser reconhecida pela Ca
mara aquella iueompa.tibili:lade). Que sejam 
conaidera.doa nulloa os tr~ balhoa eleitoraes da 
3r. seeçlo da paroehia de S. Chriatovão, e se 
proceda a nova eleif}lo - art. 20 citado. 2a. 
parte. 

Salll da 2• commi'lslo de inquerito, aoa ia de 
MarQO d~ 1885.-Aiberlo B1=ama1.- Alfredo 
Cha~u.- Alcoforado Junior. 

O Sn. PaBIIDIINU dã para o dia 17 a se, 
guinte or trm do dit\: 

Votaç!o dos pareceres: 

N. 89, reconhecendo deputado o Dr·. José 
Pe01peu de Albuq uerq;ue Cavalcante, pelo 3o 
districto do Ceará. · 

N. 90. reconhecendo o Dr. Alva.to Augusto 
de Oliveira Botelho, deputado pelo i3a. dist.r,i-
cto de Minas Geraes. . . . 

N. 91, reconhecendo; o Dr. Antonio· Justi
niano das Chagas, depatado pelo 6° districto' do 
Minas Geraes. · 

.N •. 92, reconhecendo o Dr. Joaqnim Bent() 
R1beuo da Luz, deputado pelo fio districto da 
provincia. de Minas Gera.es. 

N. 93, reconhecendo o Dr. Leopollo Aa
g~slo Deoeleciano de Mello e Cunha, pelo 2o. 

ts r1e a prov1nc1a. o sp1r1 o an o. 

Eleição· das commissões : 

Discussão do parecer n. 77,. annulla.ndo o di
ploma conferido ao Dr. Severino Ribeiro, e re
conhecendo o Dr. Barbosa ltaq ui, pelo 3-> dia
tricto do Rio Grande do Sul. 

Discussão do de n. 85, ·: ;nnullando o diploma. 
do Dr. Amaro Cavalcante, e reconhecenlo de
putado o Dr. Antonio Pinto de Mendcmça, pelo. 
2° districto do Ceará 

1885. QUE TRATA DA. ELEIÇÃO- DO 11° DISTlUC'IO 
DA PROVINC!A DE MINAS GERAES. 

lllms. e Exms. Srs. presidente e membros 
da 3&-eomm~ssão de inquerito.-José- Manoel 
Pereira Cabral, o1ferecendo sua expos:ção sobre 
o processo eleitoral no 11° districto de Minas 
Geraes, t.!>m a honra. de ponderar a VV. EEx. 
que as irregularidades e vicias sobsta.nciaes, de 
que trata na referida exposição, nio se deram 
s6mente nas eleições das parochias da Christi
n~t, CoDeeição do Rio Verde e Picú, pois que 
as mesas das parochias do· Paraiso, Livramento, 
a.p1vary, o mumc1p1o ous , e . 

má das Lettras, tambem não foram organizada& 
de conformidade com as disposições legaes, 

R . 

peetivas• au~hentieas. 
Confi'ado na sabedoria e criterio da illustre 

Sa Ct)mmisslo de inquerito, limfta-se o abaixo 
assignado a chamar sua attenção para as fatt·aa 
que deram-se n~s pa.roehias aupra.mencionadas,. 
s que constituem nullidades insanaveis, espe-. 
ra.ndo que sejam estas reconhecidas.- José' 
ManoeZ Pereira Cabral . 

Augustos e dignissimos Srs·. representantes. 
dll n11çlo e muito di~nos membros da 3• com
miaalo· de inquerito da verificac;a:o de po
dere•. 

Francisco tia Paula Monteiro de Noronha,. 
cldad!o brazileiro no gozo de seus direitos po
liticos, residente ne. cidade dr Christina de Mi· 

• reclamar contra. o illegal e arbitraria procedi- · 
mento da mesa eleitoral, que funccionou por
occasião. da eleiçio de i o de Dezembro pro::timo · 
passado. negando-se a deferir-lbe posse e jura-
mento do ea.rgo de {o juiz de psz da mesma pa· 
rochia,. pal"a. o qual foi eleito na época legal nos 
termos-do· art. 118 do regulamento de .10 de 
Agosto de 188i~ segunda parte, ultimamente· 
~xplicado- pelo aviso do ministerio do imperio · 
em 28 de Novembro de i884~· e repellindo-o da... 
presideneia da mesa. eleitoral. 
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• a minha intervenção nos trabalhos da mesa 
eleitoral, por não encontrar em mim instru
mento docil aos seus planos; não tem remeiio 
senão recorrer a esta augusta camara, que em 
sua sabedoria se dignará dar promptas provi
dencias, no intuito de não ser o abaixo assigna.do 
esb:.Jlllado de um dos m11is importantes direitos 
do cid&dão e do exercício de um cargo, que re
presenta. a. vontade e confiança do povo. 

paz da parochia da Christina em virtad 'l da lei 
de 7 dP- Janeiro de i881, foram eleitos jatzes de 

az : 1 · Antonifl Vieira da. Silva. 2° Francisco 
de Paula Monteifo de Noronha.. 3' Moysés i
beiro Pires. 4 ' José Carneiro de Paiva. ·sendo 
immediatos em votos : 5'1 Luiz Antonio No
gueira, ô' José Antonio de Oliveira, 7° Desi
derio Jose Corrêa, W tenente João Luiz do 
Prado Mineiro. 

Residindo o prim~iro na pat·ochia da. Virginia 
e portanto não po:lendo ser eleito pela da Chris
tina, interpoz-se re~urso de sua. eleição e a 
Rela ão do districto ;ui ando-o rocedente • an-
.nulloa. a mesma eleição. 

Em vista. de •ta decisão e de conformidade com 
ao dis osi ões do art . iO do codi o do rocesao 
erimina. i!l.strucções e e Dez··m ro e :., 
com referencia ã lei de 15 de Outubro de 1827, 
art. 4D, passou o abaixo ·assignado a occnpa.r o 
primei~o logar e os sells immediatos o segundo 
e terceiro loga.res~ dev-en lo o 5' votado &tlbsti
t~ir o ~.0 Entretanto a C~mara Municipal expe
dlU avisos para nova ele1çlo dos quatro juizes 
de paz, mcnospreaaado o aceórdão da Relação, 
q_ue ~h~ foi ramet.tido por cópia, e que. como 
fica. dito, apenas annullou a. eleiçlo do fo juiz 
de paz Antonio Vie:rd da Silva. o que deu em 
rasultado ter a p~1·ochi·.1. da. ChrisLina duas tur
mas de jains de paz, das qua.es só é legitima e 
1 ;gala primeira. 

E' verda. te que desl'l. ultima eleiçlo nlo 
houve r acarso, mas bam sabe esta aagaata. ca .. 
m1.ra que esto facto nio dá. v:llidade e for a a 
um acto ra 10:1 men e nu o. 

O contrario seria admittir-s ) o ab:mrJo: pro
ceder-se a. uma eleição para preencher-se loga
·res que estão legalmente occupados, principal
me~t_? <tnan~o. a nullilade ~l!<!gada. contra a. 
cle1çao d'l. i o J~lz ~e paz, só ;h~ta respeito a sua 
p :!ssoa, q~e nao tlnl?-a as cond1ções de elegibili
d !de na dtta. paroch1a, o que se verifica da lei
tura do citado accór j ão e maia documentos quê 
foram o1fera.eidos a esta augusta. camara', em 
protesto apresentado perante a janta aparadora 

Dr •. José Manoel Pereira 

Eurcendo ·o direito que me confere o art. 
7o § 2o do regimento interno da. Camara dos 
Srs. Deputados, v~nho offerecer a~ illustrado 
criterio do 3' commisãão da inquerito a exposi
ção dos vicies substanciaes e das irregularida
des, que se deram nas eleições de 1° de Dezem
bro do anno findo pa.ra um deputado geral pelo 
fie~ districto de Minas Geraes, e que têm como 
consequencia. invalida! o diploma, co~ 9.ue · 
pr n 
o Dr. Joaquim Bento Ribeiro da. Luz. 

Deixando, por emquanto, de parte considera-. - . . 
' par-me-hei do exame do processo eleitoral., li-

mitando-me ás parochias onde se deram vícios 
substancia.es e n•regnla.ridades, que inquinam 
de nullidades, as eleiçõos que nellas tiveram 
logar. 

PAB.OCHIA. DA. CIDADE DA CHB.ISTINA 

Rectificando o protesto escripto, que apre
sentei instruido com quatro documentos, a jun· 
ta aparadora, que na séde do tlistricto se reunia 
em 2 I de Dezembro do anno passado, p:-otesto 
este, que por deliberaçA:o da. junta seguiu ap
penso a authentica remettida. a Camara dos 
Sra. Deputados, para elles chamo a atten
çA:o da illustrada eommis'llto de inquerito. 

gido por mesa incompetente, como vou de
monstr.lr. 

Em i882, procedendo-se em todo o Imperio 
b eleições municipaes e de juizes de paz, na 
parochia da. Christina foram eleitos juizes de 
paz: . 

i 0 . Anton:o Vieira da Silva; 
2o Francisco de Paula Mont9iro de Noronha; 
3° Moysés Ribeiro Pires; 
4° José Carneiro de Paiva ; 
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· '5o Antonio Luiz Nogueira ; 
fio José Antonio de Oliveira. ; 
7o Desiderio José Corrêa ; 
8° Tenente João Luiz do Prado Mineiro; 
Havendo recurso quanto ao primeiro pelo -· . . . -

ção dos quatro juizes de paz da párocb.ia. 
~erificada a· eleição por esta. fórma., foram 

t,o Juiz de paz o mesmo Antonio Vieira. da. 
Silva., cuja eleição foi competentemente a.nnnl
lada; 

2.o José Antonio da Oliveira. ; 
3.o Moysés Ribeü·o Pires; 
4,o Josê Carneiro de Paiva. 

Este procedimanto irregular da ca.mara mu
nici~al, que J}ão póde acha~ excusa. .na igno-

·1881, segunda. parte, ultimamente explicado 
por aviso do Ministerio do Imperio de 28 de 
Novembro de 1884. e isto com o :fim manifesto 
de arredai-o da presidencia. da mesa, deu occa· 
sião a. que presidisse á sua Ol'g:1nização e tra
balhos eleitoraes do dia se uinte o cidadão José 
Antonio de Ollveira. que era a. penas 2o sup
plente na. primeira turma, em virtu:le da. unica 
e legitima elei9ão, i~quinando ass1m de nulli-. . ~ 

eleitoral, que teve logar na. parochia tla Chris
tin.a, como é expre•o no art. 129 do citado rll
gulamento, com referencia á seccão ia. do ca
pitulo 2o. 

Cumpr2 accrescentar que o procedimento da 
mesa não pôde sustentar-se com o facto à e estar 
o cidadão Paula Nol."onha suspenso por pronun
cia. em crime de resp:.msabilid~tde • rois. si é 
verdade que foi elle condemnado por sentença . . . . . .. .. 

eleitoral. 
Admittindo m~smo que o Jlll:'. de paz mais 

votado da segunda tarm':l vies3e occupa.r o pri
meiro logar, o que é contra <'S disposições cita
das, nem assim justifica-se aexclasão do cidadão 
Noronha. da presidencia da mesa., porque, nã.o 
tendo comparecido Vieira, prilneit·o da segunda. 
turma, a elle e não a José Antonio de Oliveira.. 
2° i~med~a.to da primeira turma, competia a 

g1t1ma a e etçao os tres JUtzes e .paz a pn- C d s De t d «- • d 
meira. turma, contra a. qual não houve recurso amal,"a 08 ~ rs. pu a os, o.u.ereço ma.Is ous, 

S:lb lettras A e B, a saber : · 
ou reclamação, e à do mais votado da. segu.nda. Uma certidão. provando que ainda. não fo-
borma, conforme o jalgado pela. Relação. julgada a. appellação interposta por Paula No-

Sem querer discutir a. questão de ter o cida- ronha. da sentença. que o condemnou em prio 
dão A.ntonio Vieira da Silva, novamente eleito. cesso de responsabilidade . 
.as condições de elegibilidade, e aceitando a Uma certidlo da. portaria. em que o Exm. 
elei~o tal qual foi feita. de aceôrdo co•n o aviso presidente da provincia.. a 4 de Dezembro de 
da Cam.ara Municipal, é fóra de duvida. que 1882, mandou proceder ::i. eleição de um só juiz 
passando os 2°. 3o e 4° juizes de paz da. pri- de t)az, ,._.ara. preencher a vaga. deixada. pelo ci
meira. turma. a. oceupar os to 2o e 3o lagares no dadi.o Vieira., em virtude do referido a.ceórdão. 
quadro nos termos do art.iO do Cod. do Processo Pa.rochia da. Conceição do Rio Verde.-Na 
·Cri:zünal,lnstrucçlSes de 3 de Dezembro de t832, oleiç'o desta paroehia. fez parte da mesa um 
com referencia á lei de 15 de Ontabro de i827, doa juizes de paz sem préviamente ser jura. 
art. 4o e avisos de 1.2 de Janeiro de i856, 30 mantado. 
de Março e 31 de Agosto de 1865. 2 de Ma_rço e Este facto, ~ae está. comprovado pelo do-
f d Junho de 1864 JornaltloComtnerci() d3 · · ·dad bstan-
23 de Julho de 1856. oceapa o prime1ro vota o cial, em frente do art. 1:18 do citado regula
-da 2a. turma o 4o logar. manto porque, tomanio parte nos trabalhos o 

Portanto, tendo comparecido o cidadlo Paula juiz· de paz sem o devido jara.mento, tornon 
Noronha, no dia, logar e hora designados para a nnl.la. a organizaçA:o da mesa eleitoral, e conse
form.ação da meu para a elei~io g-eral de io de gllintemente nullos 01 trabalhos e a eleiçio a 
Dezembro doanno passado,reelamando j11ramen- que ella. presidiu. . 

~ to para presidir a mesa. na qualidade de 1° juiz E não é ett& uma. doutrina nova., porque, re-
-de paz daquella parochia., como consta. do seu correndo se aos annaes da. augusta. camara doa 
protesto na. respectiva aeta, e, negando-se a Sra .. deputados, encontram-se · os pareeeres 
mesa a dar-lhe ojar.ameJtto,.eontra a prescripçio ns. ·i20 e i26 sobre as eleições do 8, dittricto 
.do art.. U8 do TegUh.111ento de i3-de Agosto -de do Ceará e i• do Piauhy, firmando-a.. 

v. I. -41 
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Parochia de S. Jose do Picü 

Aqui a nullidade é intuitiva c manifesta. 
O> cidadão F1·anci~co de Oliveira Costa. Ju

nior,juiz de paz do quadro,aceitado,e exercendo 
osteriormenta o car o retribuido e a · ente do 

eorreio, perdeu ·o lugar de juiz de paz pela in· 
compatibilidade legal decretada para a accamu
lação dos doas cargos. (Art. 24 da. lei n. 3029 . . . 
de 1854, 7 e H d~ Outubro de 1881. Conclac-se 
que, tendo este cidadão_ feito p:~rte da mesa no 
caracter de juiz de pilz, viciou a organização 
della, trazendo nullidade da eleição e de Loclos 
os trabalhos. 

. A illastre commissão eneontra.râ precedentes, 
apoiando este asserto, no luminoso parecar 
dado sobr.e a elei~o do f o districto de · Pia.uhy 
sob n. 126 em sessão de 3 de Março de f882. 

acabo de :Jlegar. 
Até aoui expuz as nullidades decretadas 

por lei, • que viciam as orgil.nizações das 
mesas; cumpre-me agora, em ex:ame e or em 
differente, e não sobre as parochias de que 
jâ fallei, como sobre outr~s de qu~ em segui-

~ I 

das de fraude, constituem nullidades insana
vais. 

Parochia de S. Jose do Picú 

O documento lettra G, dá certeza de qne a 
maior par~e das cedulas recebidas na eleição· 
desta parochia continham marcas e signaes 
visíveis-indicativos da coacção e constrangi-

Tra.nspa1·ece a fraude no p!'ocedimento da 
mesa, inutilizando esta, no fim da. eleição. as 
cedulas, quando, em obedieneia ao art. i5 

s. ex e ettora , _ ever apura -as em 
. separado e remettel-as a augusta camara dos 
Sra. deputados. 

Prova mais o. mesmo documento que vio· 
ado foi o art. f5 § 4° da eitad~ lei, pois 
que o logar, onde :tunccionou a meag, eleito
ral, nenhuma separação tinha do recinto des
tinado aos .eleitores e mais cidadãos; tanto 
que pessoas estranhas á mesa. e até estran
geiras tomaram. parte activa nos seus traba
lhos. 

E' obvio que semelhante intervençJo, pro· 
hibida pela lei, mas animada pola. mesa., dava 
a medida do .interesse,que tinham ella e os pro
tectores de mau contendor em verificar, si eram 
ou não depositadas na urna. as ceàulas marca· 
das e pr:eviamente distribuidas. • 
. pl 1 
fraude presidiu a todos os . trabalhos eleitoraes 
n'.esl.& psrochia, visando prejudicar-me na dis
tribuiçiro dos votos. quando se nota que os 
edita.es de convocação, c:onfi<.l.grante violação 
do art. i24 do Reg. eleitoral, deixaram de ser 
expedído no prazo· legal, desrespeitando-se 
~ambem o art. i5 § i5 da citada lei, pois 
que reuniu-se a mesa. depois das 9 horas do 
dia, e só concorreram â eleição eleitores que 

.:vinham condasidos para votarem em meu con~ 
tender. E' digno de serio reparo e produz 

violenta presumpção de ·fraude a falta da 
acta da formação ·da mesa desta · parochia, 
já nos trabalhos da junta apuradora- como faz 
certa a certidão lettra H, já na secretariá desta 
augusta camara, onde ~evia achar-se na forma 

Parocl1-ia do Passa-Quatro 

Por honra do parlamento não se chame de 
eleição a serie de actos e~candalosos que, à 
sombra da lei, se praticaram no dia 1° de De
zembro proximo passado nesta parochia, onde 
não houve .el~ição, e. ~im a postel'gaç~o do mais 
·o 

dever. . 
O documento lettra G, já mencionado, é bas-

tant elo uent n a fa to ela iv s a 
esta parochh. 

A inte-rrupção da chama.da. dos eleitores po~ 
mais de 3 horas, a admissão de votos de eleitores 

' ' -
preso da 2a parte do art. 15 § 15 da. lei eleitoral 
e esta contra a prescripção do art. 23ô do ci
tado regulamento ; a exolusão proposital dos 
eleitores qualifi.ea:los antes de 1884, (art. 141 
do citado regulamento) que compareceram 
e insistiram para votar, apr~>sentando seus di
plomas, e não foram attendidos, denunciam que 
a toda. eleição presidia o pensamento fraulu
lento de disvirtuar sua verdade e pureza, pois . . . . 
mesa e os protectores do m~u contendor jul
garam licitas todos os manejos que dessem em 
resultado arredar votos de minha essoa. e fa· 
zel-os reca r na. e meu co'llpett or. 

Em vista. do abandono em que esteve a mesa 
por tão longo P.spaço de tempo: não se póde . du· 
vidar de que fosse a. urna VIolada. e houvesse 
s:Jbstituição das cedt~las já recolhidas. 

Ta.es foram os desmandos e tropelia~ havidas 
nesta eleição, que um dos mesarioa não quiz 
sanccionar a acta com sua a.ssignatura, por nio 
ser ella a expre~:~são da verdade e protestou 
contra. . a eleição, como se vê de um dos doeu· 
mentos que junto ao protesto, que fiz perante a 
janta a.pundora, foi remettido a camara dós 
Sra. deputados. . 

O documento Jettra I, prova. que foram f!U&
Iifleado:: antes de i884, os eleitores cujoa votos 
a mesa nito quiz receber. 

Analysadas, como ficam as nullidades,irregu: 
larid~des e oecurreneias que tiveram logar nas 
eleições, de que me tenho oecllpado, ·passo 
agora a e~por os factos que se deram por oc~ 
casião da. reunião da junta. apuradora, na. sede 
do districto, em 20 de Dezembro do ann~ 
findo. 

Para · não destoar do procedimento das mesas 
eleitor~es, que transgrediram a lei, por sua 
vez a junta, em sesslto tuínultuaria.,' longe de 
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1'estrmgir-se ao cumprimento de seus deveres 
prescriptos na lei, só visava. em sua. maioria 
adrede convidada, preparar as co usas de modo a 
diplomar ao meu contender. 
. Pa.ra isso, atr~pelladamente e depois de· uma 
1 cus ao anarc ca, que ma · m par e 
pe~soas estranhas,acompanliadas de capangas e 
ate de escravos armados que, alto tlia p~rmane-. 

arts. 18 3" membro da lei de 9 de J~neiro de 
i88i, e i77 do citado Reg de 13 de Agosto do 
mesmo anno. 

O decreto de ~7 de Novembro de 18:31, inter
pretando e :fixando a intelligencia do citado 
art. 177, é uma verdadeira ex:orbitancia do 
po.ier exPcutivo que, desde a publicação do 
mesmo regulamen~o, não tem mais competeneia 
. P~ra res~lver duvidas que resultem da execu-

O art. 241 § 3° do citado regulamento ex
pressamente cassou-lhe essa. attribuição, e o 

residente da ·unta a uradora ue é u1z 
firmado e togado, tendo a sea f~vor a pre
sumpção desabar, devia ser o primeiro a não 
eonsenLir que tão clara. disposição legal fosse 

C~ristin~, Conceição do Rio Verde e Picü, que 
nao. devtam e. nem podiam ser sommados, ter
se-1~ a segumte apuração: 

José Manoel Pereira 
abral. 

Dr. Joaquim Bento Ri
beiro da. Luz (1 em 
sep~rado)........ . . 543 . . . 
Luz............ • . • 17 

Barão de Camanducaia 3 
Dr. Franci~co Bernar-

dino Rodrigues Silva 3 
Dr. Aureliano Moreira 

Magalhães . • . . . . . . . 1 
Dr. Fi deles de Andra-

de Botelho .•... :... i 

E tanto estava. a junta compenetrada da jus
tiça. do meu direito que, a requerimento de 
tres membros della., unanimemente deliberou 
que me fosse dada. pelo escrivão competente 
uma certidão authentica -para me servir de di· 
ploma • 

Do que fica dito, e está comprovado pelos do
cumentos otl'erecidos e elo ue consta. das au-
thGnticas, conclue-se que sou o leg1t1mo e ver
dadeiro deputado pelo 11° districto de Minas 
Geraes. 

abertamente· violada. 
E não é singula.r este modo de pensar, que Requeiro, portanto : 

. tem o precedente approvado pela camara dos :1. <>, que seja a.nnullada a eleição d3 p?.rochia 
deputalos no parecer n. 76 da eleição do 5o da Christina por provada incornpetencia do se
distrieto do Rio Graude do Sul. gundo immedia.to do juiz de paz José Antonio 

Não menos digno de censura é o procedi- de Oliveira, que presi 1iu a. organi~ação da mesa 
.manto da mesma. janta, contando em favor do e subsequentes trabalhos; 2°, q11e do . mesmo 
candidato Dr. Joaquim Bento Ribeiro da. Luz modo, sej& annullada a eleição da Conceição ,do 
· i7 votos, que nas paroebias dos Ouros e Ca- Rio Verde, por ter feito parte da. mesa um juiz 
ehoeiras for.tm dados a Joaqutm Ribeiro da de paz nlo juramentado; 3°, que igualmente 
Luz, e um na paro chia de S. Caetano d:1. V ar- seja annullada a eleição de S. José do Picti, de 
gem Grande escripto em cedula cortada e sub- cuja mesa faz parte o juiz de paz Francisco de 
stituid•1, quando taes votos não lhe pertencem Oliveira Costa Junior que havia pP.rdido seu 
. e deviam, na apuração ser conservados emse· Iogar com a aceitação do emprego retribuído de 
para o para apreetaçao u eri - · · , 

0
• • • e> 

p etente. cedentes as irregularidades, oriundas de fraude, 
(Art. 147 § 3o, 3a parte do citado regu- que viciam as eleições das -parochias do Picú e 

lamento, parecer n. 49 sobre a eleição do to PS.ssa Quatro; 5°, que não sejam contado3 ao 
"districto da côrte, em !88L) candidato Dr. Joaquim Bento Ribeiro da Luz 
· Si a junta se compenetrasse de seu dever, e os 17 votos, que, nas parochias dos Ouros e Ca-
se collocasse na altura de sua missão, esque- choeiras, foram dados a Joaquim Ribeiro da 

.·cenclo paixões e prevenções creadas pelos in- Luz ; 6°, que tambem não se conte ao mesmo 
tere..:sados em minh·, derrota, par<~ se tornnr es- candidato o voto ctue lhe foi tomado em aepa.rado 
crava da. execução da lei, o re~nltado de seu na fregue1.ia de S. Caetano da Vargem Grande, 
trabalho seria bem di.fferente do que proclamou e que nlo devia tor aido apurndo. (Art. t47 
pois que, deduzidos oa votos das eleições da § 4° do Reg. citado.) 
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· A apuração, de aecôrdo com o qu.a fica reque
rido, dá o seguinte resultado : 

José Manoel Pereira Cabral. • . . • . • 635 
Dr. Joaquim Bento Ribeiro da LllZ. 499 

.. 
7o, que seja julgado sem eff'eito não subsis

tente o diploma. conferido pela maioria da. junta. 
apuradol'a ao Dr. Joaquim Bento Ribe · 
Luz.; 8°, finalmente, que seja. respeitado o di
ploma que a minoria, com approvação da maio
ria da junta, me conferiu, sendo eu reconhe
cido e proclamado o legitimo deputado pelo 1i o 
districto de Minas Geraes. 

Josi 1.l-I anoel Pereira Cabral 

Documento A.-Illm. Sr. Dr. juiz de direito 
da comarca. da Christina. · 

·Francisco de Paula I\~onteiro de Noronha, 
precisa. a bem de seus direitos políticos que V. S. 
ordene ao escrivão, em eu· o eartorio e"Xiste a 
e pta o processo e cnme e responsa 1 1-

dade contra o supplic3.nte intentado, lhe certi
fique. om brev~ relat~rio e de modo que faç~ fé: . 
nal da. Relação do districto d1 sentença., 
em que foi eon.demnado por este ju.izo ; 
2°, si foi tomada por termo sua appellação 
no prazo legal e seguiu para o tribunal ad 
quem; 3°, si foi confirmada ou não pelo tri
bunal ad qu-?m a dita. sentença, e em que data; 
4°, si no caso de confirmação já foi esta sen
ten.ç~ ~o supplicante e em que data intimados: 
ou s1 amda se acha. pendente a dita appella.ção 

• !t • 

se digne def~l'ir-lhe na !ór?la requerida.
E. R. M.-C1dade da Cllr1st1na, 31 de Janeiro 
de i885. · 

Certifique. - Christina, 31 de Janeiro de 
1885. -Oliveira Ribeiro. 

Manoel Custodio Nogueira, 2° tabellião do 
publico. judicial e notas. escrivão das execuções 
nesta cidade e comarca. de Ch.ristina., etc. : 

Certifico que em meu poder e cartorio 
e::s:iste por copia o processo crime intentado 
contra o supplicanta por responsabilidade 
cuja cópia aos proprios autos indicado~ 
na petição retro, e delles constam: i ->, que o 
~es~o snpplica.nte appellou paraa Relação do 
d1str1cto da sentença. do Dr. jaiz de direito; 2o, 
que .sendo a appella.ção . tomada por termo 
dentro do prazo, ta.mbem dentro delle aegniu 
para o t~ibunal superior ; 3::>, dos ditos a. ·~tos nio 
consta 81 a mesma. senten foi u nã -
firma ; 4°, que assim não constando, nenhuma 
intimação foi ~iLa. ao supplicante. e que a 
me_sma a~pellaçao a1nda se acha pendente da.
guelle tribunal. E" o que tenho a certificar re
l~tivamente ao requerido na petição retro · em 
VIrtude da q_ual e do seu despacho, passei a 
presente cert1dão a qual va.i por mim escripta 
conferida, e assignada. nesta cidade da Chris: 
tina aos Si de Janeiro de i885. Eu Manoel 
Custodio Nogueira, 2° tabellilo, que escrevi e 
assigno.- Manoel Custodio Nogweira. 

Srs. presidente e mais vereadores da Camara 
Municipal da. Ch.ristina.-i• secção.- Palaei() 
da Presidencia da Província de Minas Geraes. 
-Ouro Preto, 4 de Dezemb!'o de 1882.
D ~·claro a Vms. em additamento ao meu officio 
de U de Outubro ultimo, que a. eleição a que 
deve proceder na parochia dessa. cidade é só 
para nm juiz de pa.z, visto ter sido annullada 
unicamente a do cidadão Antonio Vieira da 
Silva, como se vê do accordão cu· a có ia 
aeompan ou o d1to o11icio. Para a mencio
nada eleição de um juiz de pa.z, . :fies. designado 
o dia. i5 de Janeiro vindoura. Deus guarde . . . 
dentes· e mais vereadores da· Camar~ Muni: 
cipal da Christina. E• o que se continha. :Se
cretaria. do govern.o. 27 de Janeiro de i885. 
-Gabriel de Oli'Dei1·a Santos. 

Documento D.- 111m. Sr. preaidsnte da ca
mara municipal de Blep~ndy .-Ao cidadã<> 
Dr. Silvestre Dias Ferraz Junior, eleitor do fio 
districto eleitoral, se faz preciso e para fins 
oleitoraes que V. S . mande-lhe certificar d& 
modo que faça fé o seguinte: 

Lo Quaes os jaizes de paz eleitos na pa
rochi~ da. Conceição do Rio Verde para o actual 
q · 1atrtea.nto ; . 

2. 0 ·si ha alguma vaga·e si o substituto se 
neha empossad:l perante a camara ou perante 

.. :atoridade, mandando rever para; 
isso os livros eleitors.es ·da. dita parochia; 

3. 0 Finalmente, quaes osj~izes de paz que 
f11nccionaram na mesa. eleitoral da dita pa
rochia n& ultima eleição do i o de DezembrO. 
proximo passado, ou quaes os membros da dita. 
mesa.- Por ser de jllstiça. E. R. M.-Chris~ 
tina, 22 de Janeiro de 1885.- Dr. Sil-oestre 
Dias Ferra:: Jun or. · . · 

Como requer.- Baependy, 26 de Jáneir() 
de 1885.- Al,es Pereira. 
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- José Carlos de Seixas ·Rebello, · secretario 
. ~ camara municipal desta cidade. etc.: 

Em virtude ao presente requerimento e des
. paeho ~etro, certifico que, revendo as cópias 
autbentlcas da eleição de juizes de paz da pa-

• • - • T • 

. . 
Correios da provincia de Minas.-N. 
Ouro Preto, 19 do Setembro de 1884. 

Tendo sido V. S. exonera:lo, a seu pedido, 
do emprego de agente do correio des>e loga.r, 
foi nomeado o · cidadão FranCisco de Oliveira 
Costa. a q•1em V. S. passará. a agencia e· seus 
pertences, ~restando suas contas a este~. admi
nistração ate ao dia em que funccional'. 

Deus guarie a V. S. -0 administrador, :José 
cn-to. oares.- m. r. esa1no ose a.r

c~ll~ el:•agonte do correio de S. José do 
PlCU. 

.Documento F. -111m~ Sr. Administrador 
Geral dos Correios desta província. 

Diz José Manoel Pereira Cabral que, a b!3m 
de seu direito, precisa que V. S. lhe mande 
dar por certidão si Francisco de Oliveir.1 Cos
ta é ou não agente do correio da. freguezia de 
S. José do Picu, município de Pouso-Alto; si 
entrou em exereieio do mesmo cargo, e q uan
do, bem como a dl\ta da portaria. de aua nomea
ção, e si lhe foi dado algum ajudante para au
::s:ilin.l-o no mesmo cat•go, e isto em termos que 
façam fé.-P. a V. S. assim o defira.- E. R. 
M .- Ouro Preto, · 30 de J:1nairo de 1885.-0 
procurad01·, J. Orosimbo da Si&va, Pa~hares.
Como pede. Ouro Preto 1885, Janeiro 31 . -
Jose Bento Soi.n·es.-Certifico. em virtude do . - . . 
veira Costa foi nomeado agente do correio de 
S. José do Picu, por portaria de 15 de Setem
bro de :1884, e exonerado, a seu pedido, por 
acto de 9 do corrente mez; e mais, que agencia 
em questão nunca teve ajudante. E' o que 
consta do livro 3° de matricula. desta repartição, 
a. folhas 160, a que me reporto. - Adminis
traçlo Geral dos Correio'! da provineia da Mi
nas. Ouro Preto, 31 de Janeiro de t885.-0 
fo oftlcial, F,-ancisoo- de PtJula A~vcs dos 
Santos. 

· Docum.ento G .-Juizo de Direito da comarca 
de Pouso Alto.-Justüicação.-0 Dr. José Ma
noel P~reira. Cabral, justificante. 

Elias Rodrigues Pereira e outros, justifi-
cados.- O escrivão, Pereira Dias. · 

ca~torio autôo a petição e ~r~curação que 
adtan~ se s~guem. -E eu, escrtvao, que o sub
screvt e ass1gno.- Ign.acio Custodio Pereira 
Dias. 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito.-Diz o Dr. 
José M~noel ~ereira. Cabral, por seu procura
dor a.ba1~o as>tgnado, que, para fins eleitoraes 
e politicos, precisa p9rante V. S. justificar com 
testemunhas os seguintes itens : · 

2." J. que depois de terem começado os 
trabalhos do do dia 1°, tendo-se feito :1. chama
da, a. me;:;a suspendeu os trabalhos retirando-se 
o corpo <1. IgreJa, on e se ac a.va., com o m 

de esperar eleitores que ainda não tinham 
chegado, durando essa interrupção o espaço de 
tres horas mais ou menos ; tanto que deu tem• 
po ao eleitor David Ambrosino de Paula Coelho 
ir á sua fazenda. na distancia de duas leguas e 
voltar, afim de trazer o seu diploma ; 

3.0 J. que os eleitores capitão Pedro Ro
drigues Sarmento, Manoel Ribeiro da Motta e 
Olltros alistados em qualificação anterior a de 

.. -
tado na. oecasião da ch:~.mada para darem seus 
votos, foi-lhes vedado esse direito pela mesa, 

,...,._,....,,~ italmente deixou de cha.mal-o a e-
za.r de insistentes reclamações dos mesmos 
eleitores; 

4. o J. que os eleitores transferidos de ou
tras pa.roch.ias para a. de Passa Quatro, na qua
lificação de Setembro do corrente anno. Anto
nio Maria Paes. Antonio Tolentino de Almeida., 
Joaquim José Barbosa e Luiz Rodrigues Jardim 
votaram alli na dita. eleiçio ; 

5. o J. que Lambem o processo eleitoral da 
parochia de S. José do Pict\, na dita eleição 
de i 0 do corrente, correu contra as formali
dades legaes, porq11anto; 

6. o J. que não foram, nos termos da lei 
a.ff:i::s:ados os editaes de convoeâção um mez an
tes do dia marcado para a eleição; pois que a 
affixs.ção teve Jogar no dia. f5 de Novembro do 
corrente anno ; 

7 . o . que a me:sa nao 01 orgamza a s 
9 horas da. manhã, e sim á 1 hora da tarde ; 

8. 0 J. que o loga'l" onde fanccionou a mesa 
não estava separado por uma. grade ou outra 
qualquer divisão, q ue separasse a. mesma mesa 
dos eleitores e espectadores ; e tanto assim que 
a~é es~rangeiros estiveram assentados com os 
membros da mesa, eleitores e mais especta
dores tomando parte nos trabalhos ; 

\:}.o Finalmente, J. que a maioria das cedu
laa aparadas eram íechãdas em enveloppes que 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1404- PÃjgina 11 de 25 

• 
326 Sess.ão em· .!6. de Março -êe f885· 

continham m&rcas ~siveis, contra as preseri
pções da ·lei. Nestes termos, pede a V. S. man
dai." proceder a jasti.ficação em dia e hora que 
designar com intimação das testemunhas . abai
xo arroladas. sob .pena de desobediencia, e in-. . . 

' . ' cidadãos, membros das mesas parochias de Pas-
sa Quatro e Picú. : E!ias .Rodrigues Pereira, 
·José Caetano Ferreira Junior,· Manoel Sera-
piã > Guedes, alferes Antomo beiro Pere1ra, 
Francisco de Oliveira. Costa, ?tt:anoel Ribeiro 
Couto, Vicente Ribeiro de Andrade, tenente 
:Manoel Nogueira de Pa.iva e João Domingues 
:Maciel, autoando-se esta.-E. R. l\L-0 pro
_curador.-Paulino Augusto dos Santos.-D . 
. A., como requer, designando o escrivão dia e 
hoL"a, na casa da. minha. residencia. Pouso Alto, 
22 de Dezembro de 1884.-Vieira do BraziZ. 

Ditas do Picú 

uc1ano ornes e ouza. . 
Agostinho das Chagas Pinto. 
Ant:mio Pereira da Silva Junior. 

. Felippe Santiago Borges. 
Francisco Antonio dos Santos. 
José Sebastião. 

Pouso Alto, 22 de Dezembro de 1884.-Viei
-;·a do Brazil. · · 

José M!'-noe_l Parei~ Cabr*:l, .b~charel forma-

"' 
culdade de S. Paulo, e juiz de direito avuls:>. 

Pela prea3nLe procuração de minha lettra e 
firma constituo mea bast~\Ute rocurador O 
Sr. Paulino August? d03 Santos , especial-

. mente par.1, em meu nome, promover uma 
justificação j11dicial sobre f:1ctos que se deram 
na eleição de i do corrente mez na pa.rochia 
de Pico, e Pdssa Qt1atro deste municipio, po
dendo requerer tudo gaanto for a. bem de meu 
direito. Pouso Alto, 22 de Dezembro de 1884.-
Jose Manoat PereirtJ Cabral. · 

Junt~da.-A.os 29 dina do mez de Dezem
bro de 1884 n':sta cidadG do Pouao oAlto, faço 
juntnda.do mandado qoe se segue. Eu, lgnacio 
Custodio Pereira Dias, escrivlo, o c1crevi. 

O Dr. Cícero Anatolio Vieira. do Brazil, 
j11iz de dirilitoda. com!l.rca do Pouso Alto, na 
fórma da lei, etc. 

Mando a qualquer oftleial do jastiç9. deste jui
zo, aquem for este apresentado. indo por mim 
ass1 na · o, a r~quer1men o o r. ose anoe 
Pereira Cabral, _pa~a 1ins eleitoraes e políti
cos, nesb termo 1nt1me as testemunhas: Bra.u
lio Irias Vieira~ Pedro Rodrigues Sarmento 
Venancio Victor Vieira (de Passa Quatro}, Lu~ 
ciano Gomes de Souza, Agostinho das Chagas 
Pinto, Antonio PerairJ. da. Silva Junior, Fe
lippe S.antiago .Borges, Francisco Antonio dos 
Santos, e b.em assim os membros da.s mesas 
parochiaes da.s parochias de Passa. Quatro e 

"Picú, Elias R.odriguea Pereira, Jo;é Caetano 
Ferreira-Junior, Manoel Serapião Guedes, a.Ue-

res Antonio Ribeiro Pereira, .Francisco de Oli
veira Costa, Manoel Ribeiro ·cauto, Vicente Ri
beiro de Andrade, tenente Mánoel Nogueira de 
Paiva, Joio Domingues Maciel, para no dia 29 
do corrente, ãs 10 ho:as. da m~nhã,_ comparece-

munhas· a1im de deporem acerca do que soube
ram _na jastifieação que pretende fazer o 
"ustificante dito Dr. Pereira.Cabral, e· o~ me-
sar1os tam em para ass1sti1'em ao 1to acto, as 
t~stemunhas sob pena 'de desobediencia e os 
mesarios sob '{)enade revelia. O que cumpra.. 
Pouso Alto, 23 de Dezembro de 1834. Eu, 
Ignacio Cust()dio Pereira. · Dias~ escrivão que o 
sub3cravi.- Vieira do Brazil. . 

C3rtifico que, em cumprimento do m:mda.do 
J:"etro, fui as freguezias Sant'Anna do Capi
va.ry, S. José do Picú e Passa Quatro e ahi 
em diversos Jogares, 1iz as intima-;ões cons-

n e o mesmo , e s nao 1n 1m~1 a . e ... 
lippe Santiago BoJ:"ges por não encontrai-o e 
todos foram intimados em suas proprias p~Ei-

e verdade do que dou fé. Pouso Alto, 20 de 
Dezembro de 188!- Onoft"e Furquim, offi
cial de ·usti a . 

Juntada.-Aos dias do mez da· Dazembro de 
1884 nesta cilade do -Pouso Alto, em meu 
cartorio, faço juntada da procuração que se se
gue. Eu, . lgnacio Custodio Pereir& Dias, es
crivão o escrevi. 

fo trJslado do li v. ·4o de notas ·a. fl.. 42, usque 
43.-Procuraçio bastlnte que fazem Elias Ro
drigués Pereira., :fosé Caetano Ferreira Junior, 
M~noel Se~pi~o Guedes e o alferes Anto.nio Ri-

' Oliveira Pinto Dias e David Ambrosino de 
Paula. Coelho, como abaixo se declara.-Saibam 

uantos este ublico instrumento de roeu-
ração bastante virem, que no anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo de 1884, 
aos 28 dias do mez de Dezembro do dito a.nno, 
nesta freguezia do Passa Que.tro, termo e co
marca de Pouso Alto, Minas, em meu cartorio 
compareceram como outorgantes Elias Rodri
gues Pereira, Josó Caetano Ferreira Junior, 
Manoel Serapia:o Gaedes e o alferes Antonio 
RibeirJ Poretra, mesarioa da. eleiçlo que se 
procedeu nesta. freguozia., a i 0 do mez de De
zembro corrente ; t.odos moradores desta. fre
gaezia., reconhecido• àe mim escrivlo e .das 
teatemunas &diante nomeadas e a.ssignadas, do 
que dou fé; em presença das quaes por elle ou
torgante me foi dito que por este publico in
strumento e na melhor fórma. de direito no
meavam e eoa.stituia.m por seas bastantes pro-
euL"a ores, na c1 a e e ouso to, ao a · voga o 
tenente Salviano de Oliveira. Pinto Dias e David 
Ambrosino de Paula Coelho, com poderes espe
ciaes para assistir perante o juizo de direilo ou 
municipal e. todos os termos da jU:stifi.cação que 
com fins eleitora.es move o bacharel JoPé Manoel 
Pereira Cabral, podendo inquirir, reinq nirir, 
contestar e dar testemunhas, appellar, aggt•a
var, dar a quem quer que·: for de suspeito e 
prestar lícitos jaL"amentos n'alma. delfes outor
gantes, para o que conferem-lhas amplos .e illi
mitados poderes. Assim o disseram e ma pe-
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diram êste instrumento que, sendo-lhes por mim 
lido, aceitaram e assignaram eom a::; testemu· 
nhas Valentim Mei e o alferes. Antonio Jose 
Ribeiro. -Eu, Deocleciano Augusto do Amaral, 
escrivão de paz e tabellião de· notac;, que o es-. ' . . 

Assentada.-Aaos 29 dias do mez de Dezem
bro de i884,nestll. cidade de Pouso Alto, em casa 
de residencia d1.1 Dt•. Cicero Anatolio Vieira do 

raZl , JUIZ e 1re1to tn ermo esta comarca, 
presentQ. o mesmo comigo escrivão de seu 
cargo adiante. nomeado, ahi presente o -pro-

do Dr. José Ma.no~l Pereira Cabral, e bem 
cotno os justificados-Vicente Ribeiro de An
drade tenente Manoel No..,.ueira de Pa.iva, 
Jcão Domingues Maciel, anoe i eiro oato, 
Mao.oel Se1·a.piã0 Gaedes, que eonst.itui.-a. este 
ultimo como seu advogado o tenente Silviano 
de Oliveira Pinto Dias, que se ae'ha. presente 
e requereu que por parte de Vicente Ribeiro 
de Andrade, tenente Ma.noel Nogueira de Pai
va, João Dominguea :Maciel e Manoel Ribeiro 
Couto, se tomas~e procurllçito a.pudacta se
guindo-se O'l termos da presente justifi~ação. 
Neste acto tambem aprrsentou-se o justificado 

s c· · · . 
para constar :fiz este termo. En, lgnacio Custo 
dio Pereira Dias eacrivâ:o,o escrevi,eassigno-• . . • . 1 

em acto suecessivo, presente o meritissimo 
juiz comigo escrivio de seu cargo, ahi pre
sentes os justificados Vicente Ribeiro de An, 
drade. tenente Manoel Nogueira de Paiv:a, 
João Dominguea Maciel, Manoel Ribeiro C,outo 
e alferes Francisco de Oliveira. Costa, por elles 
foi dito, que por este instrumeato de proeu
ra.çio apudact1. . constituíam para. este feito 
-por seus bastantes procuradores ao Dr. Joaquim 
Bento Ribeiro da Luz e advogado Salviano de 
Oliveira Pinto Dias, com poderes espeeiaes 
para. por elles outorgantes assistirem a uma 
~uslificaçio quo se procede neste juizo. podendo 
mq •1erir testemunhas, dar testemunhas e re· 
querer a bem delles outorga.ntes e que fõr ne. 
eessario, .. bem como appellar, aggravar de 
na 1 uer des acho ou sentença. contraria &os 

direitos delles outorgantes. Aasun o t.ssere.m 
, 1 de que · dou fé, e fiz este que assignaram com o 

juiz depois de lido por mim Ignacio Custodio 
Pereira Dias, escrivão, o escrevi-~ Vicente 
R ibeiro de Anclrade .- Manoel Nogueira de 
Pai'Da.~Joao Domingues Macid.- Manoel 
Ribeiro Couto;-Francisco de OU'Deira (Josta. 

i• testemunha.- Luciano Gotnes de Souza, 
com 39 annos de idade, casado, lavoura e ne
gocios forenses, natural de Valença, provi:ucia 
do Rio. 9 morador da freguezia de S. José do 

Pieú, aos costumes disse nada. Testemunha ju
rada aos. Santos Evangelhos em u .n livro àelles 
na fórma da. lei e sendo inquerida. sobre os 
~tens da justificação de 1ls. 2. ao quarto 
~tem resp2nde~ que a eleição.correu irregu-

t 

a.pura<;ão na. pa.rochia. de S. José do Picü, eram 
em. numero de 23, isto é, as marcadas com uma. 
fior em frente. e elle testemunha. requereu 
ao presidente da assembléa, que fos;;em as di
tàs ceciulas tomadas em separado o o presiden
te consultando a mesa indeferi~~ continuando 
a fazer a apu!>acão. Em vista do exl!esso de 
autoridade e do abuso de poder elle testemunha 
como eleitor protestott contra. o a c to abusivo do . . . . . ·-
des da eleição em questão, e apresentando um 
protesto escripto. sellado e assignado, reque
reu ue o residente da mesa. eleitoral fizesse 
consta1· na acta, e que se e:x. ra 1sse c n1a para. 
s11bir ao poder competente como ordena.· a. lei; o 
presidente indeferiu a petição do protesto e el· 
le testemunha recorreu ao escrivão do juiz de 
pa.z da freguezia. do Picú, que tomasse em seu 
livro de notas o seu protesto, e que déase po~ 
certidão a cópia da. acta. a fim de exercer os 
seus direitos politicos, o dito escrivão negou
se a tomar o protesto e dar a certidão da acta. 
Em Yish do a.cto arbitraria do referido escri
vão, elle como testemunha offéndida em seus 
direitos pelo jà. dito escrivio, pediu 9.ue lhe 
désse na. fórma da. lei eleitoral a. cert1dã.o da 
aeta., e o dito escrivão negou-l!le ·formalmente. 
Elle testemunha recorreu ao meritissimo Dr. 
juiz de direito da comarca, em vista da. recusa 
do refe.rido escrivi'i:o de S: José do Picú9 que se . ·- -

to.afi.m·do mesmo produzir os effeitoa legaes o 
que foi deferido. Declarou , mais que o presi
dente da assembléa eleitoral de S. José .do 
Picú, era -pela. lei incom-p&tivel para pre:>i
dir .. o acto eleitoral porque era agente 
do correio da. · referida freguezia, e além. 
disto do vereador da. camara. munieipal em
possado em ambos os cargos, e por esse ÍJcto 
deixou de ser·juiz de paz da referida freguezia. 
Nada. mais .disse e nem lhe foi perguntado. 
Dada.· a palavra ao Dr. Joaquim Bento Ribeiro 
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da i..uz,procarador dos justificados, foi pergtin..:. sabe por ouvir dizer que o proeesso. eleiton.l 
tado por que modo soube que o edital de convite de S. Jesé do Pieú, procedido no dia f o de De
aos eleitores da. freguezia de S. José do Picú, zembro, correu irregularme~te, ta.nto que Lu
parE>. comparecerem a eleiÇão do f o do corrente ciano Gomes de Souza apresentara. um protesto 
fôra expedido a 15 de Novembro· proximo -pas- contra. as irregularid'ldes da mesma eleição, e 

----.sa~do-e--não a primeiro do mesmo m &i-tara o protesto, indeferindo o 
pondeu que soube por ouvir dizer a Ago3tinho req_uerimento do mesmo Luciano, nada. mais 
das Ch.ag<ls Píneo e a outros, que o refdrido disse deste. Ao sexto item nada sabe. Ao se
editlll fõra ex edido e affixodo a f5 d9 Novembro ti mo ne ativamente. Ao oitavo res ondeu 
proximo p~ssado, rec:>nhecendo e!le testemunha que eiD. sua u tuna parte sa e por ouv1r a u
por te1· ido por vezes a jgreja matriz do loga.r, ciano, .que diversos e;trangeiros e.stiveram as
que o referido edital não fõra. em tempo compe- sentados com os membros da mesa., eleitores e 
tente affixado na port~ dl-mesma matriz. Per- ms.is espectadores, não sabendo se ~sses indi
guntado em que occ1sião d~rante os trabalhos. vidum e3trangeiros tomarão parte nos trab3lhos 
da. mesa .eleitoral de S . . Josá do Picú, na eleição da eleição. Ao nono item respondeu que sabe por 
da io do corrente apr0sentar;1. o seu protesto ouvir dizer que 23 celulas eram fechadas com 
por escripto, e o que requerera. ao fazer a apre-. enveloppes m~rcados pela fabrica. Dada a pa
seiltação do seu protesto a dita mesl~ Respondeu lavra ao Dr. Ribeiro da Luz, por seus consti
queapre3ent~u o seu protes.to na o.ccasiãoem que tuintes, e reenquerida a . testemunha; Res-

-----.<a:.......,m"'e~s"'a----:e...n."'l"'O'"r..l-.11---ip"""'"'c"'*'ti-,--..---,1<...-1.....,,.,....---....,,-+-,...,....-.:~1ln---.,I'<A11>1l'banta qaelhe foi feita se sabia de 
cedulas tir,tdas da urna que serviu na mesma sciencia propria ou por ouvir dizer que 23 
eleiçao, e que ao apresentar o seu protesto cedulas · . apuradas se achavão marcadas 
por eseripto a mesa, requere11 que f,s · - · .-
ra1os em separado os votos constantes de 23 rara irregularmente ; que sabia por ouvir dizer 
cedulas que se achavam marcadas, e sendo e não de sciencia propria a Luciano Gomes de 
submettido este seu requerjmento ao conhec:i- Souza e Agostinho das Chagas Pinto, que a 
meuto a mesa e e1 ora , pe o mesmo pres1 en e e e1çao e • ose, co rera 1 eg armen e e 
foi indeferido o requerimento, e em seguida. em que tinbão sido apuradas 23 cedulas em cujos 
vista. de tal ind~ferimento protestou elle teste- enveloppes se achava uma. marca da fabrica. 
munha contra tal acto. Perguntado si ao apre- Dada a. palavra ao advogado Tenente Salviano 
sentar o sau protesto sómente requereu a mesa. por ella foi dito que nada. tinha aperganta.r. 
eleitoral o que :;e acha exposto 1 Respondeu que LJa.da a palavra aos aivoza,dos para e9ntestarem 
requereu mais o que se acha contido em seu por elles foi dito que não contestavam. E senio 
protesto e nada mais. Perguntado como s3.bia lido achou conforme e assignaram com o Jgiz e 
que a. mesa eleitoral de S. José, se organizara. partes presentes por seus advogados. Eu. 
na vesp'3ra da eleição., a 1 horJ. da tarde con- lgnacio Custoiio Pereira. Dias Escrivão, escrevi 

----ifi""'o""'rmlft-B-e-oa;tlirroou--em se11 depoimento~ Res ·o • • • · • e-.------
que sa.bia. por se achar praseo.te na. oceasião em reira da SiZ.Oa Junior.-Paulino A.ugus!o dos 
que foi Qrganizada a mesma mesa. Pelo advo- Santos .-Joaquim -Bento Ribeiro da Luz Sal-

o D1• Ribeiro da Luz foi dito ue or ..,it:Jno d'Oti..,eirtJ Pinto Dias. 
parte de seas eon:;titaintes, deixava de eon- 3• testemunha. -Agostinho das Chagas 
testar a testemunha. . oppondo razõss que Pinto, com 30 annos, negociante, casado, na
tornam inteiramente suspeito o seu depoimento tural do Passa Quatro e mora.:ior em S. José· 
porq_ue segundo confessou a. mesma testemu- do Picú, aos costumes disse nada. Testemu· 
nha. e revelaram as suas respostas ás perg11ntas nha jurada aos Santos Evangelhos em um livro 
que foram feitas, tinha o ma:::r.imo interesse no delles, na fórma da lei, e sendo inquerido so·Jre 
pleito eleitor,,l que se deu a to do corrente a os itens da petição de follus, visto não ter sido 
favor do justificante. Dada a palavra ao advo- apresentada. contradita. alguma. . 
gado tenente Pinto Dias, e por elle rein- Ao quinto item, respondeu que a eleiC}ão do 
quirida a teste~unha, esta. respondeu que a Pieú, correu contra as formalidades légaea, 
marca das cedulas, de que jà tratou, achava- visto que a formação da mesa teve logar a i 
se Ela sobre capa ou eo.veloppe. Nada mais foi hora d& tarde. contra os termos da. lei. Ao sexto 
perg11ntado, e sendo lido, achou conforme e respondeu. affirm1-tivamente, conforme a e:::r.po- . 
assignou com o • juiz e partes presentes por siçio do escrivio, que tendo ido a casa do juiz 
seas advogados, com o procurador do jastüi- de paz, levou digo, de paz, sa.ber de um officio 
csnt9. · E a, lgnacio Oastodio Pereira. Dias, es- do precedente para affixaçio dos editaes que 
crivão, o escrivi.-Vieira do Brazil-Lucia.- este nio o encontrara fa endo a 
no omes ou.:;a.- au mo ugusto os mesmos editaes no dia 14 ou !5 de Novembro. 
Sa.ntos.-Joaguim Bento Ribeiro dtJ L.s~.- Ao setimo respondeu atlirmativamente. Ao 
Salvianno d'Oli.,eira Pinto Dias. oitavo respondeu que Jlã() havia sep3.1'ação en-

20 te~temunb.S..-Antonio Pereira da. Silva tre os mesarios, eleitores e espectadores, tanto 
Junior~ cóm 37· anuo~ d3 idade, casado, la.vra- que Victo::.- Toreiro esta.Ta. conversando com.' os 
dor. natural-da p!'Ovin.cia do Rio de Janeiro, e membros da . meaa na hora dos trabalhos. · Ao 
morador em S. José do Picú, aos costames nono respondea qae a maioria da~ cedulas ém 
disse nada: e o:;' advo~dos :aada oppuzeram numero de 20 ou 23 era.m fechadas coin envel~ 
em .contra-dita. Testemunha jurada. aos Santos lopp~ que continham marcas visiveis, istõ é. 
Evangelhos, em fór.m&. d& lei, e sendo inqu~ uma dõr feita no . mesmo papel do envellopp& 
rida aobre a petiÇão de fOlhas-sobre os itt1ns, pela .fabrica, mas não colorida. ·Foi difo mais 
ao quinto, que· lhe firi lido, respondeu que: que sabe de um protesto feito ·por Luciano Go-o-
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• .JD~S d,e Souza. contra as irregularidades d:::~. ' respondeu que não havia. divisão- alguma .qa.e 
elêição, pela. irregular formação da mes!l. e separasse a. mesa. p~:.rochial dos eleitores e as
outros que constam no mesmo protesto. Dada. a pectadores, e qne não viu estrangeiro algum 
palavra ao advogado Dr. Ribeiro da Luz pa.ra assentg,do com os membros da mesa, á. e:tcepl}ão 
reperguntar a testemunh'l, per e~te foram fei- do padre Lavalle que estava. assentado ao lado 
tas as seguintes perguntas : f o, or ue modo de um dos mesarios or mome t o- · 

sou e e testemunha que o edita de con- eleitores tomaram parte na discllSsão sobre 3!J 
voca,ção dos eleitores da paro chia. de S. José cedulas. Ao nono respondeu affirmativamente~ 
do Picú, pa~a. a: eleição de i 9 do ~t·rente fora como jã. ~i..s~e a.nteriol.'mente. Dada. a palavra. 

. • , en a-:-. 
reapondeu que sabia que o l'eferido edital sõ ..-iano, por aqaelle nada foi inquirido, e por 
íôra a.ffixado a 15 de Novembro ultimo, porque este remqu!rida, a testemunha disse que não 
sómente a. i4 ou 15 vira na porta da. igreja ma- sabe se o padre La.valle e~tà naturalizado, que 
tt"iz do loga.r affi.xado o mesmo edital, e porque este lhe clissera não sei.' eleitor, e que a mar.ca 
np dia 12 do .mesmo mez o escrivão de paz lhe de que tratou existentes nas cedulas é uma. 
dissera que ainda. não tinbaa.ffi.xa.do. A' segunda pequena. flor em relevo da mesma. côr bra11ca. 
repergunta., si ella. testemunha sabia~ por se dos enveloppes feita pela propria fabr:ica como 
achar presente, que a. mesa eleitoral não se jà disse. Pelos advegados foi dito que não con~ 
organizara. na hora legal e porque motivo~ testavs.m o depoimento. E P?r esta fôrma. d.eu-
Res ondeu a.ber ue -
na hora que recommenda a lei pol" se achar 
presente na. occasião, sabendo mais que 
ella. não se formara na dita hora. por se 

. 'rnzes e paz. que 
devia fazer parte da mesma mesa, pars. 
cuja substituição fora. convidado o ele i to r 
.João Pomingues Maciel,o qual cb.egou ao lo0 .., , .- , 

na igreja matriz, em que se ac.:ha.vazn os outros com 30 annos de idade, lavrador~ ·ccJ.sado, 
membros da. mesa. uma hora. depois do mei.o- natural e morador no Passa Quatro, aos cos
dia do dia 30 de Novembro. Pelo advogado tumes disse e nada foi opposto em contradita. 
Pinto Dias, foi perguntado ond.e resi(J.e esse Te~temunha jurada. aos Santos Evangelhos, na 
eleitor Maciel, que foi chamado para compor a fórma da lei e sendo inquel"ida sob os itens 
mesa e qual sua profissão? Respondeu quere- da petição de folhas duas. 
side ~a freguezia. de S. José do Picü~ onde é Ao 1" responden que o processo eleitoral 
professor' publico. Perguntado pelo juiz, qual do Passa. Quatro não correu nos termos. da 
a razão porque demoro11-se o professor Maciel lei. 
convidado. ara com osi ão da mesa. como disse 1 G 

esp'ondeu que o mesmo eleitor Maciel lhe dis- çado os tra.ba.lhos, tendo-se feito a chamada 
sera que se acha~a na. freguezia. do Capivary e a mesa suspendeu os trabalhos afim de es~ 
achando-se P.resente o mesmo Maciel, con- pe1·ar eleitores que, não tendo trazido di-

' - p oma, oram a guns usca -os e outros man-
gados foi declarado não produzirem contestação dura.m portadores, durando a intGrrupçilo mais 
q»anto ao depoimento em totum. mas sim na. de tres horas; sendo entre estes eleitores David 
parte relativo. a affi::ta.ção de edital coruo op- Paulo Coelho e outros eleitores. Ao 3o reapon
portunamel:.ts provaram. por mGio de documen- de11 que Pedro Rodrigue1 Sarmento o outros 
tos. Nada mais disse e nem foi perguntado, a~resGntaiam-se na occaaiiio da cbamnda p:1ra 
daudo-sa por :findo este que s9ndo lido acharam dlLrcm os seus votos, m:l.s c1ue foi-lhes vedado 
cotiformG e assignaram COIIl o juiz e partes por eaaG direito a rGquerimento do eleitor Da.vid, 
seus advogados. Eu lgna.cio Custodio Pereil·o. que decb.r~\1'<' que umu. vez que os nomes d• 
Dias, ·escrevi.-Vieira do Bra::iZ.-Agostiuh.o taes eleitores não se achavam contemplndos na 
Chagas Pinto.-PaulinoAugustoclos Sa·Mos. lista. da. chamada. não deviam ser admittidos a. 
-Joaquim Bento Ribeiro da Cruz . -Salvi- vota.1·, e. apresentando os eleitores seus titQlQ(f, 
anno d'Otiveira Pinto Filho. a. mesa c:.1.1Iou-se, retirando-se os el$itores se~ 

4a testemunha.-José Th.eodoto de Araujo, vot~\1', decla.ra.ndG que uma. vez que nãQ pódh~~ 
conhecido por José Sebastião. com· 27 annos, votar retiravam-se. Disse mais que ~aes e lei~ 
solteiro, natural de S. Gonçalo da. Campanha, tores ji tinh~~m sido admittidos a. VQtar n~ me~~ 
e morado!' de S. José de Picú, ao!; costumes ma freguezia na el~i~ão anterior a .es~ . Ao ~o .. . ' .. -
munha jurada. aos Santo:; Evangelhos em um 
livro delles, na fórma da lei e sendo inqú.i~ida 
sobre os.itens da petição de folhas. Ao quinto. 
respondeu que o· processo eleitoral de S . José 
do Picu, correu contra as formalidades . da lei 

• ~~gundo · ~he · pa;recia, porque viu a disc11ssáo 
sobre as cedulas marcadas no enveloppe com a 
II1arca da fabrica. Ao sex~o re-:pondeu que não 
s~b~. 4o setimo, I"espondeu qtt~ não sabe p_or 
-v:e~;, _19as que por um b.oato aou~e qu~ a ~esa 
não fóra orga.nisada a. hora legal. Ao 01ts.vo 

V. I.- 42 

!j . ~ 

tra.s pa.ro~hia.s para. a .do Pae..sa Quatro,~~ r~':" 
visão ultima, AntoQ•q Mar1a Paes, Antonio 
Tolentino de Almeid~. Joaquim José Barbosa. e 
Luiz Rodrigues J;lrdim~ alli votaram na eleição 
de Dezembro do cort·e~t~ ann(), e q11e aléll1 
dessa irregtilaridüM ainda. votara UD,l eleitor 
sem diploma, e que, depois da reclarnaçãQ 
dello depoente com~ çn,esa.rio, fô1·a á casa bus':"' 
car o diploma, i~to ao depois de te\ · pQ$~0 
su:1 ce.dula na. urna, motivo pel~ que el~~ 
d~poe11te. deixara._ de assig.nar a. respectiv.~ 
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acta.. Dada· a pahvra ao advogado Bento Dias 
e sendo reinquerida, disse que a lei a que se 
refere é a que regula o processo eleitoral, e que 
nã~ lb.e consta que membro algum da mesa 
adoecess~, dando-se interrupção, esperando-se 

ue al&uns eleitores fossem buscar seus di-
plomas, e isto por lembrança de urn eleitor que 
dissera que a mesa. era obrigada a esperar até 
ás sete horas da noite ; e que sab~ de tudo isto . 
achava-se proxima á porta, que todos os mesa
rios levantaram-se e foram p:1ra. a porta da 
egreja e elle testemunha. assistira a toda. a con
versação a respeito. Disse mais que os elei
tores que não foram chamados por não estarem 
na lista-Capitão Pedro Rodrigues Sarmento, 
Ma.noel de l\1atta Ribeiro e Deocleciano Au
gusto do Amaral, os dois primeiros apresén
tara.m seus titulos, e como já disse no seu de-. . . ~ 
requerimento já. alludido, comprehendido não 
uoderem votar, nada reclamaram e nem reque
reram ara votar. Que os votos dos eleitores 
mu a os e uma paroc 1a para a. e z.ssa 
Quatro, foram tomados em separado. Contes
tando na parte relativa ao àepoimento em que .. . ' . . 
eleitores irem buscar seus títulos. Nada. mais 
disse e nem lhe foi perguntado; e sendo lido 
achou conforme e assignou com as partes e, o 
illnstl'issimo juiz. Eu lgnacio Custod~o Pereira 
Dias, escrivão o e~;crevi.-Vieira de Bl·a:;iJ.
Braulio Irias de OZiueira.- Paulino Augusto 
dos Sàntos.-Sal'IJiano de OUvei1·a Pinto 
])ias. 

6a testemunha.- Venancio Victor Vieira, 
eom 34 annos da id , 
ral e morador no Passa Quatro, aos cos&uw.es 
disse nada. e nada foi opposto em eon tradita, tes
temunha 'urada. aos ~a.ntos Envan elhos, na 
fórma da lei e sendo argm a aobt•e o. petição 
de folhli.s duas qua.nto ao seus itens: 

Ao primeiro item ro~pondeu quo o processo 
eleitoral do Passa Quatro nn elciçlio de t do 
Dezembro nlo eot·rou os tormos. 

Ao segundo reRpondeu que do pois ele tet•em 
começado os trabo.lhos da oleiçn:o o primeiro 
eleitor votou sem diploma, o osLe cor~cu á. sua. 
ca1a., depois do ter posto na mesma o. ccdula., 
pa.rn. trazer o sou diploma, o como o mORtu•io 
Bra.uulio se oppuze1se para quo a. aleição col'rcsa 
na fórma da. lei, a mesa suspondau seus traba· 
lhos por mais de tres horas, com o fim de espo· 
ra.r eleitores que tinham ido buscar os respecti
vos diplomas. Ao terceiro respondeu que o capi
tão Pedro Sa.crament<> e Manoel Ribeiro da 
Matta, alistado em qualificação anterior da de 

etem ro o corren e anno apresentaram 
na occasião da chamada para dar os seus votos, 
mais que este direito lhes fora vedado por não 
estarem os seus nomes comtemplados na lista 
da . chamada; apezar de trazerem seus diplo
mas; e que·estes mesmos eleitores já votaram 
na eleição anterior a esta. de que se trata. 
Ao quarto item respondeu que os eleitoras 
Antonio Maria Paes, Antonio Tolentino de 
Almeida, Joaquim José Barboza, Luiz Rodri
gues Jardim, transferidos de outras parochias 
para. a de Passa Quatro, na revisão do corren· 

te anno, votaram ali n~ssa dita eleição, e que 
seus votos foram tomados em seJ')arado. Dada. 
a. palavra. ao advogado Pinto Dias, e sendo re
inq uerida. disse que a. intet•rupção deu-se 
aguarJa.ndo a me~a a. chegada dos eleitores 
ne tinham ido e mandado buscar seus tit11los; 

que os mesarws levantaram-se da mesa inclu
sive o mesario Braulio,qne di!'igiu-se ate perto 
do altar e. fallon com elle tester:nunha. _voltando 

b • 

eleitores que não votaram quizeram apresen
tar seus diplomas. mas 11ão o fizeram á. mesa, 
por ter um eleitor dito ·•Ue elles éra.m phospho
ros, e que elles não a.presentara.m requerimen
to a mesa para votar. Disse mais que os mesmos 
eleitores votaram na. eleição precedente a esta 
a.pezar de não estarem seus nomes na lista, 
por que um eleitor nessa occasião requereu 
essa ad!Dissão dos votos por s~rem . elei.tores e 

verdade o juramento na darte em que diz ter 
a · mesa suspendido os trabalhos para apurar 
eleitores, ue tinham ido buscar ti.tulos, sendo 
a. razao es a 1n errupçao, o er a oec1 o o 
membro Antonio Ribeiro Pereira, como consta· 
da. act:l. . . Nàd!l mais disse nem lhe fo_i pergun-

o juiz e partes por seus procuradores. Eu 
Ignacio Custodio Pereira Dias, escrivão,.o es
~revi.- Vieira de Brazil.-Venancio Victo,• 
Vieirá. -Paulino Augttsto dos Santos.
Sal'Oiano de Oliw~ira Pinto Dias. 

· Junta.da.,-Aos 30 dias do mez de Dezembro 
de 1884, nesta cidade de Pouso-Alto, em meu 
cartorio faço juntada da. petição que se segue. 
E eu, lgnaeic;> Custodio Pereira Dias, escrivão 

Diz o Dr .José Manoel Pereira. Cabral, por seu 
procurador, abaixo assignndo, que, estando pro
cedendo a. uma justificação por este juizo, e 
como faltem diversas testemunhas que não de
puzcram na mesma, e estando provados os 
itens de suo. referida justificação com as que 
já. depuzcrllm1 vem requerer n. V. S. dcsistencia 
da. inquirlçlto dos faltosos, pa.rn. a mesma jus
tifi.caç:!o subir a. julgamento.-Pede a V. S. 
deferimento.-E. R. M.-0 procurador, Pau~ 
Uno Augusta dos Santos, 

Cônclueão 

Aos 31 dias do mez de Dezembro de 1884, 
, 

rio faço estes autos conclusos ao Illm. Sr. 
Dr. juiz de direito interino Cicero Anatholio 
Vie ira. do Brazil. Eu, Custodio Pereira Dias 
escrivão, assigno, 

Julgo por sentença a. presente justifica
ção para qne produza os devidos effeitos. 
P a gue o justifieante as custas, entregando-se 
lhe o original, :ficando traslado, si o justifi
cante requerer. Cidade' do Pouso Alto, 31 de 

·Dezembro de 1884 -Oicero .AnatoUo Viei1·a 
do BrnzU. 
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. · Publicação ' ma.rães, Joaq~im Caetano dos Santos, Jca.-
. . qu1m dos Salltos e Silva. José Caetano Farr&ira · 

Et logo no mes~o d1:1. faço pubheaç.ão da Jo~:é Caetano Ferreira. Junior Saldii~o Pinro d~ 
~~n ~nb- supl.'a. ~ :etro -:-Eu, Ignacio Custo- Silva, Antonio Jo~i>ó de Bu~tamente, Ignacio 

10 • tas, e:scrLvao, a!Jslgno. Loyola de Bustam.ante, Salvianllo Carlos Fer-
• - • . a a-

mara Municipal. -0 bacharel José Manoel Pe
reira Cabral, para fins eleitol"a.e~J, precisa que V. 
S. ordene ao secretario Cama. 
as al!t?~nticas ~a eleição que se proc~é.eu neste 
mumczpzo no dia. it~ do corrente ·par~ àe!JUtttdo 
g:eral por El~te districto, e que por ordem do !J).'e
~ndento da. Junta apnradora foram remettidas a 
.secretaria da Ca.mara certifique, si existe entl'O 
ellas a da act.a da. fo1•ma.ção da. mesa de Passa. 
Quatro e no caso affirmativo o inteira theor dê). 
mesa do Piczi e não da Pa.~sa Qt~atl'o, e atilrma.n
do seu inteiro thear. E. R. M. Certifique. Pouso 
.Alto, 22 de Dezembro de 1884. -Pinto Dias. 

... . ,. . . 

seu despacho, revendo as actas da eleição que se dinaria •. - Deocleciana Augusto do Amaral, 
procedeu Mste mun1cipio no aia f o d.o corrente .l\fanoel da i\íotta Ribeiro, Pedro Rodrigues 
ara de u.tado &eral o~ este districto archi- Sarmento. Revisão de 1883.-Padt•e Jo3é Nar-

va as nesta secretaria, não cx.iste entre ellas a· c1.so . a . ergarta. e anoe 
acta da formação da. mesa da parochia de s. R1b";ro T~vare~ Juiior: São estes. os cidadãos 
José do Piczi, ~ó existe a acta da eleição que se qual_l~cados elettores pela ;paroc~t<:_ de~- Se
pro~edeu nod1~ 1o do corrente. E" 0 ·que posso bashao de Passa Quatro, a~e a rev;saofetta no 
certlfica!' ~m fedo meu ca.1•r.o. Eu Daniel R.o- anno passado do 1883. Certtfico m:1.1s que, pelo 
drigues Pereira Fra.nco, se~retario da Carnar~ zelo do magistt·ado Dr. Domingos Rodrigues 
escrevi e assig-no. Daniel Rodrin-ues Pereira Guimarães, sempr-e foi."am as listas parcia.es re ... 
Franco. Ao sello a tl. i. Pouso Alto, 23 de De- metti.d!ls com a ma~ima brevidade para ~s fre
zembro de 1884.- Pe1·eira Franco. ~u.ez1as ou paroch1as de que se compoa esta 

to.-0 bacharel José Manoel Pereira Cabral pa.r .. 1 

fins eleitoraes.pr~cisa que V. S. ordene ao escrí
vão,em cujo ca.rtorio estiver o alistamento geral 

;:, i :·• ' , i. · : q <":<S 

os cidadãos que· foram qualificados até a revi!:;ão 
de Setembro do anno pro:dmo passado de Passa 
Quatro, e ae as respectivas listas parciaes foram 
enviadac; ao 1° juiz; de paz daquello. parochia.. 
Pecle a V. S. dP.ferimento.-E. R. Mcê.-I gnaw 
cio Custodio Pe~·ei1·n Dias, primeiro tabellião 
do termo do Pouso Alto G escrh•ão enc:m•og~lo 
do alistamento eleitoral da comarcn., etc. 

Ce.rtHico, que revendo o livro do ragistt·o 
eleitoral d·.\ comarca. ltc Pouso Alto, om. meu 
poder e cartorio, consta que. nas diversas revi· 
sões ató a ele Setelllbro elo anno r ~~sado, fornm 
qualificados eleitores peln. psrochia ele Pn.ssn 
Quatro, os cidadãos seguintes : « Revisão do 

• anno de mil oitocentos e oiteub e um-Anto
nio Jo~é Ribeiro, Antonio da Silva Campista, 
.loão Ribeuo da. otta, oaq\nm 1burc10 mto, 
José Antonio Ja Silva.l\i.boiro, José B.ibeiro da 
Motta Sobrinho., Luir. Antonio da Silva, Manoel 
Serap1ão Guedes, Manoel Fa.u;;;tino Vn.z Guedes, 
Nicolàu Ribeiro da. Motta. Antonio Ribeiro Pe
reira, Antonio Galvão Freire. Antonio Manoel 
da Siiva, Elias Rodrigues Pei·eira, Joaquim 
Gomes da Silva, Joaquim Marques da Costa. 
Manoel Rodrigues Pereira., Antonio Ba._ptista 
Lamim, J.;aqui.m José La mim. . José. Joa
guim da Silva Vieira.. Damazo José Ri
beiro Mendes, João Ribeiro Pereir3. Gui-

Comarca, não tendo poróm certeza. ofiicialmen ta . . . . ' ~ 

cabeu ou não. O referido é verdade, de oue dou 
fó. Pouso Alto, 22 de Dazambro da 1884. Eu, 
I ·~nacio Custodio Pereira. Dio.s i o tabellião ue 
a. subsct·ovi G nssigno. -I gnacio Oustodio 
Pcre~ra Dias. 

Sim.-Pouso Alto, 22 da Dozembro de i&S4.
Vic~~·a do B1·a~ll. 

111m~. Bxml'L S 1'5. pt-asidonte o moznbros dt\ 
3~ co:nmiss:io do inqucrito. - lmpugnnndo a. 
contestação oil"eracida. pelo cn.ndidato Dt•. .losú 
:\Ian~ol ~··roir:~ ~n.br~~l r~ minho. cloiçao pelo 
H'' d1str1ct\) do ~hnn.s Get'.IOI'l, \'Cnho oxpor as 
razões om quem(} i'undo pnra. fl).zol-o. 

No axMcieio do· direito eonforido pelo art. 
7 § 2" do rogimonto intarno dn. camll.\'a. dos 
Sra. dcput!\do~, aprcsontou rnen contendor a. 
esta illustrnua. cornmissão do inqucrito uma. 
e:s:posiçiio escripta. a ro~peito do 'Processo elei-
01·a u ttmo nas parJc HlS a r1st1na, on-

ceição do mo Verde, S. José do PicU. e Pàssa
Quatro, pertencentes ao H<> districto, e sobre 
os trabalhos da respectiva junta apuradora, na· 
qual, arguindo de nullas as eleições destàs pa .. 
rochi~s, por pretendi~os vicios e irregularid~~ 
des que nota~ taxando de illegal o proeedl
mento da.junta apuradora. Po-r haver desatt~n;.. 
·dido a uma reclamação para não serem-me 
contados os vo•os q~e .~btive, por nulJo~, ·nas 
sobreditas parochias. assim como 11 votos que 
tive na. parochia da Conceição doa Ouros, con.-
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é1aé reqcierenJoo seri re'é'onhe'cimento pelo ifo' bredito anno, dirigiu o presidente da provin
distiic:o c~mo)egitimo_ de'put_ado. . . c~a. á Ca.mara Municipal da Christina. a: porta
._ Çons1derando' sel?a:radamente as argliiçõe's a r1a. constante do documento lettra B, em que 

qa.e a.ca.bo de alla:du·, apreciarei os seus funda- órdenou a. eleição de üin juiz de pai, em: suba ti...: 
mentos detalha:da.illente com relação· á cada_ pa- tuição do que havia pc~d.ido o logar; designan~ 
l'O_'e a., a op n o a. mesm-a or em: e me o o 9 para e a o 1a e an.e1ro o anno se-
de ~xposiç'ão que segu:i11 1neu conte11dor em · guinte. . 
saa contestação~ A. esta portaria respondeíi o presidente· da . . . . 
, 1 a.- e0 a m 
tendor c~ntra a eleição desta parocb.ia. 0 facto ção á ordem de . U de Outubro de 1882,- proce~ 
4e ter. sid? presidida porjU:iz incompetente. de11-se na parochia. a nova eleição dos quatro 

. N~ mtUlto de demonstrar esta incompe~ncia, j~izes de paz, a· 30 de Novemb-ro; e que .sentia. 
dtz ;:, •• S •. que, proceden.do-se no anno de 1882 à d1zer não po :i e r a Ca.mara dar execução' á mes
e~e~ção de j?~es_de paz . nesta. parochia, fo1.7a.m ma porta.ria, pelo motivo que expunha,- e por 
ele1tos: 1.0 JUlZ de ,paz Antonio Vieira. da Silva., já. te1~em o f o e 3o juizes de paz, novamente 
~~ Francisco de . Paula. ](1onteiro de Noronha, eleitos; prestado juramento e tomado posse· de ao ~oyses Ribeiro Pires, 4ó. José Carneiro d·e seus cargos; mas, ItO entretanto, aguàrdáva as 
Pa1.ya; io s?-pplent~ A.ntonio Luiz Nogueira; 2o ordens do governo provincial. (D~ctimento 

. · - n. 3. . 
I ' 

do i~ ju!z de paz houve recurso para a Relação 
do distr1c~o, quo deu provimento, anullando a 
mesma. elei -o. 
Que,. em cump:imento do accordão da Relaçã:>, 

expedira o prestdente da provincia ordem para 
se proceder á eleição de um j-uiz· de paz- em su-

s u1çao o que a.vta par 1 o o· ogar nacama.ra 
m.uJ.ricipal de Christiila, a;t»pliando a ordem re- Cam:a.ra não teve resposta. Contra esta. eleição 
eeb1da reeoi!l~enda.va. que se fizesse a eleição nenhuma reClamação houve no prazo que a lei 
dos quatro JUizes de paz da. parochia, que de marca. 
facto teve. log:a~, send~ eleitos ; 1° juiz de _ ~as sobreleva a este f~~cto que a; legitima 
JlS.Z Automo V1e1ra da S1lva ; 2v José Antonio a c1rcumstancia d~, no· periodo d"'corrido de 31 
de Oliveira; 3° Moysés Ribeiro Pires ; 4° José de Dezembro de 1882 a. 30 de Novembro ul
Carneiro de Paiva.. timo, terem-se datlo na. parochia da Chri~;tina 
. Qa~··. sendo, e~ _consequencia:, 'somente legal seis eleiçõ~s, sendo duas senatoriaes, duas ma
e leg~tima a ele1çao dos tresjuizes de paz da ta. nici~ae~ e duss para. m~mbros á aasemb;ea. 
arma; por nao er &Vl o con ra a mesma re- ' 

cla.1na.çã<? ou recurso ; e que passando a oc- os mesmos juizes de paz, aem que contra 
. c~P._ar, v1sto ter sido ann'ullada. a. eleição do saa c~mpetenciA ae levantasse em qualquer 

· · · das d1tas clei ~e11 a. minima 1•cclama ao 'à 
ieei' de p~z dá me~ tu;ma.,o primeiro, segundo dos candidatos intorealado~ noa diversos plei
e. terce1ro log~res no respectivo quadro. ao tos, já. do cida.d4o Fra.ocisco do Paula. Monteiro 
ç1da.dão Franc1sco de Paula. Monteiro de Noro- da Noronha, ora roclB.rnante, que (documento 
nha C'iDia presidir a eleição ultima e nlo ao n. 4) aliA• ooncorrell a toda.~ ell111. Provado 
cidadão José Antonio do Oliveil'a. que era. 2n como •e acho. polo documento n. i, ter-se feito 

. supplente na 11 turma. n nova oleiçao em •irtudo da ordem du. autoridt\• 
. Cumpre-me, e:n roqposta, roctiflcar e com· do ndmini&trativa compotonta pa.ra expedil-a. 
p~etar ~lgans topicoa da. oxp:,siça:o acima. rnen- nfto ter ,L meama. oleiçlo sotli'ido reula.maçlo no 
c1onada., a fim de que, conhecida todu. a ver- prazo que" lui mnrca ; o con.11idorado o facto 
d~de, ee torne patQilte a. improcodencia. da. al- de ct ua.ai no }l&l'iodo do dou~t annoa torom ser· 
lega.gllo de meu contendor. vido em saia oleiçllat como mourioa os juizes 

Ânnulladn. como foi 11 oloiçlo do {o jui~ de de paz da ae~runda eleil}lo, ba.vendo sido ali!a 
paz, Antonio Vieira d·1 Sil'va., aloito a 1o de a.a mesmna oloicõoa npprovndas · polos poderes 
Julho de' 1882, em virtude do nccordtlo da R"- qu~ as e.xaminara.m ; Corça é concluir-se que 
~çãó do'.districto de 19 de Setembro ue !882, · 0 mu.1 comp::ltentemente foi presiJida. R eleição 
eom~u~tcad_a. esta decisão ao presidente da ult1ma. da parocb.ia. da Cbristina pelo 2o juiz de 
r m • _ paíl Jos9 Antonio de Oliveira, na falta do ri- . 

p·e<fia esta au_torida:de, em data de 11 de outu- melro. 
bro do mesmo anno, na eonfl·rmidade do farochia da Conceição d!J Rio Verde.-Con.; 
art-. 221): § fo no r·egulaDiento n. 82!3 de 13 de tra a elei.ção desta parochia allega meu conten• 
.Ag~st~· dé 18~1, órdéne a Camata Municipal d'a: dor te:_ f~lto parte da respectiva mesa um juiz de' 
Ch~1~u1a P~~~ que mandasse proceder á nova paz ~ao Juramentado. Para provar esta su-a. as-:
e~lçao .,de J01_zes de paz, no dia 30 de~ Novem:.; serçao offereceU o documento lettra D. Este do
~ro> do ~!.o .an1:1o· (l)oc~mento n. i o.)· cu!Jl'ento refere-s.e ao substituto legal do 2° juiz 

Cnmprrda esta ordem,- efféctu'oti-se no dia: de paz ~a paroch1a, fallecido antes· da eleição de 
~e~2r~in_:~~o' a: nóva MeiÇão, na. qu'al foram f o de .Dezembro ulthno; ao q'ttal·, declara em 
~~t~· os· cidadãos jâ: referid'os. (Documeil:to ~at;a . de 26 de· Janeiro de iS85· ·não ter sido 
n. %.) ··. . ·. · · ~~.-~~-.: «!~(<? _ _r~do .. J.~r-amento- peraxúe ~ Camara M-u;.. 
· E1ii ãàti,··po~m; dê 4' d'ê D;ezém'bro: dó' á~'.: mc1pai cro· Termo~· 
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O su~stitu~. ~egál, ~b 2~ .. juiz dé pa.z __ des~a · _Equivocaii.d~se sem duvidà.~ eóntrapóz riieü 
pa!o.ehla~ f~llecido, e o 3° JUlz de paz Antonto contendor a esta. declàração da li.eta o doeuDientb 
OliVlO Rt~elrO de Carval~o; . a quem em data de letra G; màs este documento Iião contraria. 
8 de Jan~tro de 1883_ ÍOl deferido juramento aquella declaração; VÍStÓ COmO :lS testemunhas 
p~lopres1dent_e .da Camara Municipal, como se que nelle. depuzeram apenas referiram:.s~ em 

. ' -
~e~to n: 6, lavrado e assigna:!o pe~o proprió 
S1gnatar1o do docúmento lettra D. 

Quando mesmo não estivesse rovado el · 
documento que e~hibo ó juramento alliidido. o 
doci:iri:ien to lettra D era em si insuffi.ciente para 
demonetrà.r a ~llegação de in eu contendor~ em 
face do art. 118 do regulamento eleitoral, dos 
precedentes da Camâra. dos Sr.~. Deputados,e de 
decisão criteriosamente tomada por esta. illus.;. 
trada. commissão ha poucos dias em caso iden
tico; 

._Pa,·ochia, de 8. Jose d?._ ~icu.~De_ ignal modo 

formuia.cia.s éontra a. eleição desta. paroehia. 
Não é exacto que o cidadão Francisco de Oli

veira Costa Junior,fD 'iliz de ' az desta arochia, 
t1vesse, como expoe um contendor, acetta o e 
exercido posteriormente o càrgo retribuído de 
~ge11te d~ ~o~reio, oerdendo assim o logar pela 

niula.çãO dos dous c&.rgos, e por esta fórma. vi- foi momentanea e posterior a chamada dos elei
ci~do à organizaçãô da mesa de que fez parte. 1 tores, como o ~~offirma o mesa.rio Brauli~ . Irias 
(Documento n. 7 .) . . . . . . Vieira. na exposição de motivos que fez para. n~o 

Os .~oc11me~tos lettras E . e F ~>:ffer~cido~, ape- assigna.r a acta e em seu depoimento ~onstante 
nas deQlonstram que aqnelle c1da.dao em. da.ta do tlocumento sob a lettra G, e está dev1dam~nte 
de i5 de Setetribrô da 1884 fôra iü:uneado agente explicà.da na acta.. . . . 
do eorráio de S. José do Picú e por. actô de 9 Quanto á.2a. argnição, cumpre-me dizer terem 
de Janeiro do corrente anrio exonerado a pe- na verdade na. eleição desta parochia. _votado 
dido; mas de fórma alguma constatam a acéi- quatro eleitores, transferidos de outra~ parochias 

. • • . O' ' • • • • • 

cidàdilo. 
O documento sob o n. 7 que ora otfereço res

ponde de modo cabal e vantajoso á arguic;lo de 
um. con en or nes a par e e sua con es a

çiAllega maia meu coritoudor que à mor parte 
daa,cedulaã, .recebi~as e apiirad_as. na elei.ç~o 
doata. paroch1a contmha. marcas e s1gnaes VIsl
veia. 

.As marcas a que se refere meu contendor se 
achavam nos enveloppea que continham as ce
dnla.a, e eram da fabrica, em que fore.m feitas, 
como o afiirmam a 1•, 2•, 3o. e 4• testemunhas 
quo depuzeram na justificação otrorerecida sob 
a lettra G. 

Evidentemente nito se refere a lei eleitoral 
em seu art. 15 § 19 a estas marcas, como em 
casos semelhantes tem julgado a Cama.ra dos 

· Srs. Deputado~;, e ha poucos dias decidiu esta 
illustrada commissão. · 

Não procedem, finalmente, as àrguições de 
que os ecJitaes de convocação dos eleitores dei
:xa.ram de ser êxpedidos . no prazo legal, e de 
que a mesa elei~o.ral d~sta P.ar9chia re,uniu-s.e 
~epois das 9 horas do d1a designado para a elex
ção; porqua,n:to, em refere·D;cia á ~r!~eira alle
gação affirma. em contrariO o escriVao de paz 
cóziipetente parà a exp'edição' dos êditaes ter no 
p'i:azo dá lei satisfeito' ésta: e:rigencia legal-, e 
e~.~ rela~ ~, s,egü#ç4 . ~í,~ .~ t>rbpria. ~f~ta, a~ 
~~e919~J!?t~ c~'f~.çad(Do 4?~}r,"~tijlos_ 8~1.e),xtoraes 
1111 uoraa ua. mannl. ocomen o n. • 

os seus votos foram tomados em separadà, como 
consta da a.cta. . . . . . 

Em rela.ça:o á. 3• arguição,cabe-me declarar que 
o ac o e eram comparec' ous u res e e1 o
res a eleiçlo e nlo votado explica-se primeira
mente por niio terem estes eleitores sido chama
dos a. votar via to nlo eatarem aeua nomes inclui
dos na lista p.:.rcial do alistamento pela qual se 
fez a. chamada em poder do presidente da mesa, 
e em segundo loga.r por nlo requererem á meaa 
para votar, e nem sequer apresentarem 01 aeus 
diploma.s,afim de ser-lhes parmiLtido o exercicio 
deste direito, uma vez qne nito tinham. sido cha
madoa. (Vide os depoimento• da. q uinb a sexta 
testemunhal, do documento letLra G.) 

Junta opurado1·a. -Aprouve a meu contGn• 
'dor qualificar, aem motivo algum pla.usivel, de 
anarcbico e illegal.o procedimento diA junta apa .. 
radora. do districto, por haver-me conferido cii· 
lomas,deii.ando de attender a uma reclamaçlo 

que he fo1 apresenta a, m e n o serem~me 
côntados · os votos das pàrochias da Christina, 
Conceição do Rio Verde e . S. José do Picu p~r 
estarem radieá'lmente nüllas as elei!:Ões destas 
parochia$. 

Ainda. nesta pa.rte de sua. exposição foi in
·feliz o meu contendor~ porque; ein. fs:c9 do 
art. i77 do regulamento de 13 de Agost~ . de 
i88i, n:ão tendo asjJilltàs apuràdoràs p,Or mi~são 

. senão sommàr as notas meticionadas lias . dtft'e~ 
rêntês ati,theJiticasj, sálva:. à hypothe~,e-,d~ Jhqs serem pr~iiente'à tilâiá dê tiiia; a;utlientieâ da 
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Srs. Deputados-a. de verificar os poderes de 
seus membros. 

Finalmente inerepa meu contendor de irre
gulat• o procedimento da junta. por hav.er-me 
contado 17 votos Que na parochia. dos Ouros 
foram dados a· Joaquim Ribeiro da. Luz, advo
gado, residente em Pouso Alto. 

Para justificação completa e cabal do proceder 
da janta neste ponto cumpre-me declarar que 
"untamente com a authentica da elei ão da-
queila parocnia foram presentes a. junta na 

· mesma occasião quatro attestados jurados, que 
se acham app~nsos a. copia ~a acta. da apuração 

~ ' 
quatro mesarios, inclusive o do ae·cretario da 
mesa. que lavrou a acta da eleição, em que uni· 
formemente declaram ue 17 cedulas a ura as 
continham o nome de Joaquim Bento Ribeiro 
da. Luz, o qual por engano, dado no redigir-se 
a acta, deixou de ser nesta mencionado por in
teiro. 

Sem, pois, grave injustiça podia a junta apu
radora. deixar de contar-me estes -votos que in
contestavelmente pertencem-me. 

Ao concluir a defesa. de minha. eleição pelo 
Ho districto, seja-me licito chamar a attenção 
desta illastrada. commissão para o documento 
n. , que ora. o ereço. 

Este documento, que é uma justificação devi
damente procas~ada feita ~o juizo !Dunicipal.do 

eia, versa. sobre faetos occorridos na eleição da 
parochia de Santa. Anna, do Sapucahy-mirim, 
pertencente ao Uo districto. 

Graves faltas foram commettidas pela mesa 
eleitoral desta parochla., a qual, no afã de 
assegurar a unanimidade da votação ao mau 
contendor, sem o mínimo respeito ás formulas 
e.~peciaes de que rodeou a lei o processo elei
toral, aberta e ostensivamente transgrediu ter
minantes prescripções legaes pelo modo inaudito 
que vou expor : 

Concluia-se nesta. pa.rochia a . chamada elos 
eleitores, quando o presidente da mesa, capitão 
Alexandre Marcondes do Amaral, notando a au
sencia do eleitor Pedro Ferreira. do Rego, que 
por enfermo não comp~recera, deliberou sus-. -
cessivo, acompanhado dos outros mesarios, car
regando um delles o 2° -juiz de paz Candido 
Teixei~a de Carv.alho a urna, dirigiu-se a ca~a 
do mesmo eleitor, afim de receber-lhe o voto, 
como de facto recebeu retirando-se em seguida 
os mesarios para. os seus postos nã. ig:re.ia ma
triz, onde . proseguiram. nos_ trabalh~s inter-: 
rompidos. . . • . _ . . _ 

Esta. occarrentna., untca. sem duv1da nos 
annaes eleitoraes do Imperio, desp-ensa quaes
quer commentarios.; acha~se comprovada pelo 
depoimento constante elo citado documen~o n. 9 

da testemunha José Ribeiro do· Toledo. que 
tudo presenciou, por estar. no logar da reunião, 
da mesa na. qualidade de escrivão acl hoc no
meado para o serviço eleitoral. e pelo depoi
mento da testemunha alferes José Eufraaio de 

o e o, que ouviu o pr prio ei or e ro 
Ferreira do Rego e dos mesarios Manoel Ro
drigues de Azevedo e Candido Ferreira d~ Car-- . 
que havendo comparecido ao processo ela jus
tificação alludida. o mesario Manoel Rodrigues 
de Azevedo e sendo-lhe dada a palavra. para 
contestar estes depoimentos, declarou que não 
as contestava, por ser verdade tudo quanto 
diziam. 

Deram-se ainda mais na eleição de.sta pa
rochia as seguintes irregularidades, dignas de 
nota: 

111m. Sr. presidente da eamara. municipnl da 
Christina. 

O Dr. Joaquim Bento Ribeiro da Luz, a bem 
de seu direito, e para fins eleitoraes, precisa 
que. V. S. ordene .ao secretario da camara 9u~ 
lhe passe por certidão de modo que Í:lça. fe, s1 

existe no archivo dessa cama.ra. o:fficio do pre
sidente desta. província, a.ccusando o recebi
mento do officio que lhe foi dirigido por fSSa 
mesma camara, quando em re.;;posta á sua por· 
ta.ria, que mandava procecler á eleição de um só 
juiz de paz, dissé que''já. estava--feita. a ·eleição - . 
pelo modo determinado em sua. primeira. por:
ta.ria. da~a.da. de 11 de Outubro de i81:l2, e até 
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empossados e jlll'a.mcn tados dous dos .juizes de 
paz eleitos; si existe, qual o theor de.ssa offi
cio.-Nesses termos.- Pede deferimento pelo 
que.-E. R. M.-0 secretario da. cam2ra. cer
tifique: Christina, _26 de ~evereiro de 1885.-

João Candido Nogueira., seereLario da Ca.ma.ra 
:Municipal desta cidade da Christina. e seu 

Certifico que. revendo o archivo da. cámara. 
municipal desta cidade, do mesmo não consta 
officio algttm. do presidente desta provinClia, res
pondendo ao que lhe foi dirigido em iO de Ja
neiro de !883, pot· esta mesma. camara, decla
rando que não podia dar execução á portaria de 
4 de Dezembro do 1882, por já se ter procedido 
ã eleição dos quatro juizes de paz, em virtude 
da ordem da mesma presidenda, e~arado na. . ' 
que tenho a certifica.\", em virtude do despacho e 
da. petição retro. Cidade da Cb.ristina., 26 de r'e
vereiro de 1885. Eu. João Candido No ueira, 
secretario o oscren e ass1gno.- oao an i o 
Nogueira. 

Reconhe o verdadeira a firma. supra, do que 
dou fé. 

Christina., 26 de Fevereiro de 1885.-Em 
testemunho da verdade.-Domiciano Lttiz de 
N oronlut. 

N. 1.-lllm. ·sr. preaiden.te da cama.ra..-0 
eleitor desta parochia. João Baptista Pinto 
precis:~ a. bem de seus direitos eleito:raes que 
V. S. ordene ao secreta.rio da camara que 
certifigue em termos ~ue façam fé ? te_or da. 

que mandou proceder nova. eleição de juizes de 
p~tz desta. parochia.- Pelo que E. R. M.
JoarJ Ba tista Pinto. 

O secretario CGl·tifique, na fórma. requerida. 
-Christina, ó da Dezeznb!'o de i884-.-Bacno 
de A.:c-,edo . 

Joio Candido Nogueira, secretario da Camara. 
Municipal da. cidade de Cbristina o seu tet·
mo, etc. : 

N. 2. - Illm. Sr. presidente da camara. da 
Christina. - João Baptista Pinto, eleitor da 
par.-ochia desta cidade, c.. bem de seu direito 
e para nns eleitoraes, precisa que V. S. or
dene ao .s~eretario da. c.al?a.ra que lhe passe 

parochia eleitos em virtude do officio do 
E:x:m. presidente da provir:ia. de ii de Ou
tubro de 1882, e tambem · ua.es dellea res-
taram juramento e tomaram posse de seus 
ca.rgoa, tudo de modo qu.e faça. fé: pelo que
E. R. M. 

João Caildido Nogueira., secretario da camara 
municipal desh cidade da Christina e sett 
termo. etc. : 

Certifico que revendo o livro de a.ctas de 
eleições da. parochia desta ciu.J.de, do mesmo, 
a fls. 98, conata terem sido eleitos juizes de paz . . - . .. . ... 
va, José Antonio de Oliveira., Moyses Ribeiro 
Pires e José Ca.rneiro de Paiva, eleitos em 
30 de Novembro de 1882, em vista do officío 
do E:tm. Sr. presidente a. proV1nc1a. e 
de Outubro de 1882. E bem assim certifico 
mais que revendo o l~v_ro de juramento e 

( 

terem prestado juramento e tomado posse dos 
cargos de juiz de paz desta. parochia. os cida
dãos : Antonio Vieira da Silva, José Antonio 
de Oliveira., Moyses Ribeix·o Pires e José 
Carneiro de Paiva. E' o (1uanto cum:pre-me 
certificar de conformidade com a petição retro 
e seu despacho, e aoa ditos livros me reporto 
e dou fé, nesta cidade da. Christina, em a 
secreta.ria. da. camara. municipal aos 13 dias 

· 8 .,.,. João Can-
dido No.!l'ueira, secretario o escrevi e aasigno. 
-João Caildido Nogueh·a. 

. . 
Christina.-0 Dr. Joaquim Bento Ribeiro da: 
Luz, a bem de seu dit•e1to o par;:\ fins eleitoraes 
precisa que, V. S . lhe pnsse pol." cet·tidão -uerba 
ad 1M1·bum e de modo que fnça. fé, o teor da. copia. 
do officio que essn. ca.mara. enviou ao E::s:m. 
Sr. presidente desta. provincia em resposta ao 
que a mesma presidench~ rametteu ordenando 
que se -procedesse novamente á eleição para 
juizes de paz d& pa.l'ochía desta. cidade em data. 

·de ti de Dezembl.'o de 1882: pelo que E. R.. M. 
João Candido Nogueira, secretario da Camara. 
Municipul da Cidade da. Cllristina e S3U termo 
etc. : 

Certifico que, revendo o a.rehivo da Ca.mat•a 
Municipal desta cidade, delle const~ o officio 
do Exm. Sr. prosidente da. provincin. do taol." 
e fórma. seguinte : Pa.lacio da pl'esidencia da. 
proviucia de Minas Gcraea, Ouro Preto, H 
de Outnbro de f882.-i0 aecçlo.-Transmit
tindo a Vm.. a inclusa có~ia. do a.ccordão da 
Relação, a.nnullando a eleição de juizes de paz Certinco que, revendo o archivo da. ca.mara. 
da. pa.rachia dessa cidade, recommendo-lb.e~ que municipal desta cidude da Christina, acha ar
ex e arn as necessarias ordens afim de se fazer chivarla. a cópia do officio que a ca~a.ra mu-
nova. eleição no dta e overn ro Vln ou- mc1pa . . 
ro. Deus guarde a Vms.-TheophiZo Ottoni. provincia do teor e fórma seguinte: Illm. e Exm • 
...;_Srs. presidente e mais vereadores da. C3mara. St". presidente da. provincia. A camara muni
Municipal da. Christina. Era o que continha e cipal desta. cidade, tendo recebido a portaria de 
declarava em o dito officio do qual bem e fiel- 4 de Dezembro ultimo em que V. Ex. d~ter
mcnte e:xtrahi a presente certidão que conferi minou, em additamento ao officio de ii de Ou
e assigno e ao ~ito officio me rep.o~to e dou ~é tubro, qu.e ~eleição a <lue se deve. proceder é só 
nesta. secretária da Carnara Muructpal da. ct- para. umJUlZ de paz v1sto ter sido a?~ullada 
dade da. Christina., aos ô dia.s do mez de Dezem- unicamente a do cidadão AntGnio V1e1ra. da 
bro de i884. E eu, João Candido Nogueir~, Silva, tem. a honra de eammunicar a V •. Ex. 
secretario da ca.mara, a escrevi.-J oão Oan.cli-l que a 30 de Novembro, em execução ,}a, e1~ada 
do Nogueira. ordem de V. Ex. de 1.1 de Outubro ult1mo 
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fez-se a elei~ dos quatro juizes de paz do Dezembro de 1883para um vereador da. cama~ 
distcieto d~sta cidade como deva constar: das municipal deate município, a sex~. er;n i4 · de 
actas· · mmettida.s pela mesa parochia.l, á Abril de 1884~ para um senador dp Impe~io. e a. 
secretariá da. presidencia. Levando a cama.ra. . · setima, em i 0 de D.ezembro de ~88:4 para de-:; 
ao conhecimento de V. Ex., o. occorrido sente putados geraes. E bem assim, certifico. mais q11~ 
declarar que não póde dar execução á referida. na primeira. eleição. a niêsa. foi c_o.mp.o~ta dos 
portarla e e · ezem ro por J& er proce 1 o ~esar10s. n omo 1e1ra a . va, como, p_resl
á. eleição dos quatro. juizes de paz e ter o pr~~ dente, José Antoni~ de Oliveira, Moysés Ri'7 
meiro e te.eceiro delles prestado juramento: e beiro Pires, Desiderio José Corrêa e João Ca.n~ 

-------tlem&ac)-l)OSii8-G~i8UcS--G~~J-e-ao-~!m:llG.---&-Vl!:i~+-"ll.IW--;~;W;gueira, na segunda eleição fOi composta 
do exposto,, as. ordens de. V. Ex.. Deus Guarde a · á. mesa dos mesarios AI1Loni.J Vieira · do Silva, 
V. Ex..-christina, 10 de Janeiro de 1.883. Illr;n .• ·como presidente, José ·Antonio de Oliveira; 
e Exm. Sr. Presidente da Pro.vincia. de Min.a.s ' Moysés Ribeiro Pires~ Desiderio José Corrêa. e 
Geraes. O. prE:l~idente da ·camara, D,r. Francisco João Candido Nogueira, na terceira eleição. 
Carneiro Ribeiro dã Luz. Era o qu~ cóntinh~ e foi' composta a mesa dos ntcsarios JoSé Antonio 
declarava em a dita cópia da qual bem e :fiel- de Oliveir-a, como. presidente, Moysés Ribeiro 
monte extrahe a presente certidão 'Oerbo ad Pires, José Car-neiró de Paiva, · Desiderio José 
-Derbum que conferi e assigno-. E i dita. cópia . Corrêa e 'João Candido Nógu!}ira., na ·quarta 
me reporto.- Secretaria da camara. municipal el~ic;ão foi composta a mesa dos mesarios Joaé 
dá Cidade da Christina aos 16 dias do mez de Antonio de Oliveira como residente Mo sés 
Fevereiro de 1885. E eu,João Candido Nogueira, Ribeiro Pires, Desiderio José. Corrêa, João Ca.n
secretario da camara, o escrevi e assigno • ..:.... dido Nogu.eira e Oscar J!>sé Branco., na quinta 
João Oandiáo Nogueira.- ReconheÇo verda- eléição foi eomposta. a. mesa. dos mesa.rios An-

·.. . ' . '. ~ - · .. .. ~ i ·. . 
Christina, i6 de 'Fevereiro de 1885.- Em tes- Ribeiro Pires, Desiderio José Corrêa,. João Can
temunho ·da verdade, Domiciano Lub de No- dido Nogueira e Antonio Candido da Fonseca, 

N. 4.-IU~. Sr. presidente da camara Dl.u-• . ál . . . . '·· m.P ~ 
João Baptista Pinto, eleitor desta pa.rochia, 

para. direitos eleitorae!l, precisa que T. S. or
dene ao secretario da camara que, revendo. os 
livros respectivos lb.e passe por certidão de 
modo que faça. fé o seg•.únte: 

{o, quantas eleições tem havido nesta paro
chia. desde 3.1 de Dezembro .de f882 até. hoje ; 

, m e1 s, para. que e 
quaes os nomes dos presidentes e mesal'ios que 
dirigiram os Lrabalhos eleitoraes; 3'', si h~uve 

. \ . 
·nas órgariizações das m9sas e nos trabdhos 
êleitoraes; 4°, finalmente, si o eleitor Fran
cisco de Paula Monteiro de Noronh!1. exerceu 
êss~ direito · eleitoral em alguma ou ern todas 
ellas e si este fez alguma. t"eela.ma.çA:o pelo que 

E. B.. 1\I, 

Joao Baptista Pinto. 

Como requer.- Christina, 5 de Dezembro de· 
1884.~ B. de A:e'Ueclo. · 

J'olo Ca.ndido Nogueira. secretario da. cnmura. 
~~n.i_eipal desta. cidade e se.u termo na fórma da 
!~~· ~t-~.: 

Qer.ti~eo que re_vendo os livros. de actas de 
elei .õe da aroehia des.t · 
~9.~~ta ~er ~avido sete eleições da data de 31 de 
Dezembro. de i882 até ~ data presente.- Ao 
s~gu.nda; ite~, certifico que foram feitas em 
f 0 de Outubro de f883, para senador do Im
perio, a segunda ~m data de i3 de O.utubro_ de 
1883-pa.r.a um · ver.eador. da. cam!l.ra. municipal 
desta çidade_, ~ terceira, a 5 de Novembro de 
i883, para. .m,em,bros li a.~s~mbléa provincial de 
~J;I.af! - G~\'aes. a qu~rta. a :14 d~ •Dezembro de 
i~ pa~ ~ me!pbro. ~ assembléa. provincial 
~~; ~~' e~- 2° escrqtinio., a quinta, a 31 . de 

. ... - . 
· rios Antonio Vieira. da. . Silva,. como pl'es.idente~ 
José Antonio de Oliveira. ~oysés &ib:eirc;> Pires, 
Desiderio José Corrêa· e João Ca.ndido N:ogueira; 

· na setima. eleição foi composta a mesa dos me• 
· sàrios José Antonio de Oliveira, como presi
dente, Moyses Ribeiro . Pires, Desiderio José 
Corrêa, João Candido Nogueira e Antonio Can

. dido da. Fonseca.. Certifico .mais ao terceiro 
: item, que na setima eleição houve protesto ou 
reclama ão de um dos eleitores desta arochia. 
na. organização da. mesa.; ao qua.rto item, final

. mente, cerLi:fico, que o eleitor Francisco de 
Paulo Monteiro de Noronha. exercen o seu di--. . . 
de Dezembro de 1882 até a prese11:te .. e na 'ui-_ 
tima. elei~ão o eleitor Francisco de Pa11la. 'Mon-. 
teiro de Noronha apresentou um p_l"otesLo ou 
reclamação na. formação da mesa. E' o quant~ 
cumpre-me certificar, de conformidade com a. 
petição retro e seu despacho, e aos ditos livro·s 
me reporto e dou fé nestl:l. Cidade da. Cbristina. 
Minas e coma.rca do mesmo nome aos 6 dias do 
mez de D~zembro de 1884.-E eu João Candido 
Nogueira, secretario da eama.ra, o escrevi, coa .. 
feri e assigno. 

Jollo Oanàido Nogueira. 

N. 5.- Illm. Sr. Juiz de paz, presidente da 
mesa. eleitoral desta pa.rochia.- Diz o major 
José d~ Andrade J unqueira •. el.eitor. p~r esta 

V. S. mande que o escrivão deste juizo lhe cer~ 
tifique ao pé desta os seguintes itens: fo •. quaes 
os juizes de paz eleitos neste quatriennio, por 
esta parochia. ~ 2°, si é oU: não fallecido ai~ 
gum d'aq uelles 1 3°. :finalmente · havendo 
aquella vaga, qual o supplente que o ~ubsti
taiu na mesa eleitoral de f o de Dezembro pas• 
sado e si o presidente da mesma. lhe deferiu jq~ 
ramento ou posse. especial perante a. mesa pa.r~ 
a.quelle fim, OU Sl esse Bupplente tomou posse 
perante qualquer autorid~~tde ]oQal ou ai jâ ·a. 
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tinh~ tomado perante a Camara Municipal res-
pectiv~. · · 

' .A.me1·ico .Ribeiro, escrivão de paz, que o 
escrevi. 

Copia.-. Acta da organização da mesa. 
Aos 30 dias do mez de Nov~mbro do a.nno de 
1.884, nesta freguezia. de Nossa Senhora. da 
Conceição do Rio Verde. municipio e comarca de 
Baependy , provincia de Minas Geraes, na 
ig-rej~ matriz, comparecer-am os cidadãos Joa
quim José Bernal"des, i" juiz de pa.z e presi-
c en e a mesa e e1 ora. , nton10 1V1o •. 1~ 
beiro da Carvalho, 2° juiz da paz, tendo fõlllc~ 
cido o 3° juiz de paz AntoniC> Teophilo de Oli-. . . 
vincis. o 4o juiz da paz F.r~ncisco José d~t Silva. 
Simões, o presidente convidou o eleitor Antonio 
Bernardes dG Oliveira para substituir aos Illes
mos, o nl!O comparecendo o 1o supplenta Anto
nio Gabriel Pinto Ribeiro tendo officie.do nõ:o 
poder comparecer por enco!llmodos na Íõlmilin, 
e n!o comparecflndo tnmbam o 3° o 4° supplan. 
tes JolEa Co.ndido da. Casto. Junqucil'a o Jo~ê 
Tobias da. Cost.aJ111.nquoir,1, o os quo.ei commu
nicaram mto poder comparoeor, e eat•tndo pre
senLe o 2o supplente c:1.pitíto Gabriel Josa dn. 
Coatu. JuRquei1·a convidou no n.lforoa 1lll.rti
nia.no Ribezro da Silva como eleitor d~ paro
chia, parn substituir o i 0 supplonte. o qual 
aceitou: mes!l.rios q11o com o presid,~nte ;jd. r e
ferido constituam a mesa. eleitoral para dii·igi-. ~ ~ 

de realizar-se para deputado i Assembléa Ge-
1"8.1 por este Uo districto. Em seguida. occapan
do cada um seus logares o presidente declarou 
installada a mesO\ eleitoral , e convidou os 
membros presentes à comparec<3r no dia. se
guinte às 9 horas da. manhã, p~ra darem começo 
aos. tt'aba.lhos da. eleição, declarando mais que 
no dia design ado pela lei se :âzera a convoca
ção dos eleitores e · bem as~im dos juizes de 
pa.z e supplentes, e que em ii;ell. poder estava a 
lista dos cidadaos el eitores por- esta pa.rochia, 

v . t.-43 

José Carlo:s de Sei:tas Rebello, secreta1·io da 
Carna.ra. Municipal desta cidade, etc.-Em vir
tude do r~querlmento e despacho retro, certi~ 
fico que, l"Cvendo no arcbivo da <:amara, no 
livra do lançamento dos termos de juramento e 
posse de e!llprega.dos, no mesmo á. íl. 145, ao 
verso se vê lançado o termo de juramento d() 
teor s~gainte :-Termo àe jura.mento e posse 
que prestaram os juizos de paz, qúe têm de 
scrv1r no eorren e qua r1enmo e que compa
receram para ta.l :fim. Sendo oa seguintes ci
da~ã~s :7 Jo.aquim José Berna.rdes e. 4-ntonio 

paz da Conceição do Rio Verde ; Anjonio Carlos 
Nogueira de Pai-v-a. e José Pinto Ribeiro, 4o e 2° 
jni~es de pa.z da freguezia 'da. Encruzilhada.; a.l .. 
feres Joil.o Ribeiro àe Anàrade, Evaristo .Alves 
Pereira, José Joa.9.uimAlves Parana.hyba e alfe
res Lucio Marcelhnno de Araujo, fU, 2o, 3') e 4Q 
juizes da pa?. da freguozia do S. Tbomó. pelo seu 
procuriLdor capitão Antonio Diocleciano No· 
guaira, corno consta. dn. procuração que apresen
tou como procurador dos quntro juizos eleitos. 
Aos 8 dias do maz do Ja.netra de i883, nesta ci· 
d.ade dll Baependy, em o pi\QO municipal, a.bi pre· 
sente o Sr. capitüo Manoel BaptuJta Corrêa 
Nunes presidcmto da camo.ra, em se11ão da 
mesma, compareceram para. o fim do prastar 
juramon.to e tomar posse do cargo de juizes de 

· · • · ida-
dãos: Pela. fL"eguezia. da Con~Gição do Rio Verde 
o Sr. Joaquim Josó l>ernardes como primeiro 
juiz de paz e Antonio Olhio Ribeiro de Car
valho, 3 .o Pela f1•eguezia. de S. Sebastião da. 
Encruzilbado., o Sr. Antonio Carlos Nogueira 
de P aiva, como 4° juiz de paz c o Sr. José 
Pinto Ribeiro como 2. o Pela freguezia de 
S. Thomé das Lettras, representados pelo sen 
procurador o Sr. capitão Antonio Diocleciano 
Nogueira, como consta da· procnraçã:o que apre
sentou, os Sr.S. alferes João Ribeiro de A:n-
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drade primeiro~ Evaristo Alves Pereira, 
segundo ; José Joaquim Alves Paranahyba, 
terceir'o e alferes Lucio Marcelliano de Araujo, 
quarto. O Sr. presidente deferiu o juramento 
aos ditos Srs. jtti:z:es d~ paz aqui declarad~s! de 

de paz em suas freguezia.s ; assim juraram aos 
Santos Evangelhos em o livro delles e promet
teram cumprir. Do que para constar lavrei o 
presen e ermo em que se ass1gnam o r .. pr -
sidente e os juramentados depois de ~ido por 
mim José Carlos de Seixas Rebello, secretario 
que escrevi. M. B. C. Nunes, Joaquim José 
Bernardes~ Antonio Olivio..Ribeiro de Carvalho, 
Antonio Carlos Nogueira de Paiva, José -Pinto 
Ribeiro, Antonio Diocleciano Nogueira, E' o 
que consta do referido termo _ no dito livro 
aqui transcripto~ o que affirmo sob o juramento 
do meu cargo. Secretaria da ca.mara. muni-. • . 

9 A • 

Eu, José Carlos de Seixas Rebello, secretaTio 
que o escrevi e aqui transcrevi~ e dou fé.-

N. 7.-Illm. Sr. administrador geral dos 
Correios. 

. ac are oagu1m en o 1 e1ro a uz a 
bem de seus direltos politicos, e defender o seu 
diploma. de deputado geral precisa que V. S. 
lhe mande certificar : 1° si o cidadão Francisco 
de Oliveira Costa nomeado a f5 de Setembro de 
1884 agente do correio de S. José do Picu, ac
ceitou o dito emprego, delle tomou posse, e 
exerceu o mesmo emprego até a data. de sua 
exoneração; 2° si o mesmo agente recebeu 
os vencimentos que lhe competiam i 3° si no 

I , .., • • ~ • 

Certi:fieo em virtude do despacho retro, que o 
cidadão Francisco de Oliveirs Costa, foi, a 15 
de Setembro do anno proximo passado, nomeado 
agente do correio de S. José do Picu i não con· 
atando, porém, do liv1•o de matricula ter se ti
tulado e nem communiea.do haver entrado em 
exercicio. Em otllcio do 31 de Dezembro pro
ximo passado, no qual pedia sua exoneração, 
declarou ter se dado sua nomAaçlo por engano, 
pois qtte o indicado era Alexandre de Oliveira 
Co~ta, ~r foi no~e~do poL' acto de _9. de Ja-

um pedido de sellos e mais objeetos, feito a iO 
de Novembro passado, pelo ex-agente Mafra, 
della exigiu-se a prestação de contas relativas 
áquelle periodo, não tendo, portanto, o referido 
Costa. e::xercido.o emprego e nem recebido ven
cimento algum. E' o que consta dos alludidos 
documentos e arehivo da. repartição, a que me 
reporto. 

. Administração Geral dos Correios em Ouro 
Preto, 24de Fevereiro de'1885.-..o 2G offi.cial 
Carlos -4nt~n~o df! Santf!t Rosa. ' 

N. 8.-Illm. Sr. Escrivão da Subdelegacia 
e Juizo de Paz dâ. Freguezia. de São José do 
Picú.-Francisco d·Oliveira. Costa, a bem de 
seu direito, precisa que V. S. certifique em 
que data foi affixado o edital de convocação dos 

· lei ão de de utados á a · m· 
bléa geral legislativa, que teve lagar no dia i 0 

do corrente mez. -Sa:o José do Picú aos 27 de 
Dezembro de 1884. 

o 1 8 ' 
terino do juizo de paz e tabellião de notas nesta 
Freguezia. de São José do Picti, etc., etc. 

Certifico que affixei no dia. fo de Novembro 
do corrente anB.o o edital constante da petição 
supra. O ~eferido é verdade do que dou fé.
Sio José do Picú, 27 ele Dezembro de !884.-
0 escrivão ·· interino, Joao Jose àa Fonseca 
Soares. 

1.884. Folhas {.0- Juizo Municipal de S. José 
o ara.lZo, proVInc1a e mas eraes, a e • 

lião Castro • 
Autoação.- Portaria do meritissimo juiz 

mume1pa o ermo, r. ar n1ano on1o 
do Barros, anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Chris~o, de 1884 aos 17 ~ias do mez de !>&-

. 
Paraizo, provincia. de Minas. em meu cartorio 
autuo uma portaria do meritissimo Sr. Dr. 
Martiniano Antonio de .Barros, juiz municipal 
do termo~ como tudo adiante se vê : do que 
para constar faço esta. autoação. Eu, João Bel'• 
nardo de Castro, escrivão, que o escrevi e as .. 
signo.- O 2o tabellião, João Bernardo de 
Castro. 

Juizo municipal da cidade do Paraizo, i5 de 

Chegando a meu conhecimento e sendo-me 
apresentado pelo 2o tabellião desta cidade, uma . . . . . . , 

• c 

Vieira Carneiro, e despachada em data de hoje 
pelo 1° substituto deste juizo, allega.ndo-se o 
pretexto ou aproveitando-se de minha ausen• 
cia momentanea des_ta cidade, qua.ndo é publico 
o notorio quQ, estando em pleno exercício das 
funcgões do meu ca.rgo e presente nesta cidade 
ãs 4 horas da. tarde, de volta de uma. viagem 
urgente que :fiz depois da audiencia do dia f3 
do corrente, aproveitando-me do dia seguinte, 
por ser domingo e feriado, a bem dos direitos 
das partes, determino q.ue o referido ta.bellilo 
autoe esta. portaria. e Junte a ella a alludida. 
justifica~ão para proseguir-se em seus termos, 
perante a minha pessoa, devendo prevalecer 
aquelle despacho, as horas e logar designados 
para este serviço e as intimações das pa.rtes e 

. 
desobediencia. Era ut supra. O juiz munici
pal.-1l.fartiniano Antonio de Barros. 

!884.-Folhas 1°.-Juizo Municipal de S. 
José do Paràizo, provineia de Minas Geraes, 
2° tal>ellião Castro. Jnstifica.ção, tenente-coro
nel José Vieira C~rneiro, justificante, capitão 
Ale:Ia.ndre Marcondes do Ama.ral e outros, jus
tifi.cados.-Anno do Nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo, de 188~ aos i5 dias do 
mez de Dezembro do dito anno, nesta cidade 
de S. Jç~~ d~ l?~ra.izo, provincia de Minas, em 
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meu eartorio autuo uma petição, despacho, 
procuração assignada. pelo procurador do te
nente-coronel Jose Vieira Carneiro, advogado 
Tobias Pa.trieio Machado, e despachada. pelo 
me~etissim~ juiz mun~ci~al primeiro subs~ituto 

~ :. 

se vê ; do que para constal' faço esta autuação. 
Ea, Jo~ Ber~a.rdo de c:stro, .:_scrivão, que 

nardo de Castro. 
Illm.. Sr. jui.z municipal.-Diz o tenente

coronel Jose Vieira Carneiro, na qualidade de 
eleitor da. parochia desta cidade, por seu bas
tante procurador, o advogado abaixo assignado, 
que, para fins eleitoraes, precisa justificar pe-
rante V. S. o seguinte : . 

1.o Que a installação da mesa eleitoral da 
poroehia de ~ant:Anna ~o Sapocahy-mirim 

. 
~leitor Pedro Ferreira. do Rego, a mesa elei
toral foi com a urna. á sua. casa para receber, 
-como recebeu o seu voto. 

3.o Qr:ze não foram lavrados os termos res
pectivos no. livro competente, nem consta do 
mesmo que os eleitores que concorreram á 
eleição, assignassem seus nomes no dito livro, 
depois de votarem. 

4.o Que, tendo sido requisitados os livros da. 
eleição pelo D~. presidente da cama.ra para 
serem recolhidos ao archivo da~mesma ca.ma.ra., 
o juiz de paz presidente da mesa se oppoz a sua 

José· Vieira Carneiro, tenente-coronel da 
Guarda. Nacional deste município etc.: 

Por esta procuração por mim faita e assigna- . 
da, constituo meu procurador o advogado To
bias Patricio Machado, especialmente para pro-. . . - . 

o 

eleição a que se procedeu em Sant'Anna do Sa
pucahy deste termo, representando-me em to
d s c s 

Rosario, i4 de Dezembro de i884.- José 
Vieira Carneiro, eleitor desta. pa.rochia.. 

Reconheço a lettra. e :firma. supra. e dou fé. 
Cidade do Rosario, 14 de Dezembro de 1884.-
0 zo tabellião, João. Bernardo da Costa. 

Certidão.- Certifica que em virtude do con
teüdo da. petição e despacho nella proferido re
tro, nesta cidade do Rosario, . intimei em sua 
propria pessoa. ao mesa.rio C:1ndido- ~erreira. 

' . 
aio de Toledo e José .Ribeiro de Toledo, do que 
:ficaram bem scientes, e passei mandado para os 
demais mesarios e testemunhas e dou fé. Cida-
de dG Rosario, 15 .. de Dezembro de 1~84.- O 
escrivão, João Bernardo da Costa . 

111m. Sr.- Tendo sido intimado de ordem 
de V. S. para. a.ss1st1r ama.n ã à uma JUStl ca
ção, requerida sobre a eleição de Sant'Anna. do 
Sa.puca.by, venho communicar a. V. S. que não 
me é possivel coi."responder ã essa intimação, 
visto como o.cho-me em viagem, e sigo hoje 
para a cidade de Pouso Alto, onde devo estar 
no dio. 1.9 do corrente, afim de tomar assento na. 
junta. apuradora, como um dos membros della.. 
Deus guarde a V. S.- Paraiso, i6 de De· 
zembro de i884.- Illm. Sr. Dr. Martiniano 

~ . 
Nestes termos, requer que V. S. se digne deste termo . .;_ .A.lewa.ndre 

desig~r dia, h~r~ e logar par~ a. justifica.ção, Amaral. 
• I 

e dos mesarios, sob pena de revelia, e bem 
·assim das testemunhas abaixo arroladas, para 
comparecerem, sob pena. de desobediencia e as 
mais dá lei, portanto, pede a. V. S. digne mandar 
que distribuida esta se proceda na. íól."ma. re .. 
querida, subindo os autos ã conclusão do Dr. 
juiz de direito da. comarca., para julgamento, e 
entregando-se depois ao aupplicante indepen .. 
dente de traslado para della fazer o u:r.o que lhe 
convier. -E. R. M. 

Paraizo, 15 de Dezembro de 1884.- Coma
procurador do supplica.nte, o advogado, Tobiru 
Patrício Machado. 

Testemunhas: 
Francisco Ferreira do R~go. 

Silva. 
Alferes José Euf1•asio de Tolledo. 
José Ribeiro de Tolledo. 
D. A. Como requer. Designo o dia i7 do 

corrente. ao meio-dia, para ~a sala da Ca.m~ra 
- Municipal proceder-se a justi:fica~ão requenda. 

passando o escrivão o competente mandado. 
Paraizo, 15 de De~embro de 1884.-I. Ribeiro. 

Distribuido ao zo tabelião. Para.izo, 15 de 
Dezembro de i884.- O distribuidor, Silva 
·Saft.tos. 

• 
de 1884.- llf. Barros. 

Assentada.- Aos 17 dias do me: de De· 
zembro de i884, nesta cidade do Paraiso, em 
a casa da camara municipal, ondo eu escrivão 
dG seu cargo ndiante nomeado fui vindo, 
presente o moritiRsimo juiz municipBl do 
termo Dr. Mnrtininno Antonio de Barros, 
u.hi presente o justificanta representado na 
pessoa de 11eu advogado Tobias Patricia Ma
chado, e o justificado mean.rio Manoel Ro
dri~tlGS de Azevedo, o ~~ouxiliadoa maia me
sartoa notific11dos, o mesmo juiz juramentou e 
inquiriu as testemunhas, cujos nomes, costumes 
e ai tos se seguem: do q_ue para constar faço 
este termo. Eu, Joa:o l3erna.rdo do Castro, 
escrivíl:o, que o escrevi. 

i,a. Testemunha.- José Ribeiro de Toledo, 
natural desta cidade e residente no distr~cto de 
Sant'Anna deste termo, casado, empregado pu
blico, aos costumes disse nada, teste~unha ju
rada. aos Santos Evangelhos em um livro del
las, em que poz a. sua mão direita·, prometteu 
dizer a verdade do que t~o~besse e lh.e f?sSEt 
perguntado, e sendo inquend? so.bre os art,?-go& 
da petição retro. Disse ao pnmetro que fo1 es
crivão ad hoc do juiz de pa.z de Sant'~nna. do· 
Sa.pucahy, na installação da mesa elet~ora.l da 
mesma pa.rochia, ·-por isso sabe de sciencia pro .. 
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pria que a preferida installação e organização da f tres mesarios foram a. su:t. casa ·com a urna 
mesa teve lugar no dia primeiro do corrente para tomarem o seu voto, visto não poder ir a 
mez, e não no dia trinta de Novembro pro::úmo Igreja pelo seu estado enfermo; e que os pro
passado. Disse mais que servira de escrivão prios mes::~rios Manoel Rodrigues de Azevedo e 
ad hoc no referido :teto sem ter prestado o de- Candido Ferreira de Carvalho, tambem o mes· . . . . . . . . 
sidente da mesa, sendo certo que serviu outrao; 
vezes de escrivão interino daquelle juizo, e 

uando serviu na or a.niza ão da mesa. havia-
se demlttl o o referido emprego. Na a. mais 
disse deste. Ao segundo disse que sabe que 
a mesa eleitoral foi a casa do cidadão Pedro 
Ferreira do Rego, com a urna receber o voto 
deste, que por essa occasião achava-se doente 
e de cama, tendo sido a u1•na condusida pelo 
segun.io juiz de paz mesa.rio, cidadão Candido 
Ferreira de C::~rvalho, sendo acompanhado pelo 
presidente da. ni.esa e mais um mesario, o que 
soube é por ver e presenciar, sendo o outro 

• ::> n s o a m mo-
ria F.rancisco Ferreir:l. de Carvalho. Disse mais 
que nesse acto o presidente da mesa suspendeu . - . 
bar como recebeu o votó daquelle cidadão Pedro 
do Rego. Nada mais deste. Ao terceiro di~se 
que sabe por ver que os eleitores que votaram 
na 1 a. e e1çao nao assxguara.m seus nomes no 
livro competente e que elle tsstemunha fazendo 
sentir ao juiz de paz presidente da . mesa que 
eram necessarias aquellas assignaturas , o 
mesmo juiz lhe declaroa que as dispensava p0r 
não serem precisas. Nada mais deste. Ao quar
to disse que sabe igualmente que sendo reque
sita.dos os livros da eleição pelo Dr. presidente 
da. ca.mara para serem recolhidos ao archivo 
respectivo, o juiz de paz _preai?ente da mesa se 

. :::. 
pm· ·ter ouvido do proprio juiz de paz. Nada 
mais disse nem lhe foi perguntado. E sendo 
da n. la ra · 
Rodrigues de Azeve:lo para contestar e repel'
gunta.r a testemunha sobre todos os pontos de 
seu depoimento por elle foi dito que nada tinha 
a contsstar nem repe1•gunta.r, por ser verdade 
tudo quanto a testemunha disse. E por esta 
fôrma. deu-se por concluido este juramento, 
qne a.ssigna com o meriti~simo juiz o as partes 
de tudo dou fé. E eu José Bernardo de Castro, 
escrivão, que o escrevi.- Em testemunha da 
verdade- José Ribeiro âe Toledo.- O advo
gaâo, Tobias Patricio Machado, MaMeZ Ro-
drigues de Ave.:edo. · 

2n., Testemunha. Alferes José Eufrasio de 
Toledo, natural de Pindaznonhangaba, e resi
dente nesta cidade empregado publico, casado, 
aos costumes disse nada ; testemunha. jul'ada 
aos Santos Evann-elhos em um livro delles em 
que poz a sua mão direita, prometteu dizer a 
verdade do que soubesse e perguntado lhe fosse 
E sendo inquerido sobre os s.rtigos da petição 

· de folhas disse. Ao primeiro, disse que estan
. do na· freguesia de Sa.nt' Anna, depois da ele i
. ção no dia. tres do corrente, soube por ouvir 

de Ca.ndido Ferreira de Carvalho e outros, que 
a mesa não foi instalada no dia 30 do mez pro-

. ximo pa~sado, porém que, ià.vrou-se a acta no 
dia immediato com data atrasada, üto é, do dia 
30. Ao segundo disse g_ue sabe r-or ouvir do 
proprio eleitor Pedro Ferreira do Rego, que 

' a elle testemunha o eleitor Pedro Ferreira do 
Rego, que deu o seu voto, mas não a.ssignou 
ew livro alo-um. Ao terceil"o disse ue estando 
com o presi ente da mesa o capttão Alexandre 
Marcondea do Amaral, viu em poder deste, os 
livros d:J. eleição. observando q_ue em um delles 
não se achavam as assignaturas dos elaitorea 
que compareceram a eleição, nem tão po11co o 
termo que recommenda a lei, e interrogando a 
respeito dessa falta, lhe .disse o referido capitão 
Alexandre Ma.rcqndes, que não era precisa 
essa formalidade tan~o que não man~ou lavrar 
o termo e nem tão pouco que os eleltoress as-

. o n . · p is ar m os seus vo o • 
quarto disse q_ue tendo entregado ao referido 
capitão Alexandre . ~arcondes: _um officio em 

da eleição para serem guardados no archivo da 
Camara, este se oppôz: a entregar~lhe, embora 
se propuzesse a dar-lhe recibo. Disse ainda que 
o mesar10 que serviu e secretariO; conversan· 
do a respeito das ireg11laridades da eleiçlo, 
disse a eUe testemunha que depois àa. elei9ão 
tirou as cópias respectivas, qae foram.assigna
das e entregues ao presidente da mesa; po1•ém 
que vindo este a esta cidade, voltou com novas 
cópias e apresentou ao mesmo para subscrevel• 
as e assignal-as porque as outras não estavam 
direitas,o que fez subscrevendo-as e assignando 
s~m que tivesse lido as mesmas. Nad~ mais 

ter o cap'i tão Alexandre Marcondes levado no
vas cópias para elle secretario assignar, mas 
sim que assignou as cópias feitas por elle mes• 
mo secretario contrafeitas pelo mesario Can
dido Justino Pereira.,sendo certo que por o1•dcm 
do mesmo· presidente d~ mesa elle socretal'io 
e:x:.Lrahíu cópias de termos e assigna.turas do 
eleitores de uma eleição procedida antigamente, 
visto que, na de que se tt·ata não houve esses 
termos e assignaturas, por haver o juiz do 
paz dispensado essa formalidade. E sendo dada 
a palavra a testemunha. para sustentar o seu 
depoimento, por ella foi dito que sustentava o 
seu depoimento e quanto a parte que foi con
testada, é provavel, pelo que · disse o proprio 
justificado, que houvesse engano de pal::..vras, 

ois ue arec u-lh · · 
referiu. Nada mais disse, nem lhe foi pergun
tado, e assigna com o meritissimo juiz e ás par
tes, e de tudo dou fé. E eu, João Bernardo de 
Castro, escrivão,que o escrevi.,;_A. J,i. Barros . 
--José Eufrasio de Toletlo-O.advogado Tobias 
Patricio lvi achado. - j}f anoel Rodrigttes de 
A:::e,edo. - Requerimento verbal : - Pelo 
advogado do justificante foi dito~ que não tendo 
comparecido as mais testemunhas, apezar de ci
tadas, e achando-se sufficientemente prov~dos 
os itens da. peticão inicial, desistia do depoimento 
das testemunhas que deixaram de com{'arecer, 
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e requeria que subissem os autos a collcluaão 
para. julgamento na. fórma requerida. no fine.l de 
sua petição inicial. O que tudo sendo visto o 
ouvido pelo meritissimo juiz foi deferido. E 
par~ ?O~Sta.r. fi?= este termo em que aasigna. o . 
E eu, João Bernardo de Castro, escrivão, quo o 
escrevi.- A • .Ll{. Bar1·os.- O advogado, To· 
bias Patricia . ilfachado. -Juntada:- Ao!'l 
17 dias do mez de Dezembro de i884, nesta. ci
dade do Parajzo, em meu cartorio, faço juntada 
estes autos de mandado e certidão, que adiante 
se vê. Eu, João Bernardo de Castro, escrivão, 
que o escrevi. 

O cidadão José Antonio Lopes Ribeiro, i o subs
tituto do juiz municipal do termo do Para.iso, 
na forma da lei, etc. 
. }\'fando a qualquer official de _justiça de~te 

' a.ssignado, a. requerimento do tenente-coronel 
José Vieira. Carneiro, dirija-se á freguezia de 

nt'A na des rmo hi cite Can.dido 
Justino Pereha, Rufino Brandin.o Pereira, Ma
·noel Rodrigues ele Aze't·edo e o capitãoAle.nn
dre Marcondes do Amaral. como presidente e . . . . 

~ a 
para comparecerem neste Juizo. no din 17 do 
corrente mez, ao meio dia.,· na sala da. camara. 

. municipal, afim de verem proceder-se a uma 
justificação sob1•e as nullidades que se derão na 
eleição a que se procedeu para um deputado â 
assembléa geral no dia. fo do corrente, sob pena. 
de revelia, estando igualmente para. compare
cerem no mesmo lugar, dia, hora e loga.r desi
-gnado, as testemunhas ~ran~isco Ferreira do 

' ·e Silvá, sob pena de desobediencia. e a.o man-
dante: O que cumpra,..;_Cidade do Rosario, i5 
de Dezembro de 1884.-Eu João Bernardo de 
Castro, . escrivão, que o escrevi.- . ibe,ro. 

Certifico aue em virtude do mandado retro e 
seu despachÔ fui á. freguezia. de Sant' .Anna. deste 
termo, do Paraíso, e ahi intimei Manoel Rodri
gues de Azevedo, Rufino Brandino Pereira., 
Candido J ustino Pereira, Francisco Ferreira, 
tenente-coronel Francisco Gomes Vieira. e Silva, 
assim mais foi intimado Alexandre liiareondes 
do Amaral, todas ficaram intimadas em suas 
prop~ias ~essoa.s que bem sciente~ :fica.~am. O 
· refer1do e verdade do que dou f e • -C1dade .do · 
Paraíso, f7 de Dezembro de 1884.-0 o:ffic1al 
de justiça, Joaquim Possiilonio de Mello. 

Juntada. . -Aos desoito dias do mez de Dezem
bro de mil oitocentos e oitenta. e · quatro, nesta 
cidade do Paráiso, em meu cartorio9fa.ço j11ntade. 
a estes autos o o c1o que a ta.n e se ve,
João Bernardo de Caslro, escrivão, que · o es
crevi. 

Tendo sido hontem intimado por mandado por 
.V. S. assignado para hoje ao m~io-dia. depor 
emumajustificaçã~ fe~ta: a. requer~mento do 1e
nente-c·oronel Jose V1e1ra Carneuo quanto as 

. irL'eg11laridades da. eleição c.l e Sant'Anna feita 
no dia. 1() do corrente mez, e não me sendo pos-
sível comparecer por achar-me incom.modado, 
.assim espero: que V. S. ~ttendendo_ aq _que :fica. 
exposto, me desculpará desta falta nvolun-

taria Fazenda da Boa Vista, 17 de ·Dezembro · 
de 1884.- Junte·se aos autos. Paraizo, 17 de 
Dezembro de 1884.- Barros. 

111m. Sr.capitão José Antonio Lopes Ribeiro, 
mui dignojui:r. municipal,! 0 supplente em exer-. . . . . . . 

Vai pagar o sello de 14 fls. sendo a. que se 
aogue em branco, Para.izo, 17 de Dezembro de 
188(1,.- O 2° tabellião O astro. . 

Aos i 7 dias do mez de Dezembro de 1884, 
nesta cidade do Paraizo, em meu cartorio7 faço 
estes autos conclusos ao meritissimo Sr. juiz de 
direito da comarca. Dr. Lobato. Eu, João Ber
nardo de C11.stro, escrivão, que o escrevi. 

Julgo por . sentença. a. presente justificação 
para que produza. os effeitos legaes, pagas as 
custas pela parte, a quem se entregará. esta. 
sem traslado na fórma da lei. Ficam gloza.das 
as intimações de fls. 14 v., pois o o:fficial de 
JUS lÇS. S em a. i i CnCI3. e a CO U 
fórma. dos arts. i92 e 193 do regulamento de 
custas. Volta a esportula .. Pa.raizo, 17 de De-

Negreiros Lobato.-Publicação.-Aos 17 dias 
do mez de Dezembro de i884, nesta cidade 
em meu cartorio façG publicação do despacho 
retro. u oao ernar o e as ro, escr1vao 
qu11 o escrevi. .: 

Termo de entrega.- ~· ~og~ ,f;a.ço entrega. 
,destes autos a.~ jastificante. E .eu João Bernardo 
de Ca!jtro,escr1vão, que escr.~~,i ·:~:~ , ' · 

ACTA. EM i 7 DE !'tiARÇO DE 1885 

Presidtmcia ilo Sr. M orei1·a de Barros 
SU.MMARIO,-,\etas cleitoracs.- ExPEDrENTE.-Pareeores 

das eommissüos do inquorilo 

A'f5 H horas da. manhã, feita a cha111ada, 
aeha.m-se presen es os rs.: oretra. e arros1 
Affonso Celso Junior, Valla.da.res, Costa Rodri· 
gues, Sinimbú Junior, Alcofo_rado J~nior, D~as 
Carneir"o, Barão da Leopoldma, Sllva Ma1a, 
Beza.mat, João Penido: Alves de Araujo, Leitão 
da. Cunha, Antonio Carlos, Mascarenhas, Cam
pos Salles, Prudente de Moraes, · Bernardo de 
Mendonça, Delfino Cintra, Barros -Cobra., Anto· 
nio Prado e Rodrigo Silva. 

Comparecem depoi~ da ~hamada os Srs .. : 
Cruz Eufrasio Corre1a., Miguel Castro, Rodri
gues' Alves Mares Guia., Gomes de Castro, Soa· 
res Coelho 'de Almeida., Barão do Guahy~ Cas
tri~to, Henriques, A~mei~a Oliveira, Schutel, 
Araujo Pinho, ArauJo Goes, Alfredo Chaves, 
Affonso Penna, Carneiro da . Cunha, Da.~ tas 
Góes, Olympio ~e Campos, Gonçalves Ferreua, 

a.c- owe , 1 . ~, • 
Affonso Franklin Doria., Salgado, Alvaro Cami
nha, A~gusto Fleury, Sigismundo, Maciel, Ca;. 
margo e Zama. • 

Faltam, com causa participada, os Srs.: 
Bento Ramos, Epaminondas e Padua Fleury. 

Faltam, sem causa participada, os Srs. :_ An
drade Figueira, Adriano Pi~entel, ~ntomo da 
Siq_ueira, Bezerra Cavalcanti, Bulho_es, Carlos 
Pe1xoto, Candido de Oliveira, Carne1ro ?a R~
cha9 Diana, F. Belisario, Francisco Sodr~, Feh
eio dos Santos, Ferreira. de Moura, Joaqwm_ P~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1405- PÃjgina 2 de 20 

Sessão em 17 de Março de i885 

aro, José Marianno, Joaquim Tavares, Louren~o 
de Albuquerque, Leandro Maciel, Martim Fran
cisco, Montandon, Ribeiro de Menezes. Silva 
Ma.fra, Satyro Dias, Ulyssel5 Vianna e Vis~onde 
de Soa.za Carvalho. · 

Ao · ~io-dia o Sr. resident de Iara não 
haver sessão. 

O Sa. f o Sr.cB.ETÁIUO dà conta. do seguinte 

Offieios: 

Do i 0 secretario do ·senado, de 16 do corrente, 
i'emettendo a proposição. que autoriza. o gover
no a vender ao concessionario da estrada de 
ferro projeetacla. entre Vargem Alegre, na pro
víncia da Bahia, e Cachoeira. das Panellas. na 
de Minas Geraes, ou á em.preza que para. tal :fim 
ae orgànizar, seis kilometros de terras devo
lutas de cadalado·aa referida estrada, nas mes-

a v ei a em oc1e-
dade Colonisadora de Hamburgo, á qual o se
nad~ não poude dar seu consentimento. -

Do mesmo. de igual data, devolvendo a propo
sição, ã qual o senado não póde dar seu con
sentimento, declarando que os 'uizes de direito 
e esem arga o~es que s~rvuem nos d1stnctos 
das Relações ·'de Goya.z e Cuyabã, gosarão do 
predicamento àe'um·terço de antiguidade.~In-
teirada. .. 

Do ministerio do impe~o, de 16 de corrente, 
declarando; em r~apõita·-ao officio de i:l do cor
rente, que \)Or telegrammâ dirigido ao presi
dente de Minas Geraes requisitára a ·re
messa do livro das actas e o das assignaturas 
dos eleitor~s na eleiçio .de deputados,. eff~ctuada 

do ex ... preaidente de Pernambuco relativo ao 
processo eleitoral~ acompanhs.do de outros do
cumentos -referentes a eleição do 1 o districto de 
Pernambuco. - A' fa. commiasão de inque
rito. . 

E' remettids. ã mesa a a.cta da. eleição do 
Bom Jesus de Meiras, do H 0 districto da Bahia. 
-A' _2& commissão de inquerito. 
E~ lido e vai a imprimir para ser dado á dis

cuasllo o seguinte parecer da 2• commissio de 
inquerito, annulla.ndo diploma: 

N. 96- i885 
P1"oeincia de Sergipe (4o districto) 

A 2• commisslo de inquerito, tendo estudado 
a! eleiçõe.s do 4° districto da provincia de Ser-

. 2. o Qae sejam reapelll&bilisados o presidente 
e os membros da junta apuradora, que delibe
raram a exclusão do collegio da Capellti.; 

3. o Que seja reconhecido e proclamado depu
tado o Dr. Joaé Luiz Coelho eCa.mpos, annullado 
o di lo i · 
Pimentel. 

Sala das eommissões, em f7 de Março de 1885. 
-Visconde de Souza Car.,alho~- Carlos 

no.- a p a s.- co ora u-
nior .- Alfredo Cha1Jes, vencido quanto á 
segunda conclusão.- Alberto Bezamn.t.-Leo
poldo de Bulhões~ vencido.- A. · CarZos.
Schutel. vencido. 

São lidos e vão a. imprimir para serem vota
dos na fórma do· regimento, os segui.nt~s 

PARECERES 

N. 97 -i885 • 

Oôrte (1.~ districto) 
A 2a commissão de inquerito, tendo estudado . 

attentamente as elei ões do i 0 districto do mu-
n1cip1o neutro e resolvido, por maioria. de votos, 
que ·não prevalece a incompatibilidade allegada. 
contra o candidato mais votado, e hem assim - . . 
parochia da Lagôa, é de parecer que : 

i. o Sejam approvadas as eleições do f o dis
tticto da eôrte ; 

2,0 Seja reconhecido e proclamado deputado 
o Dr. Alfredo Camillo Valdetaro. 

Sala das eommissões, i7 de Março de i885.
CarZos Affonso.- A. Carlos.- O. Salles.
A~be-t"to Bezam.at, vencido qna.nto ã incompati· 
bilidade.-Alcoforado Junior, vencido quanto .. . . . . . . . 
conde de Souza Car-oalho, veneido quanto á 
eleição da L~gôa.- Schutel.- Leopoldo de 
Bu~hões. 

Ernendas ao parecer sobre a e'leiçüo do 1.0 dis-
. · tricto da. · c8rte 
f. o Que não sejam apurados os votos da. 

4& secção da. Lagôa., na qual não houve acta 
formalizada nos termos da lei eleitoral ; 

2. 0 Si pa;ssar a primeira emenda, seja reco
nhecido e proclamado deputado pelo 1° districto 
o Dr. Antonio Ferreira. Vianna, que foi o mais 
votado; 

3.o Si não passar, sejam declarados nullos 
os votos dados ao Dr. Alfredo Camillo Valde
taro, por incompative~ . e proceda-se a nova 
eleição no 1.0 districto eleitoral da côrte. 

Sala das commisst>es em 1.7 de Março de f885. 
- A. Figueira. 

N 98-
• e as eon a 

vicio ou nullida.de que a invalidasse, aendo 0 Pro'Oincia de S. Paulo (5° districto) 
~esultado final da. votação o seguinte: A 2a commiss~o de inquerito e:.ta.minoa as 
Dr. José Luiz ~alho e Campóa... ... • • 392 authenlicas e mais documentos relativos á. elei~ 
Dt. Sancho de Barros Pimentel. ·. . • . • • • 348 ção do 5° districto da provincia. de S • Paulo, 

Ajunta apuradora conferiu diploma &o se- verifi.cando que o processo eleitoral correu em 
gundo votado1 não contemplando .na apuração todas as parochias regularmente, com excepção 
o collegio d& Ca.pella9 sob fundamentos, que a da parochia de Nossa Senhora dos Remedios da 
éommissão julgou improcedentes; e, portanto~ é Ponte do Tieté, em que a mesa. foi a.rganizada 
de parecer : . . por eleição. 
. . .f. o Qu~ sejam approv:adas . todas as 3le~ções , Em ~- Pedro do Turvo a acta do 20 escrtt'"' 
ao·.{o diatrieto da província de Sergipe; tinio deixou de ser transeripta pelo escrivão 
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do juiz de paz, Costodio Ribeiro de Castro, por 
motivos improcedentes. Isto poato,é de parecer 
a eommissão: 

f. o Que o dito escrivão seja submettido a. 
processo de r~sponsabilida.de ; . 

acta. dous o:fticios do presidente da mesa elei
toral da. 3• secção da parochia do Espirito Santo 
a que se refere a mesma. acta, com a cópia. do 
officio á. este presidente dirigido pelo presi
dente~ junta. em i9 d? corrente ; ~ certidão 

. ' 
eepção da pa.rochia de Nossa Senhora. dos Re-
medios, as eleições de todas as parochias do 
5°di.stricto • 

3.0 Que seja. reconhecido e proclamado depu
tado o Sr. conselheiro Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo, visto ter reunido e. maioria absoluta 
de votos. _ 

Sala da 2a eommissão, 1.7 de Ma-rço de 1885. 
- Leopolrlo de Bulhões, vencido quanto á 
fa. conclusão e validade da. eleição de S. Pedro 
do Turvo.-C. Affonso, ta.mbem vencido quanto 
á eleição de S. Pedro do T1!1'vo.--A.. Carlos. 
-C. SaUes.-=- Alco(orado Junior.- AXfrerlo 

a'Des .- er o ezama .- c u e • 
O SR. PRESIDENTE dá. a seguinte ordem do 

dia para i8 do corrente : 
otaça.o os pareceres : 

N. 89. Reconhecendo o Dr. José 
deputado, pelo 3° districto do Ceará. 

. . 
pelo 1.3° de Minas Geraes. 

N. 9L Reconhecendo o Dr. Justiniano das 
Chagas, pelo 6° da. mesma provincia. 

N. 92. Reconhecendo o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da Luz, pelo U 0 da mesma. provincia. 

N. 93. Reconhecendo o Dr. Leopoldo Cunha, 
pelo 2° do Espírito Santo. 

N. 95. Reconhecendo o Dr. Bezerra de Me
nezes. pelo 3° da côrte • . - . 

Si houver tempo : 
Discussão dos pareceres : 

. . 
• • u n a 

Dr. Severino Ribeiro e ·reconhecendo o Dr. 
Itaqui, pelo 3o districto do Rio Grande do Sui. 

N. 85. Annullando o diploma do Dr. Amaro 
Cavalcanti e reconhecendo o Dr. Antonio 
Pinto, pelo 2o do Ceará. 

N. 94. Annullando o diploma. do Barão de 
Ana.dia, e ma.ndando proceder ã nova elei~ão. 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O P.UU:CER N, 95 
-1885, SOBRE A ELEIÇÃO DO 3° DISTlliOTO 

DA. CÓRTE 

Junta apuradora do 3° distrieto eleitoral da. 
côrte em 23 de Janeiro de 1881. 

Illm. e Exm. Sr.- De conformidade com o 
185 do decreto n. 8213 de 13 

de Agosto de 1881 a junta. apuradora deste. 
districto eleitoral tem a honra de passar as 
mãos .de V. E::t. a cópia. authentica da. acta. 
da. apuração dos votos para. a aesembléa. ·geral 

. legislativa na eleição que .P~r este districto 
eleitoral, em segundo escrut1mo, teve lugar :no 
dia 4 do corrente mez. 

· Acompanham a. este officio um protest~ do
.. cumentado que fo1 ap1·esentado perante a Junta 
· pelo Dr. João Evangelista Sayão fle Bulhões 
·Cal"Va.lho e do qual não tomo11 a mesma junta 
eo~ecimento, . conforme co~sta. da cópia d.J.'. 

depu,ado a Assemblea Geral Le'gislati-cir. . 
pe~o 3° districto eleitoral da côrte, na se
gunda e~eiç~o que te-oe logar em 2° escrta-
~mono ~a e a ' 

Aos 23 dias do 'mez de Janeiro do a.nno de 
i885, ás U horas ds: manhA:, no edificio das es
colas publicas da praça de D. Pedro I desta 
côrte, logar designado pelo Governo Imperial 
por portaria do Ministerio do lmperio de 4 de 
Dezembro de 1884, reunida a junta apuradora, 
composta do conselheiro Bento Luiz de Oliveira. 
Lisboa, como presidente, e dos diversos presi
dentes das mesas eleitora.es deste 3° diatricto 
eleitoral, como membros da. mesmajunta, os 
aidadãos: Dr. João Fra.nklin de Alencar Lima, 
Dr. Luiz Gaudie Ley, Dr. Ataliba Montezu.ma 
de Moura Ribeiro, Dr. Joio Pereire. . Lopes, 
Dr. Adolpho Manoel Mourão dos Santos, Au
gusto Casar Ramos, Manoel Candido de Leio, 
Severiano Antonio das Chagas, Carlos José de 
Azeve o g aes, ra.ne1sco erreu·a am
pos, Justiniano Cardoso de Carvalho, Lucidio 
José Ce.ndido Pereira. do Lago, tenente-coronel 
Carlos Martins Pinto de Brito, tenente-coronel 
José Manoel da Silva Veiga, Laza.ro de Oliveira 
e Silva, Dr. He:nrique Rica.rdo O'Reilly e 
Anastacio José da Rocha, declarou o presidente 
inata.llada a janta. pa:a. os trabalhos da. apu: 
ração da segunda • ele1ção, 9.ue! confor~e fo1 
determinado no dia da pruneu-a reunião da 
mesma junta, teve logar ·· no dia 4 do co;rente, 
em 2o eserutiniot concorrendo os doUS.·Cldadios 
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:m.sis votados na. pl"imeira eleição, Drs. Adolpbo 
Bezerra de Menezes e João Evangelista. Sayão 
de Bulhões · Carvalho. O presidente nomeou 
para secretario o Dr. João Fra.uklin de Alencar 
Li.Ina, que já havia sido designado para os 

balhos da. cimeira reunião e de ois de in-
sts.llada. a junta, compareceu o presidente da 
m.esa eleitoral do 2u districto da freguezia do 

-Engenb.o-Velho, · ta. s~cção. M~noel Mareos 

um envolucro contendo duas eedulàs com o 
·nome do candidato Dr. João :Evangelista Sayão 
de Bulhões Carvalho, as quaes foram remetti
da.s à. junta e vão ser enviadas ao presidente 
da. Camara dos. Deputados ; e, :finalmente, a acta 
da 2• sec ão da arochia de S. Christovão 
noticia de UID. cartão sem nome qua quer, o 
qual cartão não foi remettido á junta. · Con
cluído o que, e verificado que. o cidadão Dr. 

., 
recer sómente o cidadão Jacintho José de de votos sobre o seu competidor Dr. João Evan
Sa.nt'Anna, que fazia parte da junta. O gelista Sayão de Bulhões Carvalho resol
presiilente da junta., dando conta das di- · veu a junta expedir diploma ao referido cida
ligencias que havia feito para. a apl'esentaçã.o dão Dr. Adolpho Bezerra. de Menezes, eleito 
da authentica da mesa eleitoral da 3a. secção deputado á assembléa geral legislativa pelo 
da parochia. do Espírito-Santo, leu a cópia 3° districto eleitoral desta. eôrte ; remettendo· 
do officio que a 19 do corrente dirigiu ao se-lhe cópia authentica desta acta. da aparação 
presidente da dita . mesa, Manoel Candido de dos votos, com o respectivo officio; mandando 
L~ão e b!m assim os offieios que lhe dirigira o tambe~ a. jun~ ue pelo t9:bellião de notas 

e a junta toma.ndo9 conhecimento dos mesmos, selheiro presidente, fosse em seu livro de 
deliberou que fossem todo3 remettidos a0 pre- notas transcripta a presente acta da qual tem 
si dente da camara dos de utados, com a có ia de ser· e::ttrahidas, além da ·á mencionada. e ue 
desta. acta que tem e e ser 1r1g1 a.. m se- tem e ser 11~1g1 a ao eputa o e etto, mru.s 
guida. o cidadão Dr. João Evangelista. Sayão de duas cópias, uma para ser remettida ao mi
Bulhões ~arvalho, apresentou á j_:unta. um pro.. nistro do imperio e outra ao presiden~e da 

' o :mesmo protesto tomado em consideração, 
sendo pela junta. resolvidos os pontos ou ques
tões que levantara, accrescentando que com o 
m.aior respeito protestara tambem contra a in
terpretação- que acabava de dar o conselheiro 
presidente da junta sobre o modo de se contar 
os vo~os em separado ; sendo que, no entender 
delle protestante, deviam os votos em separados 
ser ad~cio~aÇlos aos outros apurados. sem con-

.D.imemente não tomar conhecimento da materia 
do mesmo e remettel-o ao presidente da Camara 
dos Deputados com a cópia desta acta que tem 

e ser env1a a. assou-se apuraçao, sen o 
lidas pelo Dr. secretario todas as actas apre
sentadas, ·as quaes foram examinadas pela junta 
que deliberou que fossem to:las ellas apuradas~ 
-por entender que estavam regulares, e que, si 
alguma reclamação se podesse levantar sobre a 
-eleição, incompetente seria a mesma junta 
para resolver; deixando de ser apurada a acta 
da. eleição da. mesa eleitoral da 3a secção da 
paroehia do Espirito Santo, por não tet· sido 
a. presentada nem poder sel-o em virtude das 
declarações do respectivo presidente .da. mesa 
-constantes dos officios de que a.nteriormente se 
trs.tou. -Foram designados escruta.à.ores o Dr. 
Ga ndie Ley para. tomar os votos dados ao Dr • 
.Bulhõas Carvalho, o Dr. O'Reilly para tomar 
-os votos dados ao candidato Dr. Bezerra de Me-. . . . 

os votos -dispersos que a.ppareceasem. Feita. a 
apuração, verificou-se pelo resultado desta que 
obtiveram: o cidadão Dr. Adolpho Bezerra. de 
Me11ezes 751 .e 7 . em separado ; e o cidadão 
Dr- João Evangelista Sayão de Bulhões Car
valho, 729 e 15 em separado, inclusive nestes 
os dous votos que pela mesa. eleitoral da fa. sec
ção da. parochia do Espirito Santo foram consi
derados nullos : · dando as di:fferentes actas 
noticia .· de seis cedulas .' em branco; dando 
a acta. da íreg11ezi& -da Guara.tiba. noticia de 

' mettidos o protesto acima indicado com os 
documentos que o acom.pà.nba.ram ; os officios 
do presidente da mesa eleitoral da 3a secção 
da parochia do Espírito Santo, tambem já 
mencionados, com a cópia do que a est~ pre
sidente dirigiu o conselh.eiro presidente da 
junta em 19 do corrente ; a certidão que ã 
janta ~presentou o presidente da mesa. eleitoral 
da ta secção da parochia do Espírito Santo - . . 
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An~nio das Chagas, J. C.P. do Lago, Carlos raes.aind.i qnando pronunciados em crime de 
Jose· de Azevedo Magalhães, Justiniano Car-1 responsabilidade. 
d.oso de. Carva.lh.o, tenent~oronel Ca:olos ~r- t Foi,. pois, illegal e inconstitucionalmente 
tin_B Pw.to de .Brito,, Jose Manoel ~a Silva orgamza.da a mesa que presidiu á. eleição da 
Ve1ga, Anastac1o Jos~ d~ Rocha, Atahba Mon- 3a. secção de S. Christovão e, incontest.avel
tezuma. de Moura. Rtbe1ro, Dr. Adolpho M~- mente, nulla. nos termos do art . 15 § 12 da lei 

.. ' ' ~ iro de 188t e a eleiçlutreranllll\itrne,------ - -
Manoel Cao.dido de Leão, Dr. João Pereira ella feita . 

. Lope:' '. Dr. L •. G~udie Le~. Neste caso a propria lei, que estabelece a 
n · d d 1 i - deter i ·. 

Bento Luiz de Oliveira Lisboa. manto das juntas apuradoras, ordenando-lhes 
João Franklin de Alencar Lima,secretario. que para o calculo dos votos atte:udam sómente 
Dr. Henrique Ricardo O'Reilly. ás authenticas das eleições feitas pera.nte mesas 

· Lazaro de Oliveira e Silva. legalmente organizadas. 
M;.anoel. M. F. do Castello. O art. i77 do regulamento com expressa refe-

- Severiano Antonio das Chagas. rencia á. secção 1", onde se acha incluido o 
·Lueidio J . C. P . do Lago. . art. 120, que prohibe ao condemna.do concorrer 
Carlos José de Azevedo Magalhães. á ~armação da mes~, reproduz a disposiç~o da 
Justiniano Cardoso de Carvalho. c le1 e a completa, cttando o art. 159 que du~põe 
Tenente-coronel Cados Martins Pinto de sobre o procedimento que deve ter a junt" em 
r1to. re açao as au n ic vo s qu ix 
José Manoel da Silva Veiga. de apurar por illega.lidade da mesa. 
Anastacio .José da Rocha. Assim têm com approvação do governo e da 
Ata.Iiba. MontezWDa de MoG ~ · - · -

·Dr. AdolphoManoel Mourão dos Santos. teraldalei todasasjunt.asapuradoras,sematten-
Augusto Cesar Ra.mos. ção ao decreto n.8308 de 17 de No:vembro de 1881 
Manoel Candido de Leão. ue, julgando conveniente cohibir os abusos 
Dr. João Pereira. Lopes. com que a gumns JUn s apura oras, a usan o 
Dr. L . G<.1udie Ley. do direito de julgar da legallidade da organi-
lllms . e Exros. Srs. pre3idente e mais roem- zação das mesas, retiravam o diploma aos ver-

broa da junta apuradora. · dadeiro~ eleitos a. pretexto de futeis nullidades, 
O Dr . João Evangelista Sayão 'de Bulhões restringiu a hypothese de duplicata, essa attri

Carva.lho, protestando contra a illegal organi- buição que sem limites nem distincções lhes foi 
zação da mesa eleitoral da 3a secção da paro- conferida pela lei e regulamento. 
chia de S. Christovão e contra a apuração in- E' que esse decreto, apezar das boas inten
devida. de cedulas em outras mesas eleitoraes, ções com que foi expedido para obviar abusos 
vem perante VV. EEx. exhibir os fundamentos · -occurrentes e escandalosos, ó duas vezes me
deste protesto e os documentos-que • , pretexto de i nterpretar 
para. que os tome a junta. na devida conside- o regulamento, altera e derrogao texto da. lei, 
r11ção no calculo a que vai proceder para a que o regulamento reproduz ; illegal -porque 
~ foi ex edido contra. ex rem. dia osição do 

Da. mesa da 3• secção da pS\rochia de S.Chris- art. 36 da lei' n. 3029, o qu eclarou ca.s-
tovão fez parte na gualidade de mesa.rio o ea- sada desde a ~ublicação do respectivo regula
pitão Alfredo Leopoldo de Moura Ribeiro con- manto, a attr1buição ao governo éoncedida no 
demnado nas penas dos arts. 166 e 167 do art. 120 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846, 
codigo criminal a. dous annos e um mez de de decidir as duvidas que occorrerem na exe
prisA:o com trabalho, multa e inhabilitação de cação da. lei. 
Gxercer emprego em virtude da sentença pas- Por motivos de somenos importancia, quan· 
sada em jalgado constante da certidão junta do comparados á gravidade deste, que a1fecta 
sob n. i. de inconstitucionalidade a organizaçlo da me· 

Pelo art. So da Cons·tituição do ·Imperio oa sa. da 3 .. sec.;io da freguezie. de S. Christovão, 
direitos politicos desse criminoso, que devia. se muitas juntas apuradorbs tem deixado de con
ach&.r recluso na. penitenciaria, estio au1pensos ferir diplomas com ap~rovação da. Camara dos 
até qu~ cumpra. o julgamento ou obtenha o Deputados; roaa o pet1cionario, embora encon
perdlo. . tra11e na organizaçio de outru mesas irregu-

0 art. 1• pr. e § 2o do regulamento n. 8213 laridades semelhantes, não tra&a de as ventilar 
de 13 de Agosto' de :1881 suspende e,o condem- agora, perante a. junta apuradora ; porque não 
nado nas enas de rialo ou degredo o exer- pretende apegar-se a argucias e apices de di
cicio doa direitos e e1tora.ea, em v1rtu e ·essa re1 o para 1nva a e · , tio ei-
disposição conatitacional, que é evidentemente vadas de um vicio tio evidente como esse que, 
o motiyo do art. 120 do mesmo regulamento que uma vez expo~to e provado, nio póde ser de 
pr~hibe aos juizes de paz e seus immediatoa boa fé contestado. . · 
concorrerem á forma.çlo de mesas eleitoraea si . E' assim que · não protesta o peticionaria 
estiverem condemnados por·9ualquer crime. Isto contra a validade da eleiçlo da 2& secção do 
a despAito das razões polit1caa que para ga- Engenho Novo, de cuJa mesa fez parte um ci
r&ntia. dn liberdad& das eleições inspiraram a da.dio mudado ha. mata de anno da freguezia, 
disposição do art. H9 do citado regulamento, entretanto sob um tal pretexto foi a um dos 
fa.eilltando aos juizes de paz e seus immediatos deputados eleitos por Sergipe negado diploma 
tomarem parte na formaçio das mesas eleito- para ser eon~erido com annullaçio de 42 votos 

V. 1.-44 
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ao seu e.."!!!~tidor; o actual presidente de Per
. nambuco. 

E' assim que o petecionario deixa passar sexn 
reparo a falh de menção na acta do i 0 distri-· 
cto do EnJenho Novo de terem os elt'litores 
ex 1 1 o os seus respect1vos tp omas antes e 
depositarem as cedulas na ama ; entratanto e 
esta l.lma. condição do exercicio do direito do 

• 
no i" dic;;tricto do Engenho Novo que o resultado 
d& eleição foi mais desfaV'ora.vel ao peticionario. 

Não lhe é, porém, possivel deinr passar sem 
protusto serem: contados ao seu competidor votos 
manifestameut~ illegitimos e nullos qne elimi
nados na fórma da lei. desaparecerá. a appa.rente 
maioria de 3 votos alcançada pelo seu con
tendor, ainda. considerando valida eleição da 
3& seêção da. fr~guezia de S. Christovão. 

A somma total dos oto dá. Sr r. Bezerr 
de Menezes 8}2 e ao peticionaria 799. 

Deduzidos dos 802 do Sr. Dr. Bezerra d9 
Menezes:· 

Ainda. quando a presença. desse sentenciado 
não inquinasse de nullidade todo o processo 
eleitoral da respectiva secção, esses dous vo
tos, que notoriamente suffngaram a. candi.:ia.
tura do Sr. Dr. Bezerr~, de,·em-lhe ser descon-
tados por ter ah1 o ti o a maroria de 7 votos; 

· 4.o O voto do propri.o Sr. Dr. Adolpho Be
zerra de Menezes, que, de encontro á disposi-- ... . . - . . . . 
Agosto, de 1846, votou em si mesmo na i a. sec
ção do 2° distrieto da freguezia do Engenho 
Velho onde não a.ppareceu cedula em branco e 
não foram suffragados senão o peticionaria e o 
mesmo Dr. Bezerra com 56 votos cada um; 
creando assim o mesmo-Sr. Dr. Bezerra. ille
galmente, uma nova vantagem sobre o petiGio
nario além da. que a lP-i já lhe concedia, dando 
a victoria ao mais velho no. caao de empate. 

an ao i io i · 
Além dos do·us.votos que constam da acta lhe 

fora.m dados na 1a secção do Espirito Santo e 
devem ser apurados, nos termos do art. 147 do 

, a m er:tar 
ser attendido o vot~, que na. 2a. secção da fre
guezia d9 S. Christovão appareceu em um car-- . .. . 

do regulamento que, mandando apurar em se- advers:1 destruiu, não declarando que nesse . 
parado o voto dado· a cidadão por troca augmen- cartão estava o nome do peticionario, como 
ta ou supressão do sobrenome ou appellido, prova o documento junto sob n. 2. . 
prohibe que sejam apurados a.quelles. cujas Este voto, não tendo sido dado pela fórma de-

. Slterações por troca augmento ou supressão terminada no art. 142 do regulamento n. 8213, 
forem no nome e não no. sobrenome ou a.p- · deveria nomaximorigor, ser toma.do em sepa
pellido ; · · rado, para. set• apreciado pelo poder verificador, 

Cumprindo notar que a maioria. da mesa., : eomo tem de sel-o a eedula. marcada. qne ap:•a-
que aseim procedia, era tão parcial quere- receu na. i• secção de S. Christovão contendo 
<ruflou-se a apurar ara o etieioD.'I l'io duas ce- o nome do Sr. Dr. Bezerra e a. trans arente 
u as com 1ge1ra troca. no so renome ou -que no sabido proposito do tornar conhectdo o. 

appelliJo, declarando peremptoriamente nullos seu vo&o. levou á urna um eleitor de lribau
estes votos que sómente pelo protesto da mi- ma, bem conto o voto assignndo dado ao peti-. " . . . . 
para. verificação da m~ioria para o diploma, zia dl) Engenho Velho. 
como é expresso no art. 147 citado; Deve·ae porém descontar ao p?ticionario o 

2. 0 O voto do eleitor José Gonçalves Chaves voto, que llie foi dado na freguezia. d'3 G-r.~ratiba 
Salgado cujo nome ni:o eonstava da lista. da em um envolocro contendo daas cedulas, na 
chamada authenticadu. pelo tabellilo e que, conformidade do art. i47 § 4° in fine rlo referido 
entretanto, segtzndo deelazoa a act:l, a pareial regulamento. 
maioria da mesa d11. i• aecçilo do Espirito-Santo Eliminados ao Dr. Bezerra de Menezes os 
permittiu que votasse fundando-~"e no art. 15 seis votoa supra. mencionados e ao peticionaria 
§ i7 da lei e 145 do regulamento que mandam esae de Guaratiba, o resultado final serà Dr. 
receber eedulaa depois de finda a chamada e Bulhões Carvalho 799-1, i98, Dr. Bezerra de 
a.ntes da abertura d:~ urn~t I!Ómente doa alei- Menezes 802-6, 796. 
tore~ que a ella. nlo ~iveram ncoudido. E, por Neste calculo o peticionaria, n!o podendo 
se aaber que era voto do Dr. Bezerra, foi-lhe admittir que a fraude logre prevalecer, deu 
recebida a cedula, a pretflzto de mud~tnça. da como liquido, á. vista do documente que apre
fregoezia de Sant'Anna, contra a dispoaiçlo do senta sob n. 3, que a honrada junta apur,,dora 
art. ~6 do regulamento : v~lO esse qu&, se não admittirá sequer um instai?-te a pos~i~ili-

deve ao menos ser descontado ao mais -votado 
ahi, que foi o Dr. Bezerra com a. maioria de 9 
votos; 

3. 0 Dois votos na 3• secção de S. Cbristovão 
dados um pelo cidadão Joaquim Luiz de Aze
vedo Costa que, segundo a .confiesão da aeta 
não é eleitor da 3• secção e não está com
prehendido na. disposição· do art. 145 do re· 
gulamento n . 82i3 de 13 de Agosto de 1881 ; 
outro. pelo sentenciado Alfredo Leopoldo de 
Moura Ribeiro suspenso dos direitos politicos 
e:~:'""'i da. senten·ça: condemnatoria. 

exito a esc&motagem dos livros da 3a. secção do 
Espirito Santo mal disf~rç -• da pela ignobil ap
pareneia. de um roubo simulado. 

Isto faz o petieionario sómente por mora
lidade; porque, ainda quando não lhe sejam 
computados os votos dessa. secção, continua a 
ter a maiot•ia, 9.ue lhe garante a ineontestwél 
nullidade da 3a secção da freguezia de S. 
Christovão p~lo vicio insanavel da. organização 
da mesa.. 

Não apurada. a eleição· da 3' secção do Espí
rito Santo e desprezà.da :na fórma da lei a au-
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thentica da. ~a. de .s. Christovão, o resultado i de Menezes, nunca. ab.andonando a ideia. de 
:fin:tl dil eleH;ao sera.: .Dr. Bulh.ões Carvalho 701., 1 apre~entar-se candiJ3:to a deputado pelo 3o 
Dr. Bezerra de ~e~ezes 693. i d1s.tl'1cto da. .c?~te se de1x:asse eolner em .dagra.n-

:reRdo esta pet1ça() a_ força.. de lllD. protesto, : te mcompat1bihdade. A clausula, porém, do con
.seJa qual for a resoluçao da Junh apuradora, o tracto social determinando que perante os 
petic:onarlO e• e Ja requer para que. mserl trl unaes e nas re açoes com o governo e os 
a ~om peten~e menção na acta da ap~ração geral, particulares só figurarot.m os dois eoncessiona
seJa, rewett1d~ com ella. e os dema1s documen- rios Dr. Alfredo da Rocha. Bastos e Iclirerico 

.. ~ .. , . .. 
-tados. 

Antes de concluir o peticionario passa a 
exhibir alguns documentos que, embora es
tranhos á. apreciação da junta apuradora, 
hão de neces~ariamente exigir atten.to exame 
da parte da augusta Camara dos Deputados na 
verificação dos poderes. 

Descobrem que o Sr. Dr- Be:z:erra de Me
nezes não poderia ser eleito deputado ainda 

uando houvesse alcan~ o a maiQria àos suf-
fragios; por quanto, como demonstra o docu
mento n. 4, torn&l.'a-se francamente no dia i1 
de . Setembro do anno passado um dos e~n:pl"e-

Vasconcellos, constituindo sociedale solid:1ria 
com. os conee:;sionarios Dr. Alfredo da Rocha 

r ico al"bal Pam lona e um seu 
sohrinho por nome Theophilo Ru.fi.no Bezerra 
de .M(:>nezes, em virtude de escriptura publica 
na qual os quatro socios declal"aram di'Oidi1· 
em partes igteaes a plenitude de todos os ·di
reitos e responsabilidades. 

Ora., essa. empreza de prolongamento da rua 
de Luiz de Vasconcellos goza., entre outros fa
vores, do que lhe confere a clau.sulu. 7a., aa 
qual o governo cede gl'atuitamente aos con
cessionarios a area, que a rua vier a occupar 
nos terrenos per encen es ao s · o na rua 
do Passeio e no morro de Santo ~tonio. 

Contavam além disso. os socios com tantas 

o 
.utilidade publica decretadas pelo gÇ>verno em 
proveito parti.culnr d'elles, que no contra.cto 
social não fazem menção de entrada. de capital, 
manifestando a intenção e esperança que a.u
trern de lucrar vendendo por mais de quatro 
vezes o valor os terrenos desapropriados ás 
freira.q do Convento da Ajuda por um preço 
que, devendo, seg11ndo a lei, indemnisat· in
teiramente o proprietario, pareeia não dar azo 
á esperança de tão exagerados lucros na vendi\ 
de taes terrenos. 

Não obstante conclue-se do documento sob n. 
5, que essa. empreza, favorecida. pelo governo 
tem alcu.nça.do taes beneficios que sobre a ga
rantia da hypothecil doa terrenos de~mpropria
dos conseguiu levantar o capi~al de 68:000$ 

· · se com a venda dos 
terreno!; em leilão espera amortizar a div1d·l 
em pouco tempo. . · 

Patrocinam easas desapropriaçõea na auali· 
da.de de advoga1os os Srs. Drs. Rodolpho ·Epi
phanio de Soun Dantas, Ruy Ba.t'bosa. e Sancho 
de Barros Pimentel, como se vê da. proour&';ão 
janta. p or documento sob n. ô; naiar.almente em 
attenção á circumstancia revelada. pelo docu
mento .sob n. 5 de .que a rna Luiz de Vas
concellos .perderá o nome do vice-rei para. ser 
honrada com o do Sr • . Senador Dantas. Poderá 
a.muitos causar estr.anheza que o Sr.Dr. Bezerra 

unioos que compareceram no dia. 30 de Dezem
bro ultimo a contra.ctar oom o Banco Comm6r
chtl o referido emprestimo de 68:000$, dá a 
explicação satisf.~ctoria do caso, mostrando que 
a sociedade era. pata regular a partilha dos 
lucros e não para vil" a. publico. Tão convencido 
estava o proprio St·.Dr. Bezerra de Menezes que 
torna.ndo-ae ·emprezario favorecido peb gover
no se incompaLibilisara com a posição de de
ntado. 
Está pois o Sr. D.r. Bezerra e Men~z~s for

çosamente incluido na. incompat.bilidade pre
vista. no art, 11 § 2° da · lei . n. 3029 de 9 de 

' para deputados os em preza rios que recebem da 
fú.zenda geral, provincial ou municipal qlU.l
u r auxilio · do ual ossam aufet•ir lucro 

pecuniario, nos logares em que os respecti
vos contractos tenham execução e durante o 
tempo delles. 

O peticiona1'io espera que a honrada junta 
aparador~~ •. procelendo na fórma. da lei atten
derã ás suas ,just :s reclamações e tomará o seu 
protesto na devida consideração. 

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1885.- Dr. 
João Evangelista. Sayão de Bulhões .Car"calh,>. 

Doc. n. ~·-. O _C!l-pitão Joã? José Zamith, 
serven ua11 1 
tabellião .do publico judicial e notas, escrivão 
do juizo municipal, privativo do de ol"phãos e 

· · · ta i la. de 
Nova-Fribr.rgo e seu termo, etc. 

Certifico qae revendo em m.eu cartorio os 
a.11tos de respo118abilidade em que é autoril a 
ju,.tiça e réo Alfredo Leopoldo de Moura Ri
beiro, d'elles a folhas cincoenta. e quatro veri!o 
consta a. sentença. do teor s~gtünte : - VisLoa 
os autos et cc:etera, d'elles consta, primeiro, 
que o réo Alfretlo Leopoldo de Moura Riboiro, 
ex•profesaor publico da escolu. do aexo m:11· 
cuhno da freguezia. de Nossa Senhora. do Ri· 
beir4o da Sebastianna, deato Termo, falsificou, 
no dia doua de Dezembro do :mil oitocentoa e 
setenta e trea, uma. a.cta de asarnea dit roapec· 
tiva escola, declarando promptoa om alguna es· 
tudos seis o.lamnoa quo nlo aó. como se võ dos 
dopoimentos daa teatemunha1, do folbaa onzo e 
folhas cincoenta I! um e documentos de folhas 
quatro, nlo avta.m compo.rec1 o que e ac 
como tambem desde algum tempo, apezar de 
matriculados, não a frequentavam; segundo, 
que durante o ·tempo gue exerceu o magia- . 
terio na referida. localidade tinha conducta 
irregular entregando-se a. 1 vicio d.o~. embria
guez; e terceiro, finalmente, gue, esgotada em 
agosto do anno passado uma. Heença, que lhe 
fora concedida, deixára. de assumir o exercicio 
de seu empr.ego· sem motivo .urgente e parti
cipado. Portanto, condemno o mesmo :réo Al· 
f'redo Leopoldo de Moura Ribeiro a dous a.nnes 
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e um mez de prisão com trabalho e multa de 
doze e meio por cento do · damno eans.do~ ou 
que poderia Ca.nsar, gra11 médio do artigo 
cento e sessenta. e sete do eodigo criminal, e 
a. perda do emprego ~m inhabilidade para 

" 

' Janeiro de mil oitocentos e oitenta e cinco. Ea, 
João José Zamith, subscrevi e a.ssigno.-1 oão 
:J osê Za.mith. 

Reconheço a. assxgnatura stipr-a.- Rio, 22 
de Janeiro de 1885.-Em testemnho da verdade. 
- F1·ancisco Pereira Ramos. · 

• o ' 
da. freguezia de S. Christovão. que se achavam 
presentes na occasião em que foram apuradas 
as cedalas da 2a. secção (escola. publica da 
Praça de D. Pedro I), declaramos e juraremos 
em juizo, si necessa.rio fôr, em como um cartão, 
que se encontrou dentro de uma. eedula, das 
que foram apuradas nessa secção, continha o 
nome do Dr. João Evangelista. Saylo de Bu .. 
lhõea Carvalho, tendo deixado de ser declarado . . . 
mesarios, apezar de ser reclamado pelo ftsca.l 
do dito Dr. Bulhões Carvalho e mais eleitores 
que se achavam presentes desta. e de outras 
aecçoes CUJO r a o ae ac ava n o,- 10 e 
Janeiro, 4 de Janeiro de i885.- Dr. Frnncisco 
Augusto de A'meida. - An.tonio Este'O(!o 
J.lla.rques ele Castro.- Dr. Jo1é Pereira 
Pe~oto. -Francisco Carlos Barroso • -
Ricardo Al'Oes ViUela.-Francisco dos Santos 

Auto de diligeneia. e deelara.ção • .Anno do nas· 
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mi
oitocentos e oitenta e cinco aos sete dias do 
mez de janeiro do dito anuo nesta Côrte, e na 
ma do Conie d'E11 n. 236, ~~de foi v_indo o 

. ~ ' 
Basilio Antonio de Moraes, Joaquim Bernardes · 
Pereira. Era o conteúdo do edital acima tran
seripto, ao qual me reporto. E neste a.cto foi
me mais ordenado pelo dito Dr. delegado que 
confrontasse a firma. do presidente Manoel Can
dido de Leão, com a do au.to de declarações por 
este prestado na terceira deleg-acia de policia; 
me parece ser elle. do mesmo punho pel9. se· 
melhança que existe e!ltre ellaa .. E nada ~~ven-

Pereira.-Jose Maria de Azevedo Velho.- dias do mez de janeiro do mil oitocentos e oi
SaZustiano P. A. Cibrllo.-Dr. Oa1·iualclo tenta. o cinco. Eu, Luiz Caot11uo da Silva, escri
Jose Oha1Ulntes. · vão ~ue o suh•orevi o a•signo.-Luiz- Caetano 

Doc. n. 3.-lllm. Sr. Dr. 3° delegado do ela S&l-oa. 
policia. dn córte.-Jolo Evangelista Saylo de! Documonto n. 4.-Antonio Joaquim de Ca.u .. 
Bulb~e~ Carvalho, requer a V. S. •e digne 1Dtl.1l· ta.uhedn Junior, Oftlcial d:~ Imperial 01·dem da. 
d:lr certificar ,orbo ,,;,;1, uer1Jr.&m o auto de deli- Roaa, t&belli~ publico de notas do 4., offlcio 
gencia a qae V. S. llrocedou no edit!ll aftlxado JIGit& oróte e cidade do Rio de Janeiro e seu 
;. porta tia eo.aa, ondo se fez a. eleiçlo para. munieipin, d11nnte a vida. elo respeetivo aer
deputados á aa•ernblêa geral no dia 4 .do ventuario vitalieio, Manoel Hilario Pires Fer· 
corrente mez, revendo o e~erivllo para ea1e fim rio, por Mercê de Sua Magestade o Imperador, . . 
pelo desapparecimento de todos os livros e pa
peis concernentes á mesma eleiçlo.-E. R. M. 
-certüique na íórma. requ3rida, o que cons
tar~ Côrte, 8 de Janeiro de 'i885.-M. Ca
rijó. 

Doe. n. 3.-Luiz Ca.eta.no da. Silva, serven
tua.rio vitalicio do officio de escrivão da tercei
ra. ·delegacia de policia. da Córte por · Sua Ma
g~stade o Imperador, a quem Deus Guard~ etc. 

Certifico que em meu poder e cartorio ·existe 
o auto do teor · seguinte: 

a e • 
rtiticó 9ue,revendo o livro n. 280 de notas 

deste cartor1o, nelle a fls. 28 se acha lançada e 
eseriptura que ora me é pedida por certidão e 
cujo teor é a seguinte : 

Escriptura de convenção, que fazem o Dr. 
Alfredo da. Racha Bast!lB e Iclirerico Narbal 
Pamplona. concessionarios do prolongamento 
da rua Luiz de Vasconcellos por decreto n. 8021, 
de 5 de Março de 1881, como Dr. Adolpho Be
zerra. de Menezes e Theophilo Rufino Bezerra. 
de Menezes. Saibam quantos esta virem . que 

·. 
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no anno do Nascimento de Noaso Senhor Jesus posteriormente designà.do, :ficarão reservados 
Christo, de !884, aos U de Setembro, nesta 35 metros _de frente, com o fundo que tiverem, 
cidade do Rio de Janeiro, neste cartorio, pe- para o soc10 Dr. Alfrédo da. Rocha Bastos como 
rante mim ta.bellião compareceram parte!! jus- bene1i~io_ de· s~a. idéa. E~ta. clausula, porém, 
tas e contratadas,simultaneamente, outorgantes só tera Vl~or s1 o luc~o hqmdo divic;ivel pelos 

por mutuo accôrdo,a.té que a rua. seja. entregue 
ao gozo publico, na. fót-ma do contracto assigna.do 

el s conceasionarioSJ com o overno im erial_ 
3.0 Si fallecer o socio Dr. Alfredo da Rocha 
Bastos, a empreza continuará. sob a direcção 
dos tres sobreviventes e do representante do 
mesmo Dr. que será. Manoel de Lima Camara e 
na. falta deste por Francisco Bittencourt da 

· Silva. Sa.rmetlto,aos quaes pela presente concede 
o mesmo doutor todos os poderes em direito 
permittidos, independentemente de :fiança. 4. 0 

Si falleeer o socío Ielirerico Nal'bal ?amplona, 
continuará. do mesmo modo a empreza sob a. 
direcção dos tres sobreviventes o da seu repre
sentante gue será. seu genro Theophilo Rufino 
Bezerra de Menezes nas mesmas eondicções e 
na falta deste pelo~ seus outros herdeiros. 5.a. 
Si ía.llecer o socio Dr. Adolpho Bezerra. 
de Menazes,continuará sempre a empreza cozn 
os tres sobreviventes o com o seu reprrsentante 
que ser o r. o o ap 1s a a.r1a e acer a., 
e na. falta deste por seus herdeiros. 6.0 Si fal
lecer o socio Tàeoph.ilo Ru:tino Bezerra cle Me
nezes, a.inda. continuará. a empreza sob a di
recção dos tres sobreviventes e do seu repre
sentante que será seu sogro lclererico Na.rbal 
Pamplona. 7. o Fica entendido que a.s disposi
ções relativas a quem deva representar qual
quer dos socios que fallecer podem ser altera
daa por verba testam.entaria do mesmo. 8. 0 No 
terreno do convento de Nqssa Senhora. d' Ajuda., 
·que pe~teneer a em prezá, em logar que será. 

. ·' 

Gonçalves da. Cunha Bastos.-E éra ~ste o 
contendo da escriptura aqui tta.n$cripta, á. qual 
ms re orto e de eu·o teor fiz ex.trabir a re-
sente certidão, que confer1, su. screvo e as
l!ligno, aos 13 de Janeiro de i885. Eu, Antonio 
Joaquim de Cantanheda Junior, ta.bellião, que 
subscrevi e asaigno.-Antonio Joaquim, Can· 
tankeda Junior. 

Documento n. 5.-Antonio Joaquim de Can
tanheda Junior, official da imperial ordem da. 
Rosa, tabellião ~ublico de notas do 4° officio 
nesta côrte e czdade do Rio de Janeiro e seu 
municipio, durante a vida do respectivo ser
ventua.rio vitalicio Manoel Hilario Pires Fer
rlo, por mercê de Sua Magestade o Imperador. 
a quem Deu.;; guarde. etc. 

Certifico que, revendo o livro numero duzen
tos e oitenta de notas deste cartorio, nelle a 
folhas setenta e nove verso se acha la11çada n. 
eacriptura que ora me ó pedida por certidfo e 
CUJO e ' • · 

.Escriptura de divida com hypotbeca que fa
zem o Dr. Alfredo da Rocha Bastos, lc[irerico 
N arbal Pamplon& e sua mulher, ao Banco Com
marcial, na. fórma. abaixo. Saibam quantos esta 
virem, que no a.nno do Nascimento de Noss.o 
Senhor Jesus Christo · de mil oitocentos· e Ol
tenta e quatro aos trinta de Dezembro, nesta 
cidade do Rio de Janeiro, neste cartorio, pe
rante mim, compareceram como outorgantes o . 
Dr. Alfredo da Rocha Bastos, solteiro, elcli
rerico Narbal Pamplona e sua ·esposa D. Ere-
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phila Rosa Pamplona, .OS doos primeiros con· I 6 de Setembro deste .anno, uma a vencer em 
cessionarios do prolongamento da rua de Luiz ' 6 de Março e a outra em 6 de Ma.io de 1885, 
de Vaseonc3llos; e como outorgado o Banco I endossadas pelos outorgantes, letras estas, 
Commercial do Rio de Janeiro;representado que são -parte da venda pelos mesmos outor
pelo direclor João Maneio da Silva Franco; gantes feita áquel!e, Emílio Gabel, na fórma 
ro ri$tarios residentes nesta cidade, reconhe- da escriptura la.vra.da nestas n.otas, em d<Lta de 

e1dos pe os propr1os, por mun e pe as testemu- de etem ro o corrente anno. e o outorga
nhas abaixo no1neadas e assignadas, do que dou do credor por seu l'epresentante foi dito qne 
fã_; P.erante as q~aes. pelos outorgante~ me 1 aceit,ava a presente e~criptu_ra, como aqui se 

extrajudicial á. rua. Senador Dantas no prolon· 
-gamento da rna Luiz de Vasconcellos, íregne· 
zia de S. José, desta. côrte, mencionados na 
pla.nta organizada p7los engenheiros Rossi & 
Irmão, datada. e ass1gna.da pelos outorgantes 
concessionariosemda.ta de hoje, comprehen· 
dendo os lotes de ns. i a 16, terrenos afo
-rados ao Estado na fôrma de sua respectiva 
carta de aforamento que fic'l depositada no 
banco outor do ; os de .ns. i 7 19 e 20. terre-
-nos com bemfeitorias (casinhas) desa~ropriadas 
ao espolio do :finado .Joaquim José Rodrigues 
Macha·io l'epreaenta.do pelo consu.lado portu-

' priação pelo juizo de direito da 1avara civel e 
cartorio do escrivão Paula Bastos, cujo auto de 
posse fica igu:1lmrmte em poàerdo banco outor· 
gado ; e os lotes 21 a 32, terrenos que faziam 
parte da chacara da rua Evaristo da Veiga 
n. 46, que fara desapropriada cineo setimas 
partes a Antonio de Siqneira Dias, José de Si
-queira Dias e sua mulher. e João de Siqueira 
Dias pelo juizo de direito da f a vara civel e car
torio do -escrivão Leite na fórma do auto de 
posse que tambem fiCa no banco outorg.ado, e 
as outras duas setimqs partes par compra feita. 
pelos outorgantes a D. Maria José cie Siqueit•a. 
Dias por eseriptuML em notas do ta.bellião Ma
thias, com etclusão dos lotes ns. i7, 28 :e 29, 
por já. terem sido vendidos em leilio no dia 23 

gantes vender esses terrenos quer em leilão 
quer particularmente, consultando previa
~nte ao outorgado, -applicando o pro· 
dueto d-as vendas na .amortização deste de
bito, intervindo. porém, -o outorgado credor 
nas respectivas escripturas e assignando-as. 'Ús 
i>utorgs.nt-es,{juerendo bem garantir ao outorga· 
do., além da já Teferida hypotbeea., caucionam 
a -este·duasletraa,um&de H :333$33~'8 .outra ·de 
igual quantia., aceitas p()r Emilio 'Gabei e 
endossadas pelo Sr. Rodolpho Marti, datadas ~e 

. ' 
diram lavrasse em minhas notas a presente 
escriptura, o que fiz pelo ajndante deste car. 
torio Jeronymo A. Guimarães, por me ser dis· 
tribuida hoje ; não se tendo pago sello por se 
haver feito nas l~tras a que esta. escriptura se 
refere, o que vi e dou fé, e lhes sen::lo lida, de
claro em tempo que a t>sposa do 2° outor
gante D. · Erephi!a Ros-a Pam plona, é r e pre
sentada · neste;, acto por s·eu marido c bastc1nte 

· · r - se acha r O'i" a-
da a fi. do livro n. 125 deste eartorio. Disse
ram, finalmente, os outorgantes e ontorgado, 
que a. presente hypotheca subsistirá. em todo o 
s u VI0 pr para garan Ir quaesqu u 
acçõ~s que por ventura se venha a realizar; e 
assig_na.m com .as testemunhas José Viriato 

Antonio Joaquim de Cantanheda Junior, tahel
lião, que subscrevi. Dr. Alfredo da Rocha .Bas
tos, lclirerico Na.rbal P>1mplona, João Maneio 
da Silva Franco, José Viri!l to Martins e Fran
cisco José Nunes. Era este o conteúdo da. es
criptura aqui Lranscripta, ao qual me reporto e 
de cujo teor fiz ex:trab.ir a presente certidão, 
que conferi, subscrevo e assigno aos 14 de Ja
neiro de 1885. Certidão, que conferi e por ~e 
achar conforme a subscrevo e assi n:> nesta c1-
dade do Rio de Janeiro, capital do mperio do 
Brazil·aos 14 de Janeiro do anno do Nascimen
to de Nosso Senhor Jesus Christa de i885. Eu . . . 

' lião, que o subscrevo e as:;igno.-Antonio Joa-
quim deCantanheda Junior. 

Docnmento n. 6. -,Antonio Joaquim de Can
tanheda Junior, serventuario do officio do 4° 
tabelliio de notas do municipio d~1 côrte, cavai- 
leiro da. imperial ordem da Rosa, ·etc. 

Certifico que, revendo o livro n. 42 de procn
rações deete cartorio, delle a :Bs. i 51 co nata. o 
instrumento do teor segninte : 

Procuração bastante que faz o Dr. Alfl•edo 
da Rocha Bastos e outro. 

Saibam quantos este publieo instrumento de 
procuração bastante vit'em, que no anno do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
i884, aos 3 dias do mez de Marco, nesta 
muito leal e heroica cidade de S. Sebastião do . . 

11 

em meu cartorio, perante mim tabellião, com
parecem como outorgantes o Dr. Alfredo da 
Rocha Bastos -e Iclirerico Narbal Pamplona, 
moradores nesta. cõr-te ; :r.eeonh ecidos pelos pro
prios. pelas duas .testamunhas ,abaixo assigna.· 
das, <lo que dou fé:; per.a.nte as quaes :por elles 
.foi ·dito que.., por este puàlico instrumento. no
mea:vam e constittriam ,seus bastantes .procura
dores aos Drs. conselheiro .Rod.olpho EpiJlha
nio de .Souza DantaS, Ruy Barbosa e Sancho 
de Barros Pimentel, especialmente para pro-
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moverem as desapropriações que forem preci
sas para o prolongamento da rua Laiz de 
Vasconcellos até á base do morro de Santo An
tonio, de q~e são conceasionarios pelo decreto 
n. _8021 de 5 de Março ~e 1881 ; substabelecer 

formar-me com a maior urgeneia sobre o se
guinte : 

1.0 Quaes os cidadãos que com. V. S. forma
ram a mesa eleitornl dessa secção, e quem ser
viu de secretario ~ 

todos os seus podares em dir,~ito permit
tidos, para que em nome delles outorgantes, 
como si presPntes fossem, possa em juizo ou fóra 

acta no livro competente da mesma transcri
pçtlo e onde pá.t·a este livro ~ 

3.0 Que·:fim teve a acta da eleição e si foi 
e e, requerer, a eg!l , en er eu 

direito e jllstiça. em quaesquel" causas ou de
mandes, civeis, ou crimes, . movidas, ou por 
mover, em que elles outorgant"s forem auto
res ou réos. em um e out•·o fôro, fazendo ci
tar, offerecer a.cções, libellos, el:cer)ções, em
bargos, suspeiçõe::;, e antros quaes:.,tuer artigos; 
contrariar, produzir, inquerir e repergunta.r 
testemunhas, dar de suspeito a quem lh'o fôr, 
jurar, decisoria e suppletori}•me.x:te n'alma . . 

' . 
a quem convier ; assistir aos termos de inven-
t arias e partilhas, como as citações para ellas : 
assi nar autos re uerimentos, rotestos, con-
tra.protestos e termos, ainda os e con ssão, 
negação, louvação, desistencia ; appellar, ag
gra.var ou emb.argar qualquer sen~eoç9: ou des-

. ' o 
da ; fazer e::s:trahir t5Bntenças, reque1·er a 
execução dellas,sequestrar; assistir aos actos de 
conciliaçiio,para. o;; quaes lhes concr.dem poderes 
illimitados; pedir precataria;::, tomar posse; vir 
com embargos de terceiro senhor e possuidor : 
juntar decumentos, e tornai-os a receber; va
riar de acções e intentar outras de novo ; po
dendo sub<tabelecer esta em um ou mais pro-
curadores, e os substabelecidos em outros, 

· i~or 

e revogai-os, querendo , seguindo suas cartas 
de ordens e avisos particulares, que, sendo 
pr-eciso, serão considerados como par~e desta. 

u o qnan o assim r e1 o os 
procuradores ou substabelecidos, promettem ha
ver por valioso e firme,e para sua pessoa reserva 
toda nova. citação. Assim o disseram, do. que dou 
fé, e me pediram este instmmento, que lhes li, 
aceitam e assignam com as testemunhas pe
rante mim Antonio Joaquim de Cantanheda Ju
nior, tabellião, que subscrevi.-Dr. Alfredo da 
Rocha Bastos, lclirerico Narbal Pamplona, 
José Fernandes da Silva, Antonio Gonça.lves 
da Cunha Bastos. E na.da. mais continha a 
procuração aqui transCJ·ipta á qual me reporto 
e de cojo teor fiz extrahir a presente certidão, 
que conferi, ~ubscrevo e &'-'signo nos i4 de Ja
neiro de 1885. Eu, Antonio Joaquim de Canta
nheda Junior.tabelliA:o qué subscrevi, A assigno. 
-Antonio Joaquim deCantanheda Junior. 

Presidencia dajunta apuradora do 3:> districto 
eleitoral da côrte em i9 de Janeiro de 1885. 

111m. Sr. Não tendo V. S. respondido até 
hoje ao meu o:fficio de i5 dó corrente, em que 
requisitei a remessa. da authentica ·da ultima 
eleição para deputado á. Assembléa Geral Legis-

• !ativa qoe teve legar no dia 4; e, convindo que, 
perante a junta apuradora, q~e se ha. ~e reunir 
no dia 23 do corrente, seJam exphcados os 
factos de que deu noticia a imprensa. desta cõ;te 
com rela.ção á dita. eleição, sirva-se V. S. m-

es as i rios~ 
4,o O que occorreu de mais notavel na elei

ção: si houve algum protesto '! 
5.o Qual o resultado da mesma eleição: isto 

é, q~1al <> ouruero de votos que tiveram os dous 
concorrentes Dr. Adolpho Bazel'ra de Menezes 
~ Dr. João Evangelista Sayão de Bulhões Car
valho ~ 

Aguardo todas estas informações, que, ~stou 
certo, serão imme~iatame~te prestadas P?r V:S. 

m. e x:m. r.- m a 
V. Ex. datado de 15 do corrente cumpre-me di
zer : que d ~ i.:s:ei de remetter as authenticas das 
actas da eleição da 3• secção da parochia do Es
pirito Santo, a que se procedeu em segundo es
crutinio no dia 4 do corrente mez, por terem 
sido roubados de minha residencia, a rua de 
S. Christovão n. 32, o livro de inscripções dos 
eleitores, o de actas e o de transcripção destas, 
na noite de 6 deste mez, por occasiào de estar . . . 
cadas pelo escrivão juramentaJo. 

Do occorrido dei immediata.mente conheci
mento ao Exm. Sr. Dr. chefe de Policia da 
Côrte, afim de proce er-;e as conven1en es l• 

ligelicias para descobrimento dos autores de s~ 
melhante a.ttentado. 

Deus gu<u·de a~· E:s:.-. Ill;m. E~m. Sr •. co~
selheiro Bento Lu1z de Ohvetra L1sboa, dignts
simo juiz de direito, presidente da junta apu
radora do 3° districto eleitoral.- J.lf anoeL Can
did,o de Leao. 

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1885. 
Ulm. e Exm. Sr.-Com-1ua.nto a lei n. 3029 

de 9 de Janeiro de i88i não determine ~uaes 
as informações que devam. dar os presidentes 
das mesas eleitor~s á junta apuradora, entre
tant) por defereneia á pessoa de V. Ex. a quem 
muito respeito, passo a dar as informações pe
didas por V. Ex. nos se~s oflicios de 19 e 22 do 

i me-
moria por me fàltarem melhores elementos para 
bem informar a V. Ex-

Ao primeiro quesito: Os cidadãos que for
maram a mesa. foram Alf•·edo Victor Thompson, 
Basilio de Moraes, Bernardes Pereira e Fr&neo 
Maurity ; servindo de seretario o primeiro. . 
. .Ao segundo: Foi encarreg:ado da transeri

pção o cidadão Carlos de Aimetda Gonzaga e e~
tava em minha residencia o livro de transcrl
pção das actas quando foi roubado conjunet~
mente eom os demais livros, como commum-
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quei a V. Ex. em offieio datado de i7 do cor
rente. 

Ao terceiro: O livro das aetas foi roubado 
como eonsta do referido officio de i7 e estava 
a.ssignado por toda a ~esa. 

dando parte de doente antes do começo dos tra
balhos foi substituído pelo eleitor Franco Mau
rity, não havendo durante os trabalhos eleito-
raes pro es o a gum. 

Ao quinto: Foram recebidas, creio eu, no
venta e sete cedulas, não podendo eu precisar 

. quantos votos teve o candidato Dr. João Evan
gelista Sayão de Bulhões Carvalho, nem quan
tos o outro candidato Dr. Adolpho Bezerra de 
Menezes. 

Penso pois. ter satisfeito o que me foi exi
gido por V. Ex. em seus offi~ios de i9 e 22 do 
corrente .. . . . 
selheiro Bento Luiz de Oliveira. Lisboa, dignis
simo juiz de direito, presidente da junta apu
radora do 3l districto eleitoral da côrte.-Ma-
noeZ Oandido de Leão. 

Cartorio do 5G officio do tabellião de notas 
desta corte, em i7 de Janeiro de 1885. 

m. r.- en o a onra e respon er o o -
cio que V. S . se dignou dirigir-me em data de 
hoje, no qual me pede que lh.e informe a bem 
do serviço publico, o motivo por que deis.ou de 
ser comtemplado na lista dos eleitores da pa
rochia. do Espírito Sa.nto, o cidadão eleitor 
José Gonçalves Chaves Salg3do. 

Em cumprimento desse . dever eabe-me in
formar a V. S. que o cidadão de que se trata 
foi alistado em 1881, no 5° quarteirão do 2° . . . ' . -
rido em 1882, para. o 8° quarteirão da parochia 
do Espirito Santo, ·com as classificações se

uintes: José Gon a.lves Chaves Sal ado de 
56 annos, :filho de João Gouçalves Chaves, 
casado. commercia.nte, roa de S. Carlos n. 36 
sabe ler, com 2:200$ de renda, alistado no ann~ 

. de 1881; na casa das observações, a seguinte 
not~: Mu~a.do do 5° quarteirão do 2o districto 
da paroehta. de Sant'Anna, onde se achava 
alistado sob n. 38i. 
. De~xando d~ ser esse cidadão votante, 
mclu1do na hsta. da i a. secção da parochia do 
Espírito Santo,por mim fornecido em virtude da 
lei, unicamente por omissão do empregado en
carregado desse trabalho.A' vista do e:xposto é 
eleitor da parochia. do Espírito Santp, o cida
dão referido; ficando assim respondido o allu
dido officio de V. S. 
·. Deus guarde a V.S.-Illm. Sr. Dr. Adolpho 
Manoel Mourão dos Santos, muito digno i e juiz 

e pa.z a. pa.roc ta o spmto anto.- ta
bellião, Carlos. Fortes de B-ustamante Sá. 

CONTESTAÇÃO 

Acb~nd~se no protesto que apresentei pe
rante a. Junta ·apuradora os fundamentos de 
minha ·contestação, não tenho agora senão a 
refatar as allegações oppostas em um contra-

. prot~sto, que pela gr~ve responsabilidade as
•umula para com o elettorado do 3o distt•icto da 
córte quando aceitei o honroao encargo de re
pretentar no pleito o meu partido, 10u obrigado 

a examinar, não olha.ndo para o estylo e as· ex-
pressões desse papel. · 

Para combater a arguição de nallidade de 
todo processo eleitoral da 3a. secção de S. Chris
tovão, por ter . funceionado como mesario um 
· · · d ado a dous anno 
de prisão com trabalho, allega o Sr. Dr. Be
zerra de Menezes: 1°, que o réo ia appellar ou 
tinha appellado alguns dias depois do meu pro-
es o ; , q e , ao, 

sendo ignorada de todos, fôra causa de erro 
commam e invencível, que o não podia preju
dicar. 

Quanto ao primeiro ponto, está .visto que a 
appellação interposta por um réo fugitivo quasi 
dez annos depois da condemtia.ção publicada na 
audiencia solemne para que foi citado por 
editaes, como provam os documentos ns. 1 e 2, 
não alte:a o caso_julgado; ainda quando. essa 

' minha arguição de nullida.de ante a junta apu-
radora. não fosse evidentemente um arti:ficio 
insinuado como recurso de occasião. Rece-
bando-a sit et in quantum, o JUiz apenas ev1tou 
envolver-se na questão eleitoral facilitando ao 
:éo lev~r o conhecimento · do caso . a su~erior 

. 
Concedido, p01•ém, só para argumentar, que 

tão serodia appella.ção fosse admissivel em di
reito, ainda assim o capitão Alfredo Leopoldo 
de Moura Ribeiro não poderia na qualidade de 
eleitor ser designado para. servir de mesario 
na 3a secção de S. Christovão, porqua:ato estava 
suspenso do exercício dos seus direitos politieos 
em virtude do art. 8° da Con!Stituição do Im· 
perio compilado textualmente no art. 2°, § 2o, 

-
de 1881. que silspende o ex.ercicio dos direitos 
politicos ao individuo ·sujeito á. sentença con
demnator.ia de prisão ou degredo emquanto 

urarem 1eus e e1 os. no oravam es es 
que havia eQJ. po:ler da policia e contra o réo 
durante todo tempo em que elle funccionou 
como mesario, mandado de prisão exequivel a 
cada. momento. · 

Tanto duravam os effeitos da sentença con
demnatoria. que, apezar da extrema beri.evo
lencia, que a autoridade policial da côrte 
dispensou ao condemnado, não o inquietando 
ainda. depois de publi~ada na impren<Ja com o 
meu protesto a certidão da sentença, teve elle 
de ir a Friburgo interpor a industriosa appel
la.çio perto de 10 annos depois de condemnado 
e foi então preso, como se ve do documento 
sob o n. 3. 

O art. i20 do regulamento n. 8213, aliás 
exorbitando do art. ·i5, § 9l da lei n. 3029 de 

e an i ~ qu ra · · 
regulamentar. contém apenas uma disposição 
especial aos juizes de paz suspensos de sua 
magistr.atura popular, por aeto do governo ou 
pronuncia do poder judicial. Privilegio que a 
lei expressamente no artigo citado restringe 
aos immediatos em votos a esses juizes de paz · 
até ao quarto, não é portanto applicavel em caso 
algum ao condemnado Moura...Ribeiro, que. não 
sendo juiz de paz nem supplente de juiz de 
paz, mas sim um eleitor suspenso de seus di:. 
reitos políticos nos termos do art. ao da Co~-
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stituição <lo lmp~rio e do art. 2o, § 2°, n. 2, foi 'desde i88Z e não em i884 como da acta. se de-
no~eado para fun.ccionar na mesa, de que in- prehende. ' 
dev1~ame~te fez parte. Mas. guando est.ivesse Feita. esta. correcção o resultado será : 
elle InclUido no numero dos JUlzes de paz e dos Dr. Bulhões Carvalho.... 799-1=798 votos 
quatro immed~atos, a que se referem a lei e o Dr. Beze1·ra de :Menezes. 802-5=797 » 
re ulam.ento, nem assim lhe aproveita1·iam Continúo a e:s:cluir o voto do Sr. Dr. Bezerr:1 
taes 1spos1çoes, ten o s1 o, como 01, condem- de Menezes em si proprio, a despeito da má 
nado no arL. 16? do Codigo Crimi~~l que não vo~ta~e manifestada no contraprotesto, quere
estatue ~ob~e cr1me .de re::'ponsab1hdad~, se- fe~mao-3e a essa allegação fundada. em lei c 

. -
b ~ 

aviso de 27 de Agosto de 1855. 
Quanto ao segundo ponto, quanto a esse sup

posto erro commum e invencivel a. respeito de 
uma seutenç:1 editalmente annunciada e profe
rida em publica audiencia no fim de um pro
cesso ordenado pelo governo. não me . parece 
cousa séria. Antes se me afigura escandalo'a 
á. vista <lo documento sob n. 4.. 

Ahi se prova qu0 o capitão Mouu Ribeiro 
sem re esteve homisiado na côrt') com sciencia 
e conivencia da policia, que embaraçou a 
execução das ordens de prisão deprecada.,; pela 
justiça d.e Nova Friburgo, onJe,. segun:lo se v e 

minnl, cujo escrivão era o Sr.Luiz de Andrade, 
mais tarde escrivão da ia. delegacia. da policia, 
cargo que actualmente exerce. Dessas duas pre· 
catarias uma foi devolvida com certidão do 
mesmo Sr. Luiz de Andrade declarando não 
ter enc.ontrado o criminoso ; a outra. ficou. Ora, 
sendo Moura .Ribeiro, como confessa o Sr. Be
zerra de Menezes no seu contraprotesto. em
pregado na policia da côrt~, onde supponho que 
exerce o officio de chefe dos secretas. de que 
mane1ra exp 1car a 1gnoranc1a mvenc1ve o es
crivão da policia servindo com elle quando 
tinha recebido du.as pr:c.atorias. pa;a o pr.en-

. o 
do governo que empregava na policia e no e::c:er
cito o capitão Moura Ribeiro sem enminar-lhe 
a. fé de officio para averiguar o que della con
stava sobre o processo que lhe mandarg, instau
rar 1 

Como explicar a ignorancia invencivel do 
candidato do governo e da policia patrocinado 
publicamente p3los subdelegados, quo o acom
panha.vam cabalando pebs freguezias do dis
tricto, e pelo governo 'lue :1i~da nas vesperaa 
de sua. r~leição suppt•ia da 9:500$000 a. verba 
secreta da policia a titulo de dcspozas reser
vadas 1 

A'cerca das ontra.s questões da nullidade do 
processo eleitoral, que :~.ventni no meu pro
testo, devo declarar por leaUada, tendo sabido, 

• · · az o 2 ' dis-
tricto do Engenho Novo, a. que então ma referi, 
não se mudou ha dous annoa da freg11ezia, como 
por mal informado assegurei. 

Sobre o calculo da verdadeira maioria, de.s
contados os votos que illegalmente suffragaram 
a candidatura do Sr. Dr. Bezerra de Menezes. 
sustento a exposição do n;teu protesto, menos 
no tocante ao eleitor José Gonçalves Chaves Sal
gado, á vista da certidão apresentada á junta 
apurador.1 mostrando ter sido o mesmo incluid'> 
no alistamento da pa!'ochia do Espirito Santo 

V. I.- 45 

:; 

pe~samento usa. de lingu~g~m que não imito, 
satisfazendo-me com. a tnsta nc:cessidade em 
que o colloquei de,expEcando o modo comovo
tou em si proprio, contar que pediu a um de 
seus íntimos uma lista, mostr~ndo-a aos circum
stautes. para que vissem que não sabi3 em 
quem vobva. e o mais que se lê nessa pa.rte do 
contrapro:esto, cuja. seriedade deixo uo criterio 
da commissão apreciar. 

Sõ uma. causa nota.l'ei e resalta cessa inci-
dente. E' que, eliminado o voto de Joaquim 
Luiz de Azevelo Costa, o qual, segundo a con
fissão do autrJr do contt·aprotesto, n~o lhe póde • 

... 
todos os outros, não consegue elle maioria se
n~o com seu proprio voto e o de um condem-

• · rll'~ I i de. 
Continúo a incluie o voto q 11e me foi da :lo 

em um cartão na 2:~. secçãó de S. Christovão, 
fundando-me para isso no testemunho, que 
apresentei, d3 muitos eleitores concordes na 
decbração de estar meu nome nesse cartão, que 
diz a acta. não ter sido apurado. E' notorio o 
facto e incontestavel. 

O proprio autor do contraprote:;to o confes
sa.'t"ia, se não vivesse, como declara cheio de or
gulho, em nivel diverso daquelle em que pro-
curo sua en ar-me e que meus ac os emon
stra.m. 

Si, porém, a honrada commissão entender que 
., dos o voto dado em 

cartão por ser impres~o e um voto em lista 
assigna.da. na. 2:1 secção do Engenho Velho e o 
que não foi apurado na Guaratiba por haver 
duns cedulas no envolucro, ha de em compen
sação necessariamente descontar tambem ao 
Sr. Dr. Bezerra de Menezes um voto em lista 
marcada na 2.a. secção de S. Chri.s tovão e outro 
em envolucro transparente na frcgueúa de 
Inhaúrna.. Isto ainda não altera o l'esultado 
final, que será. : 

Dr. Bulhões Carvalho-i99-3-7Yô votos. 
Dr. Bezerra :le Menezes-802-7-795votos. 
Continúo a incluir no calculo os vo~os da 3 . :~ 

secção dn. fregue:r.ia. do Espirito-Santo, apezar 
da. ignobil escs.motagenl de que fui victima com 
a subtrac~ão de todos as livros e papeis desss 
colleo-io eleitoral, onde alcancei a vaRtagem de 
9 votos. 

A respeito desse vergonhoso episodio nad.• 
poderia dizer que não esteja na consciencia re
voltada dos honrados membros da. commissão. 
Por isso limito-me a pedir-lhes uma attenta 
leitura dos officios dirigidos - ao circumspecto 
jtxiz p1·esidente da junta apuradora pelo subde
legado ·Manoel C::tndido de Leão, president3 da. 
mesa eleitoral da 3 . a. secção da fregu()zia do 
Espirito Santo, que simulou roubo para da1· 
sumiço aos livros o papeis. 
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Tres vezes instado por aquelle digno juiz de 
direito para lhe dizer, ao menos, quantos votos 
tinham alli obtHo os dous candidatos, o impa
vido subdelegado, depois ie muitas evasivas, 
respo1:1deu afinal que ni.Zo se lembrava. · 

, 
moral publica e social, revelando alta especula
ção da advocacia administrativa de um ex-de

tado ue oito dias de ois da dissolu -o da 
cama~a, para e'Oitar du-oidas e embaraços, que 
podessem apparecer no fuhtro por morte de 
g_ualquer dos dous ou de ambos os concessio
na?·ios, ostensivos de uma obra contractada com 
o governo, conforme littera.lmente se lê, no 
principio da escriptura da sociedade, faz com 
elles e com seu sobrinho convengão para pcr
tilha igual dos lucros desse negocio, tendo por 
patronos tres deputados ta.mbem intimamente 
ligados ao governo. 

·Convencido de negar 11o evidencia, o autor do 
contraprotesto não ousa combater de frente os 
argumentos do meu protesto, limitando-se a 
'dizer sobranceiro, do alto de grandes lettras 
bastardas, que a sua empreza nao tent au:ciUo 
do qual possa au(e1·ir lucro pecuniario da f a· 
::enda geral, pro'OinciaZ ou da municipa-
·Zidade. 

Entretanto, ahi está a condição 7• do contra.-· 
·to jun.to por doeumento sob "!· 6! que ;concede 

. á lucrativa empreza, da qual e hoJe soe to o Sr. 
Dr. Bezeri"a de Menezes, grat.uitamente, terre- . 
nos devolutos do Estado na rua do Passeio ·e 
morro de Santo Antonio. · 

O lacro desse negocio é tamanho, que, no vi
. livel intuito de o augmentarem, os cone-essio
.. narioa ua planta doa predioa e terrenos neees

nrioa i execaçlo dll obra.t;, modificarr.m a di
rectriz da planta, que baixara com o decreto 

n. 8021 de 5 de Maroo de i881 ·fazendo· 
parte do contrato e solicitaram a.pprovac;ão 
do Governo que, sorprehendido na Sll'a boa fé, 
concedeu-lhes esse favor, de·que res11ltou locu
ple~rem-se ?s emprezarios a custa do beneficio 

em maleticio pelo abandono do plano de melho
ramento da cidade, de onde viera a idea de pro
longar a rua de Luiz de Vasconcellos até ao mar. 

sse p ano pr1m1 vo, orgamza o pe com-
missão ·de melhoramentes da cidade, presidida 
l'elo illustrado engenheiro Dr. Francisco Pe
reita Passos, era a construcção de uma larga 
avenida., partindo do angulo externo do thea.tro 
de Pedro li até ao mar e desembocando, de um 
lado, na rua de Luiz de Vasconcellos e, de outro, 
no largo da Carioca. Deste mod.o o ar puro da. 
barra do Rio de Janeiro :fi.cava·em directa com
mun_icação com a parte central e mais populosa 

x cu a , , an , s mprezar1 , 
alcançariam muito pouco dos cobiçados terrenos 
nacionaes ; por isso solicitaram a novação, qu·e 
lhes ·foi concedida pelo decreto n. 87i 9 de 28 de 
Outnbro de 1882, o qual modificou o plano pri· 
mitivo, estatuindo que o prolongamento da l'ua 
de Luiz de Vasconcellos ·se :fizesse por Dova 
planta, observada a àlteração feita por meio de 
uma linha traçada na intersecção da nova rtta, 
com a ue se achava.projectada ao lado do thea-. . 

Deste modo os emprezarios conseguiram logo 
aproveitar a s.reJ. do terreno nacional, onde es
tava a anti a fabrica de cerve·a c1l·o ro rie-
ta.rio,Joaquim José Rodrigues Machado,foi obri
gado a demolir suas bemfeitorias nesses terre
nos, que possuia a titulo precario por contrato 
com o Governo.Assim, puderam os emprezarios 
alcançar o morro de Santo Antonio • Eis, como 
em proveito da empreza, foi transformada a ma
gnifica avenida. para o centro da E cidade com
marcial em uma rua de casas insalubres encos
tadas ao morro, indo ter aos fundos do theatro 
Pedro li sem outra sabida, sinão uma betesga 
de feio aspecto· 

O lucro pecnniario, q.ue lhes advem da apro-
priação desse latifundzo nacional do morro de 
S. Anton:o pode desde já avalia.r-sa pelo que 
lucrarsm a custa da fazenda geral com a acqui
sição do espaço occupa:lo pela:s bemfeitorias do 
referido Rodrigue2 Maehado, formando -dons 
otes,o · com me ros e test!l. a. para a nra. 

da Guarda Velha e 27 metros de fundo para o 
morro ·de S. Antonio,aforado por 36$, o ~o com 
60 metros de testada Jlara a mesma rua 4911i50 
de funao para o lado direito e 21m para o 1ado 
esquerdo e 54m,25 de largura nos fundos, mo-
rado por 4~00. i: 

Toda essa exteusa area de propriedade na
cional na parte mais central da cidade ·ao iado 
do theatro imperial receb91'81D, pois, os felizes 
soeios·e~ezarios ·pelo aforame·nto de 76$500 
por anno ·r · 
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. Ainda. assim, na ra.a. do. Passeio. onde ca.da. , A venda· dos terrenos desapropriados é o 
metro de testada. custa maiS de ! :000$, parece unico fando da sociedade constituida ·entre os 
que.~zeram, si é possivel, nie!hor negocio com quatro S?cios,_ sem est~pulação de outro eapita.l, 
auxilio sempre da. fazenda na.c1onal ; porquanto como eV1denc1a a certidão do contracto de con· 
afo~ra.D?- os terrenos d!'o mes~a rua, em que venção. E n_o emtanto a eseriptura de 30 de 

I e parte dos de lettra J, K e L com. 7,11120 de 
testada e i3m10 de largura nos fundos e 7111,30 
de com. rimento ela an.naidade de 5$075 ! ! 

ste ucrattvo negoc1o a ren osa ·empreza 
de especulação com bens na.cionaes, adqu1ridos 

. a vil preço nas ruas mais populosas da cidade, 
se acb.a provado pela certidão junta c::Jm o do
cumento sob n. 7. 

Não é menor o lucro auferido pelos empreza.
rios das desapropriaçõe3 dos terr:mos do con
vento da Ajuda, decretadas tão em provaito 
delles, que na clausula Sa. do seu contracto so-
cial contão --vende-los, apurando certo um li-. . .. . . . 

' espectativa lisongeira de quadruplicar na 
venda do immovel o preço,que deram para in
demnisa. -o. 

Isto sem contar que pe a esamorttsaça.o os 
terrenos conquistad,)S pelos emprezarios ao con
vento d' Ajuda ficam• logo alliviados da decima 
addicional estatuida pelo Decreto de 23 de Outu
bro de 1832 e regulamento de iô de Abril de 
i842, il.rt. !9 sobre os bens de mão mol'ta.. 

Sen.do esta. decima. o dobro da ordinaria., a fa
zenda geral pet·de imm.ediata.mente em proveito 
da empreza a metade da. de-cima, que deixa de 
cobrar sobre os imm.oveis des:1mortisados alé,m 
do direito reversivo de propriedade. 

De onde tambem r ~sulta que o onns da de
cima em. dobro,Jepreciando o immovel onera. do, 
deve ter diminuido proporcionalmente o p~eço 
da indemnjsação. Fican::lo a empreza alliv1a.da 
desse encargo pela desapropria~o, certo é que 
lucra á. custa. da ía.zenda eral o e uivalen te á. 
decima. addicion&l, que d-eixa de pagar ten o- e 
servido para rebaixar a importancia da indem
nisa~ão. 

Fo.i. por isso que, t endo as freiras se off'erecido 
a ceder gratuitamente o terreno para. a ra:a e 
con8truir os predios segundo as indicações re
gulamentares, o actual governo ·até hoje nada 
resolveu sobre eaaa proposta. 

Do exposto resulta. que o interesae doa em
presarioa provéiD de favores do Eatado e do uso 
pa faze~a publica. 

, r ocumen 
com o meu protesto, mostra. que sobre a hypo
theca desses terrenos desa-propriados e por das-

levantaram · ·. 

em preza.rios. 
Peço a illustre eommissão desculpa. de lhe 

haver tomado tanto tempo. 
Não fatiga;ei mais a. sua attenção, convicto 

de que para juizos tão esclarecidos o que hei 
diw basta para tnostrar que o Sr. Dr. Bezerra 
de Menezes não é o representante do 3o dis
tricto da. Côrtc,porque não foi o eleito nem podia. 
ser eleito. 

Rio, 9 de Março de :1.885.- J. E. Sayllo de 
Bulhões C ar11a~ho. 

N .. i.-:-0 capitão. João José Zallli~~' servent1;1a• 

judicial e notas, escrivão do juizo municipal, 
privativo do de orphãos e ausentes e interino 
do ·ur nesta. villa de Nova Fribur o e seu 
tormo, etc. 

Certifico que, revendo em meu ca.rtorio os 
autos de responsabilidade, em que é autora a. 
justiça e réo Alfredo Leopoldo de 1\loura Ribeiro, 
dellesconsta. o traslado de um edital, certidão e 
termo de audiencia. do teor seguinte:-Traslado 
de um edital na. fórma abaixo.- O Dr. An
tonio Augusto Ribeiro de Almeida., juiz de di
reito da. comarca de Nova. Friburgo. por Sua 
Magestade o Imperador, a quem Deus guade. 
-Faço saber aos que o presente edital virem 
ou noticia tiverem que, tendo sido pronun
ciado por este juizo, como incurso nas penas 
dos arts. i66, 167 e 157 io Codigo Criminal o réo 
Alfre:lo Leopoldo de Mour:l. Ribeiro, no pro
cesso de responsabilidade contra elle in
sta.t~rado,. foi l?elo promotor ~ublico off~rec~do 
o r \1 , 

o quà.l foi por mim recebido e tendo o mes
mo promotor publico requerido ae passasse edi
tal pa.ra. cita.ção do réo, com o prazo do es
tylo, visto constar que se acha. ausente , 
para nos oito dias seguintes á citação, apre
sentar em juizo a sua. contrariedade, produ
zir docmnentos dê defesa e nomear testem~ .. 
nhaa, tudo na. íórm1. do art. 402 do regul&
mento n. l20 de 3t de Janeiro de i~ 
deferindo o dito requerimento, ma.ndei pas
sar edital coua o prazo de 30 dias, que é o 
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nresente, pelo qual cito, chamo e requeiro o ré o mez de Fevel"eiro de 1885. E eu, João José 
Alfredo Leopoldo. de Moura Ribeiro, a vir Zamith, o subscrevi e assigno.-Jotfo Jose 
dentro dos oito dias seguintes ã sua. cita.- Zamith. 
ção , offerecer a. contrariedade que tiver ao. N. 2.-Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca 
dito libello, e produzir sua defesa, por meio de de Nova. Friburgo.-Diz Francisco Augusto 
documentos e testemunhas sob as penas da lei. Marques Froidveaux ue para fins convenientes 

o que para constar man e1 passar o presente pree1sa que o escr1vão OJury. reven o em sea 
edital que será. a:ffi.xado no logar do costume. cartorio os autos de responsabilidade em que é 
Nova Friburgo 13 de :Março de 1875. Eu, João autora a justiça e réo Alfredo Leopoldo de 
José Zamith, o subserevi.- Antonio .4U·f/'U~H-M<OOJm-~·l&et1- ~.r;-,-Hit-e---eel'ill· !:ifrtie-----sêl-· --a--1!ee1'lntt<teeJnft1c;e1at-- -
Ribei?·o de Almeida. Nada mais se continha condemnatoria proferida contra o mesmo réo 
em o dito edital que aqui bem e :fielmente fiz foi publicada em aadiencia. desse juizo, e no 
extrahir e ao proprio original me reporto nesta caso a:ffirmativo lhe dê por certidão o teor do 
Villa. de Nova Friburgo aos 15 dias do . mez de mesmo termo.- Pede a V. S. deferimento.-
Março de i875. E eu, João José Zamith, o sub- E. R. !\L-Nova Friburgo, 21 de Fevereiro de 
_screvi e assigno.-João Jose Zarnith. Certifico 1885.-Francisco Augusto llf a1·qttes Froid-
que publiquei e a:ffixei na. porta da casa da ca- 'Veaux. 
mara. municipal o edital citando o réo Alfredo Sim. Nova Frihg.rgo, 2i de Fevereiro de 
Leopoldo de Moura. Ribeiro para no prazo de 1885.-Ribeiro de Almeida. · 
oito dias offerecer a sua contraried:1.de nomear · ã J ri 
testemnnhas e offerecer documentos de defesa. vitalicio dos o:fficios de segundo tabellião do 
O referido é verdade o dou fé. Nova Friburgo, publico judicial e notas, escrivão do juizo mu-
15 de .Mar~o de 1875.- O official do juizo, nicipal e privativo dos orpbãos e ausen.tes e 

· mo âo jury nesta vtlla. de 1'qova Friburgo. 
Certifico que, revendo em meu cartorio os autos· 
de que tratt~ a. peLição retro, delles consta que 

---_____,J.-l-l.&..!a..l.l.ia..~w.uJ;U..~.C~~li-U,___..,~jJo___j~HU"---'-4-Q...I......,.,..."--+-4-~~.nça. condew~ú;gcia proferida contra o 
réo Alfredo Leopoldo de Moura Ribeiro foi 
publicada em auJiencia pelo juiz de direito, 
como consta do termo de publicação do teor 
seguinte: Publicação.-Aos 13 dias do mez de 
Maio de i875, nesta villa. de Nova Friburgo, 
em publica audiencia que fazia o juiz de direito 
interino Dr. José de Andrade Guimarães, 
ab3rta. a mesma ás 9 1/2 horas da. mr.mhã, pelo 
toque da campainha, pelo juiz foi publicada a 
senten a retro de ue Í ;l este termo. E eu 
João José Zamith, o escrevi. Nada mais se con
tinha nos ditos a.utos àcerca do· que me foi 
pedido e· aos proprios autos me reporto, nesta. 

. , · e Nova Fribargo nos 2i de Fevereiro de 
sob pena de revelia e lan~amento, apregoado, 1885: Eu,João José Zamith,o escrevi eassigno. 
não compareceu, e o juiz deferiu; e faço este -Joilo Jose Zamith. · 
termo extrahido do. lembrança tomada por quota 
no meu protocollo das andiencias, ao qual mo N. 3.-0 capitão João José Zamitb,serventua
reporto. E ea, João José Za.mith, o escrevi . - rio vitalício dos officios de 2o tabellião do pabli
De audieneia.-Aos 29 de Abril de 1875, co judicial e notas escrivão do jui1.o muni
nesh villo. de Nova Friburgo, em publica au- cipal e privatiyo dos orpbãos e ausentes e inte
dieneia, que filzia o juiz de rlir2ito interino, rino do jury nesta villa de Nova Ft•iburgo. 
Dr. José de .o\.ndrade Gu:ma.rãcs, aborta a mes- Certifico quo, revendo em meu cnrtorio os 
ma às 9 i/2 horas da mnnbã, pelo toque da autos do respon!\abilidade em quo é autora a 
campa.inha,compareceram o promotor publico o j11atiça e réo Alfredo Leopoldo de Moura Ribeiro 
o adjunto, Antonio Marques Ferreira Barbosa.o delles a folhas 58 consta o mandado do teor 
disse que, a bem da · justiça. lan~:ira. o réo AI- ~ezuinte : O Dr. Antonio Augusto Riboiro de 
fredo Leopoldo de Moura Ribeiro dos oito dias Almeida juiz de direito da comarca. de Nova 
que lhe fornm assignados para o:trerecer sua Friburgo. Mando a qualquer o:fficial de jus
contrariedade ao libsllo, produzir os docum~n- tiça que visto este por mim assigna:lo prendam 

_ __ ___jtDS..Jle.....clftllS;:LJ!UJ.om.eau~;e.miU.Jl.!la-l~-f}QJ~~SG-+e--reoo!Jl.a.illl---1'ik--' e&lei-1. Hlesta. villa. o réo .,A .. lfredo 
requeria que, debaixo de prégão, se haja por Leopoldo de Moura Ribeiro, visto se achar pro
lança_do e se proseguisse nos ulteriores termos, nunciado como incurso na.s p~nas do art. 166,167 
aprégoado, não compareceu, e o juiz deferiu, e 157 do Codigo CriminaL-O que cumpram. 
mareando? primeira audiencia para julgamento Nova Friburgo, 7 de Fevereiro de 1885. E eu, 
do réo, citadas as testemunba.E", do que fiz este João José Zamith, o escrevi.-Ribeiro de A~ 
termo. E eu. João José Zamith, o escrevi~- m.eida.-Recebi o outro exemplar do mandado 
Nada mais se continha em o dito tra!=>lado, cer- Nova Friburgo, 1 de Fevereiro do 1885. A.lfre
tidão e termos, que aqui bem e :fielmente fiz do Leopoldo de Moura Ribeiro. O valor da 
extrahir, por me ser · pedido, e aos proprios fiança provisot'ia. a. que fie::~. sujeito o reo AI
autos, em meu · poder e cartorio, me reporto, fredo Leopoldo de Moura Ribeiro pelo crime 
nesta . villa de Nova Friburgo aos :18 dias do previsto no art. 167 do Codigo Criminal é de 
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2:400$, valor arbitrado pelo juiz de direito que 
para constar mando11 fazer este assento qu~ 
assigna commigo, escrivão de seu cargo. 
-A. A. Ribeiro .de Almcida.-J. l. Za
mith. 

noel Fernandes Ennes. --lJti anoet J otio de 
Aratejo .-A.lfrcdo Leopoldo ele Jlf ou1·a Ri
bei1·o. Nada mais se continha em o clito man-

a o e tarmo que aqui em e e mente e::xtra 1 

dos proprios autos, aos quaes me reporto nesta. 
vill~ de Nova Friburgo em 12 do fevereiro de 
1885. E eu, João José Zamith, o e~crevi e as
signo . .:.....Joct'J J osd Z amith. 

N .4.-0 capitão João José Zamith, serventua.
rio vitalicio dos officios de· 2° tabel!ião do publico, 
judicial e . notas, escrivão do juizo municipal e 
priv3tivo de orphãos e ausentes nesta villa de 

• O' " 

tiça. e réo Alfredo Leopoldo de Moura Ribeiro, 
delles consta. a carta precatoria, despacho, cer
tidão, officio e nota do teor seguinte:- Nova 
Friburgo.-Juizo de direito.-Ca.rta precataria. 
requisitaria. da. captura. passada do juizo em 
frente, dirigida no juizo de direito do 5° dis
tl·icto criminal da côrte e cida'le do l~io de Ja
neiro na. fórm:l. abaixo declarada. A V. Ex. 
Sr. Dr. juiz de direito do 5° districto criminal 
da córte e cidade do Rio de Janeiro .-0 Dr. 
Antonio Augusto Ribeiro de Almeida., juiz do 
direito d:~. comarca de Novn Fribttrgo. Faço 
sn.bcr a. V. Ex. quo por este meu jaizo pendem 
uns autos crimos de responsabilidade em que 
ó autora a justiça e réo Alfredo Leopoldo de 
Moura. Ribeiro ex-professor publico da. fregue
zia dll Nossa Senhora da Concei ão da Sebas-
tiana deste termo, o qual se ach:.1 pronunciado 
nos arts. i66, 167 e 157 do Codigo Criminal e ar
bitrada a fiança. provisoria na quantia de 2:400$, 
e constando a este juizo que o mesmo réo se 
acha residindo à. rua de S. Leopoldo, da. fre· 
guezia de Sant' Anna dessa côrte, da jurisdicção 
de V. Ex. ; por isso depreco a. V. Ex. que, 
sendo-lhe esta.· apresentada, indo por mim assi
gna.da, depois de nella e:s:arar seu respeitavel 
cumpra-se, digne-se ordenar a prisão do mesmo 
réo, e sua. remessa. a este meu jt.tizo deprecante. 
Em V. Ex. assim cumprir. e fazer cumprir, 

bro de 1874.-Sertorio. 
Certifico que dirigi-me á rua indicada na pre

sente precataria e indaguei :>.i alli residia Al
fredo Leopoldo de Moura Ribeiro, e pelos 
inspectores da dita rua e suas immediações 
nada me foi informado sobre a residencia de · 
tal individuo, não obstante as syndicancias que 
me declararam ter feito. O referido é verdade, 
e dou fé.-0 esct·ivão, L -uiz de ..rind1·ade. Rio, 

de Jan iro de 1875. 

N. 5 .• -E.lital. A mesa eleitoral da 33 secção 
da freg·uezia do Espirito Santo faz publico que 
na eleição a. que se procedeu nesta data c em 
segundo escrutinio para um deputado á As~em
bléa Geral pelo municipio da. côrte obtiveram · 
nã referida secção a !!eguinte votação os se
guintes candidatos: 

Dr. João Evangelista. Sa.yão de Bulhõe'l Ca. r
vnlho, 5::l votos. 

Dr. Adolpho Bezerrn. de Menezes, 44 votos. 
Mesa eleitoral da. 3• s~cção da parochia do 

Espirito Santo em 4 de Janeiro de 1885.-Pre
sidente, Manncl Candiclo de Let!o.-Mesarios . 
Franco M aurity.- Joaquim Bernardes P e
reira.-BraziUo Antonio de Moraes 

Reconheço a. assignatura. supra de Leão por 
outra. a fls . 30 do L. 369 actual geral de 
notas. 
Rio~ 19 de Fevereiro da !885.- Em testemu

nho da verdade, Ff'ancisco Perei1·a .Ramos_.. 
Reconheço a assignatura supra. de Baz1ho 

.Antonio de Moraes. 
Rio 20 de Fevereiro de 1885.- Em testemu

nho da. verdade, Mathias Teixeira da Cunha. 
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Reconheço a a.Ssignatura. retro de· JOlq.uim 1 sa.ção, e se obrigam a demolir e reconstruir a 
Bernardes Pereira. · ~bra qu~ não estiver conforme o contracto, e 

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de i885. Em bem asstm a. reparar q~aesq11er da.mnos. 
testemunho da. verdade.- Antonio Joaquim de . 6.a Todas a.s preca~çoes serão tomadas pa:_a. 
Cantanheda Junior. qu_e, durante oa de~o1s da ~bertura da rua nao 

se a obstado o trans1to ubhco com a accumu-

N. 6.-Cerlifico, em cumprimento do despacho 
do E'xm. Sr. Conselh~iro Ministro e Sacretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura., Commercio 
e Obras Publicas,. proferido a 13 de Fevereiro 
corrente, sobre a petição do Dr. João Evange
lista. Sayão de Ba.lhões Carv:>.lho, datada de fi 
do mesmo mez de Fevereiro e entrada nesta Se--

. ' mento da rua. Luiz de Vasconcellos, o qualé 
pedido por certidão e é do teor seguinte : -Con· 
tracto celebrado entre o Governo Imperial e o 
Dr~ Alfredo da Rocha Bastos e Iclirerieo Narbal 
Pa.mplona para prolongamento da rua Luiz de 
Vasconcellos até á. base do morro de Santo An
tonio, em frente do e:ii:fieio da. Typographia 
Nacional, debai:s:o das seguintes condições : 

f . a O Governo Imperial .con~ede ao Dr. Al-

plana autorização para prolongar a rua Luiz de 
Va.sconcellos, nesta cidade, ate á. base do morro 
de Santo Antonio, na frente ·do edifi.cio da Ty· 
pograp 1a actona • 

2.a A. rua terá em toda a. sua extensão a 
largura uniforme de f7m,60, sendo Hm,60 para. 
calçada e 3 metros para passeio, de cada. lado, 
com a direcção e condições indicadas na. planta 
rubricada pelo chefe interino da. Directoria das 
Obras Publicas e assignada pelos concessio
na.rios. A planta, que ficllrá arehivn.da na. 
mesma. directoria, fará. pa.rt!l da presente con
cessilo. A linha em qu13 dovcrlo ser estabe
lecidas as fachadas dos predios, o nivelamento 

. e systema. de esgoto serão determinados pela 
Illma. Ca.mara.. Municipal. 

3. • O typo de cada predio deverá attender ás 
preacripQões exigidas pela segurança e salu
bridade,. a juizo do Governo, e se conformará 
com as postnras e !es:ula.mentos municipaes . 

lação de ina.teriaes, abertura de vallas ou exca
vações, conservando-se estas u:aicamente pelo 
tempo preciso. para a execução- rapida ~os \~,.... 

') 

em todq o casoresponsa.veis por qualquer da.m
uo publico ou particular que causarem na exe
cução das obras e de. tudo qu.e com estas te
nham relação. 

7. a O governo· cede gratuitamente aos con
ce~siona.rios a área qu.e a. rua vier a oceupar 
nos terrenos pertencentes ao Estado, na ru.a. do 
Pass~io e no morro ~e Santo· Antonio, podendo 
os mesmos coo.cessiona.rios requerer ao Poder 

• • - I , 

'-' ' arrendatarios de taes terrenos, pelo tempo que 
lb.es faltar para completar os prazos do:mesmos 
contraetos. Da cessão estipulada na clausula 
precedente :fica excluido o terreno occa.pado 
pelo theatro D. Pedro H e em . redor deste a 
área que for fixada pelo governo. 

9. • O governo decretara a desapropriação ju
dicial, por utilidade publica, dos predios e ter
renos particulares que forem necessa.rios para a . - . 
pr&dios, competindo aos concessionarios provar 
a necessidade desta medid& e promover o respe .. 
tivo processo pela lei n. 353 de i2 de Julllo de 

• o as as espezas proven1en es a os
apropriação correrão por con.ta dos concessio
narios. 

10.a. Os concessionarios poderio assentar 
trilhoe na nova. rua para transporte de passa
geiros e cargas, por tracç!o animada, e obri· 
gam-se a calçar a rua em toda. a sua extensão 
com pa.rallelipipedos de pedra e arborisal-a, 
fornecendo o governo as arvores precisas e de· 
pois de realizados os melhoramentos de ca.na
li!ilaçio de agua. e illumins.ção por parte da ad
ministraçlo publica. 

U. a Dentro do prazo de um anno da data do 
contracto os conce1sionarios apresentat•ão ao 
Governo as plantas de todos os predios e .terre
nos que forem necessa.rios para a execução das 
obras e não puderem adquirir amigavelmente . -

4.a. Além de se sujeitarem. á. prohibição de plantas serão instruídas de.nota.s explicativas da 
excavações que de qualquer modo possam pre- natureza., estado e importaneia. dos predios e te~
judicar o aqaedoeto da Carioca, os coneessio· renos a que se referirem. 
narios ollrioooa.m-se a cumprir as posturas. e i2. a A fiscalização das obras será exercida 

· qu.aesquer disposições e regulamentos muni- pela Inspectoria Geral das Obraa P11blicas da 
cipa.es a.ctua.lmeme em vigor ou qué para. o fu- côrte, no que não for da. competencia. da Illma.. 
turo 'rigorare~ ainda. mesmo que delles de- camara. municipal. Das deeisõee do :fiae&l ha
earra :a suspensio temporara das obras. verá recurso unicamente para o Ministro da 

5. • Os concessionarios prestarão o pessoal Agrieult.nra, Commereio e Obras Publicas.. 
qaelhes for req\liaitado · pelo fiscal do GoTerno 13.• Os conceaaion:a:rios poderão trau-

. pam. qualqoer rectificaçio- 011. acto de fiscali- 1 ferir em todo ·Otl. em parte esta. con-



CÃ\'-mara dos Deputados -Impresso em 02/02/2015 14:05 - PÃ;gina 19 de 20 

Sessão em 17 de Março de 1885 359 

cesdo co~ autorização. prévia do governo, 1 ro Nacional desta data sob numero cento e no
:fi~ando porem responsave1s por sua fiel e-xecu- , venta e quatro provaram ter Iclirerieo Narbal 
çao p;rante o"' mesm!> Governo. _ ; Pamplona .~epositado e:nco apoliccs de um 

14. Para a ::>aranha da cxecuçao do eon- 1 conto de rets cada uma efjuro de seis por cento 
tracto g.ue se lavrar de aecô:do c~m as pre~en- para garantia do contraeto. Directoria Centrai 
t!_s estt ula ões os :oncess10nan!>s de ostta:- 7 de J11neir de 1884.- -Ac:si"?" J sé · 

15 . .a. ~ad11~a.rá esta c.oncessão, pe~dendo os tura, Commercio e Obl"as Publicas no Rio d; 
conc~sst.onnr1es !> -depos1to de !O:O~$COO : Janeiro, 19 de Fevereiro de 1885 e vai assignada 

· . 1. 81 decorrido um anno nao tiverem apre- por Guilherme Candido Bellegarde,Chefe de Sec
se~tad~ as pl~ntas a que se refer~ a clausula ção da Directoria Central da mesma Secretaria. 
H e s1 den,tro do mesmo prazo nao derem co- d~ Estajo, no impedimento de respectivo di
meço ás ooras con:ractadas. rector. -Pelo director, o Chefe de Secção, Gui-

Estes prazos serao contados da. data do eon· lherme Cqndido BeUega1·de. 
t~acto e só poderão s~r pr~roga~os pagando pre
VIamente os concessiOn.::rios ou a empre:a a 
mu 

2. 0 Si depois de começadas as obras ficarem 
paralysadas por mais de dv11s mezes. 

3.° Finalmente si dentro do prazo de cinco 
annos a re er1 a a a o con rac o nao es l

ver aberta a rua nas condições estipuladas. 
Ficam sa.lvos os casos de força maior, ta.ts 

como peste, g11erra, incendio e g · 
serão j 11lgados pelo Governo. Declarada a ca
ducidade, os concessionarios não terão direito 
a indemnização alguma e serão obrigados a. 
remover, dentro do prazo de sessenta dias da 
data da intimação, todo o material que possuir e 
a restabelecer as condições regulares que 
tiverem sido alteradas. 

f6.a. Pela inobservancia do presente contra
etc e nos casos para os quaes não se tenba 
comminado enalidade oderá o Governo im-
por multas até 2:000$. Essas multas serão a
duzidas da caução de 10:000$, a. qual deverá ser 
refeita dentro_ de sessenta dias, c~ntados da 

, . 
fé do que se lavrou o presente contracto, que 
é a.ssignado por S. Ex. o Sr. Conselheiro 
Manoel Buarque de Macedo, Ministro e Secrew 
t'lrio de Estado dos Negocias da Agricultura., 
Commercio e Obr~s Publicas, pelo Dr. Alfredo 
da Rocha Bastos e Theophilo Ru:fino Bezerra de 
Menezes, como procurador de Iclirerico Na.rbal, 
Pamplona. e pelas testemunhas abaixo assigna
das. Secretaria de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, em 15 de 
Março de 1881. Estão colla:ias tres estampi
lhas de sello adhesivo, sendo uma de 1$, 
uma de 400 réis e uma. de 200 réis, per
fazendo as tres o valor total de 1~600, devi
damente inutilisadas e seguem-se as assi· 
gnaturas.-Manoel Buarque de Mace.do •. -Dr. , 

Algumas palavras sobre o que o Sr. Dr. 
Bulhões Carvalho denominou - rotesto contra 
a eleição d& 3° districto da côrte. 

Oito foram as impugnações feitas à eleição 
de q uc me resulto11 o diploma passado pela junta . . . 

A f a. é por ter feito parte da mesa da 3a. secção 
de S. Christovão o capitão Alfredo Leopoldo de 
Moura Ribeiro, condemnado nas penas dos 
arts. i66 e 167 do codigo criminal. 

Em primeiro logar, não tendo aquella sen
tença condemnatoria passado em julgado, visto 
que o capitão Moura Ribeiro, que nunca teve 
sciencia della e nem foi della intimado, apezar 
de viver public:~mente na côrte, onde tem s"r· 
vi do no jury, nos conselhos de guerra, na po-
lCia, 01 q ua 1 ca o e e1 o r, e serviu em todas 

a.s mesas de eleição desde· i881, procura, agora 
que teve sc~encia della, a appellação que lhe 

~ão tendo, pois, passado em ju1gado a. sen
tença, o capitão Moura Ribeiro não se acha. 
privado dos direitos civis e politicos, e conse
guintemente s11a presença ·na mesa não produz 
o efi'eito que pretende o Dr. Bulhões Cat<
va.lho. 

Em segundo logar, e mesmo que a sentença. 
eativesse passada. emjolgac!o, não ~nnullava. a. 
eleição o facto allegado, porque a lei, art. 15 
§ 13 diz que d nulla ~ eleiçtlo feita perante ~ 
mesa gue nao for organisada pela forma esta· 
beZecida nos pm·agrapnos antecedentes, e a da. 
ga secção dQ S. Christ()vão foi perante a mesi. 
organisada. no vigor das disposições daquelle. 
pa.ragraphos, como se ve da acta. respectiva. 

A mesa da. séde que elegeu a.quella secção, 
- odia adivinhar u.e estava. condemnado um 

Bezerra de Menezes, como pt'ocura.dor.-Como cidadão, qae vivia publicamente na c r e e a 
testemunhas : José Crispiniano Va.ldetaro.- e:s:ereia cargos publicos; ·tendo, além disso~ sido 
Joaquim Saturnino Du·ute Silveira.-Em sego.i- sempre mesario ·em todas as eleições depois da 
da.acham-se as declara.ções.-Pelo conhecimento :nova lei. E' o caso de erro commum, inven
numero cento e sessenta e sete passado pelo civel. 
Thesouro Naci6nal em 12 do corrente mez O que ella vi11 foi · q.ue MoUJ'a Ribeiro era 
consta que · os concessionarios dJposita.ram · ·eleitor da secção, segundo a lista o:ffi.cial e, 
cinco contos de t'éis em a.polices da divida ,pu- portanto, que ·estava muito legitimamente .no 
blica, de conf0rmidade com a. condição decima. caso·de ser., mais uma vez, eleitor mesario • . 
quarta do presente contracto ·(assignado). Ber- E, .pois, nem a :sente:nça. está ·passada em Jul
nardo aecastro.-Pelo conheeimento .do Th.eeou- gado- nem que estivesse, poderia. inquinar de 
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11ullidade a eleição o facto de ter sido mesario o 
eleitor Moura Ribeiro. · . 

Este fundamento do chamado protBsto não tem 
o minimo valor ; é uma chicana para obstar que 
um adversario faça parte das eommissões veri-

apuradora, ver-se-á. que é falsa a a.llegação. 
Chaves Salgado é eleitor desie i881 - votou 

sempre na secção- escapou de :figurar na ul· 
tima li<>ta por engano do copista-e exhibiu seu 
diploma que mostrava seu direito, aliás já re-
conhecido nas passadas eleições. . 

A 6:~. é porque se me descontou os votos de 
Moura. Ribeiro, por motivo da condemnação, e 
de Joaquim Luiz de Azevedo Costa, por ter vo
tado na 3& secção de S. Christovão, sendo eleitor 
de outra secção. 

A respeito de ·Moura Ribeiro já si viu que 
seu voto é valido, visto não estar privado de seus 
direitos políticos. · 

E quanto a Azevedo Costa, se votou na 3a sec
ção, ~ porq~e servia. ahi de escrivão. 

... o ,. ' 
nulle este voto, nenhuma alteração virá. dahi 
ao resultado da eleição, como demonstrarei. 

A 7a. é para que me seja descontado o meu 
proprio voto, por ser evidente que o dei a mim 
mesmo, visto não ter apparecido, na. secção, 
voto em lista em branco. 

Devia lançar ao desprezo eata grosseira alle
gação e perguntar simplesmente: si o escru· 
tinio secreto dã direito a dizer-se e a allegar-se 
qué Pedro ou Paülo votou neste ou naquelle ci
dadão. 

Quero, porem, explicar como votei, em satis
fação aos homens de bem. 

Chamado a depor minha. lista na. urna, o me
sario Dr. Francisco da Costa Chaves Fal'ia, pu
blicarnent~ ~ff~rec~u-me uma- e eu pu~lica-

de testemunha como eu não sei em quem voto. 
Em todo o caso~ esta allegação é uma nojenta 

verdade. 
A ~a. é por não se lhe ter contado em S. Chris

tovão, 2& secção, um voto em cartão i:mpres~o, 
de que aliãs a acta. faz menção, declarando que 
o cartão não continha o nome de qualquer dos 
candidatos. 

Combater esta allegação é descer ao nivel de 
quem a faz. . . 

Além destas oito allegações ftlteis, · banaes, 
evidentemente dictada.s po1• um plano politico, 
qual o de impedir que os adversarios possam 
azer par e as ccmmissoes e ve i caçao, pe 

ainâa meu contendor: que dos votos, que me 
foram tomados em separado, se abatam f em ce-

cedendo, por sua parte, de 1 que lhe fói dado com 
a assignatura do eleitor. . 

Con,iescendendo com estas reclamações e com 
a umca as olto, que tem a guma proce enc1a : 
a de ser-me ab:t ti.to o ''o to de Azeveio Costa, 
passo a demonstra.~ que tudo isso não altera o 
resultado da eleição. 

Pela apuraç_ão insuspeita da junta do dis
tricto, vê·se: que; não se contando os votos da 
ga. secção do Espirito Santo, cujos livros foram 
roubados, as das demais parochias e suas sec
ções deram o seguinte resultado: 
Dr. Bezerra de Menezes. • . • . . . • • 75f votos 

em aeparado.................. 7 1> 

Dr. Bulhões Carvalho..... • • . • . . • 729 l> 

em separado ....•.• ~ . . . • . • • • . • • f5 ,. 

ous can-

Bezerra • • . . . . • • . • . . . • . . . • . . . . . • 44 votos 
Bulhões Carvalho. • • • . . • • • • . . • . . • 53 :a 

Logo, a elei9ão, em sua primitiva expl'essão, 
foi : 
D r. Bezerrra de Menezes .•• , •.. , . 793 \'OtO!J 

em separado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 
Dr. Bulhões Carvalho •. , , • , • . • . . . 782 ,. 

em sepat·ado •.••.•.•. , . • • . . . • • 15 :t 

E, pois, quer n'ama., quer n'outra hypotheae, 
u batendo-se-me os votos de Azevedo Costa
da ceduln. marcada-e da em papel transpa
rente, mesmo que não se desconte a meu con
tendor · a assignada, teremos o seguinte re-

fa. hypothese (exclusão da 3a. secção doEs-
pirito Santo) : · 

Dr. Bezerra de Menezes • . • • . . . • . 750 votos 
em separado.. . . . . . . . . . . • . . . . . 5 . ., 

Dr. Bulhões Carvalho...... . ..... 729 » 
em separado ........ . · .... ·. . • . 15 >> 

2a. hypothese (apuração da 3a. secção do Es
pirito Santo) : · 

Dr. ·Bezerra de Menezes. . • . • . . • • 794 votos 
em separado... • . • . . . . . . . . . . . • . 5 ,.. 
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Dr. Bulhões Carvalho. . . • . . . . . . • 782 voto a 
em. separà.do. • . • • • • • • . . . . . • . • • i5 1> 

· Sommando-se os votos em separado, teremos: 

f a. hypothese: 
Dr. Bezerra de Menezes.. . .. . . . • 755 votos 

Por mais que se queira dar um caracter se rio 
ás impugnações do Sr. Bulhões Carvalho, não 
se po le ver nellas senão uma ridicula chicana, 
e~ pregada., _quando para ma~s não 2eja no in
tuito de pnvar um adversar1o, por futeis pr;;
tc~t~, de ~oncorrer á composição das com-

........... 
2a. hypothese : 

799 votos 
'l> 

Em toda a. hypothese eu conto sempre maio
ria; e, pois, apezar de tantas e quantas con
testações, eu me acho hoje nas condições em 
que me achei em 1881. 

Em i88i, meu contendor, o desembargador 
lzidro Borges Mo:a.teiro, contestou minha elei
ção, e a. commissão dos cinco excluiu por is~o 
meu nome da lista do art. 5° § i') do regimento 
da Camara.. · 

Sem que eu t1vesse e1 o a menor rec ama
ção, e por motu proprio, reconsiderou seu acto, 
pelo parecer junto, em que declarou: que o 
protesto não de·áa ser embaraço a que eu :tig 
rasse na. fa. lista, não só porque em todo o caso 
eu tinha. maioria., como porque as impugna
õ s n-o rocedia.m. 
E' o caso de ·hoje, que cont'J sera. reso v1 o 

pelo mesmo modo. 

Destruido por seus fundamentos o prete~to. 
que se adornou com o nome de protesto contra 
a. eleição ; passo á destrui!· as de uma incompa
tibilidade forjada no cerebro doentio do meu 
contendor. 

Sou in com ativei or uo em 1 i de setembro 
do anno passado entro1 para uma associaçao 
que organisaram os concessiona.rios do pro
longamento da rua Lui.z de Vasconcellos, para. . . . 
em 5 de Março de i88i. 

A lei de 9 de Janeiro de 1881, no art. 11 § 
2:~ é expressa.- ineompatibilisa os contracta-, ' 
doree guc rcccbe?n sub,ençcto, gm·ant:a ote 
fiança de ju;·os, ou qualque.,. auxilio, do qtea~ 
possam au[ct!l' lucro pecun~a.!io .do. fazenda. 
geral pronncul, ou das muntclpahda.dee. 
E~ fa.co desta clarissima. disposição, per

gunta.-so : o contracto em questão tem sub
venção- tom ga.t•antia ou fiança d:3 juros- re
cebe qualq~er auxilio, de q~o .possa resultar 
aos signata.r1os luc1·os pecuma1·,os da {a:;enda 
publica l 

Não tem nada disso. 
Como então, ser incompatível quem não está 

~ • scri tos de incom atibi-

!idade ·~ 1 . . 
Além de que, diante da disposição da e1, e 

estolida. a l embrança. de meu contendor; acresce 
que sobre o ca.so já temos aresto . 

O Barão de Canindé era concessional'iO da. 
abertura de uma rua nesta cidade, exacta
mente nas condições da de Luiz de Vascon
cellos ; e não foi por . isso jttlgado incompa
tivel em 1881, e foi .reconhecido deputado. 

v. I.- 46 

Ainda que não tivessemos o precedente de 
1881~ subscripto, entre outros pelo Sr. Paulino 
de Souza, tenho a convicção de que a nobre 
comm1ssão os cmco, nao perm1ttu·1a que pas
sasse um tão grosseiro e indigno estratagema. 

Meu diploma é dos m:1is limpos que vão ser 
presentes áquelh commissão; e, pois, nenhuma 
quvida tenho de que despr-ess.do, como acon
teceu em 1881, o protesto ban::~.l de i885, serã. 
meu nome incluído na lista do § i 0 art. 5 do 
regimento. 

Rio, i1 de Fevereiro de 1885.- O Dr. AcloZ
ho Beze1·ta de Mene~es. 

lllm. e Exm. Sr. Dr. juiz de direito da co
marca de Nova Fl'iburgo.-Diz o capit~o Alfre
do Leo oldo de Moura. Ribeiro, que a bém. do . 
seus 1re1los se e c~.z necessar1o qúe o esc I

vão João José Zamith, revendo os autos crimes 
de responi'abilidade, em que é autora a justi~a. 

~ • • 'l • 

processo correu á revelia, si do mesmo consta 
ter silo o supplicante intimado da sentença, 
que o. condemnou ou r.utra qualquer intimação; 
:fi.nalment~, si o supplicante appellou da sen· 
tença para o Tt•ibunal da. Relação quando segui
ram os aa tos para. esse Tribunal ou si a senten
ça passou em julgado e assim pede a V. Ex. 
d~ferimento. E. R. Mee. Villa. de Friburgo, 
7 de Fevereiro de 1885.-Alfredo Leopoldo de 

Certifique. Nova Friburgo. 7 de Fevereiro . 
de 1885.-Ribeil·o de A~meida. 

rio vitalicio dos officios de segundo tabellião do 
publico judicial e notas, escrivão do juizo mu~ 
nicipal e 'Privativo de orphãos e a.usentes nesta 
villa. de Nova Friburgo e interino do jury. 
Cet·ti:fi.co que revendo em meu ca.rtorio os autos 
de que trata a. petição retro delle consta que o 
mesmo proces~o correu á revelia. do sup'Jllica.n
te ; que o supplica.nte não foi intimado da. B:;)D· 

tençt~. cotldemna.toria nem para qualquer acto do 
processo ; que o supplicante appellou hoje para. 
o Tribunal da Relação, pelo que aind[l, não se· 
guiram os autos para o mesmo Tribanal, nem 
passou em julgado a. sentença condemna.toris. 
O referido é verdade e dou fó e aos mesmos 
autos me reporto nesta villa de Nova Friburgo, 
aos 7 de Fevereiro de 1885. Eu João Jose Za-

. · ··~n .-Joao Jose Zamith. 

~ 

ACTA. DO DI.A. 18 DE MA.RÇO DE 1885 

P residencia do Sr. Moreira de Bar1·os 

SUM:MARIO.-Lcitura da acta.- E:s:PEDIEXTE. 

A·s 11 h oras da. manhã, feita. a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Moreira de Barros, 
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Affonso Celso Junior, Valla.darea, Cost~ Rodri
gnes, Sinimbú Junior, Mac-Dowell, Dias Car
neiro, Martim Francisco, Silva Maia, Joã.o 
Penido, Leitão da Cunha, Alves de Araujo. 
Campos Salles, Prudente de Moraes, Barros 
CObra Carlos Peixoto . arão da. Leo old.ina. 
Ma.res Guia. , Bernardo de Mendon9a, Be
zamat,. Coelho de Almeida, Eufrasio Correia., 
Rodrigues Alves, Arauj_o Pinho, ~lfredo Cha-

' ' , . 
Penna, Soares, Alcofora.do Jnnior, D10go de 
Vasconcellos, Leandro .Maciel e Francisco Be
lisario. 

ella., os Srs. : AI"aujo Gôes Junior, Andrade Fi
gueira, Adriano Pimentel, Antonio de Siqueira, 
Bezerra Cavalcanti, Antonio Prado, Bulhões, 
Ca-rlos Affonso, Carneiro da Rocha, Francisco 
Sodré, Ferreil"a de Moura, Ildefonso de Ara\Jjo, 
Joaquim Pedro, José Marianno, Lourenço de 
Albuquerque, Lacerda. 'Vel'neck~ Montan.don, 
Sigismundo, Satyro Dia.s, Ulysses Vianna. e Vis
conde de Souza Carvalho. 

EXPEDIENTE 

OtRcio do presidente da provincia. do Rio de 
Janeiro, de :f.O de Março de 1885, transmittindo 
dous exemplares da collecção das leis, decretos, 
actos e decisões do governo da dita provincia, 
relativos ao a.nno de 1884.-A archivar. 

O Sa. Pu:srDENTJC dá a. seguinte ordem do 
dia para. 19 do corrente : 

Votaçlo doa pa.reeeres: 
N. 89. Reconhecendo o D1·. José Pompeu 

deputado, pelo 3° diatricto do Ceará. . 
. N. 90. Reconhecendo o Dr. Alvaro Botelho, 

pelo 13° de Minas Geraes. 

• • econ acendo o Dr. Justiniano das 
Chagas, pelo 6J da mesma. província:. 

N. 92. Reconhecendo o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da. Luz, pelo 11° da mesma provincia. 

N. 93. Reconhecendo o ar·. Leopoldo Cunha,· 
pelo 2:> do Espirito Santo. 

N. 95. Reconb.ecendo o Dr. Bezerra de Me
nezes, pelo 3o da córte. 

N. 97. Reconhecendo o Dr. Alfredo Camillo 
Val4e$aro, pelo 1 o da çórte. 

N. 98. Reconhecendo o conselheiro Manoel 
Antonio Daarte de Azevedo, pelo 5° de S. 
Paulo. 

Eleição de.s eom.missões. 
E si houver tempo: 

N. 85. Annullando o diploma do Dr. Amaro 
Cavalcanti e reconhecendo o Dr. ·Antonio 
Pinto, pelo 2c. do Cearà. 

· N. 94. Annullando o diplorna do Barão de 
Anadia, e mandando proceder á. nova eleição. 

N. 96. Annulla.ndo o diploma do Dr. Sancho 
de Barros Pimentel, e reconhecendo. deputado · 
o. D~. José Lt;Iiz Coelho e Campos, pelo 4~> 

. a. fazer a. ~u-G---
geral dos votos, · como ó expresso no art. 18 do 
decreto n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881 e 
a.rt. 171 do decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 
1881, das diversas eleições do i o districto elei.:.. 
toral da cõrte, a. que se procedeu eiJl 2° escru-
tinio no dia 4 de Janeiro do corrente anno; e 

Considerando q u& a apuração se procede 
pelas actas authenticas das eleições, como 
determina o art. 18. da citada lei e 177 do regu· 

no art. 15, §§ 13, 14 e 15 da. citada lei, e 
~rts. i27 e 128 do regulamento citado; 

Considerando que no papel apresentado â. 
junta. apuradora, como si fóra a acta. da eleiçiio 
da 4a. secção da freguezia. da Lagôa, falto.m os 
1•oquisitos indispensaveis de logar e dia (arts.126 
o 149 § 1° do regulamento citll.do) ; 

Considerando que sobre estas faltas substs.n· 
cia.es, que tornam de todo imp1•esta.vel aeme• 
lha.nte papel, intitulado acta, acrescem ainda 
mais os seguintes vicios: 

i. o O escriviio que funccioao11 não foi jura· 
mentado, como elle proprio confessa e d~clara, 
allegando em seu favor a ignora.ncia. ào direito . 

2.0 Não figura o escrivão na transcripção da 
acta, de fórma ue a. mesa. a fez e ba tisou. 

3.0 O escrivão subscreveu a authentica em 13 
de Janeiro, sem declarar o anno, i s to e, nove 
dias depois da supposta. eleição. 

4. 0 A intitulada acta não combina com a c.::r· 
tidão da transcripta no livro respectivo, suppri- . 
mindo-se á transcripta os 13° e 14° quarteirões 
e incluindo· o :f.Oo que pertence á f a secção. 

5. 0 Não se declara. na intitulada acta a hora. 
em que começaram e concluiram os trabalhos 
eleitoraes ; . 

6. 0 Não se faz menção da. urna. 
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Considerando que. o papel apresentado como 
aeta da. eleição não o é, e nem pode ssr consi
derado, e determinando a lei que a junta p~o
ceda a apuT'ação pelas aetas authenticas, e, 
ainda, que seria viciosa a operação sommar . - . 

pendente provirá para ella. maior luero em 
centenas de contos, que se realizará entregando 
o Thesouro Na~ional os fretes jà pagos pelos 
empreiteiros, do que nenhuma vantagem aufe ... 
rirá a companhi~ Estrada _de ~orro Leopoldina . 

suJa 37a.-que, embora. os empreiteiros sub-em
pr.:;item as obras, são aquelles e não estes os 

... responsaveis unicos pela execução dos eon-

Para o fim da Camara dos Deputados reeo
nbecer a incompatibilidade do Dr. Alfredo Ca
millo Valdetaro, nos termos do art. 20 da lei 
eleitoral de 9 ~ Janeiro de 1881, e art. 186 do 
reoouJamento de 13 de A.,.osto do ínesmo anno 
os abaixo assignados, cidadãos eleitores e presi
dentes de mesa<> eleitoraea nas eleições de 1 o de 
Dezembro de 1884 e 4 de Janeiro do corrente 

,.. .. . -
b 

Aos 20 de Abl'il de i883 a companhh Estrada 
d9 Ferro Leopoldina, declarad_a ~strada geral, 

construcção em globo do prolongamento da 
estrada. de S. Geraldo á cidade de Ponte Nova, 
e aos 9 de Novembro do mesmo .anno, nas 
mesmas condições, o prolongamento da cida.de 
de Ponte Nova ~ de ltabira de Ma.tto Dentro, 
autorizado por deeredo n. 8860 de 27 de Janeiro 
de i883. E• soeio da empreza. empreiteira. o 
Dr. Alfredo Cam.illo Valdetaro, como se declara 
na primeira escriptura, por elle assi~Jlada., 

' I ;oo 

foram lavradas no cartorio do tnbellião Ramos, 
pelo preço integral do 6 . 307:8i8$000. 

Peloa contractos referidos e juntos por cel"ti-
o, aempreza, e quo o r. n o oro 110C1o, 

se obrigou a construir os prolongamentos, cor .. 
rendo por eua conta todus na deapo:ms com 
estndoa preliminnrns e definitivos, confeccio
no.doe elo n.ccórdo com ns cla.uaula• a qutt so 
refero o decreto n. 8800 do 27 do Janoiro do 
1883, o nn. clnusulB 5a. AO o~ttipulou: c Nilo !IQJ•!Io 
appt•oyndos os OKtndos nprosonto.do~ poln. om
prnzn 11Gm qno sojn.m p1•ovia.monto aooi!ull 'f''~/ o 
go.,crno, do nccordo com o contrncto coleurndo 
pela compnnhin com o governo. • 

D~stn. condição nasce !l. primeira dependoncin. 
da empraza pal'a. cotn o go·verno imperial, cuja 
aceitação dos estudos preliminar~s determina.rá. 
maior ou menor despeza para os emprez·ar1os, 
e eonseguintemente augmento ou reducçiio de 
lucros. · · 

em es c ausu , 1p ~ 

ção 43: c: Os empreza,dos ficam com direito 
salvo a ser indemnizados pela companhia dos 
fretes que pagarem á Estrada da Ferro D. Pe
dro li pelo ttansito de todo a material nxo de!'l
tinado :i. empreitada, caso seja attendida. pelo 
governo geral a. reclamação que neste sentido 
a mesma companhia lhe dirigiu e pende de 
solução.~ 

Assim é evidente a dependencia directa. e 
immediata em que ficou a. empreza. para com o 
governo imperial. Da. solução da. reclamação 

rac os. 
Emfim, o domicilio da companhia Leopldinâ. 

e dos empreiteiros, onde uns e outros podem 
demandar e ser demandados, em razão dos con~ 
tractos supra mencionados e sua execut;ão, é ll 
ca?itai do ~mperio, como se declara. nas respe
ctivas escr1pturas. 

Em vista do que está exposto, os votos que na 
eleição do fo districto da côrte recahiram no 
Dr. Alfredo Camillo Valdetaro, para deputado . - . . . 
legislatura, são nullos, como se declara no 
art. ii § 2° da lei e lei tora! de 9 de Janeiro da 
1881. E ara ue assim reconhe a e declare a 
Camara dos Deputados, os abaixo assignados 
requerem á junta apuradora que com a acta da 
da apuração remetta a presente eiposição. e 

• I 

23 de Janeiro de i885.-Claudino Luiz de 
Assumpçt'lo. - Jot!.o Maria V alladares. -
Francisco Victor da Fonseca e Sil'l.la.. 

DOCUMENTOS R'BLATIVOS .A.O PARECER. N. 96-
1885 SOBRE A. ELEIÇÃO DO 40 DU!Tl\ICTO DA 
Pl\OVINCIA DE SERGIPE. 

. . . 
Barros Pimentel pela maioria da junta 
a uradoru do 4rJ districto eleitoral de 

Augustos e dignissimoa Srs. represontantes 
da. nação. 

O diploma, quo contesto, expedido ao Exm. 
Sr. Dr. Sane li o de Barros Pimentel, nio re ... 
siste n mnis levo n.pJ•eciação. Verdadeiro con ... 
trnstn do1 :J.ctrLs oloitoraes, de que dovera. seJ' o 
trnnsumpto fiel, rovola uma fraude, um crime 
p'H' p:trte doa soua agentes, e senão um deza.r, 
pt1 lo menos nll:o honr:~ a.o aeu illustre portador. 

Contraste d!l.B nctns, porque diz o contrario 
inteira~t~ente do que c!las narram, falseando a 
mnioria. real a qt~cm a tove para attribuil-a 
illegnl, indecentG ao candidato vencido nas 
urnas, por sua notavel minoria. 

Uma fraude, um crime, porque esse con ... 
tr~st~ não s~ funda ·em razão legal; é acto de 

pT'esidente da junta apur•adora, seduzido por 
uma promessa, ou esperança, que se traduz em 
interesse pessoal seu . 

Não honra ao seu portador, porque fôra 
mister esquecer elle o que deve á si, aos seus 
escrupulos de honestidade, para a.rrogar-se 
uma posição, que não lhe compete, com pre
juízo de terceiro, contra a lei e os echos da 
opinião, si não lhe foi ella imposta. pelo 
exaltamento ps.rtida.rio de amigos mal inapi• 
rados. 
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E' o que espero provar, de luzindo a pre
sente contestação. 

§ 
O 4° districto eleitoral de Sergipe Mmpl"e

hende os munici pios e_ paro c? ias referidos no 
Bcre o n. e-
A votação dos collegios~ segundo 8os actas 

e~eitoraes, foi a seguinte: 

Coelho e Campos Sancho Pimentel 

Capella. •••..... i09 votos 63 votos 
N assa Senhora. 

das Dores .... 48 'l> 43 )) 

Porto da Folha. 55 » 62 » 
Curral de Pedras 66 » 39 ., . 
Propriá .•. ~ •... . 43 )) 53 » 
Villa-Nova.· •.•.. 42 )) 54 » 
Pacatuba .•.... 6 . )) 21 ., 

b) por haver servido o cargo de adjunto do 
promotor da comarca. da Capella (doe. n. 1.) 

Simples balelas, pretestos vãos p::tra. essa de
puração acintosa, · com infracção da lei~ pot• 
motivos inconfessavejs, e contra. a verdade dos 
factos, como se vai vêl": · 

. . 
E' expres~o o dr3CI."eto n. 8308 de 17 de No-

vem ro e , q i i . . - · 
á sommal." votos, salvo o ca~o de duplicata, que 
não houve. 

M:a.s~ admittilo mesmo, que, nos termos do 
art. 177 do regulamento, deva. a junh, em 
qualquer caso, attender ~ómentG à eleição feita 
perante mesa. organizada pt;la. fórma determi
nada no<; §§ 7° e 11 <> ,_ do art. 15 da lei ; ainda 
assim não podia deixar de ser apurada a eleição 
da Capella • 

• 
Mais dous votos de dous eleitores da parte vem coi:npôr a mesa os tres juizes de paz mais 

do municipio da Ci! pella. comprehendida na pa- votados e os dous immediatos ao 4" juiz de paz; 
hia do Seriri onde são · uizes de az mem- e na falt':!. de ual uer delles os seus substi-

bro3 da mesa e votaram nos termos do art. :14o tutos bgaes. 
do regulamento. A mc.:;a eleitoral da Capella foi rigorosamente 
_Tot~l: Coelho e Campos, 392 votos; Sancho organizada nest:l. conformidade. 
1 • • A prova· · 
Pela acto. da • apur~ção, p01•ém, depurado o · . . • _ 

collefl"io da Capel1a; fo1esta a votação: . Foi"a.m votados para Jutzes de paz na cle1çao 
s~:cho Pimentel285 votos; eu 283 ! I do 1882, naquella p:~.rochia, os seguintes nomes: 
O diploma não contradiz, .antes confirma . « 1\Iano~l de Oliveira Matt~s, 4~ votos; _Fr~_Ln

aquella votação total ·das actas apresentadas; CH!CO :Mum~ d:J. Motta,43;Jose da. Cunha R1b~1ro, 
porque, si aos 285 votos apurados ao meu con- 43; Antopto E:nesto de Mello C~b:al, 42; Nor
tendor e 283 d. mim, se addicionar a votnçii:o berto Jose tia Silva~ 42; Pedro V1e1ra da Rocha 
qu13 do mesmo dipl01u~ conta. ter tHo cad:1 o Souza,_ 41; Goaçalo Barr,to de ~á, 40 ;A Pe
um de nós no colleg1o da Co.pella, chegs.-se d~o Ro_:h·1~u0s da Rocha., 31 ; Lu1z Col"rea de 

que e resu n.c o e .., vo os pal'a. m1m e ::: , , 
para o Sr. Dr. Sancho. (doc. n. 2.) » 

E' o diploma mesmo. q110 diz. Sendo o :3° votado. de mais idade que o 2~ e o 
5° ue o votado doe n. 3 fi o a ista as· 

aetn~, tive uma. maioria de -14 votos, fiquei, 
pela. apuro.çft:o. em minori:L do 2, rruanto bastava 
pnra <1osempenh:1r-!!o n maioria drt }1.mta do 
encargo de, a to:ln tt•an•m, o:cpedir o diploma 
ao candidato voncido. 

Mairn•ia (lr' )tml•t, pOI'ó!llG, pt•osonte:; oito 
proaido11tos du mosntJ oloitot•.Lc•s, oplnarn m CJU!l.• 
tro pola npura~ito d~~o oloiçüo d:L Capella, o qua
tro nllo. dosempntn.ndo o presidrmt'l da. junta, 
Dr. FoliP.llO Xavier do .Almoirlu., juiz mttnici
:pal de VlllR. No\·a, pola nílo apurn.çüo, abusiva., 
1llegal, c!"iminosament'3 ! .•• 

O contrasto, poic; . entre a<; actas elcitoraes e 
o re~ultado da apuração referido no diploma, 
proveiu unicamente da depuração da authentica 
da Capella. 

Ahi.:... torlo o ponto da questão: 

Depuração do collegio da C 1pella: 
Allegou a maiorin. do. junta vicio~ na m·ga

niza<:ão da mes~ eleitoral da Capella, . por t~r 
feito parte della, em substitui ção do 3o j uiz de 
pa.z. o 4° juiz de paz Antonio Ernesto de Mello 
Cabral, que, á seu ver, não podia mais sél-o: 

a) por suppósta mudanç!l de domicilio d :l 
Capella para o Penedo. 

sim composta: 
1.0 ~bnoel de Oliveira Mattos ; 
2.0 José da Cunha Ribeiro; 
3.° Ft·n.nciseo Muniz da Motta; 
4.0 Norberto José da Silva e comoimmGdiatos 

Antonio _Ernesto de ?\Iello Cabral e O$ que se . 
llle segmram em vot·•ção (doe. n. 2). 

Dopois, foi eliminado da lista, por cscttsa le
gal, o 2• jniz do paz José da Cunha Ribeiro 
(does . ns. 2 o4). 

Fallecen o 6' votado, Pedro Vieira da Rocha 
e Souza. (does. ns. 2 e 5). 

Pelo qur~ passou ã 4) juiz de paz o 1° imme
rliMo Antonio Esnesto de Mello Cabral, e ú 1° 
e 2 ' immediatos Gonçalo Barreto de Sá e Pedra 
Rodrig ues d2. Rocha. (Doe. n. 2). 

' b ~ .: ' 
compos ta do fq, 2° e 3) juizes ele paz, Manoel 
de Oliveira Mattos, Francisco l\1Llniz da Motta. 
e No!'berto José da Silva, e do i o e 2° immedia
tos Gonçalo Barreto de S:i. e Pedl'o Rodrigues 
da Rocha. (Act::~. da formação da mesa.) . 
~o dia da eleição (1') de Dezembro) por im- •· 

pedunento do 3° juiz do paz, o substituiu o 4? 
juiz de paz Antonio Ernesto de Meilo .Cabral, 
e no impedimento do 2' immediato o substi
tuill o :il.) hnmodiato Luiz Corràa de Figneiredo. 
(Acta. de 1" uo Dezembro). 
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Isto posto, ó fóra de duvida que a mes:t elei
toral da Capella foi rigorosamente organizadr.. 
nos precisos termos dos§§ 7° e 11, do Ht. 15 
da lei. 

Infelizmente, a maioria da junta não tinha 
em vts a a o servanc1a a et ; era sua preoc
cupação unica a empalmação do diploma; e 
dabi a inven~.ão dessas cousas cerebrinas da 

o • • - .. 

vicio á. organização da mesa . 
Causas cerebrinas, repito, e tomo o compro

mis~o de proval-o á. evidencia, como :1diante 
farei. 

Supposta, por momento, a procedGncia das 
allegações da junta, podia, porventura, a me"s~ 
.eleitoral deh:ar de admittir o 4" juiz de paz no 

Pat·ece que não. 
O aviso de 22 de Outubro de 1881 é conce

bido nestes term s : 
«Em additamento ao aviso que dirigi a Vm. 

em 11 do corrente mez, declaro-lhe que, á vista 
dos avisos n. 146 de 1847, § 3°, n. 34U de 1860, 

e e a portarta ·~ 1 o 1to mez, In-
cumbindo á lllma. Camara Municipal eliminai." 
d2 respectiva lista os juizes de paz desse dis
tricto q11e estejam mudados ou exerçam fllnc
ções de em-p1·egos publicas retribuidos e jurá.
mentar os immediatos ac1uem caiba substituil-os. 
afim de cornpletar..:se a referida lista, nüo po
dem aqueUes juizes de pa;:; se1· excluidos de 
formaçtto da mesa eleitoral, emqttanto a 
mesma Illma. camara núo p1·ocedu c~ indi-

ct i i çc • 
<Nesta. conformidade, deverá Vm., quando 

hou~er de organizar ames:~. ••• t.er em conside-

• 
Illma.. camara, ficaram colloc~dos os cidadãos 
votados pa.ra juizes de pa.z •.• » 

Por igual tem entendido a cama.ra dos depu
tados decidindo em mais de um caso, que não 
ha nullidade em fazer parte da mesa um juiz 
de paz, que exerce emprego retribuUo, desde 
qnu não o tenha ainda. eliminado a cam11ra. mu
nici pa.l. (Anna.es de 1882, vol. i", eleição do 
12o dis tricto da Babia.1 e vol. 2 ', o!eiçiio do 
11° districto de Pernambuco). 

E note·so a. segurança com que procedeu a 
mesa eleitoral. 

Apresentando-se o 4" juiz do pa:r. no neto da 
formação da. mesà, e offereccndo-se para fazer 
parte della, sendo preciso; nllegando nito tt!t' 

ainda prestado a fhnç:J. do cargo de thcsoureiro . . . 
"' logar de juiz de paz (doc. n. 6). Consultou o 

presidente da mesa ao presidente da camara 
municipnl ~doe . n. 7) e só com a r~sposta deste 
de que nads. constava contra o dito 4° jui:~.: de 
paz (doc. n . 8) foi este admittido no impedi
mento do 3° juiz de paz,~ no dia da. ·eleição. 

Pois bem ; quando a mesa eleitoral da Capclla. 
foi compo3ta dos juizes de paz e immediatus 
determinados na lei; quando o poder executivo, 
em sua alta responsabilidade, declara q11e antes 
de sua eliminação pela Camara Municipal deve 
o juiz do paz mudado ou quo e~erce emprego 

houve de domicilio, nem incompatibilidade de 
funcções para a perd:t do Jogar de juiz de paz, 
porquG deixou de se:r apurada a eleição da Ca
pella~cuja mesa,extrerne de vicios,é tão regular 
como a que mais o for? 

E' quo havia ordem de dar-se o diploma ao 
meu contendor, custasse o que custasse, fosse 
como fo!'se, embora calcando o direito e a lei, 
como ~ul~ia. o cadaver paterno. 

. . ' 
o interesse decidido do governo ou seu delegado 
na provincia pela candidatura do Sr. Dr. San
cho. 

Se diz mG5mo em Sergipe que o seu actual 
presidente foi somente á provincia garantir 
ess::1. eleição. 

Em verdade, exceptuado o empl"ego de força 
armada, não houve meio licito, ou illicito, de 
que não lançasse mão para fazel-a. triumphar. 

E ahi tem-se a explicação de quG, não tendo 
o meu contendor, em. 1881, um districto na 
provincia por onde apresentar-se, apezar da 
melhor vont!lde de c:r-presidente Dr. Ingle;r, · 

e ouza seu r spet , z p 
todos os districtos, mesmo o quarto por onda 
nu~c11. -pensou apresentar-se, à ca.ta de um que 

AsBim queria quem muito pódo nosta paiz, e 
não havia resistir á. sua imposição :- o go
Yerno. 

Apresentou-se o mau contendor pelo 3° dis
tricto (doc. n. 9,) 

Conhece o pre::~idcnte da pt•ovincin-o perigo; 
fal-o acei tal' no dircctorio liuernl do Sr. Barão 
da. Eetancia pelo 2'' diatricto, do.d!L a e1colha. 
senatorial dos te, preterindo-se o :Sr. Prado Pi
lllentel, que pretendia. ta.mbem o 2u diatricto 
(doc. n. 10.) 

Nlio verificando ·se n. oscolhrL r.;enatorial na 
dato. presumida, convoca-se n. mesma ca.ndida· 
tur:l. pa1·::~. o 4'' cli~Jtl'icto, onde nito pode toma.r 
p,"• o 81•. Prado Pimentel, quo nlit\s tinhn. por 
si dous chefes locacs; de~aloja-so o Dr • .João 

.' · d .Monte 'á aceito elo directorio libe-
ral, com promess1 de substituir ao Sr. B::~.rão a 
Estancia no 2° 4-istricto ; foi compellido a reti
rar-se o coronel A. A. Gouvêa Lima, que 
protestara não ceder senão ao Dr. Monte • . • 
tudo com sciencia e pa.ciencia do Sr. Barão da . 
Estancia. que .. . a tudo cedeu. 

O Sr. Dr. Sancho não. tinha por si uma só 
influencia no 4° districto; uma anica que o 
·affeiçoava~ o coronel Agripino Martins, era tod.a 
com o Dr. Monte. Por isso elle e os seus cogt
tavam ora do 1 j, ora do 2°, ora do 3° districto ; 
do 4o nunca. 
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Mas, na occasião, só. restava possivel o 4° 
districto ..• Esperar pela escolha senatorial. .• 
A eleição lá para. Abril ou Maio ... Estaria, ou 
não, no poder o actual ministerio... Seria, ou 
não presidente o. Sr .. L. C •. Mun~z Barre:o ..• 

' cial, e pelo 4o districto, tomadas todas as cau-
telas. 

E assim foi. 

. . 
Não cabe nos limites desta contestação narrar 

por mhido o que fez o presidente da provincia 
por essa candidatura .. 

Foi. chamado á capital o juiz de direito da· 
Capella, Dr. João de Almeida. Lopes, partidario 
exaltado e sem escrupulos: deu-se-lhe ca,rta 
branca em tudo que dependesse do elemento 

• (lo. -

trado, quanto pôde, sendo notorio, entre outros 
factos, o convenio por elle feito com um conser
vador, de dar-lhe este certo numero de votos, 
me 1an e emprego para um. seu o. 

Foi enviado em missão especial o juiz muni
cipal da capital, Dx· . . Goll;çalo V~eira de Mello, 

' • 
nilo, como elle mesmo dizia. e por cujo inter-
medio tomou todo interesse no pleito o Rvd. 
vigario da freguezia, seu irmão, qu.e até então 
nunca se havia envolvido em eleições. 

Por sua vez o chefe de policia despachou um 
empregado de sua repartição, parente do Sr. Dr. 
San:cho, a· proclamar pelo distl"icto o candidato 
do governo, em cujo nome, juntamente eom 
outros, fazia cabala a mais desenfreada. 

A a 
ticia de proximo recrutamento, pela expectativa 
de uma guerra com a Republica Argentina, 
e~pecie de· ameaça ou coação a eleitores que 
1 ~:>reg os para o seu ra a o_. 

u director da instruc·1ão, ao passo que aca
tava os professores, adeptos do governo, repre
hendia os suspeitos de opinião adver~a. (Does. 
ns. 11 e 13.) 

Foi instantemente chamado á capital o coro
nel Gouvêà. Lima. para. ceder ao Dr. Sancho, 
e aq_uelle coi·onel, que j:l. dantes chamado para 
ceder ao Sr. Prado Pime1;1tel, com quem, aliás, 
tinh:l. mais relações. não o foz, desta. vez viu-se 
obrigado a ceder. e fosse porque fosse, cedeu ..• · 
(Doe~. ns. i2 e 13.) 

Escreveu o presidentG 'da. provincia a uma ou 
mais senhoras, intercedentJo por seu candidato 
muito amado. (Does. ns. 12 e 13.) 

Foram feitas concessões, ameaças de toda a 
· ordem, e umas e outras, têm-so \'erifi.cndo, mor-

men e es as, pe a reacç o ur1osa e1ta no· o 

districto, contra pobres funccionarios, suspeitos 
de anti-govert1.isrno na eleição. · 

O illustre pai do meu contendor, a quem nem 
de leve censuro pelo legitimo interesse tomado 
·por seu :filho, encarnou toda pujança officia.l na 
margem direita do Baixo S • Francisco, e, prin
cipalmente, na cidade de Propriá, acompanhado 
de empregados ele confiança do governo, tudo 
promettendo e garantindo em nome d<=> governo .· 
E, com effeito, ·têm sido premiados os bons e · 
se~eramente c5.stigados os mai's. 

E,_pa:a maior segurança. o presidente da 
provmc1a e o chefe de policia auxiliaram em 
publico uma candidatura conservadora no 1o 
districto, em virtude. de transação feita, para 
receberem, como ~eceberam, v~ta.~ão conser-

eleição do meu conte.ndor. 
E por taes meios •• . assim era para suppor-se. 
Ch~.;gou o dia 1° de Dezembro. . 
Felicidade minha, certo o governo de seu 

triumpho, correu o pleito regular, sem violen
cia. sem reclamação, sem protesto. 

E' esta a verdade. 
Apezar de tudo, venci ou antes, venceu o 

esforço; a dediMção dos meus(amigos; e venceu 
or 44 votos ! · 

Mai<:; de uma pesso3, que se achaYa na capital 
on mesmo em palacio, ao chegar a inespe1·a~a. 
noticia, narrou-me a extrema suf" resa, a exc1-
tação nervosa do pros1 en"to a provmc1a, o seu 
estado de quasi possesso, a bradar furioso pelos 
salões do palacio: Enganara~-rne!... enga-

candidato ! ... 
O caao era algum tanto.fóra do commum. 
Foi um dos maiores desafóros que já soffreu 

um presidente em terras de Sergipe! 
Era para lamentar-se essa excitação nervosa 

de S. Ex., o seu furor e desespero, é porven
tura para receiar-se ... 

Mas o peior é que devera ser eu a. victima 
expiatoria nesse; novo jogo do .perde-ganha, 

sorte de ma-

Apezar de ser a minha elei~VãO um facto no
torio, do que deram noticia todoa os jornaes da 
provinc.ia, inclusive o proprio jornal official 
(doc. n. 1.5) tratou-s~ de fazer a duvida. para 
fóra da Frovjncia. 

O Dim·io cla"'i.Bahia (officiul) a!omittia calcu
ladamente. O Jo1·nal elo Commcrcio do 5 de 
Dezembro a noticiava com o appenso de um te
leg-ramma. em q ua se ll. dizia inquinada de in
sa.navel nullidade .(doc. n. 1.6). Em Pernam
buco ás affirmativas da mór parte oppunham as 
negativas convenciona.~s dos c.irculos de pa
lacio. 

A se int 
No tidas, da Bahia. da . 12 de 
medida do que se tramava: 

· Lê-se no Dia1·io de Noticias da B.a.hia o se
·guinte : 

< A proposito da elei~ão do Dr. Coelho e Cam
pos, competidor do Dr. Sancho Pimentel, actual 
presidente de Pernamuuco~recebemos, depois 
d~ dar aquelle como eleito, o seguinte tele
gramma de um nosso respeitavel amigo do 
Recife, do dia 5 do corrente. • 

« Diga o que ha deffinitivo sobre a eleição de 
Sancho em Sergipe 1-. 
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Em: duvida d~ havermos interpretado mal o 
telegramma do· nosso leal correspondente de 
Araca.jú, expedimos-lhe de novo o seg11in.te : 

. " Garante a eleição Coelho e Campos, 4° dis-. 
« Gara-nto derrota. de Sancho » foi a res

posta que veiu e que transmittimos para o Re
cife. · 

Querem os leitores saber a rep 1ca que 
tivemos a este ~elgramma ? 

Foi a s~guinte : 
c. SaMiw serà eleito. Tudo p1·eparado! Se-

91·edo por m·a.:. . 
Declaramol-o agora por .estarmos para 1sto 

autorizados. 
E eis ahi a razão porq_ ue a folha official não dá 

eleito o Dr. Coelho e qa.mpos • . )>(Doc. n.. 17 .) 

a que allude o Diario de Noticias é o Jornal 
do Recife, cujo redactor, ao que consta, era 
bem informado das occurrencias de palacio. 

O pres1dente e erg1pe no empen o e tu o 
preparar, despachou seus adGptos á cata de 
n_ullidade~. Cada. noticia q_ue lhe chegava, cu-. 

' ~ . 
·No seu referido telegramma publicado no 

Jo1·na~ do Commercio de 5 de Dezembro se 
dizia nulla a eleição da. Capella, por ter presi
dido a mesa um juiz de paz, que e:tercia. o cargo 
de the.~oureiro da. a.lfandega do Penedo, e pres
tado o juramento, illegalmente, perante a mesa. 
(doc. n. 16). 

Reconheceu-se, porém, que esse juiz de paz 
não exCI·cia o cargo de thesoureiro (doc. n. 18) 

· , 1 1. D ereto 
de 13 de Agosto de 1881, art. 118.) 

Foi-se-lhe dizer que o mesmo juiz de paz pela 
acta de sua eleição era 1° immed~ato, e não de 
numero ; e a 1 a. nu 1 a e a rç 
Dezembro. 

Mostrou-se em contrar~o ~ue, p~la. escuz~ ~o 
2o juiz O.e paz paasou o d1to 1mmed1a.to á 4° J~lZ 
de paz (doc. n. 4). 

Desacoroçoados por momento da Capella alle
garam fa.lta.s nas eleições de Curral de Pedras, 
Nossa Senhora. das Doras, Aquidaban, onde tive 
maioria de votos. :Mas não chegava. para a. 
conta Ainda assim eu terla maioria ... 

A Óapella ••. a C3pella ••• , foi o ponto obje
ctivo das nullidades encotnmendada.s. · 

Era uma faina., digna. de melhor causa ! 
Escavou~se .•. escavou-se ••. e o mais que 

pôde produzir a musa official foi esse fr~cl_o l·a
chitico, enfesado, do que fez ob~a. a. ma10rla. da 
junta, isto é-a mud~nça. de dom1c1ho e o ex.er-
ciClO o cargo . 
bo1·a essa. pretendida mu~ança. ~osse ~ma. au
sencia por cerca de :30 d1as, ·ate então, para 
tratar de uma fiança, sem os caracteres juridi
cos e reaes de uma transferencia dennitiva,- e 
o log-ar de adjunto elle o obtivesse e ex~r?esse 
quando ainda simples supplente do JtllZ de 
paz! · 

Foi o que s e pôde arranjar; mas isto mesm_o 
seria para apparentar o pretexto, embo:a _futil 
do procedimento recommendado à ma1or1a. da 
junta. 

• • 

Era, porém, mister executal-as isto é, uma. 
maioria na junta que, por taes miseros funda
mentos, empalmasse-me o diploma. para dal·o 
ao meu competidor • 

A ·unta com unha-se de oito residentes. de 
mezas: quatl'o de cada partido. 

Devia. presidil-a, na ausencia do juiz de di
reito, o seu 1° ou 2° substituto. 

rocuro11-se corromper um pres1 en e e 
mesa do lado conservador. Falhou a tenta
tiva. 

Tenho disto documento. 
Mandou-se.fallar ao iosubstituto, Dr. Felippe 

Xavier de Almeida, juiz municipal de Villa. 
Nova ; q11e aceitou o encargo com os proventos 
oifel'ecidos, e rGpresentou o seu triste papel, 
simulando ter de executar o decreto n. 8308, 
descarnando o seu plano sinistro na vespera da 

:" -, . -. . ' . 
' tricto. onde recebeu uma papelada de instruc-

ções do presidente da. provincia. 
Esse acto de corru ão é um :facto notorio na 

província, todos o repetem; os JOrnaes ore a .. 
tam ; é o tb.ema obrigado na aprecil'.ç<io dessa 
fraude escandalosa. 

ma pes~oa e cer a postçao sacia o cia 
naqnellas paragens referiu-me em presen9a. de 
um no.sso amigo commum t~r lido um tele
gramma a um amigo daq 11elle j uiz assegurando 
a. este uma vara de direito. 

E chegando eu a esta. cÕJ."te-um cavalheiro 
de alta representaçlo, um senador do Imperio, 
referiu-me tambem em prese.nça de outro cava
lheiro de alta posição, que soubera de uma. carta 
igual daqui e:s::pedidá, quanto a promessa. de 

•• 
Chegou o dia. da apuraç~o. Numerosa foi a. 

concurrencia; indiscriptivel a. indignação pelo 
já esperado procedimento do juiz substituto, 
auxiliado da força publica, que o chefe local, 
em presença. do commandante do destacamento, 
declarou á sua dL, posicào, isto do publio, pre
sente, entrB muitos, ou, o Dr. Joao Maria Lou~ 
reiro Tnva.res, o Dr. Antonio Cor1·êa. de ~'iguei· 
redo, o Dr. José Leandro Martins Soa.ros, co
ronel A. A. Gouvêa. LimtJ., liberaes os dous ul
timas, qu~ até levara á m:ll ossa ostenta9!io. 

A não se1· a minha. presença em Propria, difll· 
cil seria ovitar-sl' um conftlicto. 

Pude contt: r a onda assobel'ba.da. e resignaJo 
preferi o sacrificio momentaneo do meu direito 
ao derr~li! -::.;;~:l toJo. sangue dos meus conter-

~ 

zia pela. em?~J.mação do diploma. 
Aos meus amigos,em sua justa indignação, ao 

pessoal do governo, que soffrego acercava. o 
juiz . •• á todos declara.va-me eu o melhor ele
mento de ordem naquella emergencia diffi.cil, 
assegurando que a.cj.ma da junta pairava. um 
tribunal superior para. o qual o appellava: a 
Camara dos Deputados. 

E' a que venho ; na esperança de rehaver G 
meu bom direito perante os eleitos da Nação. 

• •• 
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Dito porque e como a maioria. da junta, sem 
poder, deixou de apurar a eleição da Capella, 
resta mostrar a inanidade dos pretextos, de que 
serviu-se, a saber, a mudança de domicilio,. o 
e~ercicio do cargo de adjunto do promotor pelo 
4o "uiz de az. 

•• 
Mudao a. de domicilio. 

·Antonio Ernesto de Mello Cabral, 4° juiz de 
pa.z, em questãC\, nasceu e residiu s~mpre no 
municipio da Capella, até a idade de 37 annos1 
que . conta. actualmente. (Does. ns. 3, 19, 20, 
2i e 22). 

Em nns de Outubro passado (29) afim de 
tratar de sua fiança para. o cargo de thesou
reiro, foi para. Penedo, levando sua familia; 
da.lli seguiu até Maceió (doc. n . 23) para. 

. o mesmo fim, e dias depois, em :fins de No-
vem ro, vo ou ape a, ez par e a mesa. 
eleitoral, votou, permaneceu por- alg11ns dias; 
tornando depois a. continuar sua fiança (does. 

Dou testemunho pessoal de que em 20 de 
Janeiro passado lutava. elle ainda com sérias 

• .._ .. " J. 

de Sergipe ou de Pened.o.(Videjornaes Út.fine, 
de f de Novembro a f de Dezembro). 

Na falta de declaração expressa a prova da 
intenção dependerá das circumstá.nciaa. (Cod. 
Civ. Fr., art. 105.) 

As circumstancias conhecidas não conven-
cem. · antes contrapõem-se á sua pretendida 
mudança definitiva. . 

~i <? domicilio· é ? logàr onde s~ tem o seu 

tonio Ernesto ~ 
No Penedo, onde o levava apenas a especta

tiva duvidosa de um emprego dependente de 
u~a fiança duvidosissima, não prestada após 
cinco ou seis mezes da nomeação, e com prazo 
j a renovado 1 

Ou na Capella, seu domicilio de origem, 
onde tinha o centro dos seus haveres, predios, 
terras, o privilegio para um açougue, casa de . .. . .. -

' Essa retirada ou ausencia de Antonio Ernesto alugado~ reservar o de sua habitação, na Ca.-
de Mello Cabral do seu domicilio de origem de pella, conservai-o fechado e mobiliado, com 
fins de Outubro a fins de Nove~bro, em que ordem para não ser ::dugado, bem denota a. dis
esteve elle por Penedo e Maceió, a tratar ~e ·posição do seu espirito em relação ao se11 do
sua :fiança, importa. uma mudança de dom1- micilio. 
cílio 1 E, de facto, apezar de fazer elle côro com os 

E' a questão. . seus amigos politicos, esta todo o seu pensa-
Dá-se a vaga .na lista doa juizes de paz pela manto e intenção, quanto á sua residencia e 

muda.nça. definitiva; não se podendo considerar domicilio, ~xternadas no seguinto trecho de 
tal a sim ies ausencia, ainda ue or mais · ·o-· • 

de um a~no. (Aviso de e ane1ro e Pe'nedo, que lhe obteve o :fiador! •.• ibi: 
i87i). c •.• Resolvi ir Mompanbar o processo de 

Os avisos de 7 de Outubro de 187i e 5 de minha fiança, porquanto, com minha pre-
un. o e 1 pro assam a. mesm ou l'lna.. sença, ser e e mazs a 1an a o, o que .Are L 

A mudança definitiva presuppõo uma habi- nestes dias, e porque minha familia deseja 
taç«o real em outro logat· junta á intenção tambem ir, por isso vá. accommodando os tras
definitiva. de a.hi fb:ar o se11 principal estabe- tes, que tenho remottido, na casa para mim 
lGcimento. (Cod. Civ. Fr. art. i03). destinada. 

Essa hn.bitaçito renl não a tinha Antonio « Não tenho podido ~onduzir todos, mesrno 
Ernesto no Penedo nos 28 :1. 30 dias de sua porque, nas duvidas em que eu ccndo, nlto o 
retirada da Ca.pella, porque levou parte delles da"'o fa:m· de unta sô -oe.:, espe1·ando entrm· 
em Maceió ; porque não tinha alli resideneia no ecce1·cicio do meu emprego, para entao ter 
fixa. (does. ns. 25 o 26) e porque esteve o pra.:er de considem1·-me 1·esidente ahi, d 
depois na Cnpella, onda pe1•manecou por pa1· do meu bom a?nigo. Nestes dias là 
dias. estarei •.. » (Doe. n. 30.) 

Por 011tro lado n. provo. da intençito se faz Esta ca.rt!L tem a data de iS de Oatnbro, e 
.por meio de uma declaração expressa, tanto na foi-me fornecida pelo destinatn.rio , homem 
municipalidade de que sa sahe, como naquella. serio e indignado de tanta chicana dos meus 
pal'a. onde se vai. (Cod. Civ. Fr., art. f04). adversarios. 
Ou por declarn~ão nssignada. de mudança de Quer-se lJlais cla.ro ~ 
omtci i · · · . i a J az s ra uz 

(Teixeira. de Freitas nota 43 às primeiras li- ainda no f:1cto de sua apresentação e otfercei
nhas de Pereira e Souza). · mento na formação da mesa para fazer parte 

Pois bem; Antonio Ernesto não fez decl&.- della. (Doc. n. 6.) 
ração alguma à carnara da Capella.. onde aliàs . E, por ser ella conhecida, ,ainda na ultima 
era juiz de paz ; nem tão pouco á: autoridade revisão dos jurados n~q uelle termo, conti~uou 
alguma policial no Penedo. (Does. ns. 21, 27 elle como jurado da Capella, sem que o impu-
e 28). gnasse qualquer membro dajunta. (Doc. n. 29.) 

Para. tudo dizer : quando é tão usual decla- O que se allega. em contrario'? 
rar-se o domicilio ou mudança pela imprensa, Attestados de interessados no pleito, como o 
despedir-se mesmo pela imprensa, nem isto juiz de direito, o vigario c autoridades outras 
fez Antonio Ernesto em jornaes da provincia. da. Capella. ~ 
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A elles opponho outros ! do juiz de direito e 
vigario do Penedo, da. Carnara Municipal da 
Capella,.juizes de paz, etc. (Doc3. ns~ 6, 19, 
20, 21, 2õ e 26.) 

Ao que me consta, se allega : 
a) Ter-s~ de~ittido de adjunto do pro~otor, 

·~ 

Penedo. 
Ahi, quando muito, haveria um projecto, e 

essa exonera ão sendo a terior á. carta sob 
n. 30, bem claro fica, que não havia muàança 
definitiva, ou ficava. ella dependente da condi
ção do exercicio declarado na c:1rta.. 

b) Tet• participado á collectoria a mudança 
dos seus e3cravos. (Doc. n. 31.) 

·Pelos termos do documento se vã que elle é 
apocrypho :-.:;e fez com a.ntedata e no desejo 
mais de accentuar a mudança do senhor do es
cravo ou escravos, do que a averbação destes, 
·que se ignora quaes sejam. e não foi feita nos 

ermos egaes ecre o e e ezem ro e 
1872, arts. fo e 2o). 

. Er-a _ proposito fo1•jar, reunir 

Ess~ -proposito se vê dos documentos ns. 22, 
24 e 32 (in fine), onde, sem que eu pergun
tas~e o vio-ario, o 'uiz de direito da Ca ella e 
um esc-r1vão, seu alter ego, mettem a. marte o 
nos attestados e cet·tidão a circumstancia. da 
mudança. 

Era facilimo fazer essa declaração antedatada. 
na collectoria cujo collector e escrivão são 
da grey dominante. 

No Penedo, porém, não se fez tal declaração 
a alfandega, não só para ser feita a averbação 
como pagamento da ta:ta, (doc. n. 33.) 

E' que alli não S3prestaram a antedatar como 
a ape a. 
c) ter levado comsigo sua familia. O docu

mento n. 30 explica ests. circumstancia. 
• • f1' 

um jnizo seguro à respeito. 
c 'Não SJ presume muda.nçs. de domicilio o 

facto de transferir-se alguem com a familia 
para. outro logar, onde abre estabelecimento 
commereial, ma.tricúla escravos, etc., (a.ccordão 
da. relação da córb de 27 de Fevereiro de 1874.) 

Por igual decidiu o tribunal de Cn.ssação 
á proposito do dombilio d~ Sr. Dutfa~t,_ ? qua.! 
nascido em Auch, teve alh o seu dom1ctlw ate 
o tempo em que foi para. Pariz,. como membt·o 
do corpo legislativo. Em Par1z, fez parte do 
Conselho de preus; administrador da caixa. de 
s.mor•tização, fallecendo tampo depois. Questão 
sobra o domicilio em Auch ou Pariz, nos res
pectivos tribunaes. Allegava-se que elle tinha. 
vendido seus bens em Auch, que deu parte ao 

· rs or ma c rta ue se rodu-
ziu, de sua. resolução de domicilio em Pariz, 
gue elle tinha. ahi o centro dos seus negoci?s, 
havia subscripto mais de 600 letras de camb1o, 
etc. Mas por arresto de 18 de Maio de 1809: 

« Attendu qu'il est constant entre les 
parties que Jean Marie Dutfaut, de la suc
cession du quel il s' agit, a,ait son domiciZ~ 
d'origine à Auch, et q.u'il n'est suffisement 
établi qu'il ait eu l'intention de le t?·ansfe
rer à Paris, ou il est decede, la Courde Ca.s
sa.tion ordonne l'execution du jugement du tri-

V. I.-47 . 

banal d'Aueh, et annulle celui du tribunal de 
la Seine. » (Merlin Repert. n. Domicile § 2o ; 
Journal des audiences de la Cour de Ca.ssation 
tom. 7° pag. 71.) 

A razão disto, a dá o citado accórdão da re
lação da. côrte. ·.· ibi ... :. na opinião de Pereira 

.. , ae3 e1rcu'lls anc1as 
não unidas à permanencia no logar por maior 
espa~o dQ tempo, não fazem presumir mudança 

· · · zir â 
presumpção de mudança., podendo tambem con
cluir-se o contrario, não se prestam a deter
minar 1nodo positivo e indubita,el a transfe
rencia e menos destruir a presumpção de per
petuidade constituido em Macahé, que sendo o 
domic_ilio de origem .•. . deve prevalecer. . . >' 

Si como arrazoam os arrestos citados, é mis
ter que o novo domicilio seja. sufficientemente 
estabelecido, e que as circumstancias determi
nem de modo positiv? e indttbitave~ essa trans-
erencu1o ; ac a-se acaso ste ctcntemente esta· 

belccido, e determinado de modo positi,o e 
indJtbita,el o domicilio do 4o juiz de paz .An-

se fez, e pelo contrario é o proprio 4° juiz de 
paz, que em sua carta. (n. 30) faz dependente 
sua residencia. no Penedo do exercicio, que ain
da não tem, do seu emprego ; haverá qllem, 
perante a consciencia e o direito, affirme que 
houve tal mudança de domicilio? 

.Afinal o domicilio n~o é sómente um direito 
do domiciliaria; inter-essa. ta.mbem aos terceiros. 

Não seria justo que os terceiros fossem sor
rendidos ela insidia ou ne lio-encia. da.-

quelle que, por seu procedimento, de1xa du:vida. 
sobre o logar do seu domicilio. 

Em taes condições, a garantia que a juris-.. , . . . . . 
que se presume perpetuo. 

Pelo que fic.a ~ito, preva,lcca o domicilio de 
origem do 41) JUlZ de paz ; o a. Capella. esse d~
micilio do origem, contJ•a. o qual, contra CUJa. 
pr-esumpção de perpe~uidade não se adduz 
prova segura em contrarlO. 

O cargo de adjunto do promotor: 
Outro f11nda.mento de supposta. perda. do loga.r 

de 4'1 j11iz de paz ó ter elle servido o cargo de 
adjunto do promotor. 

.NotG-se q tte, sendo esse cargo na. Ré de da. 
comarca. da Capella (onde hn promotor efl'cctivo) 
e portanto sem qualquer gra.tiflcaçio, podia-se 
bem dizel' ra.tuito. 

Póde-se, porém, conBlderar retribui o o o
gar de adjunto, só porque dá logar á. percepção 
de custas, nos termos do aviso de 7 de Março 
de 1883 1 

Pelo menos, é duvidoso. 
Seja-o entretanto, si assim o querem. 
Mesmo assim, não podia induzir tal cargo ~ 

perda do logar de 4° juiz de paz, como se va.1 
vêr: 

J;\ se disse (doc. n. 2) que, na. eleiçlo de 
i882, Antonio Ernesto de Mello Cabral ficou 
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occupa.ndo o 5° logar entre os votados para juiz 
de paz e portanto o de 1° immedíato ou sup
plente. 

Como tal, serviu elle nas mesas organizadas 
a. 14 de Janeiro de 1883 para a. eleição de um 

• 
eleiÇão de deputados provinciaes (Doe. n. 34.) 

Foi em 29 de Janeiro de 1884 que, pela es
cusa do 2° 'uiz de az, assou o dito 1.o imme-
diato a 4° juiz de paz (Doc. n. 4.) 

Ora, a nomeação de adjunto do promotor teve 
logar a 5 de Outubro de i883, e o exercicio só~ 
mente atá dias de Janeire seguinte (Doc. n. 35.) 

Portanto, essa nomeação e exercieio deu-se 
quando o nomeado era ainda su1-plente de juiz 
de paz. 

E como a lei, art. 24, sómente ineompatib1.
liza as funcções de juiz de paz com as de em
prego publico retribui do, e o 1 o immediato ou 
supplente na 
a. seu respeito, não n~ilita 
lida.de. 

pções do direito com&D.um, maxime em materia 
eleitoral, são inampliaveis. (Av. de 3 de Ja
neiro de 1856.) 

a na e J nessa JUrtspru enc1a e e1 ora 
que aos supplentes de juizes de paz e de vereado
res, não se estendem as incompatibilidades por 
empregos retribuídos. (Av. de 13 de Outubro 
de 1881, e 14 de Fevereiro de 1883. ) . . 

Passando o 1 o immediato a. 4° juiz de paz 
não podia a Ca.mara Municipal deixar de inves
til-o, como invesLiu-o nesse logar, por ser 
elle aajunto do promotor. Cumpria a este, po
rém, fazer a opção. (Av. de 13 de Maio de . 

Essa. opção deve ser expressa, e quando não 
. fe~ta,, resolve-se pela demissã~ do emprego re-

Fevereiro de 1882 ; 13 de Março de 1882 ; 25 
de Junho de 1884, e despacho do Ministcrio do 
lmperio de 22 de Novembro de 188-1.) 

Por suas datas vê-se que o ultimo aviso e 
despacho citados são do actual ministerio. 

D'onde se conclue ~ue o 4" juiz de paz (ad
junto do promotor) não podia. perder o cargo 
eleitoral, antes de optar; e por que, não optan
do, seria demittido de adjunto, conset•v:mdo o 
cargo electivo. 

E é de ver que elle fez opção, senão e::s:pressa, 
ao menoa implícita. por este cargo: 

a) nito exercendo mais acto algum como ad
junto do promotor, desde erua.ndo 4° juiz de paz 
(doc. na. 4 e 32) e até aoandonou o logar de 
ajunto. 

b e::s:erceu elo contrario func 1"o d • iz 
de paz (doc. n. :36). 

bro, já havia solicitado a demissão de adjunto, 
que lhe foi concedida. a 8 de Outubro ; si no 
! 0 de Dezembro já não era mais adjunto; ondê 
a possibilidade de tal incompatibilidade ~ 

• 

Do exposto vê-se : 
a) a inanidade dos mo ti vos da que serviu-se 

a JUn a apura ora. 
b) que, em qualquer caso, não tendo a Ca

mara Municipal eliminado da. lista o 4° juiz 
de paz, devia elle fazer parte da m.esa elei· 
tora!. 

c) que desapparece todo o pretexto para a 
nullidade da eleição da. Capella. 

• 

serva.dora da mesa, foi sómente no interesse da 
regularida:de da eleição. 

nessa admissão de um adversario de habitos po
líticos pouco escrupulosos, chica.nisticos, de que 
deu prova em eleição anterior (doe. n. 38). 

e 1~ mesmo, com eer a 1ns1s enc1a, que 
havia 'Plano de, pol" qualquer modo, viciar a 
eleição da Capella. 

O plano era : que, não tendo o 4° juiz de paz 
assignado o termo de juramento, si fosse admit
tido, seria nulla a· eleição po1· isso ; si fosse ex
cluído, nulla ainda 'Pela repulsa de um membro 
legal da mesa. 

Para isto, fez o presidente da província tele
graphar ao inspector da Thesouraria de Ma-. . . 
ce1 , u 
ra.ento do dito JUiz de paz a eleição,-estando, 
como estava em sua dependencia. pela fiança. 

Isto referiram-me pessoas insuspeitas do Pe~ 
nedo, e o mesmo juiz de paz o disse a. pessoas 
da. Ca pella . 

Não foi sGm reluctaneia que elle prestou ju
ramento na mesa. eleitoral (doc. n. 6) . 

Falhando assim parte do plano ; dahi a. in
venção das outras causas de viciação da mesa, 
de que me hei occupado. 

• 

Cabe aqui uma intor1·ogação a tonos O!l espí
ritos parciaes : 

Comparecendo o 4° juiz de paz e offerecen
do-se para. fazer parte da mesa, informada esta 
pelo presidente ds Camnra de que nada havia 
c n ra a cons r a :--o d eu lo..,.ar · adia a. 
mesa. e::s::cluil-o sem que eommettesse uma vio
lencia, uma. illegaliclade 1 c) deu sua. demissão de adjunto (doc. n. 37). 

d) continuou, depois, a servir como juiz de 
paz. (Acta eleitoral de 1° de Dezembro). 

Finalmente, essa incompatibilidade é de exer- · 
cicio, de funcções, diz ahi. . · 

E, si não podia ex.cluil-o, como é que, por 
sua admissão, se acha viciada a organização da 
mesa '? 

A formalidade do juramento não importa. o 
im.mediato exercício. ( Ribas. - Pro c. civ., 
pag. 15~ nota). · . 

Si o 4° juiz de paz, desde que o foi, não mais 
· e::s:erceu ·as funcções de adjunto ; si, quando 

funccionou como juiz de paz a 4 e 5 de Outu-

Não se comprehende : 
E quando duvida houvesse na.legaEdade dessa 

admissão, sendo ella feit::~. em boa intenção, 
sem outro fim que a regularidade da eleição ; 
si nenhum damno houve a qualquer dos can
didatos, si a eleição correu regular, sem 
um protesto, sem uma reclamação, si quer ; 
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comD annullar-se uma eleição pDr tal funda
mento~ 

Sobre não ser justo,seria dar ganho de causa 
acoroçoar a chicana, com offensa ao direito e J. 
lei. 

rios, na impotencia de elementos eleitoraes 
no munieipío da C.a.pella, apezar de todos os 
elementos officiaes de ue dis õem usam de 
taes arti:ticios. 

. Assim em i881 e i883 em eleições provin
Clae~, .(documento n. 38); em 1882 na eleição 
munlCipal que resolveu-se por trcs accórdãos · 
e agora na eleição de 1 dezembt·o. ' 

Felizmente, tudo debalde. 
Fal~um, irn, beUe sine ictu ..• 

Ete_içtto da P,•op1·ià e Villa Nova 

1 e 1ncompa 1ve o cal"go e JUIZ e paz 
com o dea.djunto do promotor por se entender que 
este~ por dar logar á percepção de contas, é . . . - . . 
com o cargo de subdelegado de policia, por 
qtte este tambem tem emolumentos ou custas 
pelos corpos de delicto, in ueritos, buscas e 
preparos e processos po 1c1aes. 

Ora, o 4° j!.liz de paz de Proprià Antonio 
Fa~reira da Graça Leite, que serviu na mesa 
elertoral, no impedimento do 31) juiz de paz, é 
subdelegado de policia do districto (documen
to n. 39); e, portanto, viciada por isso deve 
ser. a or~anização da. mesa e nulla a eleição na 
logtca. mtemerata elos meus oppositores. 

Onde se dá a mesma razão, deve observar-se 
a mes~a disposição. 

54 votos ; Dr. Manoel de Lemos Souza Macha
do 32; Ovidio Baptista Valladão 31; Manoel 
Felinto Bezerra Calomby 30; Antonio Alves 
Tojal 30; Jesuino Ferreira Leite 30; Bento 
de Mello Vieira Bastos 30 ; João Baptista Val
ladão 30 ; Antonio Idalino da Trindade Gomes 
29 e outros menos votados (documento 40.) 

O 3° votado Ovidio Baptista Valladão não pre
stou juramento por incompatível com o secre
tario da camaramunicipal (doe. ns. 41 e42.) 

Portanto, o 3o e 4° logares de juizes de paz 
deveriam ser preenchidos pelos dois de mais 
idade entre os cinco, que empataram na vo
tacão. 

E seriam os quatro immediatos os tres outros 
empatados, segundo suas idades, e Antonio 
I lino da Trind~de Gomes com 29 votos. 

O documento n. 43, mostra. a idade dos cin
co que tiveram vot1ção igua.l. 

Deveriam ser: 3° juiz de pa.z João Baptis ta 
Valladão e 41) Bento de Mello Vieira Bastos ; i o 

immediato, Antonio Alves Tojal; 2° Manoel 
Felinto Bezerra Calomby ; 3° Jesuíno Ferreira 
Leite e 4o Antonio Idalino da Trindade Gomes. 

Entretanto, da acta àa formação da mesa vê
se: Antonio Alves Tojal, que devia ser fG im
mediato~ figur~ndo como 4" jui:~: de paz, e no
meado pelo presidente da mesa. um eleitor no 
impedimento do 3° juiz de paz, e considerados 

immediatos João Baptista Valladão e Bento de 
Mello Vieira Bastos, que deviam ser juizes 
effectivos, nomeando este ultimo um eleitor 
pat•a. a turma dos immcdiatos sem que fosse· 
convocado o 4'• immodiato Antonio Idalino (doc. 

E' manifasta a infracção da. lei, no modo tu• 
multuario da organização da. mesa. 

Ness1 eleição nenhum eleitor votou com di
ploma.-:-Foi litnr~l~ente violada a disposição 
1mperatm1 <lo nrt. i o, § 18, da lei de 9 de Ja
neiro ; cuj~ in fra.cção tom sido reputada falta 
sul;stn.ncinl o dotGt•rninado a nullidade dos vo
tos assim dndos. 

O Senado, :~ Cum:1.rn. dos Deputados, os tri
bunlles judicinrios o o governo assim tem in
va.riavolmonte ontondido. 

o • 
de qualquer dessas elei\~ões, nas quaes confesso, 
nenhum dos candidatos soífreu TlOr isso, como 
tambem não so!li·cu na d:~. Ca ella onde cada 
qu:-~ 1 teve os votos, que realmente lhe foram 
dado'3. · 

Si, porém, se prete~dc a. nul.lidado da Cap!l-1-
o • 

razão, se pódo pretender a. nullidade das elei
ções de Proprió., e Villa Nova, c nulla uma del· 
las, ainda assim terei maio1·ia. 

O mou requerimento: 
Em casos ann.logos, tem a Camara dos De· 

putados dos prezado n. apuração abaarda de jun
tas caprichosas. p;ocedGndo á somm~ regular 

o 
ção áquolle quo l'euno justa maioria. 

· Add,icionados os 100 votos que tive na eleição 
dn. Ca ella, o os 63 do meu contendor aos que . 
foram apurados paro. ca n. um de nos, v1re1 . 
ter 392 votos o olle 348. 

Foi o que foz a minoria da junta pol" . seus . 
quatro membros divergentes, como consta do 
diploma mesmo, o, ó o que requeiro, como jus· 
tiça devida no meu direito. 

Em conclusão : 
Ntttro a esperança de Vl3r proiligada a chi

cana aud11.ciosa da maioria da junta apura
dora. 

A vingar osso. frnuJe, escusado será., de ora 
em dianto, o regimon da eleição ; bastará. ar
ranjar maiori:.t nn. junta, por quaesque1· meios 
e conseguir·so um diploma., ou papel que este 
nome tenha. 

exemp o ter1:1. 1m1 n. ores; c a n'l e con
tas a novn. lei eleitoral soria uma triste illu
são ; a immor~lidude o a corrupção se super
poriam ao direito o ú lei. 

Por tal preço os homens serias renunciariam, 
de bom gt•ado, quaesquGr aspit·ações de futuro. 

Dou graça.s a minha. sorte-de não ter . nunca 
sido inculpado de taes csca.motagens em cinco 
el eições geraes, que tenho pleiteado. 

E si contesto o diploma ao meu contendor. 
se disputo um logal' nesta. Augusta Camara, é . 
que esse diploma é um papel sem valor uma in ... 
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decencia; e sou intimamente convencido e alto 
e bom som declaro : que perante Deus, peran
te a Naçio e a. lei eu sou o deputado eleito pelo 
4o distrieto de minha. provinda. Rio, 27 de Fc· 
vereiro de 1885.-J os é Luiz Coelho e Campos. 

Ulm. Sr. secretario da. Camara. Municipal 
desta cidade de Propriá.. - O bacharel Luiz 
Coel~~ e Campos precisa que V. S. lhe dê por 

r 

a junta de parecer, em sua. maioria, que não 
se devia apurar a authentica concernente â 
eleição do collegio ·da Capella. visto como a. 
mesa. eleitoral respectiva. não tinha sido consti
tuída nos termos legaes, consistindo a irregu.:. 

.. . .. " 

apuração da. eleição ge~l a. que se procedeu 
por este circulo no dia 1° do corrente mez, 
eaja eleição foi apurada no dia. 17 do me!'!mO 
mez. Assim pois, pede a V. S. deferimento. 
-E. R. M. - Propriá, 18 de Dezembro 
de 1884. centos oitenta e um. A mesma juo.ta assentou 

. - . ' o seu parecer nos documentos que lhe foram 
Ma~oel Cesar1o do Sac.r~mento D?ru~, se:-] presentes no acto da apuração, O ptesidente 

'Jretar~~ da ~amara. 11Y~umc1pal da ctdade de 1 daju~ta. mandou de~larar, que. a alludida au-

' ~ 
reito interino desta comarca, presidente, e 
dos presidentes das mesas eleitoraes da •. pa
rochia de Pro riá João de A uiar Botto de 
Mello ; da parochia de Villa Nova Felismino 
José dos Santo~; da parochia de Paca.tuba. Ma
noel Vicente dos Anjos; da. parochia do Aqui
dabam José Pereira de Azevedo ; da parochia 
de Curral de Pedras Manoel Hono-rato de Mello 
Albuquerque ; da. parocbia do Porto da. Folha 
Luiz Alves Lima ; da parochin. de Noss:1. Se
nhora das Dores Francjsco Antonio de Mello 
e da pa.rochia da Capella Manoel de Oliveira 
Mattos, tomando todos aquelles os respectivos 
assentos, o presidente da junta designou a. mim 
Manoel Vicente dos Anjos, membro . da mesma 
junta, para. servir de secretario ; e d~clarou 
que ia proceçler-se a apuração geral dos votos 
dos diversos collegios do referido 4o dis~ricto 
eleitoral, para um deputado a assembléa gera.lle
islativa~de conformidade com o art. i~ e seus 

paragrap os a e1 n. :.. e e ane1ro e ar· 
tigos 171 e 176 do regulamento de 13 de Agosto 
de 188l. Em seguida, abdndo os offi.cios re
cebidos e fazendo reconhecer aos eleitores· pre
sentes que elles estavam intactos, mandou con
tar e declarar nesta, o numero das authenticas, 
achando--se serem 9. O presidente da junta no
meou ao membro José Pereira de Azevedo 
escruta.dor para ler em súa. presença as authen· 
tieas recebidas, encarregando aos demais mem
bros da junta, do trabalho da apuração de 
votos. D'entre as a.uthenticaa apresentadas, foi 

-
continha. os nomes dos cidadãos votados, que 
são: Dr. José Luiz Coelho e Campos com cento 

1 9 · r. an arr s i-
msnt~·l com sessent:1 e tres votos (63). Deter
minou mais o presideate da junta, que se con
signa.~se ~a acta,. q.ue os eleitores que vo~a~a~ 
nn. pat•oc 1a 1 t· c 
da Capella. Concluída a apuração, eu secretario 
publiquei, sem interrupção, os nomes dos vo-
tados das oito authenticas que foram. ap~.~.radas 
e o numero de votos que obtiveram para depu
tados á As~embléa Geral, sendo o resultado o 
seguinte: Dr. Sancho de Barros Pimentel, 
advogado, rezidentc no Rio de Janeit"o, duzen
tos oitenta e cinco votos (285); Dr. José Luiz 
Coel~o .e Campos, a~vogado, rezidente nesta 

. ' Pelo candidato bacharel José Luiz Coelho e 
1Campos foi observado que, pois que a mesa 
entendeu excluir a elei ão da Ca ella elo 
facto de um juiz de J>az t'3r si.do adjunto do 
promotor, o que no seu entender não é intei
ramente exacto, se e::rcluisse tambem a. eleição 
de Propriá, desde que o juiz de paz Antonio 
Ferreira da Graça Leite, membro da mesa, é 
subdelegado e:tfec~ivo do districto; tão retri~ 
buido se pode dizer o emprego de adjunto do 
promotor, como o de subdelegado de policia ; 
no ·que não foi attendido, porque a observação 
já não tinha razão de ser attento o parecer pela 
junta em maioria emittido. Os membros da 
junta em minoria, José Pereira de Azevedo, 
Manoel de Oliveira. Mattos, Manoel Honorato 
de Mello Albu€J.uerque e Francisco Antonio de 
Mello, declararam ter votado contra. o modo e 
resultado da. apuração: 1°, porque não se limi
tou a maioria da ·unta a sommar os votos das 
authenticas apresenta,las, e, pe o contrario, 
excluiu a authentir.a da Capella. por supposta. 
nullidade, contra a disposição do decreto nu
numero oito mil e trezentos e oito de dezesete 
de Novembro de mil oitocentos· e oitenta e um, 
com a inconsequencia de não annullar a eleiçã:o 
de Propriã, quando um juiz de paz membro da 
mesa é subdelegado effectivo, e, como tal, é 
emprego tão retribuído como adjunto de pro
motor; 2o, porque dada a hypothese, que 
se contesta, da competeneia da junta para 
não apurar a a.uthentica excluída, são inexa-
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ctas e sem fundamento as irregularidades 
arguiàas ; terceiro porque apurada com 
verdade toda votação das authenti.c~s tem 
o candidato bacharel José Luiz C~elho 

·e Campos 392 rotos, e o eandida.to Dr. 

sa2'io do Sacramento Dor.ia, secretario da. ca.ma
ra. a esctivi e assigno.-.M anoet CJesario do 
Sacramento Doria. -

Conferida e concertada '\}or mim tabellião 
An.tonio José de Cerqueira Torres, com o se
cretario da. c(l.mara Ma.no~l Cesario do Sa<:ra
mento Doria, e está em tudo conforme a tran
scrip~ão feita por roim primeiro tabellião em 
Uill dos livros de not:J.s do mesmo cartorio,e dou 
fé.-0 tabellião, AMonio. Jose de Ce-rqtH3i1·a 
Torres. 

Illm.. Sr. set'.r3tario da Cam~ra Municipal da 
Capelb. 

O bacharel José Luiz Coelho Campos precisa 
· · i s tas eleitoraes 

desta parochia e outros livro3 do archivo, sob 
sua guarda, certifique: 

i.0 O di.a, mez e anuo em. que teve logar 
nesta parochia a. _eleição de juizes do paz para o 
q ua trieanio corrente. 

2. o Quaes os cidadãos votados ne'$ta eleição 
para. juizes de paz, o numero de votos de cada 
nDJ, e a. ordem em q_ue foz-azn coJlocaàos os qua
tro juizes effecti-vos e os immediatoa ao 4o juiz 
de paz. . 

3. o Si houve q üaltruer moài:fica~·ão ne.~a lista. 
dos juizes e seus immedia.tos, e a razão della. · 

4. o Quaes os que foram juramentados entre 
os votados para juizes de pa.z. R. Me. 

ordem da votação acima. 
Ao 3° que alista dos juizes da paz foi modi

ficada com a elimina ito do 2Q "uiz de a:r. .losà 
da Cun.ha Ribeiro, entrando como 4° juiz de 
paz o 1° imroediato Antonio Ernesto d~ Mello 
Cabrat; pelo que e por ser fallecido o 2° Í!lUlle
diato Pedro Vieira da. Rocha e Souza., passou a 
1o immediato Gonçalo Barreto de Sá. e o Illaia 
segundo a ordem da votação. 

.Ao 4') que consta tsr&m prestado juramento 
Manoel de Oliveira Mattos, F1·ancisco Muniz 
d'.l. Motta. Norberto Jose da Silva. e Antonio Er ... 
nesto à& Mello Cabral, E por esta me ser reque
rida a passei de minha letra e firma em pre
sença. dos livroa a que me reporto. - Ca.llella., . 
.19 àe Janeiro de 1885.-0 SecretJ~.r.io da Ca.~ 
mara. l\Iunicipal. - Felisberto O ardoso de 
Jesus. 
Reconhe~o -por verdadeira a nr_ma supra 1 do 

Ern testemunb.o da. verdude.-V. G, Gui-
1narúes. 

6 1° ta.bcllião. - Valdi~ino Gomes Car
doso. 

N. 3.-lllm. Sr. Dr. Juiz de direito.- O 
h:Jcharel José Luiz Coelho Campos x'équereu a 
V. S. faça certificar pelo Ex:t:n. inspector 
todos os dizeres do alistamento do cidadão An
tonio Ernesto de 1\Iello Cabral, como eleitor 
deste município, bem como dos eleitores José 
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da. Cunha Ribeiro, .. Franéisco Muniz da· Motta., 
Norberto José da Silva..-E. R. 1\1 

Certifique-se.- Capella f6 de Janeiro .de 
i885.-Jose Luiz Coelho Campos. 

que os diseres constantes do alistamento do 
eleitor Antonio Ernesto de Mello Cabral são os 
seguintes : - 19° quarteirão n. 139 Antonio 
Ernesto de Mello Cabral. idade 34 annos, :filia
ção, M~noel de Mello Cabral, estado casado, 
profissão, agencias, domicilio, Capella, instruc
ção, sabe ler e escrever, renda. 200$. Data do 
alistamento, 1881 : Que os dise1•es do alista
mento do eleitor José da Cunha Ribeiro são os 

9 • 

da.° Cunha Ribeiro, idade 65 a.nnos, filiação, 
João de Sá Oliveira, estado ca.~ado, profissão, 
lavrador, domicilio, Ca ella, instruc ão sabe 
er e escrever, renda 200,·,data. do alistamento, 
1881 : Que os diaeres do eleitor Francisco Mu
niz da :Motta são os seguintes : - 7° qua.rtei-- . . . , . 
de 51s annos ,filiação, João da Motta. Souza, 
estado casado, profissão, proprietario, domicilio 
engenho Oitiseiro, instru.cção, sabe ler e es
crever, renda 200$ data do alistamento 1881: 
Quaes os diseres do alistamento do eleitor Nor
berto José da. Silva, são os seguintes : 13° 
qua.rteirão,n. 89, Norberto José da ~:ilva, id.:~de 
57 annos,filiação, não declarada, estado easado, 
pronss~o, propr!eta.rio, domicilio, engenho Mu-

200$, data. do alistamento, 1881. E nada maia 
se continha no alista.ment~ referido, que esse 
escrivão e1trahiu :fielmente do mesmo a pre-
sen e cer 1 ao o que ou e, e por a:e arem 
cenforme assignei nesta. villa. da Capells. aos 
f6 dias do mez de Janeiro do anno do Nasci
mento de Nosso Senhor Jezus Christo do 1885. 
Eu Valdimil'o Gomes Cardoso,escrivão que o 
eserevi e assigno. O escrevi . - V aldemi1·o 
Gomes Cardoso. Conferido por mim escrivão. 

lllm. Sr. Secretario da Camat'a. Municipal 
da Ca.pella.- O bac~arel José Luiz Coelhtt e 
Campos precisa que V. S., revendo o livro das 
actas das sessões da ca.mara municipal desta 
villa, dê por certidão o teor da acta. em que 
foi eliminado da. lista dos juizes de paz o 2o 
juiz de paz o capitiio José da C11nha Ribeiro, e 

· passar a fazer parte da mesma lista, como 4a 
'uiz de paz, o 1° immediato Antonio Ernesto de 

Certifico que revendo o livro das actas das 
sesaões da camara municipal desta villa, delle 
consta a folhas 283 verso a acta. a que se refe
re o supplica.nte, cujo teor é o seguinte. Ses
são e::s:traordinaria, em 29 de Janeiro de 1885. 
Presidenciã do Sr. tenente Deoclecio de Car
valho e Andrade. As nove h.oras do dia, presen
tes os Srs. vereadores José da ~latta. Mello e 
Ca.ndido José de Menezes, havendo numero-le
gal oSr. presidente declarou aberta a sessão. 

E deu para. ordem do dia. despachar petições e 
o mais q11e ocorrer. Foi lida. uma. petição do 
capitão José da Cunha Ribeir<? aUegando a. con
tinuação de seus graves p:vlec1mentos sendo por 
isso já eliminado do jury e requerendo a sua. 
eliminação de juiz de paz apresent!l'ndo a .sua. 
es usa ara q e a v . 
A c amara reconhecendo o mo ti v o allegado acei
ta a escusa e elimina o supplicante do numero 

• • • o •. 

paz da lista o i o supplente ou immediato A~to
nio Er.nssto de Mello Cabral, ficando a hsta. 
dos quatro · composta dos outros tres juizes de 
paz e do dito fo immediato prestando este o 
juramento do estylo. Na.da. mais havendo e dada 
a hora, declarou o Sr. presidente encerrada. a 
sessão; E para constar lavrei esta acta que 
assigno-a com o presidente e vereadores. ~ll 
Antonio Baptista. de Figueiredo, vereador str
vindo de secretario es«!revi. Deoclecio de Car-
valho e Andrade, Antonio Baptista de Figllei
redo, Candido José de Menezes, José da. Motta. 
Melb, O referido é verdade do que dou fé. Ca-. . , . 
Felisberto Cardoso de Jesus.- Reconheço por 
verdadeira a firma supra; do que dou fé. Ca-

I J · 5 - Em testemu-
nho da verdade.-0 1.0 tabellião.- Valdemiro 
Gomes Cardoso. 

N. 5.-Ultn. e Revm. Sr. vigario.-0 bacha· 
rei José Luiz Coelho e Campos requer a V. 
Revm. se digne certificar o dia, xnez e anno em 
que fallecau Pedro Vieira da Rocha e Souza,resi· 
dente que foi á. Praça. do Mêrcado desta villa.
E. R. M.- Certifico que do livro de obi~os desta. 
freguezia. eonsta o _que requer o ~upplica.nta a. 

. . 
Agosto de 1884 se-pulto\l-se Pedro Vieira. da R.o.
cha e Souza, de idade de . 52 annos, residente 
nesta. illa ca.~ do om D. Candida. Maria da. 
Rocha; morreu inesperadamente de soffrimentos 
do coração, sem os Sacramentos; foi encommen
dado solemnemente, envolto em habito preto. 
Para constar :fiz este termo que assigno.-9 vi· 
gario, Francisco Vieira de Mello. Nada Qlals se. 
continha no mencionado livro M qual me re
porto. Ita in jiàe parochi.. Ca.pella, 16 de Ja
neiro de i885.-0 vigario, Francisco Vieira de 
MeU o. - Reconheço por verdadeira a firma 
supra, do que dou fé. Capella, 22 de Janeiro de 
1885. Em testemunho de verdade.-0 1° tabel
lião, V aldemir o Gomes Oardoso. 

N. 6. -Illms. Srs. presidente e mesarios d:J. 
mesa eleitoral da eleição do 1o de dezembro.-
0 abaixo assignado precisa que VV. SS., como 
membros da. mesa eleitoral, que funccionou na. . - \) 

geral por . este 4° districto, lhe attestem o se- . 
guinte, sob juramento : 1. o Si o 4° juiz de paz 
Antonio Ernesto de Mello Cabral compareceu 
no acto da formação da mesa. eleitoral, a. 30 de 
Novembro, apresentando-se como tal, e offere
ceudo-se para fazer parte della., sendo p't'eciso; 
declarando, em respos ta á pergunta que se lhe 
fez nesse acto, que não estava no exercício do 
emprego de th.esoureiro, e que estava. ainda 
na posse do seu lagar de juiz de paz. 2. 0 

Si, ainda no dia da eleição . do 1° de De-. 
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z~m~ro, este de novo se apresentou para. sub
stltu~ na mesa o 3° juiz de paz, que nessa 
occastão mandou communicar impedimento. 
3.0 ~i elle, o dito 4° juiz de paz, fez relu
cta.ncta em prestar o juramento que lhe foi exi-

ido dizendo tel-o ·á. restado e ue erante 

eleitoral. Deus guarde a V. S.-Capella, f de 
Outubro de !884.-lllm. Sr. capitão Manoel de 
qliveira. Mattos, mui~o digno juiz de paz, pre
sidente da mesa. eleitoral.- O presidente da. 
Camara, Deoclecio de Car'Oallw e Andrade.
Reconhe o or verdadeira a. firma retro · do ue 

á Camara Municipal é que o prestara, sujei
tando-se afinal a prestal-o ·; e si o prestou na 
mesa aos Santos Ev~ngelhos de bem servir o 

... . 
Attestamos, sob juramento :Ao !o, affirmati

vamente. Ao 2°, tambem a:ffirmativa.mente. 
Ao 3°, que fez o juiz de paz Antonio Ernesto 
de Mello Cabral duvida em prestar j uramente 
perante a mesa, allegando já tel-o prestado, e 
que na Camara e que cabia jura.mentar·se, si 
fosse preciso; mas, afinal~ prestou juramento na 
mesa., como consta. da. acta, por elle mesmo es-

. cripta, como secretario. ~ap~lla, 15 de Janei~o 

pre assegurar para evitar qualquer chicana. em 
que elle ó fertil, e corre1• com regularidade o 
processo eleitoral.-Dens guarde a. V. S -
Paço daCa.mara Municipal, 30 de Novembrode 
1~84.-lllm. Sr. Deoclecio de Carvalho e An
drade, presidente da. Camara Municipal.-Ma
noel de Oliveira llf attos, :f. o juiz de paz,presi
dente.-Reconheço por -verdadeira a firma su
pra, do que dou fé. Capella, 21 de Janeiro 
de 1885. - Em testemunho da verdade.
O to tabellião, Valdemi1'0 Gomas Cardoso. 

N. 8.-Illm. Sr.- Accuso recebido o o:ffi
cio de V .S., de hontem datado, em que inquire 
si o cidadão Antonio Ernesto de Mello Cabral 
fi.gara ainda na lista dos 4 juizes de paz desta 
parochia.. A' vista da. informação do secretario . . . 

a ' 
o dito cidadão eomo 4o juiz de paz, nem podia 
ter sido eliminado, desde que não communicou. 
nem mesmo consta. que elle e:~erça o cargo de 
thesoureiro da Alfandega de Penedo ; pelo con
trario, e aqui sabido que elle não pôde ainda. 
prestar a fiança, não obstante suas repetidas 
viagens ao Penêdo~ Devo acrescentar que, re
vendo os livros da camara. para a presente in
formação, verifiq_uei que o dito 4° juiz de paz 
prestou o jnramento, mas não assignou o termo. 
O que communico para o governo da mesa. 

doa. fe. Capella, 21 de Janeiro de 1885.- m 
testemunho da. verdade.- O tabellião V alde-
miro Gomes Cardoso. ' 

N. 9.-Circular ao eleitorado ao 3odistri
cto. lllm. Sr.-A. honra.,que já mereci~ de repre
sentar a provineia. de Sergipe no parlamento e 
a consciencia de que procurei cumprir os de
veres que essa confiança. me impunha.,anima.m
me, por menores que reconheça os meus titu
las, a aspirar um loga.r entre os deputados que 
ella tem de eleger no proximo pleito eleitoral 
do :1 o de Dezembro . 

A estima. com ue me distingu~m algumas 
m:flueneias po 1t1cas e mUltos os se ores e ei
tores do 3o districto, que julga.m sem duvida 
com ma::úma genero~idade os s~rviço~ !lue eu 

I 

todos e de cada um seu voto e valioso con-
curso. 

A V. S. cu·a. o inião ha. de mni le •tima-
mente pesar na. decisiío que vai proferir essa 
circumscripção eleitoral, venho pedir o au::s:ilio 
sem o qual impossivel será o ~:x:ito da minha 
pretenção. 

Na imprensa da provincia, e depois como seu 
representante, tenho tido occasião de exprimir 
o meu pensamento sobre as questões em cuja 
sol11ção se acha empenhada. a actual situação 
politica. 

A's idéas por cuja realização tenho pugnado 
s qu i · · 

gra.rei sempre, com o mesmo fervor, toda a 
minha actividade, ou conserve-me em obscura 

· - n idadãos á 
altura. da. sua confiança. Em servir especial
mente os interesses do 3o distrieto,asseguro-vos 
que envidarei todos os meus esforyos. 

Sou com a maior estima. e consideração de 
V . S., patrício, amigo e criado a.ttencioso. 
-Rio de Janeiro, f o de Julho de i884.-Sancho 
de Barros Pimentel. 

Ao 3° dist1·icto eleitora~. - Tendo sido 
aceita a. candidatura. do Exm. Sr. Dr. San
cho de Barros Pimentel pelo 2° districto , 
em virtude de deliberação tomada pelo par
tido liberal em sua ultima reunião, coube
me a honra de substituir a. S. Ex. como candi
dato á. deputação geral por este districto no 
proximo pleito que se va.i travar, contando com 
a adhesão e leal concurso dos meus Hlustres 

Fazendo um appello á.benevolencia. do digno 
eleitorado do 3° districto em favo1• da. minha. 
candidatura, devo, entretanto. confessar que 
difficil e embaraçosa é a situação que atraves
samos em frente do temeroso problema do ele
mento servil, que, como a. esphynge, a.hi está. 
impondo ao paiz a sua. selução, sob a .fórma. do 
terrivel dilemma ~ decifra., ou eu te devoro ! » 

E:ffectivamente, depois da. nossa. emancipação 
politica, a histo:ia do paiz não registra. uma 
epoca. de maior effervescenci~ e agitação do 
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espirito publico como si fôra o prenuncio de 
um grande acontecimento. 

Em tão melindrosa conjuntura, eomprel,.en
de-se a immensa responsabilidade do mandato 
a que aspiro, porque. si de um lado as manifes

ões da o inião ublica não odem deixar de 
reftectir no seio da representação naciona , e 
outro lado força é confessar, que é imprescin
dível attender aos altos e imp~rtantes inter~s-

cipaes, senão unieas fontes de riqueza publica 
-conciliando-os o mais possivel com os senti
mentos humanitarios dos que põem a sua acti
vidade e a intelligencia ao serviço da emanci
paçio dos escravos. 

Si o digno eleitorado deste distrieto julgar
me digno do desempenho de tão elevado, quão 
espinhoso encargo, procurarei corresponder -á 
confiança. com que me honrar, pondo em acç~o 

• . • o 

da causa. publica , especialmente da. minha 
provincia. 

r citando o a oio dos senhores·. eleitores 
para a. minha candidatura, dou- como garantia 
da minha conducta, no futuro, um passado de 
16 annos ~e v~da publ~ca, durante os qu~es te-

conceito dos meus com provincianos em geral; 
e, quanto aos meus correligionarios, sabem el
les que nunca regateei os meus serviços á cau
sa do meu partido, quer nas luctas incruentas 
da imprensa nos dhs da. adversidade, quer em 
outras occasiões em que os mesmos serviços me 
foram reclamados, levando a lealdade e dedica
ção até ao sacrificio. 

Si com .estes títulos, ainda que . modestos, o 

N. 11.-Illm. Sr. professor Theotonio. -
Constando-me que V. S. está. intervindo no 
pleito eleitoral, recommendo-lhe que abstenha· 
aa de qualquer intervenção; porque e esse o 
programma. do governo.-De V. S.-respei
t~>.dor e criado.-Dr. A. R. de Sou:a. Bl·an
dão .-Novembro 16 de 1884.-Reconheço por 
verdadeira a firma rGtro; do que dou fé.-Ca
pella, 21 de Janeiro de 1885.-Em testemunho 
de verdade.-0 1° tabellião, Valdem,iro Gomes 
Oardoso.-N 12.-Illm.Sr. Dr. José Luiz Coelho 
e Campos.-Sitio do Meio, 22 de Novembro de . . . . 

. po-lhe que hontem aqui chegou o coronel Gou· 
veia e disse que não cedia ao pedido do presi
dente, e que continua como csndidato. Mas o 
Dr. José de Aguiar, passando hoje pela manhã 
para Propriá, disse ir ao encontro de Gouveia e 
qne este cederia., porque o presidente tinha 

. a questão do morgado a decidir, além disto o 
presidente se empenhou com a mulher do ca
pitão José Maximino para se interessar para que 
o Gouveia ceda a votação ao Dr. Sancho. A carta 

· do presidente o Dr. a. leu aqui, era uma adu-

lação dos peccados e eu e mais pessoas acredi
tamos que o Gouveia. afinal ceda ao presidente, 
porque elle disse que tinha. já telegra.phado ao 
governo a segurança da eleição do Dr. Sancho. 
E' um Sanchofeliz. Acho que V. S. não deve 
esperar or 2) escrutínio; não ha que co.nfiar. 
poiem a u tima ora se JUntar. en a cu1 a o 
com alguns camaradas; as promessas são mui .. 
tas, o governo faz tudo, .seg~ndo me affirmou 

Dissolvida essa camara, depois de findo o 
mandato, caso nunca visto em annaes parla· 
mentares, deu começo o estadista dos ab1·aços 

s r1 u1çao as et or ·a , · · 
entL•e os seus :filhotes, como já o havi:l. feito daa 
pastas entre seus patricios. 

Empossados estes 't"egulos no~ seus log:trf! s, 
foi-lhes dada a missão de vencel.'em na eloiç~ea, 
acontecesse o que acontecesse. 

E' já sabidt~ ~~ lugubre historio. dessas elei
ções em quasi todo o lmperio. 

Onde não tovo entradn. o suborno com o 
dinheiro do Estnd() e com os pt•omeslt\& do em
prego publico, app:1.receu o lr:tbuco o o punhnl, 
t\ derr;tmar o sangue dos adversnrio'l I 

Onde farão estes, ainda, improficuos, tAve 
logar ~" fraudo o n postorgação dt~ l ei oscriptu. 
para so extorqui!." os diplomtis aos eloito3 do 
povo e so dar uos phosphoros derrotados ! 

Ahi estão as e~ei~õcs de P ernambuco, Ce1r:i 

nosso asserto. . 
Não é, porém, dessas provincius que preten

demos nos oceupur, rr..as da de Sergipe, que 
nos falh ma.is ele perto e especialmente do seu 
4° districto . · 

Depois de andar de Herod'es para. Pilatos, 
foi imposta a este brioso districto a antipa· 
thica candidatura de um bahiano fôfo e balôfo 
-o Dr. Sancho de Barros Pimentel, cujos ti
talos de benemerencia só consistiam no favo
ritismo do Sr. presidente do conselho. 
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Desconhecido completamente no districto 
()nde nenhum serviço prestou, e, nem ao meno~ 
foi visto, erõ1 essa candidatura uma a:ffrota. aos 
brios do eleitorado. 

Cumpria,. entretanto, que fosse feita. a von-
tade do Sr. resident da ro in ia. D . · 
Caetano Muniz Barreto, p~1ra o desempenho da 
qual teve de empregar os meios mais indecen
tes e immo~aes, entre os quaes mencionare-

f.o Troca de votos com adversario no pri
meiro districto, por outros no quarto, sacrifi
cando assim a candidatura de seu coreligio
nario, para obter. o almejado triumpho. 

2.0 Espalhoa por esse districto uma alluvião 
de emissarios munidos de- credenciaes autho
risa.ndo-os a prometter empregos publicas aos 
que dessem votos ao seu candidato. 

Entt·e esses emissarios tornam-se salientes 

acol1l.panhar de empregados da capital e força 
publica, não se limitou a prometter bispados., 

. mas até a reintegração de dous funccionarios 
a a.genc1a ca es a. c1 a e. em1 1 os por 

prevaricação; o Dr. Gonçalo Vieira de Mello, 
juiz municipal da capital, que. mandudo para 

(\ . -
futuros bispos e actual vigario da mesma fre
guezia, não deixar pedra. sobre pedra; o Dr. 
João de Almeida Lopes, juiz de direito da co
marca que tornou-se um cabalista de rua,onde 
não só assegurava. as IJromessas do presidente, 
como, por conta propria~ fazia outrus, como 
fossem sentença.sfavoraveis em certas questões 
sujeitas a sua decisão. 

3.0 Ordenou ao inepto director da. instrucção 
ublica um tal Sr. BrartdfJo ara diri ir cir-

culares nos professores pubbcos exigindo a 
abstenção do voto, com a circumstancia. do só 
terGm recebido ella"' os conservadores, com . 

4.o Foz promessa ao chefe liberal, coronel 
Gouvâa. Limn, competidor do Dr. Sancho Pi
mentel, pilra desiatir de sua candidntura, me
diante senten9a f:1voravol naa questões de le
gitimaçlo de torru no o:r.tincto morgado do 
Porto da Folh~, na.s quaea é o mesmo coronel 
intere1sndo, queHtõoa t!o ju~tas g.ue pairam, 
ha tros anno3,DWI p~~.ttns prestdenclo.es,sem so
luçllo, 

5•o Dirigiu diveraas cartas n. nlgumaq senho
ra• do di1tricto, quo D\lnca. o conhecara.m e 
e1pocinlmento a uma uesta. cidade, parenta 
d'a.quelle coronel, secundando a deaiateneia. da 
me1ma candidatura. 

Emfim,tudo conseg11i11 o Dr. Muniz Barreto 
Para o seu candidato, meno• a. maioria dos vo-. . 1 

foi feita, derrotando-o eolemnemente. 
Amarga. decepç!o para o gonrno ! 
Restava-lhe, porém, um ultimo recurso, em .. 

bora mais indecente e immoral - a depuração 
dos votos. 

E' assim que appellou-se p~ra a. junta de 
apuração que deveria, mais tarde, conceder o 
que o eleitorado havia negado. 

Para co-honestar esse procedimen~o da junta, 
phanta.siou-se uma nullidacle na ele1çãC> da. p a• 
rochia da Capella, onde o candidato conserva-

V. I. -48 

dor triumphante o Dr. José Luiz Coello e Cam
pos havia obtido grande superioridade de votos 
sobre o seu competidor. 

Annullada essa eleição, devia o Dr. Sancho 
:ficar superior a este em ~ vot~s, quan.tos bas-

differentes authenticas, somente na. hypothese 
de lhe serem presentes mais de uma authen
tica da mesma eleiçao, compete-lhe proceder 
nos termos do :final do art. i77, BC>mmando os · 
votos da. authentica. da eleição feita. perante a · 
mesa organizada na fórma da lei, com exclusão 
dos outros "· 

Mostrou-se ainda. com docnmentoa as nulli
dades das eleições de Villa-Nova. e Propriã, 
onde nenhum eleitor votou com diploma. e onde 
ez parte a mesa um JUlz e paz que e::s:erc1a 

emprego retribuido. 
Baldado esforço ! 

' que o candidato conservador deveria :ficar in-
ferior em votos ao filhote do conselheiro 
Dantas! 

Tudo foi consummado, arrancando-se a.o Dr. 
Coelho e Campos os tropheos da sua immensa. 
victoria. 

E' de notar-se que compunham a junta apu
radora quatro presidentes de meaas eleitoraes 
conservadores e quatro liberaes: dividindo-se 
a. opinião referente á com~etencia ou não da . 
jun~ para conhecer das ele1ções, cabia ao seu 
presidente Dr. Felippe 'XaTier de Almeida 
proferir a saa ultima palavra, q11e devia ser a 
aolução desse nego~io. 

Pasme · o pu blieo aabendo que esse magistra
do, a. quem, competindo cumprir e fazer cum-
pru a ~u, 01 o prunetro a. po rga -a, 
do-a. aos · pés ! 

E' que já se achava. esse homem .rachitico e 
infeliz compromeUido a da.r o diploma ao Dr • 
Sancho Pimentel, aob promesa de uma ou ara. 
de direito ! 

Seus 55 annos de idade, entre estes 25 de 
judicatura municipal, . o tornavam. já enfastiado 
ds uma vida toda cheia de privações. · 

Foi occasião azada que se-lhe offereceu de 
melhorar de sorte! 
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Infeliz ente, que não teve a coragem subli
me do martyrio para resignar-se a triste sorte 
de tantos outros companheiros de lide ! . 

O que :fizestes do teu passado, sempre guiado 
par aquella brilha!lte luz tão· prematuramente 
a 'J 

os teus com.panheiros f 
Mas não ! Fino11-se, quando o devia, para 

- · · t a iserias 
lhe serviriam de opprobrio ! 

Ente desventurado, não vês que esses dous 
cyrineos que te deram para dirigir-te os passos 
e esses dous mentores para te dicta.r as balbu
ciantes e pallidas phrases, são a prova da tua 
desventura. 1 · 

Sê feliz, oh ! cidadão Fellipe, é o que te de
seja o 

Espectador. 

N. 14.-Gazeta do Aracaju. -Sergipe, 29 
de Novembro de i884. - Anda alguma eousa. 
no ar, que nos a.g1 a. e negros presen men s, 

O bacharel. Estevão de Siqueira, chefe de po
licia desta pr_ovincia, ~be tanto os ventos por 

pregando todos os meios IJara fazel-as trium-
phar. . 

Chefe menos prudente de inepta. collegiada 
eleitoral, não esconde S. S. as coerções que 
pratica, as unhas de ferro de que usa. IJ&ra ar

. ranea.r os votos de seus subalternos. 
Não ba. que duvidar; ~ois que no 3° districto 

S. S. impõe o Sr. Joso Leà.ndro, que na pre
s~nt~ quadra. consentiu q~e, Ot: deslocação de 

colos politicos de amigos que com procedentes 
r•zoes o eonsiderD.m um he'bdte la.crimoao, e 
nada maia. 

1m, n o a que UVl r ; po1a que entre os 
Srs. Leandro do to diatricto, e SanCho do 4o, se 
estio officialmante fazendo trocas . e baldroeas 
te 'V'Otoa, cujo resultado vem a ser : por IJarte 
liberal, & derrota do Sr. Romero e o desgosto 
do Sr. coronel José de Faro que o apresenta ; 
e, por parte conservadora, a derrota doa Srs . 
José Luiz e Menezes Prado. 

Operaçlo de talento eaturra ; porquanto \) 
'V'oto do Sr. Leandro, gue é eseravocata, annul
l&rA, na camara, o do Sr. Saneho, que segue 
na quostA:o do elemento aorvil, a corrente de 
idéaa fogosas do Sr. Joaquim Nabuco. 
· Operaç'lo deaauizada ; porquanto compro

mette a palavra de honra do Sr. consellieiro 
Dantas, exp~e a. commanta.rios picantes a &a• 
1oalhada iaençlo do residente Muniz Bar-
re o, e eva a 1aeor 1a e a emagogu. ao 
centro e aoa flancos do parti-lo liberallilergi .. 
pense. 

Será possivel que haja unidade de vistas 
neste movi~ento politico entre S . S. e o 
·Sr-. . José de Fa.ro, entre ambos e o Sr. Muniz 
Barreto, entre todos e o Sr. presidente do. con-
selho~ . · 

Será possivel que o Sr. Estevão, esteja. traba~ 
.1hando por conta propria.., fu.zendo obra de em
preitada,mediante contraeto de esperanças gor-
dnTosaa 1 . · . 

Não sabemos o que P?DSar ; porque, na lama 
e trevas do eahos, mnguem toma orientação 
para qualquer villegiatura possivel. 

O que denunciamos é facto irrecusa.vel, e o 
Sr. Leandro 'di~ a quem o queirà ouvir com · 

esgas o 
mercado, nas taverninh&S das ruas, nas esqui
nas, nos beceos : 

Por cada votinho que dou ao Sancho no 4o dis~ 
tricto, dá-me elle aqui neste {0 dous da gente 
que elle governa, a qual vota ou vota sempre. , 

Será hespanholada ~ 
E d~~ais o Sr. José de B~rro~, empregado 

da pohc1a, 19. anda pelo 4° d1strrcto a cabalar 
munido de · cartão official, ou de consentimento 
official. · 

Em todo caso precisamos que o Sr. Muniz 
B . . . - . 
occasião de censurar, declare si com effeito é 
o endossante dessa indecente tranquibernia, 
ou si ferrará com um estygma em braza o ro-
ce men o o r. s evao. 

S. Ex. demittirá os empregados e autorida
des policiaes, que, zombando ~as ameaças .do 

deste~ 
Haja franqueza. e lealdade. 
Queremos saber quem. o -sepulchro que não 

ap:pareee, e si piza por cima. para bem distri
buumos nossa acre sir'Oante, e a nossa garga
lhada homerica • 

Venha a verdade, faça.·se a luz si é que ha. 
alguem que, aceitando à .responsàbilidade do 
erro e do c~ime; ten~~eoragem para. a lucta. 

. . . 
O Dr. José Leandro Martins Soares, porque 

deu no 4. 0 districto uns votos ao Sr. Dr. 
Sancho Pimentel, está no 3° com carta branca 
de S. Ex. espalhando promessas de empregos, e 
ameaças de demissões, com o fito de conseg11ir 
o tl"iumpbo de soa candidatura·. 

E' muito, mas nlo ó tudo. 
Ouça-se com indigna.çlo a voz eloquente doa 

acontecimentos. 
O 4° distrieto está alarmado e clamorosa

mente revoltado eontra a ostenc;iva intervençlo 
de S. E'J:. no pleito eleitoral. 

Alli esta o juiz de direito, Dr. Joio de Al· 
meida Lopes, com carta branca de S. Ex. para. 
t11do qaa.oto for escand&lo e o mais que se de
nomine immoralidade. eomtanto que seja 

· i i · P. 1 n e rnam uco, 
o appenao da família do conselheiro Dantaa, 
Sr. Dr. Sancho de Barros Pimentel. 

Ameaças e illecebraa de toda a. ordem estão 
sendo feitas naquella inditoS& comarca, por 
conta e a mandado do Sr. Muniz Barreto. 

O horror é. grande e a pressão enorme. 
Ao coronel Gouveia Lima tem se o:fferecido 

officialmente empregos, vantagens e até a sen
tença nos autos pendentes sob a posse do mor~ 
gado do Porto da Folha., em que é auetora. a 
veneranda mãi do dito eoronel ! · . 
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·Em p8l'te alguma. já.mais se viu tanto re
quinte de excesso na prostituição da autoridade 
publica por- parte presidencial, como nas pa
rochias eleitoraes do S. Francisco ! 

Todas as armas, todos os meios de cabala estão 
emacça.o. 

_ O Sr. Muniz Barreto, que eommissionou o 
·uiz municipal desta capital, Sr. Dr. ·Gonçalo 

' tudo e tudo, na Capella, de parceria com seu 
irmão vigario ; o Sr. Muniz Barreto que ca
bala. offerecendo empregos a eleitores preci
sados e ameaçando com demissões a. eleitores 
empregados ; o Sr. Muniz Barreto, que manda 
por agentes officia.es aterrar com a idéa. de 
recrutamento eleitores que têm aggregados e 
servem-se de braços livres no cultivo das ter
ras; o Sr. Muniz Barreto que fez conchavo 
com o Sr. Dr. Leandro Mactel ue aceitou à 
candidatura deste no 1° districto, apezar de ser 
escravoc:~.ta, afim de colher no 4o, em favor do 
Dr. Sancho, uns i6 votos q~e estão á mercê do 

chimera ; porquanto onde se levanta o cutello 
d& olygarchia. official, levanta-se naturalmonte 
o gla.dio da r~ac9io civica. 

Hoje, como amanh«, pintaremas os factos 
com as suas côres viva-, e reaes, 

O paiz precisa. de conhecer o novo Tibario 
Graeeho quo governa. Sergipe, essa tribuno da. 
eloq_ueneia mllda., quo, impondo a. oa.ndidatura. 
do l>r. S:lncho, ~z o.pparocer pela prima ira. 
voz na. provinoia o •altAs populi, ou raz;o 
do EAtado, om contlíot.o oom o direito etricto 
aorictum ju8, o propGe uma revoluc;lo social 
da tal orJem que vom do1truir a. pouanç& da 
lavoura.. 

Nlo quoremos paitar os rufUSe1 e a canalha 
para a produeç«o de um triste episodio, niG 

a e a irrita ão nacional 
nem fazer descer do monte Capitolino sobre 
S. Ex., na phra.se de Oliveira. Martins, o trovão 
clamoroso do povo revolueiona.rio. 

• Nosso intuito é vel-o julgado pelo paiz. 
Quando estalarem os trovões de sua sel).tença., 

quando S. E:s:. c a.ffi.icto,com as mãos na. cabeça., 
em gestos de desespero», procurar salvar-se da · 
multidão que o quer castigar, porque procurou 
subverter a liberdade sergipana, não seremos 
nós que· gritaremos-feri ! feri ! mata ! ma.ta ! 

Neste momento supremo, quando o Tiberio 
de Sergipe fugir covardemente, .c correndo, es-

. ' . 
Devemos dar ao publico os seguintes eaclá-

recimentos plra que se saiba q_ ua.nto escandalo 
e immorali~adQ tem de se pra~1car com sa.ncoiio 
do Sr. 1\Iumz Barreto na ele1.ção do fo de DQ
zembro. 

O Sr. Leandro, que botou alma pela boc9., 
para que o professor Bricio Cardoso não fosse . 
eleito para.. presidir a segunda mesa eleitoral 
desta parochia., tem escripto aos seus amigos 
do 4o districto ara nãc darem um só voto ao 
Dr. José Luiz, e sim todos ao Dr. Sancho. 

Entre parenthesis: o Dr. Leandro Maciel 
é este gaiato de barbas ~ranca.s que anda aqui. 

o mundo de querer esfacelar o partido; é este 
gracioso do grande Circo Anglo Brazileiro que 

e rta em orb de canto em canto anda a 
dizer : Derroto o Jo.~é Lniz,si o Menezes Prado 
não me der os votos e si o Pelino não me abra
çar faço o diabo, vai tudo pelos ares, porque o 
partido conservador sou eu, e ou eu eleito, ou 
então tudo morto. 

O Sr. Muniz Barreto intervem positivamente 
diabolicamente no pleito eleitoral. A ultima 
prova disto & a nomeação illegal e indecorosa. 
de uma tal O.· Amalia ou D. qualquer cousa 
para a. ·cadeira do Miranda, :ficando avulsa a 
rege o o i · · · 

Era. preciso conseguir um voto de um eleitor 
para. ~ mimoso Sanchinho, e :;as. • . professora. 

Bem q_ue disse um illllBtre bado : cLuiz 
Caetano o serio, mas é muito provavel que a.hi 
faça traficancias politicas. ~ . 

O Dr. Jos6 de .Aguiar anda por toda a parte 
com rescrlptos presideneiaes IDando votos para. 
o Dr. Sancho. 

O Dr. Gonçalo Vieira de Mello, a quem aeua· 
ram com a promessa de um juizado de direito, 
lá esteve na. Capella acuando eleitores com 
promeasas da tetàas em nome do presidente ; e 
unto trabalhou este modesto varão que seu 
santo e reverendissimo irmão andava. pelas 
ruas parodiando a S. Joio Baptista. nestes ter
mos: c Attendam a mau it•mlo Dr. Gonçalo, 
juiz municipal do Araeajú, . faturo j11iz de di· 
rei to da comarca do Nossa. Senhora do 0', que 
elle veiu todo munidinho com cartas, cartões, 
bi etes a mpos1ç es, a gos e ameaças o • 
Luiz Caetano, do excelso Muniz Barreto, o in· 
signe major reformado. Chega, povo, aqui está. 
a cornucopia das graças officiaes. E' emprego 
como cocada., é demissão como agua benta. 
V en.ite, adoremus ao magno Sancho, sobre 
quem fallando, ~isse uma yez o finado .Arnobio: 
c Depois de Deus só San.cl11nho. " 

O coronel Gouvêa está sendo bombardeado 
por todos os lados : pedido de senhoras, a que 
ninguem :resiste, a pedido do major reformaClo, 
Sr. Luiz Ca.etano, que é poeta. no nome ; offe-
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reeimento ·de sentença. favoravel nos a.utos da 
questão do morgado do -Porto da Folha pelo 
língua de prata Dr. José de Aguiar. questão 
tão desfavoravel ao coronel, que ha. mais de 
dous annos dorme o somao da indi.ft'erença. na 

a.sta de alaeio . · . 
Nada pa.ssa. despercebido, mas o preat ente 

de Pernambuco será eleito pelo 4°. distrieto, si 
.......... o quizer, ou então si o Sr. Luiz Cae-

eleitos. ~putados gera~s por esta' província. 
na ele1çao que se procedeu no dia. i. o. do 
corrente, elo f. o districto : o Sr. Dr. Lean-

ro I euo de Siqueira aciel, pelo · zo o 
Exm.· Sr. Barão da Estancia, pelo 3o, o reve
rendo padre Olympio deSouza Campos e pelo 
4° o Ercm. Sr. D1·. Jose Lui; Coelho e 
Campos. · . 

A eleição eorreu em toda a provincia sem a 
menor perturbação, o que falia. bem alto em 
favor da população de Sergipe~ • . 

N_. 16. -Jornal do Commercio, 5 ·de De-
• < rma um e egramma 

que o ~ollegio de Capella se acha. inquinado 
d~ nulhdade insanavel por haver sido presi-. . . 
sua residen~~a para Penedo ondo .exerce o cargo 
de thesoure1ro da alfándega, tendo-se além 

· dis~o, juramen~a.do illegalmente perante~ mesa 
elettoral. Verificadas estas nullidadess asse
g:ura o .mesmo telegramma, gue caberá. a maio
ria. a.bsol11ta ao D1·. Sancho Pimentel. -,; 

N. 17. -Diario de Noticias.- Bahia 12 de 
Dezembro de 1884.-A proposito da elefçito do 
Dr. Coelhode Campos, competidor do Dr. Sancho 
Pimentel. aetua.l }!residente d& Pernambuco 
recebe~os, depois de dar aquelle como eleito: 
o segu1nte telegramma. de um nosso respeitavel 
amig~ do Recife, no dia 5 do corrente. 

c D1ga. o que ha definitivo sobre a eleição do 
Sancho, em Sergipe 91> 

Em dtnida. de havermos interpretado mal o 

Al'aca.ju, expedim~s-lhe de novo o segtiinte: 
. • <Garante a eleição Coelho Campos 4o dis-
tricto ~) · · 

< Ga~anto derrotá. ~e Sancho" foi a resposta 
. que vem .e que t~a:nsmtttimos para o Recife • 

Querem ·os . leitores saber a replica ·que tive-
mos a este telegramma. 1 . 

Foi a seguinte : . 
, · c.Sa.ncho ~ será eleito. Tudo· preparado • .Se
. gretlo-por ora. • · .· 

esta.rmos pa.ra isto · 

presente, a 10 do mez de Dezembro de f884.-0 
2° escripturario,Antonio da Cruz Si~'CaFilho. 

cha;el josé Lui~ Co~lho e Campos p~ecisa que 
V. S. sob juramento a.tteste : · 

1.0 Si . o cidadão Antonio Et·nesto de Mello 
Cabral nasceu n.'esta parochia da Capella e si 
aqui sempre residio. 

2.0 Em que data. elle foi para. o Penedo, afim· 
de tratar de :fiança. do emprego de thesoureiro, 
levando ~omsigo a famili3;; ou si elle já alli 
esta v a, vindo buscar de_QOIB esta • · 

. o • . . • • 

8,!3teve por dias seguindo outra. vez para con
tmu-ar a tratar de sua fiança no Penedo ou 
Maceió. 

. •0 1 o mesmo n omo rnesto possue pre· 
dios n'esta villa.- E. R. M. 

Attesto sobjuramento : 
Ao f o, a:ffirmativamente; ao 2o que Antonio 

Ernesto ·de Mello Cabral foi para o Penedo 
tratar da :fiançad.o emprego, levando a familia e 
não vindo buscai-a, pois que elle aqui so achava 
no dia. 28 ou 29 de Outubro passado. Ao 3° que 
depois, em fuls de Novembrô, aqui esteve 
varios dias, voltando depois a continuar sua 
fiança., como elle mesmo declarou-me e a mais 
pessoas. Ao 4° que o mesmo Antonio Ernesto 
poss~e duas casas nesta villa.- Ca.pella, 15 de 
Janeuo de i885.-M anoel de Oli..,eira Mattos, 
fo juiz de paz. 
Reconh~ço por verdadeira a nr~a supra ; ~o 

' Em testemunho da verdade, o i 0 tab-0llião.-
V aldevinoj~Gomes O ardoso. .. 

. N. 20.-lllm. Sr. 2° juiz de paz.-0 bacharel 
José :Í.uiz Coelho e Campos precisa. que V. S. 
sob juramento atteste : '~··~~ . 
. .f. o . Si AiitoRio Ernesto de Mello Cabr~l, 4° 
ju.iz de paz, nasceu neste _termo de Capella, e 
si aqui f!empre residiu ; · · ·. . 

2.0 S~ foi a 28 ou 29 deOutu.bro passado que 
este foi pa.u·o Penedo, levando a familia, afim 
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de tratar de :fiança do emprego para ·que foi 
nomeado; 

. · 3. 0 Si depois disto jã esteve aqui alguns 
dias; 

4. 0 Se tem pr~dios n'esta villa. 
, ' 

todos os quesitos. Capella, 21 de Janeiro de 
1885.-Francisco M oni.z da M ottf!, 2o juiz de 

az. · 

·Reconheço por verdadeira a firma retro ; do 
que dou fé. Capella, 21 de Janeiro de 1885. Em 
testemunho da verdade.- O 1..0 tabellião Val
de'Oino Gomes Cardo.zo. 
· N. 21.-Illm. Sr. Presidente e vereadores da. 

Camara. Municipal, 
O bacharel José Luiz C.oelho e Campos precisa 

que VV. SS. . se dignem a.ttesta.r-lhe, como sou
berem, sobre o seguinte : 

0 1 o c1 a ão nton1o rnes o e e o 
Cabral, 4o juiz de paz d'esta parochia, é n2.
tural d'este municipi? . ~e Capella, e si nelle 

2° Si neste mesmo municipio conti.nua. o seu 
domicilio, - ou si já fez mu~ança d'este, para 
onde e em ue data.. 

3o Si possue predios n'esta vil a, me us1ve o 
de rma vivenda com mobilia e com ordem para 
não ser esta alugada. 

Peço a VV. SS. deferimento. E. R. M.-Por 
procuração, D. Andrade Junior. 

· Attestamos ao i 0,afirmativa.mente; ao 2° que 
. continua Antonio Ernesto de Mello Cabral sem 
domicilio n'esta villa, como sempre esteve, 
sendo que-a pretexto de uma fiança para. em-

~ · · lia 
cidade, demorando-se cerca de 30 dias, do ·fim 
de Outubro a fim de Novembro, quando voltou 
e aqui permaneceu poucos dias, seguindo de-

. p01s. a promover a. mesma a.nça, co . , 
porém, suá casa de morada com mobilia e com 
ordem de não ser alugada antes de entrar no 
exercicio do emprego, no Pen~do, a vis~a. da~ 
diffieuldades de obter .a. :fiança; _e demais e a.qu1 
eleitor, juiz de paz e jurado. Ao 3~. affirma.ti
vamente.-Paço da. Camara. Municipal da villa 

· da Capella, em 7 de Janeiro de 1.885.-C anel ido 
Jose de llf enezes.-Antonio Baptista de Fi· 
guei't'eclo MeU o. 

Reconhe·ço por verdadeiras as firmas ret1·o; 
de que dou fé. Capella., 2i de Janeiro de i~~5. 
Em testemunho da verdade.-0 fo tabell1ao, 
Valclemiro G. Cardozo. 

N. 22.- 111m. Sr. Dr. juiz de direito. "':""" O 
abaixo asaigna.do precisa que V. S., sob o 
Juram s 
seguinte : 

Lo Si· o cidadão Antonio Ernesto de Mello 
Cabral nasceu neste termo da Ca.pelia. e· si aqui 
sempre residiu. · · · · . • · . 

2.o O dia e mez do an.no de 1884 em flUe elle 
fÓi 'com a sua familia para Penedo. . . 

3. o Si depois dessa data esteve elle Já aq~; 
quando, por quantos dias, ma.~ ou menos; e 
si existe algum acto co~o j~tz de paz,. q,~e 
presupponha a continua.ça.o de seu domicwo 
nesta paro chia. 

4.0 Si é eleitor, jurado, juiz de paz aqui e 
si possue predios nesta. villa.·- P: deferimen
to.- E. R. M.-Capella, 15 de Janeiro de 1885. 
J' ose Lui.z Coelho e Campos. · 

Attesto na fórma re uerida:- ua.nto ao ri-
meiro, que o Sr. Antonio Ernesto de Mello 
Cabral nascera neste termo da. Capella. e sem
pre residiu nelle, segundo_ me consta, até 

' provineia de Alagóas, no anno passado. 
Quanto ao segundo, que n:to me lembro do 

dia em que elle viera buscar a sua fa.mili<t, 
mas parece-me que fôra no mez de Outubro. 

Quanto ao terceiro, que, depois disso, sô ap
parecera. por aqui uma vez,quando veio votar na 
eleição para deputado á. assembléa geral ; che
gando na vespera. Otl a.nte-vespera. á noite, J.o 
dia. em que se procedera áquella eleição, e re
tircu-se dous ou tres dias ele ois della. se undo 
tenho ouvido dizer ; e pelo mesmo moLivo sei 
que o referido Antonio Ernesto fez p:ute da 
mesa eleit.oral, corno. 4o juiz de paz na falta de 

' . 
Quanto ao quarto, que o Sr. Antonio Ernesto 

ainda. não foi eliminado da lista. dos eleitores 
· nã fàra eliminado 

da lista dos jurados, a.pezar de ter eu feito 
ver, na ultima revisãe, ·aos dous outros membros 
da respectiva junta. a sua. mudança, com f 
que elles não se conformaram ; e venceu dest
arte a maioria. Ignoro si o Sr. Ernesto é· juiz 
de paz desta parochia., porquanto, segundo 
consta-me, elle apenas obteve votos para 1° 
supplente desse carg-o, quando os cidadãos que 
foram eleitos estão vivos e aqui r~sid~m. Fi~ 
nalmentt: consta·me que aquelle c1dadao aqm 
possue uma casa, a qu o ec · , 
antes da sua mudança.. e só não a vendeu, por
que não a_chou quem désse por ella. o .valor que 

d'aqui partiu, accrescentando então que havia 
deixado procuração para isso ao Sr. Manoel 
Ignacio da Motta. . 

'Declaro, outrosim, que esta. petição me foi 
entregue hoje.- Capella., i6 de Janeiro de 
1885.- Joao de Almeida Lopes, 
· Reconheço como verdadeira. a firma. supra, 

do g_ue dou fé.- Capella, 21 de Janeiro de i885, 
-Em testemunho da verdade.- O to ta.bellião. 
Valdimi·ro Gomes Oardo~o. 

N. 23.-lllm. Sr. Agente da Companhia Ba· 
hiana.-0 abaixo assignado precisa que V. S. 
revendo o ~ivro de passagens tomadas para 
Maceió, lhe declare em q,ue data no mez de 
Novembro de 1884 Antonio Ernesto de Mello 
Ca. ral se""uiu em a.l m navio da companhia 
para o porto · de Maceió, e tambem o 1a em 
que de volta daquelle porto chegou elle a eata. 
cida.de.-Penedo, 8 de Janeiro de 1885.
Jose Lui~ Coelho e Campos. 

111m. Sr. Dr. José Luiz Coelho e Campos.-:
. Satisfazendo o pedido de V. S. decla;o c~nstar 
do livro de passagens desta agencta, bilhete 
n. 996, ter Antonio Ernesto de Mello Ca~ral 
tirado passagem para. Maceió no vapor. Pnn
cipe do Grão Pará, assim como ta.mbem consta 
ter elle vôltado no mesmo vapor, chegando 
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nesta cidade no dia 23 de Novembro do anno tonio Ernesto de Mello Cabral . tem resi.deneia 
proximo passado. A pa.ssagem de ida foi tirada eff'ectiva nesta eidade, ou município de · Pe
em data de 1.4 de Novemb~o, ·tendo o vapor, nedo. Assim pede a V. S. deferimento.-E. 
seguido nesse mesmo dia ás U horas da ma- R. M. 
nhã.-Agencia. . da companhia. Bahiana em Pe· 

,. 
deira. por ter della pleno conhecimento e dou 
fé. Cidade de Propriã, 1.2 de Janeiro de i885. 
-Em fé de verdade, o tabelião publico, Anto
nio Jose de Cergueira Torres. 

N. 24.- llim. Rvm. Sr. Vigario.- O Ba· 
charel José Luiz Coelho e Campos, precisa que 
V. Rvm., sob a fé de seu cargo, atteste, como 
souber, o dia e mez do anno de 1884 em que 
Antonio Ernesto .de Mello Cabral d'aq_ui • foi 

' já. esteve elle aqui, quando e porque tempo 
mais ou mr,.aos, e si em sua ultima estada aqoi 
exerceu ai ,.um acto ublico ue denuncie a 
continuação do seu domicilio nesta. villa, ou 
parochia. ; e si é elle eleitor, juiz de paz,. ju
rado, e possue predios neste municipio.- E. . . . ' 
Luiz Coelho e Campos. 

A.ttesto qo:e o Sr. Antonio Ernesto de Mello 
Cabral mudou-se com sua familia. desta villa. 
para. a cidaGle de Penedo desde· o :fim do mez 
de Outubro do anno pro:rimo findo, dia 28 ou 
29; quanto ao mais que requer o supplicante 

·compete a; autras &.utoridades o attesta,r, e não 
ao parocho.-Capella, f6 de Janeiro de 1885.-
0 vigario,- Francisco Vieira de Mello. 

econ ego por ver elra a ma retro ; o 
g_ue dou fé. Capella, 22 de Janeiro de 1.885.
Em testemunho dt verdade.- O 1° tabellião .. 

N. 25. ~nlm. e Rvm. Sr. Vigario da frê
guezia. de Penedo.- O bacharel José Lui'l: 
Coelho e . Campos precisa, a bem de seu direito, 
que V. Rvm., em. fé do honroso. cargo que 
ex.er~, atteste si sabe ou lhe consta que o 
cidadão Antonio Ernesto de Mello Cabral tem 
etreetiva. residencia nesta cidade, ou município 
de Penedo.-Para o que P. a V. Revm. defe· 
rimento.-E. R. M. 

Attesto, que o aupplicado se acha nesta. cidade 
ha pouco mais de um mez, e que portanto não 
me consta a sua residencia fixa, tanto mail 
quanto estou in.forinado por pessoa fidedigna, 
que tendo aido elle nomeado thesoureiro da al· 
&.ndega desta mea~U cidade, trata ora de sua 
fian e. ainda nlo restou o devido ·uramento. 
I ta sub flde Parochi. Penedo, iO de Dezembro 

·de 1884.-0 vigr.rio Ta.rgino Paulino de Car
valho. 
- Reconheço por verdadeira. a firma retro·; do 
quedou fà. Capella, 21 de Janeiro de 1885 • ..;. 
Em testemunho da verdade.-0 fo tabellião, 
Val~i-oino Gomes Cardoso. · · 

N. 2ô.-rnm.· Sr. Dr. Juiz de Direito do 
Penedo.-0 bacharel José Luiz Coelho e Cam
pos precisa que V. S.; em fé de seu cargo at· 

-~ate se sabe ou lhe conata. que o cidadlo An-

declaração assigna.da do seu domicilio no · s
tricto desta. cidade, e qual o teor dessa decla
ra ão si ella. houve. - Pede deferimento. -
E. R. M,- Penedo, iO de Janetro ·de i <:>.
Jose Luiz. Coelho e Campos. 

O escrivão certifique.- Penedo ·!O de Ja .. 
neiro de i885.- Jeremias Palma Lima~ 

Certifico que neste juizo não existe tleclaração 
de que trata a petição supra.; o referido é ver
dade e dou fé.- Penedo, iO de Janeiro de 1.885. 
-0 escrivão da subdelega.cia.- Jose Ra~rigues 
~lbuquerque Maia. 

' ção de que trata a petição supra.; o referido é 
verdade e dou fé. Penedo, i O de janeiro de 
i885.-0 escrivã& da delegacia, Jose Rodri
gue~ de Albuquerque Maia. 

Reconheço a lettra e fuma da certidão retro, 
ser a propria do escrivão da delegacia da. cida
de do Penedo José Rodrigues de Albuquerque 
Maia, por ter d'ella. pleno conhecimento e dou 
fé. Cidade de Propriá, 12 de Janeiro de t885. 
-Em fé da verdade.-0 ta.bellilo publico, AK~ 
to11:io Jose de Cerqueira Torr6s. 
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N. 29.-:-1~- Sr.· Dr. juiz de direito:-0 ba- I e de tudo dou fé.-Capella, 17 de Janeiro de 
cha.rel Jase Lfll! Coellro eCam_po_s pre~lSa que ~885.-0 escrivão do jury, V aüle~ino Gornes 
V. S. faça certdicar pelo eser1vao do Jury, e ã. C~rdoso, 
vista das actas da revisâo dos jurados infune 
desto termo o B6€aiate : · - ' 

.o 1 nton1o rnesto d& Me o Cabral é 
jurado deste tériD.o pela revisão feita em De- Freire. - Seiente d<> q_ue me diz sobre as 
zembro ultimo. contruJ do coronel ~tides ainda. não as 'ter 

• • c a gum voto 
divergente, contra a sua admissão ou continua
ção como jurado ; de qllem e com que funda
mento. 

3,o Si o dr. promotor da coma.rca.foiJda.men
tou o aeu \'oto pela continuação do 1nesmo ju
rado e em. que termos.-P. deferimento. -E. 
R,M, 

· Certi.D(\ll.e. Capella, t7 de Janeiro de i885. 
-J. A. Lopes 

Certifico eu escrivão do jury aba.ix() assigna
do em vista do livro e da aeta da revisão da 

ualifica "" os · 
ao prim~ito quesito da. petição supra, que o ci
dadão Antonio Ernesto <le Mello Cabral, ó jura
do deste termo pela revisão procedida. em 26 de 

p rp.o n o ; quan o ao 
segundoq'\J.esito, que não ~onsta da mesm.aaeta 
Denbnm voto contra. a continuação eomo jDl"ado 
do dito A:n.tonio Ernesto ; quanto ao terceiro 
quesito, que o Dr. promotor pnblieo da co
marca, antes de as.s.igna.r a..dita acta~ escreveu 
os fundamentos cte sen voto do modo seguinte: 
Votei contra. a eliminação do cidadão Antonio 
Er.nesto pelas seguintes considerações; 1&~ :não 
constar oftlcialmente que o mesmo Antonio Er· . . ,. . 

' t . 
pu .Dão fai ainda elimhmdo péla. camara muni-

. cipal,. o q't.le pro'Va que não ha. certeza. de sua 
mttdança. ; 3•, ()f ue B!:l~undo const" eatá a: e-

~im vi~to não a. puder prestar ca seo-undo o 
1.nàef:rz~o em minh~ petição dirigida :o Etm. 
St:. mmJ.Stro : Em VISta de tamanha demora 
a.~d.eço-lhe tel" obti~o minha fiança com o sr: 
Pez~otot o que de znazto gosto acceito afim de 
sem demora entrar no exercieio do meu em· 
pl"ego. 

Resolvi ir acompanhar o pl"ocesso de minha 
fiança; ~C>r guanto, COfh minlta preaen.ça. aed. 
eUe m&I$ adiant · · • 
e poro q.ae mia.he. -:funJ.ilüa <leseja. tambetn Ír, 
por isso vã accomoda.ndo os trastes que tenho 
retnettido~ na easa. p~a mim destinada.. lVã.o 

. os. mesmo por g:ue, 
nas duVldas em que ando não o devo fiizer 
de uma Sló vez, esperando entrar no . exerciciG 
dmu ll': :- • 

considerar-me rezidente ahi a par de m~u bom 
allligo. Nestes dias a.hi eatàrei. Re!!ommen.de· 
me a ~lllilia. Do pl:'8Z4do compadre ~ a.ruigo.= 
An.toni.; Ernesto de Mello Cabra~. 

Reconheço ia letra. e fuma. da pres~nte cartà, 
ser a pr()pcia e verdadeira. do signata.rio.-A.n .. 
tonio Erne$to de Me !lo CabraZ, por ter delia 
pleno cpnhecimento e dou fé. Cidade de :Pr().o 
pl'iã7 12 de Janeiro de 1885. Em fé de verdade. . ~ .. . ' 

raes d'essb villa.- O abaixo assignado precisa. 
que V. 8. lhe mande dar por certidão o theor 
verbo ad-v-erbum da declaração escripta. t"eit& 
por Antonio Ernesto de M~llo Cabral para a 
r~vel."ba~ão de '\J.m ou mais escravolil seus como 
raadados, assim eomo a. data em que tal aver
ba-ção f()i realmente feita no res~~ctivo livro 
d'essa re·parti~o . E. a. M.- J~ Luiz (Joelho 
eOampos 

Certifique. - Ca.pella., 21 do Janeiro de !885, 
P~ V. à.e MeUo. 

nas tra.ta.n o em en de prests.r &.nça. para 
o emprego para que foi nomeado, e é eet>to que 
ael'lão con11e~r prestal ... a pelos embaraços 'lUe, 
ses-undo é publico e notorio~ tem e:nconLrado, 
tem de v()lta-r; 4•, porctue .sendo por de nuüs 
reeente a .sahida. do l:tlesmo Antonio Ern~sto 
de&ts. villa para o Penedo,. não ó tempo s\lffi .. 
ciente para. ser considerado como mudado; 
5&. porqu~ como é sabido~ tem o mesmo Antonio 
Ernesto ca.sas nesta. villa, onde tem sua mobi
lia, o que faz crer que não retira .. se ~om animo 
delibera.do de fixar e111 Penedo sua. Tesiden• 
cia, torna.ndo sa.a muda.n~a definitiva de_pen· Em oomprimento •o despa~o supra certifico, 
dente de ~ntrada doexercieio do emprego pa.rs. 9_119 o theor da declo.raç(o feita por Antonio 
q.u.e foi n()meado, e que nio fez ainda. segtlndo Ernearo de Mello Cabral para. a. nerbaçlo de 
e sa.biuo; 6a., fi.nahri.ente pol"que não resulta. seus escravos como mudados foi da lnaneira se· 
prejui~o a!gum aos interesses d.aJ~stiça publirm guin.te : 

a • 9 .. An.ton.io Ernesto de Mello Cabtal, de~lara 
to:n.io Pereiro Dantas por nio Il:16 Constar qu& Jl,.()- collector deste mnmcipio. que n&sta data 
se tenha mudado. Cõntra. a. elin\.ina.çio de muda Blla reaidrtneia p9.ra a. cidade de Penedo, 
Igne.cio Aeeio~i do Prado e Mello pelo mesmo província das Ala: roas, e po'l" conseguinte a de 
m~tivo. Contra a elimin.a.c;io de João Paoo seus escravos qne ·sJ acba.valD aqui averbadosr 
Dias de Souza, por igllora.r- que soff.ra de a.l- e faz para os devidos effeitos. 
g't1Dl8 molestia, e . m.estno por nada. ~ alletado _ 
perant& a. junta. Contra. a elimina~o de José Ca.pella.,28 de OutnQ_ro d~ :t884. Sendo fe!ta. 
Ferreira do Cotlto, pelo mesmo mottVo. Contra ·a a.verbaçã() no re~Spectlvo livro no meamo dül., 
& elünina~o de Jo~é. Franciac_o Paeb.eco, por I znaz e a~no. O .rêfe.rido é verdade e dou fé. 
Dlo ma parecet m?tiVO suffie1eht~ o ~ue a.lle- ;Collectorl& da v;.lla <la. ~a.pella' 2t de Jan~ 
1011 em •eu requertmento. O refer1do e verdade: ,de f885. O escr1vão, Lw:: de Sotua Fre,re. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1406- PÃjgina 24 de 32 

384 Sessão em 18 de Março de 1885 

Reconheço por verdadeira a fuma. supra.~ do 
que dou. fé. Capella, 21 de Janeiro de 1885. 
Em testemunho de. verdade.- O fo tabellião, 
Valcli~ino Gomes fJardoso. 

N. 32.-lllm .. Sr. _Dr. juiz c}e direito. 

acto algum pratiea.d.o no fôro por Antonio Er
nesto ·de Mello · Cabral, como adjunto do pro
motor publico desde o principio de Fevereiro 
do ultimo passado a esta. parte. Do que dou fé. 
Ca.pella, 17.de Janeiro de 1885.-0 escrivão da 
delegacia, Domingos Antonio Benjamin. 
· Çerti~co, que~emeu cartorio não conat& que 

o.exdada.o Antomo Ernesto de Mello Cabral, na. ' 
qualidade de adjunto do promotor publico desta . . , 

data em que pediu d~mü;são do cargo, por ter 
de m.uda.r-se para. a e1dade do Penedo, praticado 
algum. a.cto judicial; do que dou fé. Capella., :17 

e a.neu-o e escr1v o, 
Garcia Rosa~. 

N. 33.-lllm. Sr. Inspector.da .Alfa.ndega 
de Penedo.- O bacharel José Luiz e Campos, 
quer que V. S. em face dos livros de averbações 
de escravos deste municipio, lhe mande certi
ficar, si o cidadão Antonio Ernesto de Mello 
Cabral deu para serem averbados um ou mais 
escravos de sua propriedade, e em que data foi 
feita essa averbação; outrosim, ·si os mesmos 
escravos estão lançados para pagamento da 
respectiva taxa, e em que data foi o lança
mento. 

Neste sentido, espero de V. S. deferimento. 
Penedo, iO de Dezembro de 1884.- Como 

procurador, Miguel Floriano. 
Certifico m · 

e:s:a.rado no alto da presente, que no.livro de 
ay~rbaç_?.es dos escravos que mudam de domi
cilio, nao consta que Antonio Ernesto de Mello 
Cabra.! t~nha escravo algum averbado nesta 
alfe.ndega e nem sujeito ao pagamento da taxa. 
E para constar, passei a presente aos dez dias 
do D:lez de Dezembro de mil oitocentos e oitenta. 
e !aatro. 

A.lfandega. de Penedo, iO de Dezembro de 
i884. - Ildefónlo Francisco cJ. Almeida 
CosttJ. 

N. 34.- IDm. Sr. secretario da. camara _;.. 
O bacharel José· Luiz Coelho e Campos precisa. 
que V~ S., s vista do livro das aetas eleitoraes 

. desta. pa.rochia, certifique : · . . · 
f.o Si o cidadão Antonio Ernesto de Mello 

fez arte das mesas eleitoraes or anizadas 
uma a i4 de Janexro de 1883 para a eleição de 
um vereador deste m.unicipio~ e outra a 8 de 
Junh? d~ :1883 para. a ~lei_ção de seis doputados . 

2.0 Si em qualq11er das ditas mesas o mesmo 
cidadão .serviu como fo supplente de juiz de 
paz ou si como juiz de paz e:ffectivo. R. M. 

Certifico que, dos livros das actas eleitoraes 
desta. parocliia, á ds. 1.4, consta a ·acta. da. for
mação da mesa organizada a· i4 de Janeiro de 
1.883 para a eleição de um verea~or deste mu
nicipio, fazendo parte d.& mesma mesa. o ci
dadão Antonio Ernesto de Mello Cabral como . . . . 

mesmo cidadão Antonio Ernesto de Mello Ca
bral, como 1° supplente oa immediato ao 4o 
jui~ ~e paz. O referido é verdade, do que 

Capella, 20 de Janeiro de :1885.- O secreta-
rio, Felisberto Cardoso de Jesus. · 

·Reconheço por verdadeira a .firma supra, do 
que dou fé. · · 

Capella."em 21 de Janeiro de f885. Em tas
tamanho da verda.de.-0 fo tabellião, Valde-
1'ino Gomes Cardoso. . · 

N. 35.-Illm. Sr. ins ector da Thesouraria de 
Fazenda.-0 bacharel Jose Luiz Coelho e Ca.m-· 
pos, precisa que V. S. faça certificar pelo que 
constar desse. repartição o seguinte : · · . . - . .. -
do cida.d~o Antonio Ernesto de Mello Cabral, 
como adJunto do promotor publico da comarca 
da Capella., e si alguma. gratificação lhe foi ar
bitrada. pelo governo geral . ou provincial ; 

2. 0 Si o mesmo Antonio Ernesto substituiu o 
proiD.otor e:ffectivo algüma vez, por que tempo, 
e quanto venceu dos cofres por sua substi- · 
tuiçio; 

3. 0 Quaes os promotores etrectivo se interinos 
q~e ~eve aq~ell!'comarca, após a fallaqa sub
stitUlçlo do adJunto, os seus nomes e o tempo 
do. exereicio de cada um delles ; · 

4. 0 Si depois da referida substituiçlo do men
cionado adjunto, esteve elle no e~ercieio da 
proiD.otoria, por . que tempo, e si por isso teve 
qualquer vencimento pelos cofres.-E. R. M. . . .. 

t 

Luiz (}oeZho e Campos~. 

Dê·se.-Thesouraria de Sergipe, 23 de De· 
zembro de i884.-A.lmeida. · 

Certifico, em vista das folhas respectivas · : 
Que em 5 de Outubro de i883 foi nomeado pro
motor adjunto d& eomarca da Capella. o cidadlo 
Antonio Ernesto de Mello Cabral, tendo de ven• 
cimentos o que 81&& determinado em lei. do 
constando a data de 1ua demiulo ;-Qae o re
ferido promotor adjunto 1ubltituiu ao eft'eotivo 
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duas ve~es, sendo· a. primeira vez por espaço de 
26 diaa coutados de 6 a. 31 de Outubro do 
mesmo anno de 1883, a segunda no tempo de 
27 dias contados de 4 a 31 de Dezembro do 
mesmo anno referido, pelo que teve de venci-
mantos pago11 pe 09 cores pu cos, or ena o e 
gratificação, 153~86 ;-Que após taes substi
tuições te~ tido aque~ co~arca. tres promo-

bachareis Benilde Romero, Fausto de Aguiar 
.Cardoso e Alexandre Telles de Menezes Junior 
{effectivos) Luiz. Gonzaga de Mello, Emiliano 
Barbosa. Leal (interinos), tendo de ex:ercicio : 
-o f o, 31 dias, o 2o, um mez e 13 dias, o 3o, seis 
m.ez~s,até esta data, o4°, 24 dias e o 5o, f9 dias ; 
-QO:e, finalmente, depois das substituições aci
ma notadas: o referido Antonio Ernesto de 
Mello Ca.bral não esteve mais no exercicio 
-da' uella romotoria. Em additamento~ certifico 
:ainda. qae o mesmo promotor adjunto nton1o 
Ernesto de Mello Cabral esteve mais em exer-

. -cicio de seu cargo durante todo o m~z de ~a:ceir-o 
I • 

para constar eu, Ananias Azevedo, 2° escriptu
·rario da. alfandega, addido a est:. repartição, 

assei a resente nesta thesouraria de fazenda 
de Sergipe aos 5 dias do mez de Janeiro de 
1885. Fiz extrahir.-0 contador, Manoel Fran
cisco de Argollo. 
· N. 36.-lllm. Sr. Secretario da Ca.ma.ra. Mu
nicipal.-0 bacharel José Luiz Ço2lho e Ca~
pos precist?o que V. S., revendo o hvro das actas 
eleitoraes desta parochia, lhe dê por certidão o 
teor da. acta da formação da mesa eleitoral or-
ganizada a: 4 de Outubro de i884 pa.ra eleição 

natorial rocedida. a 5 do mesmo mez.-R. M. 
· Eu, Felisberto Cardoso de Jeaus, secretario 
da Camara. Municipal desta. villa etc. 

Certifico ue consta do livro da aeta. eleito-
ral o seguinte : . · 

Acta da organização da mesa eleitoral para 
eleição sena.torial.-Aos 4 dias do mez de Ou
tubro do anuo do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil oitocentos e oitenta e 
quatro, ás 9 horas da. manhã: na casa da Ca .. 
mara Municipal da villa e parochia de Nossa. 
Senhora. da. Purificação da. villa da Ca.pella.~ ~ro
vincia de Sergipe, comparecendo o 1° e 2~ JUlzes 
de pa.z e ta.mbem o 4°, capitão Manoel de Oli
veira 1\{attos, o cida.dito Francisco Muniz da 
Motta e alferes Antonio Ernesto de J.',Iello Ca
bral este em logar do 3o juiz de paz, o eitladio 
Norberto José da. Silva que por officio commu
nicou não poder comparecer, e mais os sup
plentes Gonçalo Barreto de Sá e Pedro ~
drigues da Rocha que oce~pa.m os dous ~r1-
me1ros o e , 
-o lo para 8. orga.nização da mesa, que tem de 
receber e a.purar os votos e .proceder aos mais 
termos da eleição · da lista tríplice para. um 
senador pela. dita provincia., eleição que deve 
ter logar no dia 5 do corrente mez, tomaram 
assento o fo juiz de paz como presidente á ca
beceira. da · mesa, e os demais como simples 
meaarioa em torno della. Depois do que pe
rante os eleitores qne se achavam presentes 
dae~rou o pres}dente or~anisada. a mesa da 
~lelQIO 1enator1al e conndou os membros rea ... 

V, I. -49 

no 'dia immediato, á. 

de Mello Cabral...:.GJn.çato Barreto de Sà. 
-Pedro Rodrigues da Rocha . 

O referido é verdade do que doa fé. Capella, 
i4 de Janeiro de 1885.-0 secretar-io, FeUs
berto C: ardoso de Jesus. 

Reeonheçq por ver-ladeira a firma supra, do 
que dou fé: Capella, 21 de Janeiro de 1885. 

Em testemunho da verdade.- O fo tabellião, 
Valdi-oino Gomes Cardoso. 

N. ~ .-Illm. e E::tm. Sr. Dr. presidente 
da provincia.-0 abaixo assignado requer a. 
V. Ex. q.ue lhe J?la.D.de dar por certidão, não 

' . 
conc.edeu demissão ao promotor a~j unto da. 
Capella~· S1·. Antonio Ernesto da Mello Cabral; 
assim com o do des acho de V. Ex. no re ue-
rimento em g_ue o mesmo Antonio Ernesto 
solicitou sua. demissão. 

Nestes termos pede despacho. 
E. R. M. 

Aracaju, 9 de Dezembro de i884.-Bricio 
Cardoso. . 

de adjunto do promotor pub ico da. comarca da. 
Capella, é do teor seguinte: Segunda. secção. 
-N. 148.-0 presidente da. provincia concede 
ao cidadio Antonio Ernesto de Mello Cabral a 
exoneração, qne pediu, do cargo de adjunto do 
promotor puplict~ da comarca. da ~apella, no 
termo do mesmo nome. Commun1que-se.
Pa.lacio do Governo de Sergipe, em 8 de Outu
bro de 1884. -Lu i.: C a.etan.o M oni.: Barreto. 
-Deixo de cer~ifie&l' o teor do despocho por 
que o referido cidadão pediu demissão da~u~lle 
cargo por otficio de 30 de Setembro ult1mo e 
não por meio da requerimento.-E para. cons
tar onde e quando convier, eu Manuel Angelo 
Ramos, archivista. da Secretaria do Governo de 
Sergipe, passei a. presente eertiàão, aos JlOVe 
dias do mez de Dezembro de 1884', e depots de 
pagos na. ece e ~r1a provu~c1a os e~o ~~en
tos relátivos na ImportanCla de md re1s, e 
assi~no.-Manoel.An.gelo Ramos. 

· N. 38.-lllm. Sr. secretrio da cams.ra.- O 
bacharel José ·Luiz' Coelho e Campos precisa 
qlie V .. s. ·certifique o seguinte : • 

t.o O teor do additamento feito áaeta·da·elal
ção para. deputados provinciaeiJ em 25 de De-
zembro de f88i. . 
. z.o . Si consta. da açta feita em i8. de Julho de 
i883 para o 2o escrutinio ·de eleição .de dep~ta-
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do1 provineiaes~ si deixaram de votar eleito
res de parte da. fregueziade Seriry,por nio ter 
apparecido·IL lista suppl~mentar·de que_ comi
tavam os seus nomes e Bl na contagem das ee
dalas se verificQn alguma eedula de mais do 
numero dos eleitores. -

Certifico que a 1ls. 6 verso do livro das aetas · 
eleitoraes desta paroebia se lê em seguida a 
a acta·~leitoral feita. a 25.de Novembro de f88i 
para deputa os provincia.es o seguinte : Em 
&ditamento declarou. o presidente da. mesa. que 
tendo-se retirado o mesario 2• juiZ de paz João 
José da.. Fonseea~ antes de terminada a aeta. 
e não se acha.ndo na villa para. qae pudesse 
aer chamado e assignal-a, e não havendo tempo 
pois que são mais de . 6 h~ras ~ t:~rde. para. 
convocar-se na fõrma da le1 o 4° .JUIZ de paz 
Francisco de Aquino Vieira, que r~side a ma!3 
de legtia. ~esta villa, resolveu conv1dar o ele1: 

dente da mesa., Angelo Pereira de Andrade: 
seerebrio. 'Franeiaco Tavares de Campos. Jose . 
Sotero de Menezes Prado, Manoel da Oliveira 

cOrtifico mais, á. vista da acta da eleição feita 
a 18 de Julho de 1883, que não votaram eleito
res de Jesus Maria José do Pédoba.neo ou 
Seriry,. por não e:;tar na mesa a lista de seus 
nomes, e que na dita eleição que era-para de
putadoS provinciaea appa.receu na apuração um 
voto de mais. O referido é verdade do que do11 
fé.-Capella., 20 de Janeiro de 1885.-0 secre
tario, Felisberto Cardo$0 de Jesus. 

Reconheço por verdadeira a firma supra do 
que dou fé.-Capella., 21 de Janeiro de 1885.
Em testemunho da verdade V. G. C.-0 i 0 ta-

N. 39.-lllm. Sr. Subdelegado de policia.-0 
bacharel José Luiz Coelho e Campos, quttr que 
V. S. se digne attestar-lhe ao pé d'esta qn.em o 
subdelegado e:treetivo desta cidade e quem o seu 
immediato, ou primeiro ãupplente. ABBim, pede 
a. V. S. deferimento. E. R. M.-J ose wiz Coe .. 
lho e C c'mpos. 

Atteato qoe o subdelegado e:trectivo deste 
distrieto sou eu~ Antonio Ferreira Graça. Leite, 
e o _primeiro supplente é o tenente Ma.mede 
-José Pires. 

. · Cidade de Propri~ i5 d3 Dezembro de f884. 
-A11tonio Ferreira Graça Leite. · 

Reconheço por verdadeira a firma retro~ do 
ue dou fé. Ca ella 2i d · neiro de 1.885.-
. G. C.-Em test2munho da verdade. O f.o 

tabellião, Valdi-oino Gomes Cardoso. 

N. 40.-IUm. Sr. secretario da camara._:_ 
O bacharel José L1,1iz Coelho e Campos preeisa 
que V. s .. á vista dos liv.roa do archivo da 
~ IOb sua. guarda, cer\ifique: 

t.o Qaaa os eidadloa 9-ue na eleiçlo feita em 
1.882 para o CJU&triennlo corrente obtiveram 

, wtao~G pll'& ju1•ea de p&s~ cl•larando-se o llt!.• 
mero de YQtol que caclllllll Mft. 

2..o Quaes desses cidadãos ficaram .oecapando 
os quatro logarea da. lista. dos juizes de paz e1fe
ctivos, e si ···todos prestaram ·o jllf'amento doa 
seus cargos, e em que data. 

3.0 Qu~es os actuaes_jaizes _de paz. que com-

tomados em separado estavam e~riptos em 1liDB. 

lista. para juizes de paz com os nomes acima 
declarados. E por esta me ser -requerida a 
passei de minha. -lettra e firma P.x.trahida do 
livro a gae me reporto e dou fé. Villa Nova, 9 
de Janelro de 1885.-0vidio Baptista. Valla.dão. 
eecret.a.rio da. camara. 

Reconheço a lettra e firma da certidão supra 
ser a. propria do_ secretario da cama.ra Ovidio 

I 

mento e doa fé. Cidade de Propriá. f2 de Ja
neiro de i885.-Em fé da verdade.-0 i 0 ta
beilião.-Antonio Jose de Cer ueira Torres. 

N. 41.- 111m. Sr. secretario da eamara.-
0 bacharel José Luiz Coelho e Campos preeiaa 
que. V. S. certifique : 

f. o Em que data foi V. S. nomeado secre
tario da llhna. cama.ra de Villa-Nova e quando 
prestoa juramento, e entroa no e:r.ercicio do 
se11 cargo. · 

2-o Si . V. S. e o mesmo cidadlo que foi 
votar na ultima eleiçlo parochial para o logar 
de 3'J juiz de paz desta paroehia.- E. R. M.~ 
Villa-Novat., 8 de Janeiro de i885.- Jose Lu~ 
Coelho e Campos! 

Certifico que á vista da petiçio suppra · ao 
fo quesito: Fui proposto e approvado unani
memente secretario interino da. cama~. em 

I 

mento no dia · i6 do mesmo e entrei em exer
etelo. Quanto ao 2~: Soa o mesmo cidadão 
que foi reeleito na. ultima eleição pa.ra o cargo 
dê 3o juiz de paz ~e que não prestei juramento. 
E por ser-me esta pedida a passo de minha letra. 
e firma~ Villa-Nova, i2 de Janei1"o ~e i885.-
0'Didio Bapti1tts V alladão, secret.ario interino 
da camara. · 

N, 42.-lllm. Sr. secretario da camara.- O 
'Bacharel Joaé Luiz Coelho e Campos preciaa. 
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que V. S., á vista dos Jivros sob saa gaarda no 
arehivo da eamara. certifique : 

i. 0 Quaes os cidadãos votadoà na eléição 
p~ j~izes de paz feita. em 1882, p:ua o qua.-

eff'ectivos foram júramentados os seguintes: Fe
lismino José doa Sa.ntos, DI". Manoel de Lemos 
So11za Machado e Antonio Alves Tojal, ctrjo ja
Tamento t~ve logar aos 27 dias do mezde Março 
de f.883, deixando de ser juramentado o 3° por 
ter sido votado para secreta.rio interino da. ca
mara municipal por unanimidade de votos, do 
que prestou juramento, e entrou no exercicio, 
já tendo sido reeleito para juiz de paz. Ao 
4o nada osso certificar or i orar ua.l dei-
lea será o mais vel o. E por ser-me esta pe
dida a passo de minha letra e firma, parte 
della extrahida. do livro a gue • me reporto e 

I • 

Otticlio Baptista V a~ladlto, - secretario inte-
rino. 

Certiqoe-se. Villa Nova~ 26 de Janeiro de 
!885.- Carlos Vaz. 

Certüioo que revendo o livro de que faz men
ção a presente petição, do _mesmo livro a 

. ' ' 
ordem 41 .. nome. João Baptista Va.lladão, jdade 
49 ana.os. fi.tia~ão, de Manoel Baptista. Valladão, 
estado. solt.eiro, rofissão l.a.vr-~dor domicilio 
em etu.nça, tnstro.cção. sabe lêr, ren~ 
1:000$s data do alistamento 1881; 6, aento de 
Mello Vieira Bastos, idade 44 annos, :filiação, 
tenente-coronel Jeronymo Vieira. Basto~. estados 
casado, profhsão, empregado publico. domi
cilio em Vl.lla. Nova, instrucção, sabe lêr, renda., 
800$, data do alistamento, 1881 ; n. 69 .. An
tonio Alves Tojal, ida ·!e, 43 annos. filia
ção, José Alves Tojal, estado. casado~ pro
fissão! propr~eta.rio, dom~cilio, Brejo ?ran-

... • 1 . • • 

d"ta do alistamento, 1881; n. 49. Manoel 
Felinto Bezerra Calumby, idade,. 28 ann~ filia-

-o Theodoro Francisco Bezerra Calumb es-
tado, casado, profissão. lavrador, domicllio, 
"Ilha do:; Bois, instrucção, sabe lêr, ren~ 
800$, data do alistamento, 1881; n. 43,. Je-. . - . -

, ' ' .. 
Manoel Antonio Ferreira Leite, estado, casado, 
profissão, la-ç-rador, domicilio, Aroeirinha., in
strucçãJ, sabe ler, renda. 400$, data do alista
mento, 1831. O referido é verdade, do que dou 
fé. V"11la Nova, 26 de Janeiro de 1885.- O 
escrivão do jury, Antonio Alvares Guimaraes. 

N. 44. -IIlm. Sr. secretario da Camara.-
0 bacharel José Luiz Coelho e Campos ·precisa 
que V. S. revendo o livro das actas eleitoraea., . . -

Certifico que em vista da petiçilo súpra, e 
N. 43 A.- Revm. Sr. vigario de Villa No- revendo o livro de aetas das eleições encon· 

va.-0 bacharel José Luiz Coelho e Campos,pre- nei a fls. i6 o seguinte: Aeta especial. -
ciaa que V. Revma. & viatado livro de ataen- Aoa 30 diaa do mez de Novembro do anno do 
tos dos baptisamentoa desta freguezia a aeu car- Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
go lhe eertiflque a idade docapitlo Jol.oBaptis• i884, nesta Villa Nova., provinci& de Sergipe9 
ta Valladlc), de BentG de Mello Vieil'a Basto• e pelas 9 horaa da. man.bl, no edifieio da Camara. 
Antonio Alves Tojal, nascido• nesta mesma fre- Municipal, onde ae achavam present~a para or
guezia e nella residen.,ea.-E. R. M. ganisa"l.o da meu parochial, o i 0 e o 4.0 juiz 

'Nio posso dar as eerti<Mes requeridas por da paz, tenente Faliamino José doe Santo1 e 
nlo 88 acharem nesta freguezia 01 livros com· · ten"~nte Antonio Alves Tojal, commigo eacrivl'o 
petanlea, P. sim na seereta.rin. do arcebis ~!(lo ad h~ nomeado, e juramentado pelo re1pect.ive 
por ordem do Exm. R.evm. S1'. arcebispo. Vil· prea1Iente, na fórma do art. f09 do Reg. 
la Nova 24 de Janeiro de 1885.-Vigario Lui.: n. 82~3 de i3_d~ AgoBto de t88t, DA falta .ao 

· ' · etro.cttvo do tz de e cJa aabdelegacxa, 
Martinho JOflo da sta. por ~ p el" o meslll8 . 

N. ·43 ·s.-111m. Sr. Dr-. juiz de direito.- . eB"ectrvo eomparecazo ao presente trabalho por 
O bacharel Jose Luiz Coelho e Campos, requer · incommodo de saMe, como participoa. enio 
a V. S. mande certificer pelo escrivão deste tendo compa-reei!lo o 2° e Se. juiz de paz- e:ff'ee
juizo que lançou no livro respectiro () 2!liata- · tivo, Dr. Manoel de Lemos Souza Machadot e 
ment.o eleitonl desta eo~mrca,. todos os dizeres capitão Ovidio Baptista Valladio, o ftt jaiz-. de 
com que foram alistados eleitores deste muni- paz tomando asaeuto no topo da mesa convufcn;I 
cipio de Villa Nova, os cidadãos Joio Bsptim ao eleito~ da parochia Manoel José de Barr~ · 
Valladlo, B~>nto de Mello Vieira Bastos, An- para sn~sti~u~r a um dos juizes de ~z- effectl~ 
tonio Alves Toj&l, Manoel Felinto Bezerra ea.;. vos q1Ie deu::rrarn de comparecer, de _eon!o~
lumby e Jesuino Ferreira Leite. Ped& deferi:"' midade ·com o art. 98 § .20' do Dec: .. aeUJla C1- . 

• E R M · · · · tado,. viSto como ·nos termos do ar~. fOO elo uten~o;- • • • · 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1406- PÃjgina 28 de 32 

388 Sessão ·em f8 de Mai"ço de is85 

mesmo decreto, até depois das 2 horas da tarde, 
e 20 e 3° juizes de paz não compareceram, e 
nem pa.rteeipat·am por escripto os seus impedi
mentos; pelo que, notando o presil_ente que 
p~r sua. vez deixara~ ~e comparecer os imme-

' noel Felinto. Bezerra Calumby, Jesuino Fer-
reira Leite e Joio Baptista Valadão, a exc~ 

ão do immediato tenente Bento de :Mel-
lo Iell'a astos, o mesmo pres1 ente con
vidou-o para tomar parte na organisação da 
mesa, e este na conformidade do cibdo art. 98 
§ 3o do allndido decreto, designou o eleitor da 
paroehia Manoel da Cunha Froes, para. substi
tuir a um dos outros immediatos que nio com· 
pareceram. Desta fórma orga.nisada a mesa 
parochial para. o fun de receber os votos· dos 
eleitores desta pa.rochia para a eleiçio de um 
deP,utado a assemb~éa. geral deste 4° districto 

I 

parecer para o fim acima declarado; do que para 
constar mandou o mesmo presidente lavrar a 
presente acta. que vai assignada por todos os 
membros da mesa. commigo Candido Pereira de 
Oliveira, escrivão ad hoc nomeado~ e jaramen· 
tado que o eserevi.-Filismino Jose dos San
tas, presidente.- Antonio Ãl"Ces TojaZ, me
aario - Manoel Jose de Barros, mesario.
Bento àe Mello Vieira Bastos, mesario.-. . 
ser-me esta pedida a passei de minha lettra, e 
firma extrahida do co~ktente livro a que me 
re orto, e dou fé. v· -Nova 9 de Janeiro de 

B.EFUTA.QÃO Á CONTESTAÇÃO .APRESENTADA PELO 
ElM. SB.. DR • JOSÉ LUIZ COELHO E CAMPOS 

Nlo discutirei perante a segunda commissão 
de inquerito. sin.ão a qu.estlo sujeita ao seu 
julgamento, dispensando-me de acompanhar o 
meu illuatre contendor em muitos pontos em 
que se demorou, inteiramente impertinentes ao 
uaumpto desta controversia, e pedindo a todos 
q_ue julguem das aggresaões aos seus adversa- . 
noa pela facilidade com que adduz como prova 
dellas telegrammas, que confessa nio ter lido, 
eonv~rãaçõe~ a 9.ue diZ não ter ~sistido, ~rtaa 

. . certo que tenho muito mais. a peito a defez~ 
dos offendl'dos·nesse libello em fórma de contes
tação do que a homa, por maior que.esta seja, 
de oeea.par uma cadeira na representação na .. 
~ional; mas, a improcedenci& das aeeusações 
resaltará naturalmente do restabelecimento da 
nrdade em relação ao facto gue discutimos. 

A junta apuradora do 4° · diatrieto de Sergipe 
conferiu-me ~ploma. de deputado, deixando de 
apurar a authentiea do collegio dã .Capella. Po

- dia fazel-o! Devia :fazel-o! Sio estas aa .ques-

tões ·que. interessam • commissio de inquerito, 
e eu vou· examinai-as sem esquecer nenhum 
dos argumentos da contestaçlo. 

Sobre terem · ou não .as juntas apuradoras a 
attribuição de ~~a.r conhecimento, em q~al7 

as as mesllS eleitoraes, ·vidiram-se as opi
niões desde a primeira vez que se poz em exe
cução a lei ue creou as mesmas ·unt&s. 

or ma.1s c aramente que seJa e a a ou
trina do art. i8 do decreto de 9 de Janeiro de 
i88i, quando .determina. que as juntas só apu
rem as eleições 'feitas perante mesas or
ganizadas pela fórma exigida por esta mes
ma. lei, consulta-se o governo, o qual, 
depois de ouvir o Conselho de Estado, deci
diu, restringindo notavelmente a faculdade 
reconhecida. ás juntas apuradoras, que, só 
no caso de lhes serem presentes mais . -

tencia para decisões dessa ordem, em vista da. 
terminante disposição do art. 36 daquelle de
ereto ; e, o que mais ainda é, não se confor
maram com ella muitos magistrados e . na Ca
ma.ra dos Srs. Deputados varios pareceres têm
n'a. condemnado. O mais que se póde, conse
guintemente, dizer é que é este um ponto de 
duvida, sobre o qual ~anda a. boa fé que rea
peite~os todas as opiniões: e indesculpa.vel é a 

ea em suas intenções o jaiz que presidiu a 
junta apuradora do 4° districto, esquecido tal
vez · de ue agora mesmo_, erante a cama.ra 
apresen. m-se s nc s eo·re gionar1os seus. 
com diplomas assignados por magistrados 9.,U& 
deram ã lei a mesma interpreta.çlo. Delles dirá 
tambem que assim procederam levados por pro· 
messas do governo, e com o proposito de dàrem . 
diploma a certos candidatos, custasse o que
custasse W 
. Nito se péde, pois; fulminar o procedimento 
das juntas na ~uestão de eompetencia., que é 
controvertida. Pelo moio por que exercerem a. 
attribuição é que devem ellas ser julgadas, e o 
que cumpre é evidenciar quaes os fundamentos 
com que apuraram todas as authenticas ou dei
xaram de apurar algumas dellas. E' o nosso se
gundo ponto. 

A eleição da Capella foi excluida da apuraçio 
por ter feito parte da mesa eleitoral o cidadão . ' - . . 
jniz do paz, havia. perdido o cargo por do~s ~o-
ti vos: · · · 
· i 0 , ter mudado seu domieilio para a cidade do-

Penedo, na p~ovincia da~ Alagoas ; . 
2o, ter exercido cargo remunerad(). __ 
Poieria. dispeJ!.sar-me de pl'Ovar o -prim~iro

facto, tão evidentemente elle resalta da leitura 
dós documentos apresentados pelo m~u digno 
contendor, . pa.:ra .os quaes peço_ muito particular
mente-.a·attenção aa illustrada commissio de 
inquerito po~que é com elles,-note~se bem-,. 
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quasi 

familia para a cidade do enedo com animo 
deliberado de nella permanecer. Vejamos as 
pr43vas. . 

O honrado auetor da contestação requereu ao 
f o juiz de paz d& C:ipella lhe attestasse em que 
data o cidadão Antonio Ernesto foi para o 
Pene.do, afim de tratar da. fiança. do emprego 
de thesoureiro, levando comsigo sua. fam.ilia., 

- ou si elle já ali estavà, vindo buscar depois 
esta. O juiz de paz certificou «que Antonio 

rnes Ol par<~. o ene o a r nça o 
emprego, levando a familia e não vindo-a. bus
car, pois qúe elle acha.va~se n~~o Capella, no dia 

Feito igual requerimento ao 2° juiz de paz, 
certificou este nos m~smos termos.(Doeumentos 
do ~ontestante ns. i9 e 20, pagina 48 e 50). 
. stes ous pr1me1ros ocumentos rmam o 

seguinte facto : O cidadão Antonio Ernesto não 
fôra só para o Penedo, mas levara comsigo sua 
familia.. 

Ao integro. juiz de direito da Capella l'eqoe
reu o contestante lhe a.ttestasse, entre outras 
cousas, o seguinte : si o cidadão Antonio Ernes
to nasceu no termo da Ca.pella. e ss nelle sempre 
residiu. Sobre esta parte da. petição a.ttesta. esse 
magistrado:. • _ 

Capella. e sempre residiu nélle, segundo lhe 
constava, até antes de mudar-se para. a cidade 

• n ia das Ala o as no anno 
passado. (Doc. do contestante n. 22, pag. • ) ~ 

Ainda ao Yigarj? da mesma :fJ.·eguezia reque: 
reu o illustre candids.to lhe attestaase sob a fe 
de sea cargo, como soubesse : o dia e mez do 
anno de i8e4 em que Antonio Ernesto de Mello 
Cabral foi da Capella com sua familia para o 
Penedo. Attestou o respectivo sacerdote : 

~ Antonio Ernesto mudara-se com sua fami
lia. da villa da Capella. para a Cidade do Penedo 
de&d9 o mez de Outubro do anno passado, 
dia 28 ou 29. (Doe. do contestante n. 24, 
pag. 58.) • 

Finahnente,ao collector d9.s rendas geraea da 
Capella. requereu o contestante mandasse dar 

· por certidão ~erbo ad, -uerbum o teor da. decla
ração eaeripta. feita. por ·Antonio Ernesto de 
Mello Cabral para. a averbação de um ou maia 
escravos seus como mu os, assi 

· em que tal mUdança foi r~a.}mente ~eita. no res
. pectivo livro dessa. repartlçao. Certificou-se-lhe 
que a declaração feita. _para averbaç~o dos es
cravos. como mudados fo1 do teor segmnte : 
. « ·Antonio Ernesto de Mello Cabral declara. 

'ao Sr. collector deste munieipio que nesta. data 
muda sua. resideneia para a -cidade do. Penedo, 
provineia. das ·Ala.gôas, e por conseguiDte a de 
seus escravos que s9 acham aqui averbados, e 
faz ·para. os devidos atreitos. Capella, 28 de 

·Outubro de t884. (Doc. do contestante n. ?i) 

ad-uerso, e convinha., se fosse possivel, previa
mente invalida.l-os. E ao contestante nem pa
receu sómente possível, mas ainda faeily pois 
que em uma. só phrase e com um admiravel 
tom de segurança, os põe todos por terra, excla- · 
mando : c Attesta.dos de interessados no pleito 
como o juiz de direito, o vigario e outras au
toridades da. Capella. ! ~ Mas, então, para que 
recorrestes a ellas 1 Que outro genero do pro
vas se poderia buscar em um questão desta. na-
ureza . n. o ve es que, a a m1 1r-se esse 

tão commod.o meio de destruirem-se documen
tos, dando-se como suspeitos os unicos qu~ s.ão 

teria vosso adversario de,. em um traço de 
penna. e sem mais discatir, arredar todos os 
que produzistes ou possais produzir ~ 

ao e uDieamen e por es e mo o que reve
la-se quanto ao espírito do contestante devia. 
impressionar a força probatoria. desses docu
mentos. keferindo-se á certidão dG collector 
da Capella., por elle mesmo apresentada, escre
ve esta.s incriveis palavras : < Pelos termos do 
documento se vê que elle é apocrypho. :& A po
crypho é o documento que não é autb.enttco, 
que não é do auctor a quem se attribue, e um 
documento nestas con~ições o illastre c?nte~-

dizer~ Pretenderá · que o collector certifi .. 
cou eouss. que nio estava nos seus livros 
ou ditrerente do ue nelles se continha ~ 
Não o poaso suppor, ~orque em sua pe Içao ao 
collector nlo lhe ped1u o contestante que cer
tificasse o que constasse a esse respeito, mas 
determinadamente e teor da. declaração feita. 
por Antonio Ernesto para averbação de seus 
·escravos como mudados, de onde se infere que 
era facto conhecido ter o mesmo Antonio Er
neato feito a declaraçlo (Doe. do contestante 
n. 31.) 

Sustenta o contestante que por nenhum dos 
modos por que se prova, pelo direito commum, 
o animo de permanecer,conseguir-se-é demons· · 
trar ~ue Antonio Ernesto transferiu seu do
miciho para o Penedo. Ensina. Teixeira de 
Freitas (nota 43, ás -P:imeiras LiB.has de Pe
reira e Souza.) que o animo de permanecer pó-
. de-se provar por quaesquer circums!ancias 
. emons a 1vas. a m~ nça.. ra, 1 c 
encontrar-se-io . cireamstancias mais expres
sivas da mudanÇa. de um individuo do que: · 

a) receber elle nome~ção . para um rendoso 
cargo publico em outra· provincia. · 

b) já achar-se nella, tendo levado a familia 
e transportado a. mobilia.. (Doe. do contestante 
n. 30.) 

c) ter averbado seus escravos como mudados. 
d) ter passado proe ura.ção para . vender-se a 

casa que poa8uia. e em que morava. (Doc. n. t.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1406- PÃjgina 30 de 32 

39(f. Sessão em .18 de Março de ·1885 

Demonstrada a mudança de domicilio do ci
dadão Antonio Ernestos resta. indagar si real
mente só poderia ella produzir a perda do 
cargo de juiz de paz, na hypotb.ese de ter sido 
eliminado. pela eamara municipal da re.spectiva 
s , com s a e, apo1an s 

no avisõ do Ministerio do Imperio de 22 de 
Outubro de i881, o qual, de ·feito, sutfragaria . ·- . - . . 
que o-cidadão Antonio Ernesto não fazia nem 
podia fazer parte daquella lista. E• o juramento 
que completa a investidura do cargo e os face
cionarios de quem é exigi.to não são considera
dos na posse de seus cargos sem que o tenham 
prestado. _ 

Ora, Antonio Ernesto não havia sidojuramen. 
ta.do perante a camara, e tanto assim que pre-_ 
atou juramento nam esa eleitoral. Aceresce que 
a disposição do citado aviso, procedente era-
zoave no omm1o a antiga egts açao e e1tora 
é de impossivel execução com a aet.ual. Podiam 
oo.tr'ora· as camaras munieipaes ter conheci
mento exaete do mede por que devi 
a lista porque a ellaa cabia proeedsr á apuração 
da eleição para jaizes de pe.z, eoncluida a qual 
eum ria..;lhes convidar os eleitores ara res-

. ta.rem juramento ·em dia certo, marcado pelá 
·lei ( art. 105 da lei de 19 de Agosto de i846, 
art. 139 das instrucções ~e 12 de Janeiro de 
1876 ). Hoje, porém, podem elles prestar jura
mente perante qualquer autoridade local e em 
ultimo caso na mesa eleitoral ( decreto de 13 de 
Agosto de i88l, art. H8 ). O aviso de 22 de 
Out11bro refere-se a varias 011tros anteriores ex
pedidós pare. intelligencia de leis que então 
vigor~vam, e nos quaes a hrpothese tinha sido 

.. ' - , t 

tinham ella.s sido alteradas nesse ponto e de 
modo a. tornar impoBBivel a pra.tiea que recom· 

Conclue-se que Antonio Ernesto podia ter 
perdido o cargo de juiz de paz, independente da 
elim.inaçlo pela camara municipal. 
. A junta apuradora teve razões para conside
rar o cidadlo Antonio Ernesto como tendo 
igualmente perdido o cargo de juiz de paz por 
haver exerciao emprego remunerado. Do doc. 
n .• 2 vê-se que Antonio Ernesto prestou jura
mento e tomou posse do cargo de adjunto de 
promotor a 6 de 011tubro de i883, e do doc. n. 
3 vê-ie que eateve posteriormente em exercicio 
da promotoria~ Pondera o conteatante que 
a esse tempo Antonio Ern~ato nlo sendo 
ainda. ainda. juiz de pa.z, mas simplP.a im
m.ediato, não ho11ve accumalac;&,. alem de ser 
duvidoso que seja. cargo remunerado a.quelle 
ue só dá · logar á erce io de custas 

como 1 s 01 ec1 o pe o o aviso de 7 de 
Março de .i883. Será, porém, tão certo quanto 
affirma. o contestante que Antonio Ernesto fosse 
considerado immediato de juiz de. paz e não 
juiz de paz de numero ~ Neste sentido a pre
í:it>nta. uma. certidão da eama.ra. municipal da 
Oe.i1ella em gue se attesta. que foi a 29 de Ja.
ne1ro . de :1884 que Antonio Ernesto .passou a. 
ser considerado juiz de paz; entretanto da. 
acta ~a eleição cons~ q.ue foi elle logo nessa 
oecas110 declr.rado JUIZ de paz.- (Documento 
n. 4.) · · 

logo declarado juiz de paz. 
t 

Quanto A elei9~ de Villa-Nova, allega, o 
contestante que a. mesa eleitora.! foi organizada, 
conaideran~o-aa 3o juiz de paz . Ovidio Ba
ptista. Valia& (que nlo eompareceu) e em vir
tude disto fazendo-ae a convoc.açlo dotmembroa 

·que a deviam eom~or. Ora, continúa o con.~es
tante, Olympio Vallad4o nlo era juiz de paz 
porque tinha. a~eitado o cal'go de aecretario da. 
Cama.ra. Municipal, e aendo RBiim, o ao e 4o 
loga,res deviam ser occupado1 pelo& doas cida
ditos mais velhos dos cinco que empataram na 
votação e Antonio Alves Tojal, que figura como 
4o juiz de paz, devia ser· O to immediato. 

A illustrada. eommissão a.vaüe, pelos do
cumentos do conteatant~, si está. provada. esta. 
trregu . ar1 a e na ormaçao mesa., que, se
gundo elle, não resiste ao mais simples con
.fronto da lei. 

Para provar qae Olympio Valladão não era 
juiz de paz, jnnta o contestante doos attestados. 
passados por elle mesmo : o primeiro como par
ticular, o segundo como secretario da. Camara,. 
referindo-ao so primêh·o.- Cabe aqui observar 
que ·o illustre contestante abandona. agora a 
do11trina da necesai•ia.ds da eliminaçãO pela Ca
mara Municipal para perda do cargo de jais de 
paz. .. 
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- Sobre .a questão de idade~ não encontrei o 
documento n . 43, a que se refere o sapplieante 
.para resolvei-a, sendo que o de n. 43 (a.) nada 
prova~ · 

O vigario., qne õ autoridade competente, 
disse ness8 doeamento que não póde certificar 

a m- os 1vros, que l!le ac na 
Secretaria do .Arcebispado. 

Rio deJa:n~iro,4:de Março deiS84.-Sancho 

N .. :1.-Zllm. Sr. Dr. juiz de direito.-0 Br. 
Sancho de Barros Pimentel requer a V. S. 
para _ lhe mandar certifiear pelo tabelliãc> Ro
zenc:io, ·à 9"ists · de seus livro!J de nocas, si o 
cidaJão Antonio Ernesto do Mello Cabral dei
xou, antes de mudrtr·se desta.. villa para. a, 
cidade do Pelledo, proauração a alguem para 
vender uma caaa que aqtti poasllia..-E. R. M. 

si Antonio Ernesto de Mello Cabral recebeu, por 
esta Thesouraria~ veneim.entos do eargo de pro
motor publico da. comarca da. Capella, na qua
lidade de adjunto de p-romotor da dita. comar
ca, no e)tercicio pleno do referido cargo. 
Assím ede a V. S. d · 

Aracaju, i2 de De~em.bro de 1884.-Ro.::eti
do Gat•eia Rosa. Dê-se. Tbesooraria de Sergi

. pe, i2 de De2ernbro de i884.-AZm~ida. 

Certifico que da folha. da. justiça ,do exercieio 
àe 1883 a 1884. eonsta que o cidadão Antonio 
Ernesto de Mello Ca.brai recebeu a quantia. de 
97$R35 rs. de vencimentos, contados de 6 a 31 
àe Outubro de !883, .n!i qaalidade de adjunto 
do promotor publico da comarca. da Capella.. 
Contadoria de Thesouraria de Fazenda. de Ser
gjpe_1 ~2 de D&zelnbro de 1884.-:-0 1° escriptu
rario, Melanio A.. Sil'Veira. Fiz extrahir.-0 
contador, Manoel, Francisco de Ar olle. 

-J~ ~4..Lopes. N. 4.-Acta daeleição de juizes de paz e \'e· 
Em cumpritnell.to do tie~pach.o supra, certi- readores da. respeetiva ca.mara municipal. 

Christo9 de mil oitocentos e oiLenta e dois9 ao 
pcirn.eiro <lo mez de Julho do dito a.nno, no paço 
da camara munici a1 d•esta villa da Ca ella ca-
marca do mesmo nome ,da provincia de Sergipe, 
parocb.ia de Nosa~ Senhora da. Purificação, ás 
.no11e hora.s da ma11hã compareceram--o seguD.dO 
jui~ de paz João José da: Fon.;eea, por itnpedi· 
mento do primeiro juiz de paz, major Antonio 
Jt..aé da Cullha, çue pil rlicipo~ incoltlmodo d& 
saU.de, o t8rceiro, capitão Ma.noel d'Oliveira 
Mattos9 e bem as$im os eidadãoa immediatos em 
votos ao juiz de paz1 c.apitão JOaé Sote,·o de Me
netes Prado e Manoel da Fonseca Doria, sendo 

ao eleitor .Angelo Pereira de Andrad$. ficando 
asflim forn1aóo a meaa. que foi iuatli.llada. a~te-

. rio m. nt ra. elei tro ·u'ze e 
' citJ Rosa. 

Dê-se. Pabcio do go't'erno de Sergipe, 
·i2t\e Dezembro d.e 188!.- Moni.::. 

• pat a·esta parochi' e doa sete vereadores da 
reapectiva ca.ma.r11 ~unicip~tol, ~egundo d6tarmi· 

em na o art.19i do Decrato n. 8.213 de 18 de As.to•· 
to de 1881, e que tttm de 1ervir no ~uatrienio 
de mil oitocentoa e oitttnta e tre1 a mil oito· 
cantos e oiteqta o aois, o dito jui1 do paz tomaJJ• 
do assente» a ea.boeolt•a. da. mllse., e 01 outrot 
membros aoalados deata, que 10 t'~hava. collo• 
ca4a em logar aapnado do ree\nto l'Or gra.<le•, 
do modo 'n«o irnpo•~illili~r ao1 el(ntoree n. in• 
apeeçlo e ftl~lip.çlo ~o" trabalhos, designou 
ao meaario Aarelo Pereit-a de Aadradt. par& 
sel'vir de secretario, e ao mesa.rio Joaé Sotero 
de Nene~es Pra~o. pata. te.ler 1\ cht.mada. da& 
~l&:toreB pala copia do alittarnento que lhe en· 
tregou e fora oppo:t-tu:namente reii!-~ttido pelo 
Dr. juiz d.e direito da comal'ea, em Vlilta do qual 

. Visto. Secretaria do governa de Sergipe, 12 
de l:>ezembro de i884.- 1. Dinis. . 

Cumprindo o despacho retro, certifico que 
por a.cto da preaid.enci&~ de 24 de Setembro do 
anno p'assado, foi nomeado o eidadlo Antonio 
Ernesto de Mello Cabral para e:urcer o cargo 
de adjunto de promotor publico da eom&l'ca da 
·ca.pella-, no termo do meamo nome, e qua em 
da.t.o de 15 de Outl.lbro do dito a.u.na prestou ~u· 
ra:rllento e assumiu o e~ercicio da promotona, 
conforme me consta da eommun.iea~lo do juiz 
de dir~ito ínte:ino daquella con:ut.r~a, em offieio 

. ' -
dad.e, ~u, Manoel Angel<) Ralll:os.., ~rcb.i~sta da 
.secretaria do governo á e Setg1pe, pass:e1 a pt-e
sellte eert)di.o aos i2 dias do mez de Dezembro 
de 1884. E, depois de ha\'er pago. na Recebedo: 
ria Provincialí$ de emolumentoS', cotno !e ve 
do conhecimento sob n. 51 ! ,que :fica arehivado, 
·a assigno.- Manoel A.ragelo Ramos. 
' ll1Dl. Sr. inspeetorda. ThesourariaGeral. 

l:toJJ<!Ildll Garcia R~e&, a. bem de seu dir~ito, 
JlÍ"eciaa que V. S .. lhe ma.nde dar por eemdio 

1 ssrio c e a • 
ao l)l'd~m num.erica. e d()s quarteir~es de qu~ ae 
compõe esta. paroohia.; e, ~ pl'oporção que era 
proferido o nome d& cada eleitor• este entreg<:~· 
va no lo!)'ar aonde EJe achava collocada a mesa, 
sobre a q~l estava. a urna :fechada áchav e, e de
~is de euibir o seu. ti t\]10 deposita.va. na U18&n& 
urnà, pela abertura feita no alto desta, duas 
cedulas fachadaa por todos _os lados, conten~o 
Ullla o rotulo-para juizes de paz. da parochta 
da. Capel~a-e a outra~pat:a veree.dorea,-aa· 
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signando em seguida. o seu nome BO livro pa.•·a Seróa da Motta, i voto ; João Jose da. Fonseca, 
isso destinado, no qual a. mesa fez lavrar e as- 1 voto; Manoel Jose de Andrade, 1 voto. Sendo 
signar por seus membros o termo de declaração reconhecidos como juizes de paz os quatro pri
do numero dos eleitos inscriptos,logo abaixo do meiros mais votados, e os outros como imme
ultimo eleitor. Em seguida, o presidente da diatos em votos. Verifi~ou a inesa que o nu-

o numero dos eleito!."es que votaram e assigna
ram seus nemes no respectivo livro, assim 
como deixaram de com arecer 59 eleitores, ue 
são os segumtes: oão omes e e o e e
nezes, Manuel José -Domingues, Antonio Telles 
de Menezes, Antonio Miguel da. Silva Po1•to, 
Francisco Teixeira Guimarães, Guilherme Tei
xeira Guimarães, José Frederico de O li \·eira, 
João Maria Nabueo; João Lourenço d'Oliveira., 
Manuel Cardoso de Souza, José Fel'reira de 
Pina, Modesto Vieira de Mattos, João Guilherme 
Machado, Braz Vieira de ~ello, Joaquim Alves 
d'Oliveira, Antonio Dias da Costa Doria, An-' . . . . . 

• se ia. proceder a apuraçãó das cedulas eoncer- çalo Vieira de Carvalho e Mello, Joio Teixeira 
nentes ã eleição de juizes de paz, esta. se fez Guima.rles Pacheco, Ramiro de Souz:~o Campos, 
com inteira observancia das formalidadea acima. .Feliaberto Bcllo Pedro Rodri ues Ramalho 

ee ara as, epo1s o que eu, secretar1o. tran- E1tacio Lope11 Guimarlea, Ernesto Pinto de 
screvi o nome de todos os votados rara verea.. Barros Lima, Dr. José Luiz Coelho a Campos, 
dores, do teôr seguinte :-Ca.ndido de Menezes Jolto Paes Dias de Souza, Joaquim Pedro de 
Bastos, 21 votos ; Felisberto Frederico de Oli· Souza, Antonio Honorio da. Silva, João Ribeiro 
veira, 19 votos; Deoclecio de Carvalho e AD· da Cunha, Joio Goilherme da Gra9a, Francisco 
drade, 16 votos: Antonio Baptists. de Figuei- Melcbiade• de Siqueira. e Jose de Souza Bar
rado. i4 votos ; Candi1lo Jolé de Menezes, 14 bozo., 01 quaea íoro.m reconhecidos pela mesa. ; 
votos; José Antonio de Mello Cabral, 12 voto•; IU:ll faJtas co1no motivos justificados, e dispen
Fra.ncisco Raymundo Telle1 de Meneze1, 1 vo- sados da multa.. Conc!uido por eata farma. o pro
tos ; Antonio Correia de Rezende• Lopt~a, 5 CtiiiO da eleiçlo, &ia 6 horas da La.rde, remette
votos ; José do. Mott& Mello, i voto ; Manoel da rmn-ae as cedulaa á. authoridade competente, 
FonaGca Doria,i voto. Depois do que,pauou-~e a como determina a. lei, e eu, SGcretario, lavrei 
proceder a. a~at•açlo doa elllitos na IJGgunda. esta acta de que extrahi tres copias para serem 
eleiç&o para Juizes de paz e do do teor se• remettidas ao E:~m. presidente da. provincia, 
guinte: Manoel de Ohveira. Matto1, 49 vo- ao Dr. juiz de ~ireito da. comarca e á Camara 
tos; Francisco Muniz da Motta, 43 votoa; Municipal, depois de transcripta no livro de 
José da Cunha Ribeiro, 43 votos ; Antonio acta~:~ pelo tabellião Rozendo Garcia Rosa. e 

, . , , - assigna a pe a. mesa. u, secretar1o, nge o 
berto José da Silva, 42 votos; Pedro Vieira Pereira de Andrade, a escrevi.-João José da 
da. Rocha e Souza, 41 votos; Gonçalo Barretto Fonseca, presidente ; Angelo Pereira. de An· 
de Sá, 40 votos; Pedro Rodl'igues da Rocha, 31 drade, secreta;rio ; Manuel d'Oliveira Mattos, 
votos; Luiz Çorreia de Fig11eiredo, 24 votos; José Sotero de Menezes Prado, Manuel da. Fon-

. ·Manoel Ignac1o da Motta, 24 votos ; João Eva.n- seea Do ria . Em additamen to, na conformidade 
gelista Vieira, 24 votos; Manoel José de Mello, do art. 209 do regulamento n. 8213 de ·13 de 
23 votos; J<'ão Ferreira de Mello, 2 votos, José Agosto de i881, a mesa eleitoral expedio logo 
Ribeiro da. Cunha, 2 votos ; Antonio Gomes de diploma de juiz de paz aos quatro cidadãos 
Carvalho, 2 vo~os; M;anoel Pereira de Olivei~a, que tiveram maioria de votos,segundo a ordem, 
1. voto ; Antomo Jo~e da Cunha, 1 voto ; Ar!ft- 1 da votação, declarando seus supplentes o.sque 
t1des da Cunha B1ttencourt, i voto ; Messias se lhes seguiram em votos pela mesm3. ordem 
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de aecordo tudo com a. disposição do art. 207 do 
citado regulamento § 2° .-Eu., secretario, An
gelo Pereira de AndtMlt:', a escre'fi.-João Jos;i 
da Fonseca, presidente; Angelo Pereira de 
Andrad.e,~ecl'eta.rio; Manuel de Oliveira Mattos, 

ose otero e enezes n o, ..1 anue a on
seca. Doria.-Joã:o JQsé da Fonseca,-P .-Au
ge~o Pereira. de A~drade,-S. -Manuel d'Oli-

-Manuel d~ Fonseca Doria. Conferida po~ 
mim, secretario,-Angelo Pereira de Andrade 
eonunigo, tabellião,-Rozendo Garcia Roza.
Conforme.-Tito Gomes à'Almeiàa. 

.ACTA DO DfA. 19 DE MARÇO DE :1.885 

Presidencia do Sr. Moreira de Bar,·os 

SUMMA.Rl() .-Loilura. da acta. .-E:tPEDlBNn.-Apreson· 
ta~ão dB pareceres da commissão de inqucl"ito.-Obser· 
vagões do Sr. prcsidcntc.-Ordcm do dia. 

A s ora.!! a. man a, elta. a c n.m.a a, 
acham-se presente~ os Srs. : Morreira de Bar
ros, Affonso Celso Junior, Valladares, Bezamat, 
Dias Carneiro, Alves de Ar · , , 
Diogo de Vasconcellos, João Penido, Coelho da 
Almeida, Leitão da Cunha, Delfino Cintra, 
Mares Gu.ia, Camargo, Gomes de Castro, Au
gQsto Fl~ury, Alfredo Chaves. Antonio Cai" los, 
:Barão da. Leopoldina, "Serriardo de Mendon.~a, 
Ribeiro de Menezes, Carlos Peixoto, Barão de 
Gllahy, lldefonso de Araujo. Castricto, Rodri
glles Alves, Andrade Figu.eira, Alcoforado Ju
nior. 

Joaquim Pedro, Oruz, Affonso Penna, Felicio 
dos Sant()s, Carneiro da. Rocha,Eufrasio Correia, 

B e ra Cavalcanti Almeida O li-
veira, Carneiro da· Cunha, Olympio de Campos, 
Francisco Belillario, Franklin Ooria., Araujo 
Pinho, Soates, Ms.rtim Francisco ~ Antunes 
Maciel. 

Faltam com causo. participada os Srs.: Bento 
Ra.mos, Padua Fleury, Adriano Pimentel, 
Ulysses Vianna, Visconde de Souza Carvalho e 
Za.ma. ; e, sem ella, os S1·s.: Araujo Góes, An
tonio de Siqueira., Alvai'O Caminha, .Antonio 
Prado, Bulhões, Ca.m~os Ssl1es, Csndido de 
Oliveira., Costa. Rodt•Igues, Ca.rlos Affonso, 
Diana., Dantas Góes, Francisco Sodré, Ferreira. 
da Moura, Goaçalvea Ferreira, Henriques, José 
Marianno, Joaquinl Tavares, Lourenço de Al· 
b11querque, Leandro Maciel, Lacerda Werneck, 
Mac-Dowell, Montando.n, Miguel. Castro, P~ll-

SUva, Silya Ma.fra, Sehutel. Salgado, Sigis
mundo, Silva Maia e Satyro Dias. 

Ao meio-dia o Sr. p,-esidente declara não 
ha.vel." aessão. 

O Sa. to SECRETARIO dá. conta do seguinte· 

EXPEDIENTE 

Oiflcioa: 
Do 2 ° secretario do senado, de f7 do cor

rente, communiea.ndo que o senado adopto11 e 
V. I. -50 

vai dit-i~ir S. sa.nc<}ão imperial as resoluções da 
assemblea. . geral, que elevam á. categoria. de 
2a. e:ntranc1a a comarca de S.- João do Príncipe 
da pr?vincia do Rio de Janeiro, e á de 3:~. en~ 
trancla a comarca de Va so 
provjncia do Rio d~ Janeiro. -Inteirada.. 

Do mesmo 2° secretario do senaào àe 18 do 
corrente, communicando ue o senado ado 
e va.L rr1g~r sancção imperial as resoluções 
da assemblea geral, que eleva.ra.m à categoria 
de 2a entt-ancia as comarcas de Pedras de Forja 
na. Parahyba do Norte, e Barbacena e Uberaba' 
na. provineia. de Minas Geraes.-lnteirada. ' 

Do Sr. deputado Visconde de Souza Carvalho, 
de 18 de Março corrente, communicando que 
às H horas da manhã daquelle dia, falleeera ~ 
Dr. Ant~nio. Epaminon.~as _de Mello, deputado 
pelo 5o d;stricto da prov1nc1a de Pernarnbuco. 
- n ezra a. 

O SR. PnsJDENTE:- Hontem, logo que a 
mesa. teve noticia do infausto acontecimento, 
que o a a 1m prensa. a cor e e es a ca.mara e
plora.m- o fallecimento do nosso illustre col
lega o Dr. Antonio Epaminondas de Mello, 

') . . . . 
nambuc?, o Sr. 2° vice-presidente, na ausencia 
do pres1dente da. cama:ra ~do Sr. 1"> vice-pre
sidente, nomeou, de conformidade com os es
tylos, uma commissão composta. dos Srs. Vis
conde de . Souza. Carvalho, Ulysses Vianna, 
Zama, Adriano Pimentel e Maciel, para acom
panhar o enterro do n.(}saa -ptesado collega.. 

São lidos e vão a imprimir para e:ntrarem na 
ordem dos trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 99. -1885 

Pro-uincia de Pernambuco (8° cUstricto) 

A. {a. commissão de inquerito, te11do examí• 
nado todas as nuth~Dticas eleitorae.s do 8" dis .. 
tricto da provin.eia. de Pernambuco, verifil!ou ~ 

Que correu regularmente todo o processo 
eleitoral nas duas secções d11o p!lrocbia do Nosm· 
Senhora da Conceição do Monto o nos collegio11 
da Gamelleira., Rio Formoso, S. Gonç!1lo de 
Una e Ba.rroiro:'l, com excepçlo de A8'111\ Pro ta, 
sendo esLe o resultado : 
Dr. Gn-spar M. de Vasconcello1dG 

Drllmmoud (inclusive um voto 
em separado) •..•.••••••••••• , 

Dr. Pedro Affonso Ferreira .•• ,,, 
Visconde de Souztt Carvalho ..... . 
Bado de Nazareth ...•.....•.. , 
Dr. Joaqaim Nabaco de Aro.ujo •. 
Dr. José Marianno Carneiro da. 

Cunha . . ... . ......... . .... .. , 
Nogueil"a . .•.................. •:· 

432 votos 
i66 :. 
127 » 

2 
2 

i 
i 

841 , 

Recebara.m-se ainda. duas cedulas em branco 
e. em diploma, em logar de cedul:~.. 

Obteve maioria absoluta o Dr. Gaspa-r de 
Drun:nnond. 
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Contra a. validade da. eleição oppoz-se o 
Dr. Pedro Affonso, pedindo 2° escrutinio :. 

i. o Porque nãó se achavam juramentados os 
fo, 2° e 3::> juizes de paz, que fizeram p~rte ~a 
mesa eleitoral de S. Gonçalo de Una, cuJa ele1-

presidencia. da p:ovincia. ao mesmo juiz ba.~t~r 
o juramento asszm prestado, p:ir&. o e:terczczo 
de suas funcções. 

uanto ce o a n o ec a a por to os 
os lados apura-se, como preceitua o § 2° do 
art. 147 do regulamento eleitoral. 

Na eleição que teve logar em Agu.a Preta 
apresentou-se ãs 9 horas da manhA: do dm 30 de 
Novembro, o to juiz de paz il'abio Rodrigues 
da Costa Lima., constando da acta não terem 
comparecido, por doentes,o 2° juiz de paz Timo
leão Duarte de Albuquerque Maranhão e os 
demais vot:1dos, Franciseo Xavier Lopes e Ma-
noel Theodoro da Rot.:h , · · 

tos eommunieam nlo poder compo.recer,o 4° jaiz 
de paz e os dous immeiiatos qae seguem ao 
5o e 6o votados para juizes de paz, sem espe
rar convite ou convoeaçlo, adiantam-1e, igu!ll
mente, communiaando que nlo comparaeerito. 
Nestas cireumstaneias o {o juiz de paz con
vidou a quatro eleitores para substituil·oa. 

A commisalo, aem a.tacnr a sinccrida le e a 
moralidade da elei~ de Agua. Preta, entende 
que, assim procedendo, o {o juiz de paz tre.na
gredin o pra~eito da. lei eleitoral art. 15 § 10 
e art. 100 do de~reto n. 8213 da 13 de Agosto 
de i88i. 

A lei preceitúa: qua.ndo não compareMrem 
o 2o ou 3° juiz de paz, seja convidado o 4°, e 
seu não comparecimento será preenchido com 
eleitores presentes ; o mesmo pro~esso se v · • 
ficsrá. com os immediatos, até o 4°. 

Este convite não se fez. 
A substituição legal exige convite, partici

pação por escripto e espera, até ás 2 horas da 
tarde, si não houver participação. 

O fucto de communbarem o 4° juiz de paz 
e os dous immediatos qo.e se seguem ao 5o e 6o 
votados para juizes de paz, nio convocados, 
dispensa. o convite que_ a. lei exige do io juiz 
de pt.z, unico que compareceu 1 

Os primeiros substitutos lega.es dos mesa.rios 
fazem pa.rticipsção prévia e e:xtemporan~a.; 
prévia! por ser simultanea. com a. dos mesar10s, 
e:xtemporanea, porque nenhum convite provo
cou-a. 

Entretanto reunind~se a mess. a.ra. os 

ram seu impedimento e era este_ tempora~1o, 
como se evidenciou do voto que foram depositar 
na urna. 

A lei, impondo o convite, a participação e 
a espera até ás 2 horas da tarde em faJ.ts. della, 
não substitue estes principies que arredam 
suspeitas e surprezas, e garantem a ordem 
do processo eleitoral pela communicação gra
ciosa. de quem se exime,. q!lan~o não era. tempo 

Preta é da. le~ldade da commissão informar 
á camara. que ella correu tendo apenas um 
protesto contra a deliberação da mesa, que 
mandou tomar em separado 3 cedalas. 

Concorreram a votar 184 eleitores, votando 
os mesarios que deviam compor a mesa nada. 
reclamam, e a propria commissão não impu
gna a eleição com f11nda.mentos que a moral 
reprova. 

A lei invalida a el i fei era. te mes 
que não foi organizada, pela fórma estabelecida 
nos pa.ragraphos anteriores ao 12° do art. i5, 

A commissão de in.q11erito nlo podia fugir ao 
s , a c 

provisorio; á camara. pel'tence estatuir em sua. 
cons~iencia a ultima. insta.ncia. 
. Influindo a nullidade do collegio d~ Agua
Preta na eleição do 8° districto de Pernam
buco, é a commiaslo de parecer : 

t..o Que sejam appr~vada.s as eleiç~es do 8D 
districto da provincia de Pernambuco, com ex
cel)Qio da de Agua-Preta. 

~:o Qoll sejn. a.nnullada. a que teve logar em 
S. José de Agua-Prete.. 

S.o Que sejam descontados oa votos que nell& 
obtiveram os Srs. Ga!!par M. de VasconMllos de 
Drummond, Pedro Afonso Ferreira. e Visconde 
de Souza Carvalho. 

4.o Qae seja a.nnulla.do o diploma· do Dr. Gas-
a.r M. de V. de Dr m · 

art. i78 e 179 do decreto n. 82t3 de 13 de 
Agosto de 1881, ss mande proceder a segundo 
escrutinio para a eleição de úm deputado á. 
a~sembléa geral legislativa, pelo 8° districto 
d~ provincio de Pernambuco, . por faltar ao 
candidato diplomado a maioria absolnta. 

Sala das commissões, iO de Março de i885.
],f. Al1>es de Araujo, com restricção, por en
tender que na fórma. dô art. 20 da lei eleitoral 
se deve proceder a. nova eleição.-Franklin 
Doriat com restricçãG, referente· ao íunda.mento 
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acima indicado.-Joaguim Pei!ro.- Joaquim 
Tavares.-Jose Marian1w.-Samuel Mac
Dowell, com voto separado.- J. Pompeu, com 
veto aep~rado.-AZ1l'aro Caminna, vencido, com 
voto em sepa.rado.-Benfo Ciciliano dos Santos 

·Ramos com voto em se arado. 
Os membros, abaixo assignados, da {a. com

missão de inquerito, não concorda.n:io com al
guns dos fundamentos do parecer d~!- mesma 
comm~ssao so re as e e1çoes o IB r1c o a 
província de iernambuco,e dis~ordando,igua.l
mente, das conclusões relativas á nullids.de da 
parochia. de S. José de Agua Preta e canse
quente snnullação do diploma. conferido ao 
Dr. Gaspar de Drummond; passam a exhibir os 
motivos do presente voto separado. 

Consta da authentica da organização da mes.'\, 
da mencionada parochia, qne ess'.j acto teve co
meço ás 9 horas da man~ã de 30 de Novembro 

w 

juiZes de paz da paro chia. é fallecido,e que o 2o, 
3:> e 4° juizes de paz, ilssim como o 2°, 3o e 4° 
im.medhtos fiseram participação, na fõrms. da 
lei, de ae acharem doentes. 

Não menciona a acta a hora da conclusão dos 
trabalhos. 

Não houve protesto algum. contra a referida 
organisa!:ão, nem ainda no acto da eleição, a 
que,aliás,assistiu o candid:lto Dr. Pedro Affonso 
Ferreir , -
ração da mesa,mandando tomar-lhe em separado 
tres votos,e requereu que da. mesma. fórma fosse 
a urada. uma cedula. contendo o nome do ca.n-
.d1dato Dr. Gaspar de Drummond. 

A propria maioria. da commissão reconhece 
em seu part~cer que < a sinceride,de e mora.li
dade da eleição de Agua Preta. não podem ser 
atacadas ; entretanto opina. pela sua nullidade, 
sob fundamento de não ter sido convidado o 4o 
juiz de paz e o 4o immediato, que não de-via.m 
ter :figurado no edital de convocação, visto exis. 
tirem o 2:> e 3° jUizes da paz, o 2° e 3° imme
diatos, só não exestindo o i 0 destes,por ter fal
leeido. 

Entende a. maioria da commissão que a par
ticipação prévia. do 4° juiz de paz e i:lo 4° im
mediato na:o póde ser adm.ittida. em face da lei, 
art. 15, § i6, e dn:s inatrucçõM ~leitoraes de 13 
.de Agosto de i88~ &!t. iOO; por q~e (diz ·O f&-

' . . ' ' parhcL pação por escr1pto e es.p era. ate as 2 
horas da tarde, si não hoaver participação. 

Estabeleçamos com precisão os pontos de 
questão: 

i . o E' licito aos mesarios sub3titutos certos, 
·antes de co.nvidados para a stJ:bsmtuição .e mesmo 
·antes de -veri:fica.da ·a falta do -eonv.oeado substi- · 
tuendo, partieiP.arem por eaeripto á mesa. q!ral
-quer.mctlvo, ou~unpedimen~o, ;que t&n"h.-am 'Para 
aeud1r ao .conVIte -de substituição, quanio este 
se venha a tornar necessario 1 . 

2. 0 No caso affirml!;tivo, a participação prévia 
disp~nsa oa não o convite ao participallte, pelo 
prestdente da mesa., quer antes das 2 horas da 
tarde, .si tam~em tiver h~vido participação do 
mesar1~ conVIdado pelo edital, quer depois dessa 
hora st não s~ houver dado a ici -

l:)em embargo da opinião em contl"ario da 
illustrada maioria da. commissão, pensam os 
abaixo assignados q~e a.. respo.st::.. a ambas 

a -
mativa, em face da lei ; visto como esta. não 
prohibe a participação prévia., por escrípto, 
daquE:lles q_ue, pela mesma, são chamados desi
gnadamente, á substituição, comouanto 'só os 
obrigue a isso, depois de convocadÔs ou convi
dados ; sendo que póde constar com antecipação 
ao substituto legal o :impedimento do mesa.rio 
~ubstituendo, si fôr. de notoriedade publica, e 
1~to b_!-sta pa_ra axphcar, naturalmente, a parti-

Pro'Dincüs .do Oe.arà .('1° dlst~.icto) 

A i• eommisslo de inquerito, tendo cuida
dosamente ·exam.inatla as actas e mais do-
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eumentos relativos á eleição do 7° districto da 
província do Ceará, passa a relá.tar, fielmente, 
o resultado do seu exame, emittindo em se
guida o seu pare{!er. 
. q_ompõe-se esse districto eleitoral. de 8 col-
eg1 s : , z s. , 

tu, S. Matheus, Icó, Qnixelô e Lavras. 
Nos 7 p~imeiros, o processo eleitoral cor-

alguns, pequen.3.s irregularidades, que não 
chegaram a motivar arguições de nullidade, e 
o resultado da votação, em cada um delles foi 
o seguinte : · 

:::s <S 
C) C) 

s-:a = ~ ... oCIS ~ Q.oC;j .. 
c::! OI 

.. <S -:::s<.:> 
ca .. = a= =.2 o o S< .em o 

o ""' .-o ..: ... 
Q C! 

Umary .••..• 14 8 

Pereira •.... 93 (1 em sep.) 33 
Igua.tú .•..•• 45 38 
S. Matheus. 92 59 
lcó ...•.•... 49 52 2 
Quh:eló .•.•. 12 13 

348 270 3 
Sobre a eleição de Lavras, porém, onde se 

deram graves occurrencias, collidem inteira
mente as allegações articuladas e os documen
tos e-s:hibidos pelos dous cnndida.tos contendo
res. 

Nessa. aroebia o rocesso eleitora 
de muito desviar-se das not>mas legaes, apre
senta as mais estranhas irregularidades, 
como se evidencia. pela simples exposição de . . 

' ' e apreciados, não sofl'reram contestação. 
Ei-las: 

A commissão, depois de haver apreciado, 
attentamente tudo quanto sobre taes factos 
disseram os contendores nas suas allegações 
escriptas no debate oral, assim como os do
cumen~os exhibidos de parte a parte; 

vado, além de outros documentos, com as 
communicações officiaes , que lhe foram 

t · 'z e direito u1z mun·-
cipal, promotor e delegado de policia. de 
Lavras, contestes e merecedores de toda a 
fé, que no dia 1o de Dezembro, a hora em que 
devia reunir-se a assembléa parochial orga
nisada na vespera, para dar prjncipio aos tra- · 
balhos eleitoraes, o 2° juiz de paz, presidente 
da dita assembléa, e o mesario Manoel Carlos 
de Moraes não puderam dar entrada no edifi.cio 
da Camara. Municipal, porque isto lhes foi im
pedido por um numercso grupo de individuas, 
na sua ma1or par e arma os, que, arrom an o 
as portas, alli haviam violentamente penetrado, 
com o proposito de fazerem uma eleição em - . . . 
!idade que lhes era adversa ; 

Considerando que a exclusão violenta e cri
minosa do ;uiz de az residente e do outro 
membro a mesa, constltu1da no 1a e o
vembro, tornou radicalmente nulla a mesa que 
se diz ter sido re01·ganizada ás U hot:as do 
dia 1° de Dezembro, e, consequentemente, a 
eleição que semelhante mesa affirma ter pre
sidido ; 

Considerando mais que tambem não puderam 
ter ingresso na Camara Municipal, ficando, 
portanto, privados de votar, todo• os eleitores 

ue retendiam a oiar com os seus votos a 
candidatura. do Dr. Thomaz Pompeu, como se 
acha. provado, nã:o só com os alludidas commu
nicaçõês, como com ~s protestos e d~elarações 

' ' , ~ ' 
:figuram como nllo tendo compm·ccido na acta. 
da criminosa eleição de Lavras; 

a) A mesa installada no dia. 30 de Novembro. Considerando,finalmente, que, á vista do que· 
sob a presidencia do 2o juiz de paz, foi subati- fica exposto, escusado ó entrar na enumeração 
tuid~ por outra, :eor,qani:ada, conforme se de outros vicios de que se acha. inquinada 
expr1me a respectiva acta, ás H hora'!! da ma· aquelln. eleição, assim como dis~utir e refutar 
nhã do dia fo de Dezembro, e presidida. pelo as improcedentes consideraçõ::ls acompanhadas 
4o juiz de paz. dG documentos deatituidos de todo o valor juri-

b) Os trabalhos eleitoraes tivet-n.m começo ao dico, ts.es como cartas pa.rticnla.re:-i, attestados 
meio dia. e jaatificações, com quo o Dr. Meton tentou 

c) Foi por meio de a.rrombamen.to quG 08 legitimar o procedimento dos seus amigos e 
mesarios e eleitores penetraram no paço du. auxiliares i 
Camara. Municip!l.l, onde devia. ter logar a E' de paroccr: 

· eleição, 
d) As actas e assignaturaa dos eleitores fo- i,o Que sejam a.pprovadas a.a eleições de 

ram lançadas em livros re arados na o~casi!o. Umar , Varzea Ale ro Pereiro I uatú 
pe o 0 JUIZ e paz. S. t eus, có e Quhelõ ; 

e) A chamada dos eleitores foi feita por uma. 2 Q · d 1 
certidão do alistamento requerido para seu ,o ue seJa ec arada nulla a eleição pro-
uso, por um dos habitantes da parochia. cedida na paroehia de Lavras; 

f) Sendo 172 o numero de eleitores constan- 3.o Que seja r econhecido deputado o Dr. Tho-
tes da revisão de 1883, sómente 86 compa- maz Pompeu de Souza Brazil. 
pareceram· Sala da 1 a. ~ommissão de inque~ito, em 17 de 

g) Todos os votos recolhidos recahiram em Março de 188::>.-Joaquim Tavares .-M. Al-
um só candidato, o Dr. Meton da Franca. · ves de Arau}o. - Franklin Do ria. - Jose 

h) A acta dos trabalhos eleitoraes foi trans- Marianno.-J.Pompeu, vencido, com parecer 
cripta em uma. casa p·articular, l;egundo certi- ~m separado.-Samuel M acDowell- Al-oaro . 
:ft.ca. o Bproprio ts.bellião que a transcreveu. Caminha. 
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V o to em separado 

Discord1ndo do parecer da maioria da com
missão, passo a. fundamentar o meu voto rela

. tivamente á eleição do collegio de Lavras, do 
o districto o Ceará. a ual · ul n-ada nulla 

considero, entretanto, regular e legitima. 
Para provai-o indispensavel ó relatar as oc

currencias havidas por occasião da.quella elei
ção, da:r conta das alleg -
pelos doús competidores e apreciar as provas 
ex:hibidas. Allega o Dr. Thomaz Pompeu con
tra a. eleição de Lavras o seguinte : -Que no 
dia 1 o de Dezembro, á hora marcada para co
meço dos trabalhos eleitoraes, uma malt:l. nu
merosa de capangas, grande parte armada, 
tendo á sua frente chefes temiveis pelos seus 
precedentes, criminosos, etc., dirigiu-se á 
casa d3: Cam~ra,arro~b~u-lhe as portas e occu-

' sidente d)\ mesa. eleitoral, do mesario Manoel 
Carlos de Mot·aes e dos eleitores de sua parciali
dade incluidos nesse numero o 'uiz de direito. 
juiz mun1cipal, promotor pu 1co, e ega o e 
policia do termo, e que, em conseq_uencia desse 
facto, tamanho foi o terror da população, que 
aquellas autoridades fug· _ · 
eleitot•e.s, ficando impedidos todos de e:I:ercer os 
seus direitos politicos. Que, portanto, os deno

. minados desordeiros, senhores da casa da Ca
mara, edificio designado para a reunião do col
legio eleitoral,e já passada a hora legal da elei-

, ção,não se podia constituir nova mesa, com es
bulho da primeira., organizada na vespera, es
tando os livros competentes em poder do 1° juiz 
de paz, bem como a relação dos eleitores, se-

---~goAownt.UdO-a qual devia ser -L • 
Allega ainda o Dr. Thomaz Pompeu, que 

mesmo assim houve uma simulação; os autora.:; 
des facto criminoso não se demorar~m na 

exhibiu, e do modo satisiactor1o por que exp • 
· cou os factos, a expedição do diploma ao seu 
competidor é uma violação manifesta da lei, 
uma im·ersão da verdade eleitoral. De feito, 
inteiramente carecidas de base e inconsistentes 
até em sua fQrma,as allegações do Dr. Thomaz 
Pompeu desapparecem diante da mais ligeira 
analyse. 

Sendo incontestavelmente favoravel ao Dr. 

casa da Camal'a, d'onde logo se retiraram para 
uma. casa particular e a.hi fabricaram as suas 
actas, ém que deram ao Dr. Metton 80 v o los. 
Tomando em tempo !l.junta npura.dora conhe
cimento de todas essas a.llegações, o dos do
cumentos com quQ foram instruida.s, excluiu a 
authentica de Lavras, sob o fundamento de que 
a eleição não havia sido feita perante mesa or
ganizadt~ em conformidade da. lei, pelo que não 
sommou os res~ectivos votos e considerou eleito 
em 1 o escrutimo o Dr. Thomaz Pompeu, o. quem 
expediu diploma. O Dr. Metton da Franca Alen
car nito guardou silencio, e perante a mesma 
junta reclamou logo polo seu direito, deduzindo 
as razões em que o ftrmúra, e desenvolvendo-as 
com vantagem diante da commissão. E fot·çoso 
é confessar ue em face dos documentos, ue 

Metton a maioria do eleitorado de Lavras, como 
o reconheceu o seu competidor, é licito per
guntar-a qual dos dous contendorea podia apro-

. 
ordem a que o eleitorado não fic::Lsse privado de 
exercer os seus direitos, fosse qual fosse .a cau

t de semelhante !l.nomalia effcito de motivos 
procedentes, justos ou de um manejo incon
fessavel. 
. Este ponto, releva. diz el-o, o Dr. Metton elu-. . - . 
Cl , 
no debate oral. O plano de frustrar a eleição de 
Lavras era manifesto, pelo que previdentemen
te um dos amigos do Dr. Metton obti.verv. do 
juiz de direito da comarca cert\düo do r.bito
rado, que devia. votar nsq_uells. eleição. 

O presidente da Cam:u:a Municipal, por sua 
vez, providenciou em ordem a que se abrisse o 
edificio da mesma Cam~ra, e pudesse s. el.eição 
ter lo~ar . 

o 
' juiz de paz e os dous mesarios da inst&l!ação, 

lavron-se uma acta de todas essas occurrencias 
e fez-se a substitui 1o dos mesarios ue fal-
taram, proseguindo a elClção ate fina , mas ter
minando muito antes das 7 horas da noite. 

Cumpre, poràm, averiguar, si esta eleição e 
valida o si o seu resultado deve ser computado 
no calculo da. maioria. Sob o ponto do vista 
legal a questão eeta resolvida.(Lei art.15, § 1o, 
regul. art. 135.) 

O 311 juiz de paz substituiu o :1°, que não 
compareceu e procedeu á substituiçãó do me
sario Manoel Carlos. Qun.ato :i falta do;; livroD 
proprios para. o trabalho eleitoral, foi ella tam
bem supprida. legalm~nte. 

O facto de so ter lavrado uma acta, a que se 
deu o nome de 1·co1·gani::açtiO da mesa nenhum 
alcance tem, porque existia. a da inatallaçlo, 
que teve logar na vespera, o menos aindo. pro
cede a circm.mstancia. de hll.verem começado os 
tra os e e1 oraes a em a ora, es e que se 
conhece o motivo ooderoso, que para issso oc
correu. E nem esta hypothese se acha. prevista 
no art. 127 do regulamento eleitoral e lei art. 
15, § :13. 

Em relação aos outros motivos com que se 
pretende condemnar a eleição de Lavras, sobe 
de ponto a. im.procedencia. da. allegação. 

Primeiramente, não pa.ssa. de uma invenção a 
presença de capangas naquelle colle~io. Além 
das commanieações officiaes, adrede arranjadas 
e combinadas, não ha prova·de ordem alguma a. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1407- PÃjgina 6 de 42 

398 Sessão em 19 de Março de 188á 

respeito do facto. Basta a leit11ra. dessa• peças 
offi.cia.es, para. que fique patente o embuste a. 
que se prestaram as autoridades, que as as
signaram, autoridades parciaes, interessadas 
no pleito, como se revelaram no color~do apai-

' o • • 
Nem um dos candidatos teria obtido maioria 
absoluta de votos e imprescindivel seria nova 
elei ão. Nem de outra fórma. oderia. roce der 
a Camara. os Srs. Deputados em· presença. dos 
arts. 15,§ 12,e 129 da. citada lei e regulamento. 
Outra, porém, é ajustiça. applica.vel ao caso. . -

l:> 

1. 0 Que seja. a.pprovada a eleição de Lavr!ls, 
onde teve o Dr. Meton 88 votos, os quaes lhe 
deram uma. maioria de 7 votos sobre o seu com
petidor; 

2. 0 Que seja. reconhecido deputado pelo 7~ 
àistricto do Cear :i o Dr. Metton da Franca. 
Alen.c~r; 

3,o Que sejam respon~abili'lados o juiz de 
a.z ue residiu à or aniza 

mesario Manoel Carlos de Moraes.- Snla das 
commissões, 18 de Março de 1885. -Jose 
Pompeu. 

Emenda ao parecer sobre o 7° clistricto elo 
Cca,·d 

Si for annullada n. eleição do Lavra.~, ondo 
o Dr. Metton da Franca. Alencar obteve Sll 
votos quo lhe deram maioria no districto, 11oja 
annullada a eleição e pro~eda-10 o. novn. em 
todo o districto.-Em 18 de .Mn.rço de t885.-
0. F. Castrioto 

N. iOi-1885 

Pro'Oi?tcia da BaT1ia (9° tliatrlcto) 

A 2• commisalXo de inquorito, tendo exami
nado a.ttentamente a1 a.uthentioaa o maia do
cumentos relativos a eleiç~o do 9o di1tricto da 
B i . · 
nesae districto, 8i7 eleitores, cujos voto1 re
cahiram nos seguintes nomes: 

Dr. João dos Reis de Souza Dantas Filho. 
Barlo de Geremoabo •..••.••.••.•••••••. 
Barão do Rio Real ...... ~ ...... , ....... . 

420 
396 

i 

Considerando, igualmente, improcedentes to
das as arguições feitas contra as eleições das 
parochias de Geremoabo e Santo Antonio da 
Gloria; 

Comidera.ndo, fin.almente, que muito regul~r-

fredo Chaves, vencido, com voto em separado. 
- Alcoforado Junior, idem. 

Os membros da. 2~ commissão de inque
rito que discordaram do parecer lavrado pela. 
maioria. da. mesma commissão, relativamente á. 
eleição do 90 districto da Bahia, vêm., em syn
these, Jar os motivos do seu voto e offerecer á 
camara. o ensejo de pronunciar-se sobre as 
conclusões, quo os factos observados no pro
cesso eleitoral imp<km á severa imparcialidade 
de seu 'uizo. 

Entende a mmoria. discordn.nto quo nlo de
vem ser approvadas aa eloições do Santo An
tonio da Gloria, GBremoabo, Coité e Massacará. 

Daa duas primeiras parocbio.s, porque, orga
nizadas as respectivas mesns, om sua. unani
midade com cidadãos da paz•cialidade politica 
do '!a.ndidnto diplomado, recuaaram os fiaeaea 
o.prosantados pelo candidato da oppoaiçil:o, Bo.· 
rtlo de Got'omou.bo, e nomeara ·u am aubstitui
Çtlo, como fiscncs do mesmo barão, indivíduos 
manifestamente adverl08 aos intuitos de aua 
candidatara. Sem duvida aa aeta1 não decla
ram oasa circumatancio., gue, condl3mnat•ia, de 
voz, o pensamento a.rtiflc1oao de prejudicar o 
Dn.-ito de Goro1noabo ; mas assim o praticaram, 
porque a úatmimidatle tudo ll'cs facilitaoa. 
Entt•etanto, niio 'é menoa certo que o candidato 
anti .. governista, ntim dG evitar qualquer frau
dule~ta combinn.çuo destas meaaa. com antece-

teriam de ser seus fiscaes. 
Deixa.ndo a1 alludidas aetaa de inscrever 

faeto de tamanha importancia, viola1'am e aa
crifiea.ram a liberdade eleitoral, e tornaram-se 
evidentemente suspeitas de fa.l~as. Não é, 
porém, a primeira vez que no 9o <listrieto da 

Si7 Bahia. emprega .. ae tal meio illegal, e altamente 
• reprovado, contra o sobredito barão; :porquanto, 

Consideran~o unproeedentes as allegações nas eleições que se processaram para a legis
contra a vahdade da eleição da paroehia do jlatnra passada, observa-se que a. mesa. da fre
PGmba.l; guexia do Pombal alvitrou admittir um fiscal 
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de sua parcialidade, depois de reJeitar o que 
1 

Com relação ás freguezias de Coité e Massa· 
foi offet'e:!ido por quem tinha o incontestavel cará, entende a minoria da commissão que 
direito de apresents.l~o, sendo, por semelhante devem ser a:mulladac;, como as duas primeiras ; 
violencia,decretada sua nullidade pela ca.mara, por isso que foram duplicadas, e por tal fórma, 
que approvou o pal'ecer unanime n. 57, de 5 as elei~ões, que não é possivel distinguir as . . ~ 

' . ' 
dade desta a.c~usação, que destruiria, com re-
quintl\da má _fé, uma. d:~.s garantias da lei .elei
toral, qual seja a nomeação de 'fiscal por parte 
dos candid3.tos, e attendendo a. que, ei o facto é 
verdadeiro, commetteu a. mes1 eleitoral grave 
falta deixando de mencionar oecurrencias tão 
importantes, como sejam a apresentação de 
um fiscal que é accusado de falso e a não 
acceita9ão de outro, apre3e~tado por varios elei~ 

I 

tra isto apl."esentado, figurando a eleição fúta 
na mais p~rreita concordia e com acquicscencia 
de todos os eleitores é a. ·commissão de arecer· 

· á vista de todo o expandido : 
c Que sejam approvadas as eleigêba dos col

legios que formam o 9° districto da provincia. 
da .B•\lii:l, com excepção das d:t freguezia do 
Raso e do Pombal ; :. 
e I a I I I I I I I e I I I 1 I I t I I I I I I I I 1 • I I I • t I I I e I I 1 I I 

Mas succe le que nas eleições das Íl'egue
zias que, a min.,ria discordanLe aprecia, quei
xa-so o barão de Geremoabo, como verificou-se 
das contestações por elle feitas perante a com .. 
missiio, que as mesa.e n!o quizera.m receber os 
protestos requeridos por seus amigos. 

Ora, si se houvesse de considerar sómerite o 
que consta das act&s. certamente a camara. dos 
Srs. deputados seria. induzid:i a um julg!lmento 
ini uo, or ue ellas, no pro osito de occultar 
a ver a e, mostram-se e uma t exacta regu
larida.-le que as compromette e condemna. 

Além dos facto3 mencionados, corrobora a 
gravissima B'lspeita. de fraude na eleição da 
freguezia de Santo Antonio da Gloria, a cir
cumsta.ncia. de :figurarem na. acta, como tendo 
votado, os 80 eleitores existentes, quando se 
sabe, por cartas escripta.s ao barão de Gere
moabo e juntas á sua conte.stação, que alguns 
desses eleitores lhe participaram. nao terem 
comparecid.o d mesma eleição e pediam-lhe 
desculpa por ePsa falta. 

De feito, essas eleições, segundo referem as 
acta.s, tiveram loga.r nos mesmos edi:ficios, às 
mesmas horas e presiiidas por juizes de paz; e, 
pe os ocumen os em que ap02a-se a e.eza e 
cada candidato, chega-se a provar coneluden
t~mente que não encontraram-se os membros 
das mcza<> e os eleitores que concorreram ao 
cscrutinio! A ter-se de qualificai." de verdadeiras 
duas destas el~ições, deviam ser ta::s as do 
candidato da opposição, por se ter demonstrado 
que conta elle maioria de eleitores em ambas 
as freguezias. · 

Nestas condições não po leria elle ter necas-. . . . . 
no p:oocesso eleitoral ; parece, porém, mais 
rasoavel e justo considerar nullas essas dupli-
a . . . 
Por ultimo: releva ponderar que o facto de 

se não ter ultimado a eleição da fregoezia do 
Bon; Conselh.o, pa.L"a a qual, na fórma da ~ei, se 

l ' 
prova de mais para convencer que o processo 
eleitoi'al do 9u districto da Bahia correu de 
modo a obstar a manifestação legitima da maio
ria do eleitorado: 

Organiz1da a mesa no dia 30 de Novembro, 
deixou ella de comparecer no dia seguinte na 
casa d::~. C:J.mara Municipal, edifi.cio designado 
para a reunião dos eleitores, sob infundadas 
ape9ações, privando-?s assim de exercer o . 
mesa cumpl'isse seu dever, noventa eleitores 
dirigiram-sa a um dos tabelliães da villa, pe
rante uem rotesta.ram contra. tão insolito ro-
cedimento e declararu.m que teriam votado no 
candidato barão da Geremoabo, si não tives1em 
sido illudidos em suas pretensões. 

Ora, ess:.t votação, segando crê o candidato 
da opposição. seria. ba'ltante para derrotar o seu 
adversa.rio. Mas a minoria. da. commissão n!o 
se refere ti. falta deCJS:l eleiçlo, que aliás influiria 
no re:;ultado 'final, senão pa.ra. profiiga.ndo o 
abuso imperdoa.vel da. mesa. eleitoral do Bom 
Conselho, peJir a sua re~ponsn.bilidadc. 

Em vista do qu13 acaba. de nllegar a. minoria 
divergente, convencida. da proceiencia de suas 
razões, ó de parecer: 

i. o Que sejam annullada.s as eleições da. 
freg"uezia de Santo Antonio da Gloria, e de 
Geremoabo; 

2.o Que sejam tamhem consideradas nullas 
a.s up catas as e e1ç cs e1 as nas reguez1as 
de N. S. do Patrocínio do Coité e Maasaca.rá 
ouCumbe; 

3o Que se mande responsabilisar a mesa. elei
toral da fregaezía do Bom-Conselho ; 

4o Quo, na forma do artigo 20 do decreto 
n. 3029 de 9 de Janeiro de 1831, se proceda a 
nova eleição no 9° districto da provincia da 
Bahia. . 
S~a das commissões, i8 de Março de !885.

Al(redo Cha1Jes. -Alberto Bezamat. -Alco-
forado Junior. · 
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Emenda ao parecer n.1.01 sob1·e o 9° clist?·icto 
da Bahici 

Qae sejam contados ao barão de Goremoaào 
9i votos de outros tantos eleitores do collogio 

N. 93. Reconhecendo o Dr. Leopold() Cunha., 
pelo 2° do Espirito Santo. 

N. 95. Reconhecendo o Dr. Bezerra de Mo-
ne:zes, pe o 0 a cor e. · 

N. 97. Reconhecendo o Dr. Alfredo Ca.millo 
Valdetaro, pelo 1a. da côrte. 

N. 98. Reconhecendo o conselheiro Manoel 
Antonio Duarte de Azevedo, pelo 5o de S. 
Paulo. 

Eleição das commissões. 

Si houver tempo : 
Discussão dos pareceres : 
N. 77. Annullando o diploma. conferido ao 

Dr. Severino Ribeiro e reconhecendo o Dr. 
ltaqui, pelo 3° districto d~ Rio Grande do Sul. 

. . . a 
Cavalcanti e reconhecendo o Dr. Antonio 
Pinto, pelo 2o do Ceal'â. 

N. 94. Annullando o diploma do Barão de 
Anadia e mandando proceder a nova eleição. 

N. 96. Annullando o diploma do Dr. Sancho 
de Barros Pimentel e reconhecendo deputado 
o Dr. José Luiz Coelho e Campos, pelo 4o dis
tricto de Sergipe. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AO PARECER N. 99-f885 . 
SOBRJ!: A ELEIÇÃO DO So DISTRICTO DE PER
NAMBUCO 

Augustos e dignissimos Srs. representantes 
da nação~ 

geral pelo 88 districto desta provincia, vem, 
nos termos do§ fo do art. 7o do regimento dessa. 
camara, protestar e reclamar contra a eleição 
do seu competidor. bacharel Gaspar de Drttm
mond, pelos motivos seguintes: 

Constando ao abaixo assignado que a mesa. do 
collegio eleitoral de S. Gonçalo do Una., deste 

. districto, se organizara irregularmente com 
tres juizes <ie paz não juramentados, que func
·cionaram na eleição do 1° de Dezembro ultimo, 
mandou proceder a. indagações e este respeito, 

e verificou que as authenticas daquelle collegio 
nlto foram, até esta data, rernettidas a seus 
destinos, nem o livro das actas recolhido á se
cretaria da Camara Municipal do Rio Fermoso, 
a despeito da disposição do§ 4o do art. 149 do 

. 
(Documentos ns. 1, 2 e 3.) · 

Em vista disto, dirigiu-se o abai::s:o assignado 
á cidade do Rio Formoso e ahi rocedeu ás di-
tgoncLas c:onsta.ntes os ocumentos so ns. 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
Desses documentos, como verá essa augusta 

camara.. está provado que effectivamente o ci
dadão Ra.ymundo de Freitas Padilha, sem estar 
juramentado, nem haver-se juramentado nos 
termos de art. i18 do regulamento acima citado, 
fez, todavia, parte da mesa eleitoral daquelle 
collegio, em qualidade de 3° juiz de paz. 

O abaixo a.ssignado, reservando-se o dire~to 

. 
2."' Haver o juiz de direito da comarca de 

Palmares, presidente da. junta apuradora da 
eleiçllo, co 11 fiado ao candidato bacharel Gaspar 
do Drummond a authentica pela qual procedeu 
6. contagem dos votos do referido collegio. (Do
aumentos sob ns. H e i2.) 

3.• Haver o mesmo juiz de direito procedido 
6. apuraçft:o da. eleição e conferido o diploma 
antes de aec~rrido o prazo. legal e sem q~e ti-

Ga.melleira. (Documentos sob ns. i3, 14, 15 
e 16.) 

O abaixo assi nado não óde exhibir rovas 
mteiramente jurídicas, porque encontrou au- · 
sente da. comarca. do Rio f.t'ormoso o respectivo 
juiz municipal, perante o qual deveria colli
gil-as, tendo por isso de recorrer ao sett sup
plen.te, que reside cerca de quatro leguas de 
distancia d:~ cidade, achando-se assim impossi· 
bilitado de promover o processo das justifica
ções, por sua natureza moroso, e que não che
garia a tempo de ser apresentado a essa augusta 
Camara. (Documento sob n. 17.) 

Assim, pois, espera o abaixo assignado que, 
na conformidade da disposição do art. i29 do 
mesmo regulamento, recebido o presente pro
testo nos seus devidos efeitos e verificado pelas 
demais authenticas da eleição a que se proce
deu neste districto, que o seu competidor não 
teve, deduzida a votação do collegio de S. Gon-
ça o e na, a ma.1or1a a so uta de votos, he 
seja. annullado o diploma. Nestes termos pede 
deferimento E. R. M. 

Palmares, 31 de Janeiro de i885.-Pedro 
Affonso Ferreira. 

Jornal do Recife.- Pernambuco, 24 de Ja
neiro de 1885 : « S.o Districto , __ Sem ter 
indagaQo, tive noticia de que a mesa do colle
gio eleitoral de S. Gonçalo do Una se consti
tuira irregularmente com tres juizes de paz 
não juramentados. · 
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Em cumprimento do despacho supra, cer.tifi~ 
co que até esta data. não f.lrão ainda recolhidas 
ao archivo de::;ta secretaria as a.uthenticas da 
organisa.ção da mesa e da eleição para. deputa
do á Assembléa geral pelo oitrvo districto da 
província, procedida em 1° de Dezembro findo. 
-Secretaria da presidencia. da província em 23 
de Janeiro de i885.-0 chefe do archh·o, Ro
dolpho Albuquetque Araujo. 

(3-b).- Illm. Sr. Dr. juiz de direito da. 
comarca de Palmares. -O bacharel Peiro 
Affonso Ferreira., tenlo requerido a V. S. , em 
data. de 21 do corrente, que lhe mandasse dar 
por certidão o teor da authentiea pela qu_al se 

dia 7 do mez pro:r.imo passado, de cuja juah 
apuradora foi V. S. o f residente, e não lhe 
tendo sido . dada. uma cert= dão até esta. data à 
respeito do respeitava! despacho de V. S. vem 
o supplica.nte nov;;lmente· pedir -se digne de 
mandar que lhe sej~~o. dada a referida certidão 
ou exarado nesta petição o motivo pelo qual 
não é esse documento fornecido ao supplica.nte: 
· Pede def~rimento.- E. R. M.- Palmares; 

26 de Janeiro de 1885.-Pedro Affonso Fer
reira. · 

v. I.- 51 

Informe o escrivão.-Palmares, 27 de Janeiro 
de '1885.-Araga. 

Aguarde a volta do escrivão.-Palmares, 27 
de Janeiro de 1885.-Araga. 

Illm. Sr.- Replicando, diz o bacharel Pedro 
onso erreira., por seu procura. or a. a1xo 

sssignado, conforme a procuração em publica 
fórma }u_nta.~ que, não l'le achando nesta eidaaé 

retirou-se hontem no trem de 1 hora da tarde 
para a cidade do Recife, dirigiu-se o su\'}pli .. 
cante ao escrivão Alcoforado que declarou-lhe 
não se referir a. si o respeitavel despacho de 
V. S. e::tarado na. petição retro; pelo que o 
supplicante ponderando a V. S. que se trata 
da certidão da acta da installação do collegio 
de S. Gonçalo de Una para a eleição de um 
deputado á a~sembléa geral pelo 8." districto 
desta. rovincia. na elei ão ue teve loO'a.r no 
dia P de Dezembro ultimo, requer a V. S . que 
se digne deferir-lhe na í'orma. requerida na. 
petição rectro. . 

. - a mares, 27 
procurador, Fer-

e ro onso erreJra, a.c are orma. o · 
em scincias jurídicas e sociaes, e advogado; e 
S':la mulher D. Amelia Augusta Paranhos 
Ferreira.: Pela presente procuração por um de 
nós escdpta. e por ambos assignada., eonsti
tuimos nosso bastante procurador na comarca 
de Palmares ao advogado bacharel Fernando 
Affonso Ferreira, para tratar de todas as causas 
crimes civeis, commerciaes ou orphanologicas 
em que nós Ol;lt~rgat;ttes for?JOS aut~res ou réos 

assignar tudo quanto for a bem de nosso direi
to e proteção, promover execuções, comparecer 
no juizo concilia.torio e a.hi transigir e substa
belecer ou presente para ·que lhe concedemos 
tosos os poderes geraes e especiaes necessa.
rios em direito. Goparanduba, 13 de Maio de 
1883. Pedro Affonso Ferreira e Amalia Au
gusta. Paraohos Ferreira. E nada. mais se 
eontinh::~. na dita procuração a que bem e 
fi~lmente eitrahi por publicafórma e a qnal 
me reporto conferida. e concertada com o 
tabellião escrevo e assigno. Palmares 27 de 
Janeiro de 1885.-Augusto Vespasiano Mes." 
quita. 

1 B.- Illm. Sr. Dr. juiz de direito da co
marca de P~lmares.:- O bacharel Pedro Af· 
o o 1 a p c1sa q u . e m 

dar pôr certidão o teor da. acta da organisação 
da meza eleitoral do collegio de S. Gonçalo de 
Una em vista da qual a junta apuradora, sob a 
presidencia. de V. S . , procedeu a contagem dos 
votos para. um deputado :i Assembléa Geral em 
7 do mez de Dezembro do s.nno pro::timo pas
sado. 

Nestes termos, peço a V . S. deferimento. 
Palmares, 21 de Janeiro de 1885.- Pedro 

Affonso Ferreira. 
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Custodio Floro da Silva Fragozo, official da I cisa que V. S. r~vendo o livl"o d~s_juramentos 
imperial ordem da. Ro~a., cavalheiro d:~. de ~esta camara cer!1fi9.ue qu<les os JUlzes de pa.z, 
Nosso Senhor Jesus Chr1sto, condecorado com JUramentados e nao J ura~entados, pertencentes 
as medalhas de merito millit!l.r· c a de ca.m- ao 1° districto da ft•eguezta d·~ Una, bem como o 
panha do Qa~aguay, ma:or honor;rio do exer- livro das acta.~, em que se lançam ::s eleições na 

• o · ·:-- " - :- e or hãos mesma. fre"'uezia si na acta. <ia. installa.ção da 
deste termo de Palmeiras, tmdo por Sua. Mages- eleiç~o procedida no o. e ezem ro 3 • • se 
t~de Imperial, a quem ·oeus guarde etc •. _ menciOna ter prestado Juramento _algum J.Ut;. de 

Cer-tifico set· a. acta pedida por cert1uao na paz ou em alguma outr~ p~ocedtda anter10r-. 
petlçao re ro o eor seooum e. - - se-nto--q-aatl'iOBBtO, tudo em---tel!lrm:nGOS-8- - - --
mação da me~a eleitorai da p!l.rochia de Nossa. que. fa~am f~, pelo q,ue -E. R. ~--Antonio 
Senhora d~ Purificação, e S . Gonçalo de Una, Jose Pimentel Jumor, secretario da cama.ra. 
para. eleição de um deputado geral pertencente municipal do Rio Formoso. 
ao ·8· districto da província. de Pernambuco. Certifico, em vista do livro de juramentos e xis
Aos trinta dias do mez de Novembro rlo ann~ do tente no archivo a. meu cargo, qu~ dos juizes 
Nascimento de Nenhor Jesu.:; Christo de m1l e de paz do primeiro districto da. ft·eguezia de 
oitocentos e oitentn. e quatro ; reuntdos os 9 S. Goncalo de Una, apenas se juramentaram o 
gora." da manhã no consistorio da igreja ma- primeiro, o cidadão Jo:io Baptista Castanha, e 
t.ris de Nossa Senhora da Purificaçã~ e S_. 9on- o segundo, o tenente-coronel João Antonio Al-

, ~ · ; . s outros 
um Deputado geral pelo 8· districto da pt·ovin- dous-os cidadãos Raymundo ele Freitas Pa
cia. de Pernombuco ; os juizes de paz e o 1" e 4° di lha e capitãs Manoel Vicente de Hollanda Ca

nlentes nos termo>: do art. 99 rinci io do valcanti. 
regulamento n. 8.213, de 13 de Agosto , e Deixo de :iatisfa.zel" á segun a par e o 
1881, appellado para execução da lei n. 8.029, pedido, por não se ter ainda recolhido ao ar
de 9 de Janeiro do mesmo anno, o primeiro dos chiYo o livro respectivo, que foi remettido ao 
· · , - · · · o daquelles j uizes, por oeeasião da elei-
Castanha, occupando a presidencia da mes:t. ção procedida no primeiro de Dezembro ui
convidou, de conformidade com o art. 98 prin- t tmo.-0 referido é verdade. 
cipio do dito regulamento, os dous juizes de Paço da camara municipal do Rio Formo~o, 
paz immediatos~ os Srs. João Antonio Alves 24 de Janeiro de 18S5.-0 secretario, Antonio 
da Silva e Raym undo ele Freitas Padilha, e bem J ostJ Pimentel . 
assim o 1° supplente capitão José Basilio Car
valho Cavalcante, e o 4o supplente tenente Se
rafim Ignacio P ;les 13arreto (foi l!Onvidado este 
em razão de ter f.1ltaclo por motivo Justo o 2° 

installada assim a. mesa eleitoral. Ar;sim or
ga.nisada a mes:t. eleitoral, o candidato Pedro 
Affonso Ferreir;1. apt·esentou por escripto ao 
respecttvo pres1• ente para. seu sca no pro
cesso da eleição, como permitte o art. 131 do 
dito regulamento, o eleitor Leandt•o Cavalcante 
da Silva. Guimarães,· e tendo sido apresentaclo 
para fiscal por parte do candidato Do~tor G<:s
par Drummond, o eleitor Pedro Theophilo Mar
ques da Silv;.J. , pelos eleitoras E.rancisco .Men
des Ba.ndeira e outros, constantes do abaixo 
assig nado que apresentaram, cujos :fiscacs fo
ram acceitos pela .nesa. E por esta fórma de
clarou o mesmo presidente conclaidos os tra
balhos da organisação da mesa, e convidou a 
reunir-se amanhã ás 9 horas do dia, neste 
mesmo edificio, afim d·<J procede1·-se aos tt·aba
lh.os da eleição, do que para constar escrevi a 
presente a c ta. Eu, Manoel Chrysostomo de 
Lima, escrivão de paz a escrevi e assigno. O 
presidente e os mais membros na mes~t.-,rv 
Bapcista Castanha, pre;;idente.-Jot:!o A1tto
nio .A.lves da Sil'Oa, mes:lrio.-Seraftm Igna
cio Paes BJ.rreto, mesario.-Raymundo de 
Freitas Padilha, mesario.-E nada mais se 
cont.inha na acta .acima copiada, da autbentica 
que me foi apresentada. pelo Dr. juiz de direi to 
da comarca, para dell:1. extrahir a presente,dou 
fé.-Palmares, 31 de Janeiro de 1885.-0 ta
belliãó, Custodio Floro da Sil,a Fraga. 

lllm. Sr. secretario da cfl mara municipal do 
Rio Formoso.- Lourenço Gomes Furtado, p re-

N. 4.-Illm. Sr. secretario da Camara Muni
cipal-do Rio Formoso.- O bacharel Pedro Af
fonso Ferreira precisa que V. S. lhe certifi.q ue 
si ·á foi ·recolhido i secretaria. dessa camara o li-

, , or .. reepnsl-
tado ao respectivo presidrmte da mesa. elei
toral daquelle collegio o recolhimento do res-
pectivo livro. . 

Nestes termos, pede deferimento- E. R. M. 
-Rio Formoso, 27 de Janeiro de 1885.-Pedro 
Affonso F erre ira. 

Antonio José Pimentel Junior, s ecretario da 
Camarl.. Municipal do Rio Formoso. 

Certifico que o 1i'\'ro. a que se refere a. pe·· 
tição retro, ainda não foi recolhido ao archivo 
desta secretaria, apezar de já. tel-o exigido do 
respectivo juiz de paz. 

Secretaria da Camara Municipal do Rio For
moso, 28 de Janeiro de 1885. Eu, Antonio José 
Pimentel Junior, secretario, a escrevi e as

. i -0 secreta1·io An!on.io José P imentel 
Junior. 

N. 5.-1885.-Juizo do civel do termo do 
·Rio Formoso.-Autoação de uma petição do 
Dr. Pedro Affonso Ferreira. para os fins que 
abaixo se segue.-Autoação.-Anno do nasci
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de i885, 
nesta cidade do H i o Formoso aos 28 dias do 
mez do Janeiro do di!o anno, em meu cartorio . 
me foi entregue uma petição do Dr Pedro Af
fonso Ferreira, req uerõndo o recolhimento do 
livro das act1s da eleição da. freguezia. de 
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• 
requerida. Nestes termos pede deferimento-
E. R. M. Rio Formoso, 28 de Janeiro de 1885. 
-Pod1·o A ottso Ferreü·a. 

D. Passe mandado intimando na fórma re
querida.. Rio Formoso, 28 de Janeiro de 1885 
-R ollanda Cavalcante. · 

. Ao escrivão Lima. Rio Formoso, 28 de Janei
ro de 1885. O distribuidor interino, Ferreira 
da Situa. 

Certidão.-Certifico que expedi mandado de 
citação e :fiz entrega hoje ao peticiona.rio · do 
que dou fé. Cidade do Rio Formoso em 2S de 
Janeiro de i885.-0 e.scrivão,~f iguel Leopoldo 
Lima. 

Juntada.-Ao> vinte e nove dias do mez de 
· i · n s i n3. e · 

meu c:~rtorio foi-me entregue o mani ado que 
adiante se vê, do que faço este termo. Eu 
Miguel Leopoldo Li. ma, escrivão~ a escrevi. 

cap1 ao n onio uqu r-1u o an a 

p_enas da l~i. O que c~mpra. Rio Formoso. 
vmte e olto de Jane1ro de mil oitocentos 
e oitenta. e cinco. Eu Miguel Leopoldo Lima 
escrivão, o subscrevi.-Rio Formoso, em 28 d~ 
Janeiro de 1885.-llollanda Cavalcante. 

Cavalcante, juiz municipal 1° liUpplente em 
pleno exercicio do termo do rio Formoso da. 
provincia de Pernambuco, em virtude da 
lei, etc . 

Mando a qualquer offi.eial de justiçl deste 
juizo, á quem este for apresentado, indo por 
mim assignado, que, em s2u cumprimento e a 
requerimento do Dr. Pedro Affonso Ferreira 
dirija-se ao engenho Ilhetas, e , sendo ahi: 
cite ao commendador João Baptista C!l.stanha 
fo juiz de paz ê presidente da me~a eleito.rai 
do collegio de S. Gonçalo do Una. deste 
termo, para no prazo improrogavel de. vinte 
e quatro bor,\s recolher :i Camara Municipal 
desta. cidade o respectivo liv ro de actas 
da organização da. mesa ele i tora! do referido 
e e · • . · · , 

Certifico que em cumprimento do mandado 
re~ro~ f~i ao engenho Ilheta.s, des~e termo, e 
ah1 c1te1 ao commenda.1or João Bapttsta. Casta
nha, em .sua propria pessoa, do que ficou bem 
sciente por todo o conteúdo do mesmo man
dado. Fiz a citlção á.s iO horas da. manhã. Dou 

Leopoldo Lima. 
Juntada.-Aos 30 dias do mez de Janeiro em 

~eu cartorio me foi entregue a petição que 
Junto, ao:s aa.tos do que faÇo este termo. Eu 
1lfiguel Leopoldo Lima, escrivão o escrevi. ' 

N. 10 B.-lllm. Sr. secretario da Camara. 
Municipal do Rio Formoso.-0 bacharel Pedro 
Affonso Ferreira precisa. que V. S. Jhe certi- · 
fi ue, om vista do livro em ue são lan :tdos 
os juramentos prestados perante essa Camara 
si Raym11ndo de .Freitas Fadi!h~ a·~ acha jura: 
men~a~o.em qualidade de ~o JUIZ de paz dest6 - . . 

E' o que •e evidencia ~o livro respectivo a que 
me reporto.-SecrGtam. da Camara Municipal 
do Rio Formoso, 28 de Janeiro de !885.-Eu 
Antonio José PjmentelJunior, secretario a es: 
c revi e assigno.-0 secretario, Antoni; Jose 
Pimentel Junior. 

Illm. Sr. Dr. juiz municipal supplente em 
exercício do termo do Rio Formoso.-0 bacharel 
Pedro Affonso Ferreira precisa. que V. S. lhe 
mande der pelo escrivão. Lima., i~dependente de 
ficar traslado no cartorro, a petição despachada 
por V. S., em que o s11pplica.nte requereu que 
fosse intimado o i 0 juiz de paz da mesa elei
tm·al do collegio de Una, commendador João 
Baptista. Castanha, afim de fazer recolher á 
secretaria da. Ca.mara. Munici ai dGsta cidade o 
ivro das actas a. e e1ção a que se proce:ieu em 

i de Dezembro ultimo. Nestes termos pede de-
ferimento.-E. R. M. · 

Rio Formoso, 28 de Janeiro de i885. -Pedro 
Affonso Fe1·?·ei1·a. 

EntregLte-se na fórma requerida. Rio For
moso, 29 de Janeiro de 1885.-Iiollanda Ca
'Oalcanti: 

Sella.m-se tres folhas. Rio Formoso, 30 de 
Janeiro de 1885.- O escrivão, M!guel Leo· 
poldo Lima. 
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Certifico que, em virtude do despacho retro 
em petil}ão fa.ço entrega· dos presentes autos 
á parte requerente, sem deixar traslado, do que 
dou fé. Cilada do Rio Formoso, em 30 de Ja
neiro de i885.-0 escrivão, Miguel Leopldo 

Entregue. 

Illm. Sr. secretario da. ca.mara muniei al do 
Rio Formoso.-0 bacharel Pedro A onso er
reira precisa. que V. S. lhe certifique, com 
declaração do dia e hora., si já. foi recolhido á. 
secretaria dessa cam.a.ra o livro das actas da 
eleição a que se procedeu no collegio eleitoral 
de S. Gonç:ilo de Una em 1 de Dezembro ultimo. 
Nestes termos pede defirimento.- E. R. M. 

Rio Formoso, 30 de Janeiro de 1885.-Pedro 
Afftmso Fe1·reira. 

Antonio José Pimentel Junior, secretario da. 
eamara municipal do Rio Formoso.-Certtfico 
que até agora, 10 horas da manhã, ainda não 
foi recolhido á esta secretaria o livro das actas 

verdade. Secretaria da Ca.mara Municipal do 
Rio Formoso, 30 de Janeiro de 1885. Escrevi e 

· -0 s ri A.ntonio l ose Pimen-
teZ ly,nior. 

Illm. e Exm. Sr. presidente da provincia. 
-José Maria de Albuquerque Mello precisa. 
para justo fim que V. Ex. se digne de mandar 
passar por certidão, extrahiBdo da a11thentica 
que foi remettida. á. Secretaria. do Governo, o 
teor da acta da organização da mesa eleitural 
que presidill a eleição para deputados provin-
ei~es procedida e~ ~. Gonçalo do Una, So dia-

1 ' 
Nestes termos pede deferimento.-E. R. M. 

Recife, 23 de Janeiro de 1885.-lose Maria 

Certifique-se.-Pala cio da presideneia de 
Pernambuco, 23 de Janeiro de 1885.-Barros 
Pimentel. 

Em cumprimento do despacho retro, certifico 
que a seta alludida. pelo peticionaria é do teo:o 
seguinte:Acta da. installaçllo da mesa eleito:oal 
da. parochia. de Nossa. Senhora da Purificaçito 
de S. Gonçalo do Una, para eleição de depu
tados provineiaes do 8° districto . Aos 19 dias 
do mez de Oatubro do e.nno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1883, reunidos 
ãs 9 hora.s da manhã: na sachristia da igreja 
matriz, de conformidade com a port:1ria do 
presidente da provincia. de 25 de Agosto do 
anno de 1881 da. parocbia. de Nossa Senhora da 
Purifica io de S. Gonçalo de Una, os "uizes 

e paz, e oa ous pr1me1ros supp entes no 
termo do a.rt. 99 ptincipio do regulamento, 
n. · 8213 de 13 de Agosto de i88!, expedido 
para execução ea lei n. 3029, de 9 de Janeiro 
ao mesmo anno, o primeiro dos referidoajuize1 
o commendador João Baptista Castanha, 
occupaodo a presidencia. da mesa., convi
dou de conformidade com o art. 98, principio, 
do dito regulamento : os dous juizes de 
paz imm~diatos os Srs . tenente-coronel 
João Antonio Alves da Silva e Raymundo 
de Freitas Padilha. e bem assim os dous pri-

meiros supplentes, o capitão José Basilio Ca.
mello Cavalcante e Antonio Felippe da Silva 
Moraes, afim de comporem, como de facto :ficou. 
composta, a mesa eleitoral, que tem de se pro
ceder nesta parochia. para tres deputados pro-• • o • • • 

conformidade com o officio da Camara. Muni
cipal deste termo, e po•·taria do Exm. presi
dente da rovineia; assim orga!lizada a mesa, 
e não ten o compareCI o e ettor a gum nem 
candidato, que requerer cousa. alguma. : de
clarou o mesmo presidente, concluídos os tra
balhos do organização da. mesl. e convidou a. 
reun.ir-se amanhã ãl!l 9 horas do dia, neste 
mesmo edi:ticio afim de proceder aos trabalhos 
da eleição; do que para constar lavrei nos 
termos do art. 99 § 2, do supra mencionado 
regulamento, a presente acta, em que commigo 
escr~vão de. paz ass~gnaram o Sr. juiz de paz 

M.anoel Chrisostomo de Lima escrivão de paz, 
a escrevi.-João Baptista Castanha (presi-

- · ·lva.-Ra -
mundo de Freitas Padilha.-José Basilio Ca
mello Cavalcanti.-Antonio Feliope da. Silva 
Moraes.-E' quanto pede o supplieante. Se-
cre ar1a. a prest enc1a. 
de Janeiro de 1885--0 chefe do arehivo. -Ro
dolpho Albuquerque Araujo. 

Pagou 3$024 de emolumentes, augm~nto e o 
imposto addicional de 5 °/0 • 

Secretaria da. presidencia de Pernambnco, 
3 de Fevereiro de 1885.-J oaquim Leocadio 
Viegas. 

Rio Formoso, 28 de .Janeiro de i885.- Ilbn. 
Sr. tenente coronel João Antonio Alves da 

Raymundo de Freitas Padilha, que ta.mbem fez 
parte da referida mesa, prestou juramento pe
rante a mesma em qualidade de 3° juiz de paz 
e si dease juramento ae fez especial menção na. 
respectiva act~; permittindo-me V. S. fazel' da 
sua resposta o uso que me convier. 

Com a mais distincta. consideração, sou de 
V. S. affectuoso criado e obrigado.- Pedro 
Affonso Forreira. 

111m • Sr. Dr. Pedro Affonso Ferre ire..
Respondo â sua carta : g_ue concorri para a or
guniz!lçio da mesa eleitoral do collegio de 
S. Gonçalo de Una, na qualidade de 2o juiz de 
paz, no dia 30 de Novembro de 1884, e neasa. 
occasiito tambem concorreu e íez parte da. 
meama mesa, o cidadão Raymundo de Freitas . . 

• 
tado, nem se juramentou nessa. occa.sião, assim 
como nenhuma declaração se fez na respectiva. 
acta a. tal respeito ; podendo V. S. fazer dessa. 
minha Tespos'r.a. o uso que lhe convier. 

O mais é ser, como sempre, de V. S. a.ttento 
venerador.-loao Antonio A. daSilva. 

Reconheço verdadeira a lettra e assignatur11o 
supra. de João Antonio Alves da Silva; dou fé. 

Rio Formoso, 29 de Janeiro de 1885. Em tes
temunho da verdade.- O tabellião, M igue~ 
Leopo~do Lima. 
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Rio Formoso, 28 de Janeiro de i885.- Illm. I cidadão Luiz Francisco pelo 20, o commendador 
Sr. capitão José Basilio Camello Cavalcante.- João Baptista Castanha e o tenente-coronel João 
Tendo V •• S. concorrido P!lra. a. organização da Antonio Alves da.. Silva pelo primeiro di~trieto 
mesa el~1toral do colleg1o de S. Gonçalo de da mesma. paroch1a. Nestes termos- P. deferi
Una., da qual fez parte, rogo-lhe que, a bem 'mento.-E. R. ~1.-Rio Formoso, 29 de Ja-

- ----.d&k-T.,.erdade, se digne deelaraP-me a · , · - ~-,.--------
ai o cidadão Raymundo de Freitas Padilila, que Antonio Floriano de Mello, alferes honorario 
tambem fez parte da referida mesa, prestou do exercito, cava.lleiro da. ordem de Christo, 
"uramento era.nte a mesma em ualidade de condecorado com as medalhas da ordem de 

o juiz de paz, e si desa~ juramento se fez Merrto e ravura. 1 ttar e a campan a. ger 
menção na respectiva acta; permittindo-me i do Paraguay, escrivão privativo de orphãos e 
V. S. fazer de sua resposta o uso que me;: ausentes, capellas eresiduos, primeiro tabelliio 
convier. publico do judicial e notas, escrivão do crime 

civel e annexos, por distribuição do termo do Rio 
Formoso de Pernambuco, por Sua Magestade o 
Imperador o. Sr. D. Pedro li, a quem Deus 
Guarde etc. 

nessa occasião tambem concorreu e fez parte 
da :mesa eleitoral o cidadão Ra.ymundo de 
Freitas Padilha, · ue não me consta tivesse 
m o JUramenta o, nem se JUramen u nessa 
<1ecasião ; assim como nenha.ma declaração se 
fez na respectiva acta a tal respeito, podendo 
V. S. fazer uso de minha. resposta como lhe 
convier. 

Engenho Conceição, 28 de Janeiro de 1885. 
Sou de V. S., attento venerador e servo.-Jose 
Basilio CameUo Ca'Oalcante. 

Reconheço ser verdadeira a lettra e assigna
tura de José Basilio Camello Cavalcante ; 
dou fé. 

Rio Formoso. 29 de Janeiro de 1885. Em tes
temunho .da verdade.- O tabellião publico, 
Miguel Leopoldo i ma. 

111m. Sr. juiz municipalsapplente em exer
cicio do termo do Rio Formoso.- O bacharel 
Pedro Affonso Ferreira precisa. que V. S. lhe 
mande certificar pelo escrivão por cujo cartorio 
correu a acção intentada por Manoel de Bastos 
Mello contra Octa.viano José de Figueiredo, o 
motivo por que deixou de funccionar na. mesma 
acção o SO juiz de paz do 2° districto de S. Gon
çalo de Una, Raymundo de Freit:ts Padilha.. 

Nestes termos pede deferimento. E. R. M. 
Rio Formoso, 28 de Janeiro de 1885.

Pedro Affonso Ferreira. 
Certifique-se. Rio Formoso, 28 de Janeiro 

de 1.885.-Hollanda Cavalcante. 

llim. Sr. escrivão Floriano de Mello.-0 
bacharel Pedro Affonso Ferreira. precisa. que 
V. S. lhe dê por certidão · verbo ad -verbum o 
teor da petição competentemente despachada á 
11. 7 dos autos na. acçio, que corre pelo cartorio 
de V. S. e intentada pelo capitão Manoel de 
Bastos Mello contra Octaviano Augusto de Fi
gueiredo, em que o advogado Antonio José 
Pimentel Junior allega não haverem juramen
tado, em qualidade de júizo de paz dos dons 
llistrictos de S. Gonçalo de Una,até ao dia 25 de 
Outubro do anno proximo passado, senão o 

Em vista dos autos de que trata o peticionario 
retro, certifico que a petição por elle men-

. , · or seguinte: Illm. Sr. primeiro 
juiz ã.e paz do primeiro districto de Una. O 
capitão Manoel de Bastos Mello, chamando a 

• • :- • o- ato d Fi u ir do 
para conciliar-se sobre o pagamento da quantia 
de 5:500$ e juros respectivos que lhe é devedor, 
succedeu averbarem-se ·de suspeitos o unico 
JUIZ Juramen o o s · · , 
actual deste districto. E como os demais nãc 
tivessem tambem se juramentado, o supplicante 
apre~;enta.ndo a V. S. a sua petição,reqp.er que se 
digne sobre ella proferir o seu deferimento. 
Nestes termos, espera receber mercê. Engenho 
llhetas, 25 de Outusro de 1884. O procurador 
Antonio Jose Pimentel Junior. Estava uma. 
estampilha de 200 réis devidamente iuutilisada. 
Cite·se para as 12 horas do dia terça feira. 28 

. • . . ~e 

engenho. Ilhetas, 25 de Outubro de i884. 
Castanha. E mais se não continha. em a. dita. 

t · - e des acho a ui extra h ida. r eer-
tidào .,erbo ad-'Oerbum. do proprio original a 
:fi. 7 dos J."eferidos autos, aos quaes me reporto, 
em meu poder, afim de extrahir a.pre~ente cer
tidão que conferi e está conforme. Dada e pas
sada nesta cidade do Rio Formoso aos 30 de 
Janeiro de 1885. Eu, Antonio Floriano de 
Mello, escrivão o escrevi e assigno. 

Rio Formoso, 30 de Ja.neiro de i885.-0 el
crivllo Antonio FloritJ.no de Mello. 
. H D.- Gamelleira, 30 de Jnneiro de i885. 

- Illm. Sr. capitão Joaó Basilio Cllmello Ça.
valcante. 

Conshndo-me que V. S. , que fez parte da 
mesa. eleitoral do eollegio dEl S. Gonçalo de 
Una, na eleiçito a. que se procedea em 1 de 
Dezembr~ ultimo, só a.~ora, a 27 do corrente 

' ' se digne declarar-me si isto é exacto e o mo-
tivo por que assim o fez ; permittindo-me 
fazer da aaa· resposta o uso q_o.e me convier. 

Com a mais distincta cons1deração, sou de 
V. S. attendo venerador e criado.- Pedro 
Alfonso Ferreira. 

Illm. Sr. Dr. Pedro A:ffon~~ ·Ferreira.-Res
pondendo -á sua prezada. carta, tenho a dizer 
a V. S. que é exacto ter eu feito parte, como 
um dos mel!larios na. eleição a. que 1e procedeu 
no dia 1 do mez de Dezembro ultimo, no col-
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Iegio de S. Gonçalo de Una, e qu~ só assigne7 • em consequ~ncia de incomt;nodo de s~ude, o 
a. respectiva. acta na manhã do d1a. 27 do eor1 I que. por offic10 no mesmo dza. 7, lev6I ao co
rente mez, por ter vindo a minha. casa. o io nhecimento do presidente da. referida junta.; 
juiz de paz João Baptist'l Castanha com o as authenticas dessa eleição foram remettidas 
livro das actas me pedindo p::1ra eu assigna.r ~ ao presidente da junta apuradora no dia 8 do . . . .. . . . 
eleição~ por não me ser apr·esentado ; é quanto 
tenho a. responder a V. S., que poderá fazer o 
uso da minha resposta para. o ue lb.e convier, 
e JUrarez s1 prec1so ôr. 
· Sou com estima. e consideração. de V. S. 
attento venerador e criado.- José Basilio 
c amello c avalcantc. 

Engenho Conceição, em 31 de Janeiro de 
i885. 

Reconheço as firmas retro e supra declaradas 
por dellas ter verdadeiro conhecimento, dou 
fé. 

Em testemunho de verdade, o 2° tabellião 
publico da villa. de Game !eira, 3i de Janeiro 
da 1885.- Herculano A1ttonio da Silva Gui· 
marãcs. 

atava. o stgna pu tco a t9. e tão. 
N. 12.-So districto.-:-A noticia, que, sem 

indagar, teve o Sr. Dr. Pedro Affonso, de que 
a mesa o co egxo e et ora e • onça. o e 
Una se constituíra irregularmente com tres 
juize3 de paz não jnramentados, não é verda-
deira. . 

A authentica dessa eleição ji se acha na se
cretaria. da presidencia, e a que o meu col_lega 
Dr. Constantino Braga. me confiou, já devolvi. 

Não ha., pois, embaraço para. que se possa. 
extrahir qualquer certidão. 

Em oecasião opportuna demonstrarei até á . .. . - . . 
' trieto, corretl sem a minima falta e que o di-

ploma, que me foi conferido, com vantagem 
não se oderà contestar •. 

A' margem a pretendida falsificação com 
animo de prejudicar-me, e que não foi levada a 
effeito, nada houve que mereça discu;;são séria. 

Bast~ pot· hoje. 
Recife, 30 de Janeiro de 1885.- Gaspar 

Dnemond. 
Palmares, 30 de Janeiro de 1885.-lllm. 

Sr. Dr Francisco Manoel \Vanderl.ey Lins.
Tendo sido V. S. · presidente da mesa. do colle
gio eleitoral de Ga.melleira. na. eleição a. que 
se procedeu em i de Dezembro ultimo, rogo
lhe'que se digne declaral'-me a.o pó desta, .ei 
fez parte da junta apuradora. que funccionou 
em Pn.lmares no dia 1 do raferido mez, e si 
forneceu á. mesma junta. a authentiea da elei· 
çio da.quelle collegio ; permittind~-me fazer . 
mais distincta. conside~ação.-Da V. S.- P. 
afi'ectuoso collega e amigo.- Pedro Affonso 
Ferreira 

Dlm. Sr. Dr. Pedro Affonso Ferreira..- Na 
qualidade de 1° juiz de pa.z, presidi a mesa do 
coUegio Pleitoral desta parochia de Nossa Se
nhora da Penha de Gamellaira na eleiÇão à que 
se procedeu no dia. 1 de Dezembro proximo 
passa:io, deixando de fazer parte da. junta apu
radora deste 8o districto, a qual funccionou na 
cidade de Palmares no dia 7 do mesmo mez, 

.., 
sa. eleitoral deste collegio, conforme o certifi
cado da, agencia do correio, o que tudo affirmo 
ser ver jade e 'urarei, se fôr necessario. 

· e . azer desta. o uso que e approuver. 
Sou com toda a consideração e estima.- De 
V. S.- Affectuoso! collega e amigo.- Fran
cisco Manoel Wan.del·ley Lins Junior-Ga.
melle'ira, 31 de Janeiro de i885. 

Reconheço as firmo retras declaradas por 
dellas ter. verdadeiro conhecimento, dou fé. 
Ern testemunho de verdade H· T. S . G. 2° 
tabellião publico. Villa de Gamelleira, 31 de 
Janeiro de 1885.- Herculano 'l1heotonio da 

" Gamelleira., n:3. eleiçito a que se procedeu em 
1 de Dezembro ultimo, rogo-lhe que se digne 
declar3or-me· ao <i desta em ue dia e de ue 
modo . encaminhou a authentica da eleição 
daquelle collegio a. junta apuradora que func
cionou em Palmares a 7 do referido mez ; per- · 
mettindo-me fazer de sua. r~sposta o uso que 
me convier. Com estima e consideração sou
De V. S. -attencioso crialo e obrigado.- Pe
dro Affon.so Fcr1·eira 

111m. Sr . . Dr. Pedro Affonso Ferreira..
Cnmp1·e-me .responder a. V. S., que a authen
tica da lei -o havida. n s c lle io no dia. 
1 de Dezembro do anno proxiw.o findo, cuja 
apuração tivera logar em Palmares à 7 do 
mesmo mez e anno, foi remeLtida. por mim 

. i ' iv .j· 
de direito e presidente da junta. apura.doro. 
da.quella comarc:1, no db 8 do referido mez 
e anno, por meio da registro na agencia do 
corre·io desta villa. de cujo recibo estou da 
possa; o que jurarei, si preciso fôr. 

Póde V. S. fazer desta minha. re~posta o uso 
que lhe a.pprouver . Villo. da Gamelleira., 3l de 
Ja.11Piro de 1885.-De V. S. attoncioa:> criado o 
obrigado. - F1·ancisco Antonio ele Meira 
Lima, 

Reconheço as firmaR retro e anpra. declara.dn.1 
por dollas ter verdadeiro conhecimento e dou 
f<i. Em testemunho de verdade H. T. S. G. 
2° tabellião publico. Villa. de Gn.mellera., 31 
de Janeiro de 1885.- He1·culcmo Tl1eotonio 
!la Sil"'a Guimart%es. 

u tca- rma. - Anno do naaeUDento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1885, aos 30 dias 
do mez de Janeiro do dito anno, nesta villa de 
Gamelleira, termo da coma1·ca. da Escada, pro
vincia de Pernambuco, em meu cartorio, pe
rante mim ta.bellião, coJD.pareceu o Dr. Pedro 
Affonso Ferreira, proprieta.rio e morador o() 
engenho Japaranduba, do termo e comarca de 
Palmares, e disse-me que. tirasse a publica
fórma do certificado que por ella .foi apt'esen
ta.do. o qual é do teor seguinte : - Certific.ado 
n. 26, de um officio que se rematte para o cor· 
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reio ~e Pa~a.r~s~ no valor de, ao Sr. Dr. Con-l· aquellea que a. meu favor cont~ibuiram com 
stat?-tmo Jose ~1~va. Braga, de quem receberá. sacriticios de commodos e interesses. 
ree1bo. Admm1stração do Correio de Pernam- . . . . 
buco, 3 de Dezembro de 1884.-Cicilo dos San- · Assrm co~o. no foro ClV:tl_ e em todas as es7 
tos. E mais se não continha em mencionado pher_as do d1retto. a pretençao da.~ fo_rmulas e 

, _ poss1vel e permltte recursos api"opriados, por 

signei com 0 publiéo si.gnal de que uso e é 0 se- eleitorado. Taes fo~w.ulas são, umas substan
guin te - HT SG. Em testemo nho de verdade. ciae~, ou t:ras sana v eis ; não dev.en~o ser igual 
Villa da Gamelleira., 30 de Janeiro de 1885. _ o rtgor com que cumpre repnm1~ sua inob-
0 2u tabellião publico Herculano Theotonio da servancia. A apr·eciação do seu valor depende 
Silva Gttimarães. das circumstancias. 

Illm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca de 
Palmares. 

O bacharel Pedro Affonso Ferreira precisa 
q?e . . ma~ · e o a e 1ao 1 va. •ragoso, a 
viSta do seU: hvro de notas, C·3rtifi.car por onde 
ou porque titulo se fez a apul.'ação dos votos do ,, . . . 

o 
u~tin;o na ebiç~o para deputa:lo ger·al por este 
d1str1cto proc~d1da no dia {o do mesmo rnez. 
Nestes termos ede deferimento. E. R. M. 
Pa.Lmat•es, 1 de Janeiro de it> o -Pedro 
Affon_so Ferreira. Certifique o que constar a 
respe1to. Palmares, 2 do Fevereiro de i885. 
-Braga. 

.Certifico que a junta apuradora. deste So dis
tncto fei'. a contagem dos votos do colle.,.io da. 
Ga.~~lleit·~, para. a eleição. n qlle se ref~re o 
petrc•onar1o, por um·~ ceJ•tidão a.nthentica.da. das 
a.ctas dos trabalhos da mClsa eleitoral do refel"i-

.,.· d G m >11 i e idão esta ue 
foi apresentada á junta pelo eleitor e tabeliião 
d~ Go.m~lleira. João Baptista. da. Rocha Paz de 
L1mn, v1sto nlío ter sido recebida n.tó ao dia. e 

ora. a u aç o s a. 't , a 
pec~lVIL authentic:1. daquelle collegio, conforme 
tudo consta do meu livro de notas e folhas 69 
do iue dou fé. Palmares, 2 de Fevei.'eiro d~ 
188J.-0 tabcllião, Ctwodio Fteres d" Sil·va 
Fragoso, 

Reei!~:~, 28 de Janeiro de 1885.-Do p't'esidan
te da provincia. Ao Dr. Pedro Affonso Ferreira., 
2° aubati~uto do juiz de direito é o juiz muni
pai Sorinhaom. Na falta. deste auppleitte do 
Rio Formoso o dcpoil5 os de Set•inhaem. Esgo
tados recorrerá aos vereadores da ca.ma.ra. do 
Rio Fot•moso. 

lllm1. e Exms. Srs. presidente e membros 
da t~~o commissão de inquerito. 

Tendo enviado á CO:mara dos Sra. Deputados, 

modo irrecusavcl aquella. vontade. 
O 8'> districto de Pernambuco conta cerca. de 

1300 eleitores, dos quaes concorreram á. elei
ção 851. tendo obtido o meu competidor ape
nas 10 votos ch maiol"ia, segundo a somma feita 
pela j11nta apuradora que lhe conferiu di-
ploma. · . 

A principio, chegttei a persuadir-me de que 
o triumpho obtido pel.) .m~u co~petidor era 
l • o ' • 
elle promoven a. requisição desse diploma, que 
lhe foi e~pedido sete dias depois do das elei-
- ' ·~ · r ra tivesse na 

posse das autn.enticas de todos os collegios elei
torves (documentos ns. 1, 2, 3, 4 e 5) despertou
me suspeitas que procurei tirar a limpo. 

Com effeito, antes mesmo de d:\r passos neste 
sentido. chegou-me a. noticia de que a mesa. 
do collegio eleitot•a.l de S. Gonçalo de Una fõra. 
constituída irregulal'mente com juizes de paz 
não _jura.m~ntados. Então, reque1•i certidão da. 
authontica daquelle coll~gio,a qual não foi en
contrada na séde do. junta apuradora, nem na. 
secretaria d:1. presidencia da provincia, e nem 
o· livro das actas da eleição havia ~:~ido re
colhido á secretaria d& cama.ra municipal 
( doí!umen~os n. 7 e 8). 

Em vista. disto dirigi-me a cidade do Rio For
moso, onde. a. despeito de muitos embara.ços, 
procedi na diligencias eonstantea dos doeamea-
tos ns. 9, 10, ii, 12, 13. i4, 15 e 1.6. 

Desses documentos verifica-se que o cidadão 
Raymundo de Freitas Padilh~ não est6va jura
mentado quando concorreu, em qualid.1de Je 3o 
juiz de paz, para. a. in ~talação da. mesa eleitora 1 
do collegio de S. G mçalo de Una; e que o 
president~ daquella mesa não havia recolhido, 
até ao dia. 30 de Janeiro pa.ssa.do. o livro das 
actas á secretaria da camara. municipal, sem 
duvida para evitar que delle fossem exw~hidas 
certidões. · 
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Ainda de outras nullidades se acha. inqui
nada aquella. eleição, como demonstrarei na 
discussão oral. 

O meu competidor teve no collegio de S~ José 
de Agua Preta, um voto tomado em separado 

consta da respectiva acta. 
Esse voto deve ser annullado pz:ra. o caso do 

2° escrutinio. A cedula aberta· está. nas 
mesmas condições que sedula assignala.da. por 
que pode ter sido assim propositalmente col
locadr. na urna, além de que faz desapparecer 
o segl'edo do escrutinio, que é um dos meios do 
processo eleitoral. 

Assim. a.nnullada. a eleição do collegio de 
Una e este voto, :ficará o meu competidor sem 
maioria· absoluta e sujeito a 2:> escrutinio, ainda 
mesmo sendo computados esses votos para de
termina.Ne o quociente eleitoral, conforme 

ppor unamen e emons rarei. 
Portanto, espero que sPja. recebida para os 

seus devidos etli~itos esta. contestação. 

Pernambuco, l!0 districto, S .Gonçalo de Una 

Acta da formação da mesa eleitoral da paro
chia de Nossa Senhora da Purificação e S. Gon
çalo do Una, para. eleição de um deputado 
geral partencente ao 8J districto da provincia. de 
Pernambuco. Aos 30 dias do mez de Novembro do 
do nasc.imen.to d.e Nosso Senhor Jesus Christo 
anno de 1884, reunidos, às 9 horas da manhã, 
no consistorio da igreja matriz de Nossa Se-. - . . 
afim de se proceder á eleição para um depu
tado geral p "lo 8° districto da provincia de 
Pernambuco os · uizes de az e os i 0 e ·4o su 
p entes, nos termos do art. 99, principio do 
regulamento n. 8213 de i3 de Agosto de 1881, 
expedido para execução da lei n. 3029 de 9 de 
Janeiro do mesmo anno, o primeiro dos juizP.s 
de paz, o commendador João Baptista Castanha, 
oecupando a presidencia da mesa, convidou, de 
conformidade com o art. 98 principio do dito 
regulamento, os dous juizes de paz immediatos, 
os Srs, João Antonio.Alves da Silva. e Ray
mundo de Freitas PaJilha., e bem asaim o fo 
supplente capitão José Basilio Ca.mello Caval
cante e o 4o supplente tenente Serafim Igna
cio Paea Barreto; foi convidado este em razió 
de terem faltado, por moti?o justo, os 2) e 3' 
auppleotes. por estes terem officiado, ficou con
stituida. assim a mesa eleitoral. Assim organi
zada a mesa. eleitoral, o candidato Pedro Af-

re1ra apresen ou pot· escr1p o ao res
,pectivo presidente para seu fiscal no proce~"ao 
da eleição, como lhe permitte o art. 131 do 
dito regulamento, o eleitor Leandro Ca.va.lcante 
da Silva Guimarães, e, tendo sido apresentado 
para :fiscal, por parte do candidato Dr. Gaspa.r 
de Drummond, o eleitor Pedro Theophilo Mar
ques da .Silva, pelos eleitores Francisco Mendes 
Bandeira e outros, constantes do abaixo assi
gnado que apresentaram, cujos :fiseaes foram 
aceitos pela mesa. E por esta fórma declarou 
o mesmo presidente concluidos os trabalhos da 

organização da. mesa e convidoa. a reunir-se 
amanhã, á.s 9 horas do dia, neste mesmo edüi.
cio, afim de procejer-se aos trabalhos da elei

. ção, do que para constar lavrei a presente acta. 
Eu, Manoel C!u'ysost?mo de Lima, «;scrivão de 

I t 

mais membt·os da mesa, Joào Baptista Casta
nha, presidente, João Antonio A,lves da Silva, 
mesario Serafim I nacio Paes Barreto mesa-
rio, José Basilio Camello Cavalcante, mesario. 
Ra.ymundo de Freitas Padilha. 

Acta da eleição de deputado á Aasembléa 
Geral, procedida na parochia de Nossa Senhora 
da Purificação e S. Gonçalo do Una, perten
cente ao 8' districto da. provincia. de Pernam
buco.Ao 1° dia do mez de Dezembro do anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1884, no consistorio da igreja matriz de Nossa 
Senhora. da Purificação e S. Gonçalo ~o Una., 
esi na o para os a os e a par · 

para eleição, reunida, ás 9 horas da manhã, a 
mesa eleitoral, composta do Sr. commendador - . ' . 
dos Srs. tenente-coronel João Antonio Alves 
da Silva, capitão José Basilio Camello .Ca
valcante, tenente Sera:fim Ignacio Paes Bar-
re , comm1go aymun o 3 .re1tas l

lha, designado para sjrvir de secretario 
como mesario, occupando o primeiro a cabe
membros da. mesa, 1iscaes e eleitores pre
sentes João Baptista Castanha, presidente9 

Raymundo de Freitas Padilha, secretario, João 
Antonio Alves da Silva, mesar1o,Se:ra1im Igna
cio Paes Barreto, mesario, José Basilio Ca
valcante, mesario, Pedro Theophilo Marques 
da Sil:va, :fiscal, Pedro Accioly Santiago - . . . . ' Rogaciano Bispo de Faria, Antonio de 
Freitas Padilha, Joaquim Pedro Ferreira, Ma-

l rstmd · 
cimento dos eleitores, que compareceram e vo
taram para eleição de um deputado geral pelo 
So distl'icto da provincia de Pernambuco, nesta. 
parochia de Nossa Senhora da · Purifi.caça:o e 
S. Gon~alo de Una, e para constar fiz este ter
mo e a.ssignara.m. Eu, Raymundo de Freit&l 
Padilha, secretario, o escrevi e aasigno Joio 
Baptista. Cashnha, pt'esidente, Raymundo de 
Freitas Padilha, secretario, Joio Antonio AI• 
ves da Silva., mesario, Sel'a:fim Ignacio Pael 
Barreto, mesario, José Ba.zilio C ,mello Caval• 
cante mesario, André Alves da. Silva., Padre 
José Porfirio Gomes, Roga.ciano Bif!IP.G de Fa
ria, Raymundo de Freitas Padilba, Franciaeo 
Pereira de Farias, Joaqui:n Pedro Fcrreil'a, 
Joio Candido dos Santos, Joll:o Caneio Cavai• 
cante, Antonio Joaé doa 'An'oa. José Ba.zilio 
C~J.mel o Cava eante, Pedro Camello Cavalcante 
de Lima, Antonio SanLiago Ramos, Dr. Manoel 
Xavier Paes Barreto, Paulo Francisco de Al
buquel·que, Manoel Vicente de Hollanda Caval
cante, Sebastião Bourbon de Holland11. Caval
cante, Aquilino Antonio da Silva Moraes, Joa.
quim. Pires Pessoa de Mello, João Lins Ma
chado, João Baptista Castanha, Alexandrino 
Pereira. Mendes, Bernardino Alves Mocha.do, 
Thomaz de Barros Mello, Caetano Fernandea 
de Hollanda Souza, Estevão Buarg,ue Tost, 
Francisco de Paula. Cavalcante e S1lva, Joa-
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quim Elviro Alves da Silva~ Francisco Anto
nio Bandeira de Me.t<.>iros, Sidronio Raymundo 
de Lima, Theotonio Teixeira da Motta, Antonio 
Mendes Bandeira, Antonio de Albuquerque Ho
lantla Cavalcante, Antonio Bernardo da Lima, 
Padre Christo':ão do ~ego Bar=o.s, Francis~o 

. , 
mento, Jose Ignacio de Macedo Lima, João Ali
tonio Alves da Silva J:•nior, Joaquim Fr;ln
cisco de Mello João Antonio Alves da Silva 
Manoel Chrysostomo de Lia1a,. Manoel Alves 
Moreira, Manoel Mendes <le Souza~ Pedro 
Franci.;;co de Moraes, Sebastião Jo'sé de Lyra, 
Serafim Ignacio Pa~s Barreto, Herminio Tra
jano Callado, Manoel Jocelino Santiago, Mi
guel de Vasconcellos Lins, Pedro Cavalcante 
de Albuquerque Uchôa., Sergio Affonso de 
Mello, Antonio José Gomes de Souza. Apolonio 
da. Rocha Holbnda Cavalcante. João Fran
celino Cavalcante de All:>uquerque, Jo;;é de 

en onça. o ego arrol!!l, tnz 1<ranc1sco a .. 
valcant~ de Albuquerque, Manoel Affonso Fer
reira, José Rozeno de Barros Lins, Manoel de . . 

' o ' Antonio Lopes da Fon1eca Lima., José Luiz Ca.-
mello Pessoa. de Mello.Ma.noel Bern~rdodeArau
·o Manoel Francisco joro-e João deBarros Wan-
derley, Manoel de Barros '\V~\nderley, Trajano 
José Ba.rboza, Felix: de Oliveira Machado, Il
defonso de Olivera. Machadó,José Pinto Ferreira, 
Ricardo de Oliveira Machado. Pacifico Fernan
des Bandeira de Mello,Pe:iro TheophiloMarques 
da Silva, Manoel de Oliveira Lins, Antonio 
de Freitas Padilha, Josá Joaquim Alves da Silva. 
Termo de. declaração do numero . da elei
tores que compareceram, votaram na presente 
eleição e escreveram seus nomes neste livro. 
- o 1a. o mez o ezen1 ro e b • a
vendo comparecido e votado 76 eleitores que 
escreveram seua ·nomes neste I~vro, ma.ndou . a. 

' I ' 

gnado, o que para conet:lr fiz este termo. E eu, 
Raymundo de Frcit.n.s Pa.dilha, secretario o 
eserevi.-Jo&.o Bapti>ta. Castanha, presidente ; 
Ra.ymundo de FreitA.s Padilha, secretario ; João 
Antonio Al\'es <la Silva, mesario; Serafim Igna
cio Paes Bs.t•Nto, mesario ; Josó Bazilio Ca
mello Cavalcante, masririo. E ma.is se não con
tinh:J. na. dita acta. da eleição, termo e relação 
dos eleitol'CS trnnseripto;;; dQ proprio original. 
E ou, R.a.ymundo de Freitas Padilh~, secreta· 
rio, subscrevo e nssigno .-J oao Baotista C as
ta11Tuz, pt·o~ident~. - ..Raymundo 'llr: F1·eitas 
Padilha~ secreta.rio.-lot!o .A.ntonio 1lltes da 
Silva, mesario.- José Basilio Camello Ca
valcante, mesario. -S(wafim Ignacio Paes 
Barreto, m~sario.-Está conforme com o pro-. " . . '. :- . 
e concertada sem causa. que duvida faça, do que 
dou fé, aos 5 dias do mez de Dezembro de :1884. 
E eu, Manoel ChrysoiJtomo de Lima, escrivão 
de paz,subscrevo e assigno em publico e raso do 
que uso.-Em testsmunho de verdade.- O es
crivão publico • . ilf anoel Cl~rysostomo de Lima. 

Acta. da organização e installação da mesa 
eleitoral da pa.rochia de S .. Tosé da Agua. Preta 
para recebimento d~ votos para del_3utado á 
Assembléa. Gelai Legíslativa.-Anno do Nasci
mento dê Nosso Senhor Jesus Christo de 1884, 

V. I.-52 

aos 30 dias do mez de Novembro do dito anno, 
no paço da Camara Municipal desta. Villa de 
Ag-ua Preta, termo do mesmo nome, comarca 
de Palmeiras, provincia de Pernambuco, loga.r 
designado para se . proceder a. eleição para 
deputado á. Asaembléa Geral Legislativa, pre-- . ..... ... 

drigues da Costa Lima, 1 o juiz ~e paz des~ pa• 
rochia de S. José da. Agua Preta., não tendo eom

'lrecido o se"'ando vota:io Thimotheo Daarte de 
Albuquerque Maranhão, e os demais votados 
Francisco Xavier Lopes e Manoel Theodoro da 
Rocha e os jmmediatos Erneato Meliano da. 
Silveira Lessa, Marcolino Evaristo da Rocha~ 
Manoel da Rocha Lins, Candido Paz de Luna~ 
tendo recebido participação de todos, de não 
poderem comt>arecer por se acharem doentes ã 
exccpção do immediato, to:ics os cidadãos aeima 
declarados, a saber : Thimoleão Duarte de Albu
querque Maranhão, Francisco Xavier Lopes, 
l anoB eo oro a oc a e os unme 1a. os r
neilto Meliano da Silveira Lessa, Marcolino 
Evaristo da Rocha) Manoel da Rocha. Lins e Ca-

. o. . 

fallecido e os demais, por teram communicado 
na fórma da lei não puderam comparecer por 
se acharem doentes · o residente da mesa, de· 
pois o ter recebido as participações ec ara as 
.o.a fórma do art. 98 do decrecto n. 8213 de i3 
Agosto de 1.881, nos §§ 2° e 3°. Nomeou o ci
daàão Manoel ViriSiimo do Rego Barros, para 
substituir o 2' juiz de paz e Tiburtino Dias Fer
nandes, plra. substituir o 3o juiz de paz, e Jos!S 
Epaminondas Rogerio e Sizenando Sergio dos 
Santos, para substituirem os doua immediato~ 
na ordem em que são colloca.dos, os seus nomes 
em substituição dos ditos jui:l:e.s da paz e s~us 
1mme xa. os, e presen s os Cl a a s -
nadoi, pt·ehenchida.a todas as formalidades 
legaes~ ficou insta.lla.da a mesa, de que tudo 

vai assignada. pelo juiz de paz, pre1idente.e 
mais membros,doque dou fé. Eu,Luiz de França. 
Montiero, esct•ivão; o escrevi.-Fabio Rodrigues 
da Costa Lima, p1·esidente da mesa, Manoel 
Virisaimo Rego de Barros, secreta.rio,,Tiburtino 
Dias Fernandes, José Epaminandas" Rogerio, 
Sizenando Sergio dos Santos. 

Freguezia de Nossa Senhora do O' do Altinho 
2 de Dezembro 1884. 

111m. e E:Im. Sr.-Passo as mãos de V. Ex. 
as cópias de que trata. o art. i5t do Decreto 
n. 8213 de 13 ae Agosto de 1881. 

Deus guarde a V. Ex.-lllm. e Ex. Sr. Dr. 
Sancho de Barros Pimentel muito digno presi· 
dente da provincia. de Pernambuco.~i· 

ermme a::e ra a ' ~>a, Jlllz e • • 
dente da. mesa eleitoral. 

Acta da organização e installação da. mesa 
eleitoral da. parochia de Nossa Senhora do O' do 
Altinho, para a eleição de deputado á. Assem· 
bléa Geral.-Anno do nascimento de Nosso Se· 
nhor Jesus Christo de i884,sos 30 dias do mez de . 
Novembro dó dito anno, no corpo da. igreja ma
triz, logar destinado para. os trabalhos eleito
raes desta parochia., ás 9 horas da manhã, pr~ 
sentes o capitão Gailhermino Bezerra da. Silva, 
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capitão Francisco Ca.va.lcarite. de Albuquerque, dente Francisco Cavalcante de Albuquerque, 
considerados como juizes de paz· primeiro e se- mesario Brazilia.no Barros Correia, mesario, 
gundo votados, por haver sido eliminado o te- Antonio Alves da. Costa. Couto, mesario, 
nente-coronel Braziliano de Ba.r1·os Corrêa, que João Francisco de Azevedo Silva, mesario. 
exerce actua.lmente emprego publico incom-. ... .. . .. . 
nação esta já feita. peL1. lllma. Camara Muni- reira. de Barros, Antonio Florencio de Mello. 
cipa.l; presentes tambem o tenente João Fran- Antonio Gomes Ribeiro, Antonio Themoteo de 
cisco de Azevedo Silva, alferes Antonio Alves Andrade, Braziliano de Barros Correia, Dionysio 

a. s a. ou o, erceuo e quar o 1mme 1a oa o ngues aco ma, ranc1sco av can e e 
em votos ao 4° juiz de paz, à vista das partici- Albuquerque, Francisco Xavier de Barros, 
pa.ções recebidas por escripto dos juizes de paz, Guilhermino Bezerra da Silva, Joaquim Fio
terceiro e quarto votados, Severino Gomes da. rencio de Mello, padre José Vaz Guiteres, Ma· 
Silva e João Ferreira de Moraes e ainda do pri- noeJ Satyro de Bat•ros, Pedro Alves da. Costa 
meiro e segundo immediatos em votos ao 4° Couto, Antonio do Couto Pacheco, lzidoro Alves 
juiz de. paz Ferreira. de Moraes, os quaea nas de Mello Couto, · Clementino Rodrigues dos 
referidas commúnicações declararam não poder Santos,Agostinho Cavalcante de Albuquerque, 
comparecer por motivo de molestia. o supra.- Alexandre Ferreira. da Silva, , Antonio Gou
mencionado capitão Guilhermino Bezerra da çalves de Souza, João Manel de Oliveira, Ma-. ... . - , . 

. ' I ' 
locada no logar destinado aos trabalhos eleito- Barrt·os Rego~ Antonio Alves da Costa Couto, 
raes desta. parochia., declarou que se ia proceder Anto:tio Luiz S. Meira, Manoel Antunes da 
á or aniza ão da mesa. ue m de r · i ir a s Sil a lexan rin arros a · · 
trabalhos da eleição de deputado á Asliembléa Manoel de Oliveira, Francisco de Paula Silva, 
Geral, marcada para. o dia de manhã, e desi- Severino Gomes da. Silva, Clementino Xavier 
gna.ndo, na qualidade de presidente da m.esa, o de Olinda, Leonardo Firmino de Sobral, Fran-

. a · · · , · o ri u s 
Correia para servir de mesario, na falta dos 3° e da Silva, José Joaquim Florentino Mendes, 
4° juizes de paz, que deixaram de comparecer. Antonio Claudino ::;oqral, Francisco Teixeira 
E como assim ficou dito, declarou logo o mesmo Calado, Antonio Alves do Couto, Estevão Fer
presidente organizada. e installada. a mesa elei- reira. Calado, Francisco Nicolau de Macedo,João 
tora!, que tem de presidir a. referida eleição, Ferreira de Moraes, Jo~~quim Nonato de Mace
tendo tomado assento todos os membros da. do, Manoel Francisco Pipoca, Alvaro Xavier de 
dita mesa, e vem a ser os seguintes Srs. : capi- Moura, João Ignacio da Silva, Pedro José Ma
tão Guilhermino Bezerra da Silva, juiz de paz, cedo, Antonio .Bezerra Maduro, João Franco 
f o votado, como presidente ; e como mesa.rios : de Azevedo e Silva, Alvaro de 'Lima. Freire, . - . .. - . 

. ' 
que, 2° juiz de paz; tenente-coronel Braziliano Zeferino ;aa Silveira, Felippe Moraes Bezerro 
de Barros Corrêa, em substituição aos juizel5 de de Andrade, Francisco Bezerra de .Mello 
paz que faltaram, e, finalmente o tenente João Francisco Xavier Correia. de Sá João Alves 

ra.nc1sco e Azevedo Silva , Antonio Alves da da. Costa Couto, João Felippe da Silva, 
Costa Couto, 3° e 4° immediatos ao 4' juiz de JoãoFrancisco da Silva Tenorio João Gui
paz, os quaes passaram a occupar o logar de lherme do Azevedo Lira., Joaquim de Madeiros 
1° e de 2° immediatos ao 4° juiz de paz, em Lira, José Casemiro, Alves Bezerra, Luiz Mi
virtuda de haver entrado para a lista dos juizes guel Gon:es dos Santos, Manoel Cordeiro da. 
de paz João Ferreira de Moraes, que primiti- Silva Barros, Manoel Estevão de Andrade, Ma
vamente era. o primeiro immecliato, e ue haver noel Rufino Cardoso, Theotonio de Aguiar
f&llecido Francisco Alves do Couto Rubem. que Rufino Jose Cardoso, Severino José de Lira , 
era o segundo immediato; no mesmo acto foram Silva, Francisco Gomes da Silva,Antoiiio Fran
a.pre!lenta.das, por escripto, i mesa as nomea.- cisco da Silva, Joaquim Antonio Correia. de 
ções de fl.scaes, pelos candidatos, pelo eleitot· Vasconcellos, Miguel Francisco Barboza, An
Francisco Xavier de Barros por parte do can- tonio Fert·eira da Silva, Feliciano José de 
didato Dr. Ulyaaea Machado Pereira Vianna, na Torres Galido, Iriquio Brunne da Silva, João 
pessoa do eleitor João Francisco da Silva. Te· Ma tullino de Assumpção, Jose· Genario Correia 
notio, e pelos eleitores Joio It'raneisco de Aze- r e S:i, Manoel de Azevedo e Silva., Antonio 
vedo Silva, Felippe .Moraes Bezerra de An- Bezerra de Andrade, Juvencio de Barros Correia 
d~ade, Isidoro Alves de Mello Couto e Fran.· José Pereira de Suc0na João Pereirã de Sobrala. 

1 o e e1 a, -por parte o can 1 ato José Rodt•igues Duro, Manoel Joaquim Ramos, · 
Dr. Francisco de Assis Rosa. e Silva na pessoa. Romão de Souza. Duro, Thimoteo José de Aran
do eleitor Pedro Alves da Costa. Couto; e nada da, Miguel Joaquim Bazerra de Andrade, 
%Il&.is havendo occorrido, declarou o mesmo juiz João Theotonio de Sobral, Firmino Simão 
de paz, presidente da mesa eleitoral, que de Mello. Apolinario Olympio de Barros, Fran
amanhã~ ·· á.s 9 horas da. manhã, neste m es- cisco Gomes de Barros, João Cardiar de 
mo. I2gar, daria principio aos trabalhos da Boaventura, Joaquim Claudino da Silva, José 
ele1ç.ao, e m,!l-ndou lavr~r a presen.te acta, e, Joaquim da Luz. Manoel Joaquim Segundo, 
depo1s de hda, a ass1gnou com os mais Manoel Martins de Andraãe Sebastião Mar
membros da ~sa. Eu, Antonio Jo~quim de ques Evangelista, Antonio' Rodrigues Duro, 
Ma.cedo, . esertvao de p~z, · ~ .escreVI. - Gu~- j João José de Macena, José Francisco Mario, 
Guilherme Bezerra. da. Silva JUiz de paz pres1- Vital Lopes Frazão, Germano Alves de Aze- ·· 
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· vedo, José Pedro da. Silva Gonçalves, Pe- por estar feíto em apponso com . a eópia
dro Antonio da. Silva, Antonio G.-egorio Bezer- das actas que têm de aer remettidas ao 
ra, Manoel Pereira da. Silva, João Maria. do presidente da Ca.mara. dos Deputados. Obser
Naseimento, Manoel Maria do Nascimento,. vando-se Então o disposto nos arts. 140 e i47 
Apolinario de Lima Freire. Francisco Tei:teira do referido decreto, fez-se a apuração· das ce-
de Çarva.lho, Antonio qnofre de ~il:a.nda, Luiz dula.s,dand() o s~guint.e resultado: o Dr. Ullysses 

_Vicente Mello, Manoel Bezerra Bilé. Ao fo dia 
do mez de Dezembro do a.nno do nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1884, no corpo 
da igreja matriz de Nossa Senhora. do O' do 
Altinho, logar designado para os trabalhos da 
eleição desta pa.rochia, re11nida ás 9 horas da. 
manhã a mesa eleitoral, composta dos Sra. capi
tão Guilhermino Bezerra da Silva. como presi
dente;tenente-coronel Braziliano Barros Corrêa, 
mesario, ca itão Francisco Cavalcanti de Alou-
querque. juiz de -paz mesario. alferes Antonio 
Alves da Costa Couto, mesario, tenente João 
Fran<:isc~ de Azevedo e Silva, m~sario, findo o 

., 

do O' do Altinho, do municipio de Caruarú, 
provineia de Pernambuco, reanida a mP.sa. elei
toral hontem organizada, composta dos Srs. ca
pitão Guilhermino Bezerra da. Silva, como 
presidente, capitão FraMisco Cavalcanti de 
Albuquerque, tenente-coron"'l Braziliano de 
Barros Corr~a., alfel.'es Antonio Alves da Costa 
Couto, tenente João Francisco de Azevedo e 
Silva, coruo mesarios, bem como os fisca.es João 
Francisco da. Silva Tenorio e Pedro Alves da 

. Coatn. Couto, por pat•te dos candidatos Dr. Ulys
ses Machado Pereil'a Vio.nna. e Francisco de 
Assis Rosa e Silv11, o Sr. presidente declarou 
que se ia. proceder, de o.ccôrdo com as ordens 
recebidas do governo, como fô1•a préviamen te 
annunciado por eJi~aes, :\ eleição para 1: m 

' tricto eleitoral, obset·vand()-se as disposições dos 
arts. i2â, i3i, i38, 139. i40, 141, 142 e 143 do 
decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, foi 
feita a chamada, comparecendo i18 eleitores 
que deram seus votos ; · etn seguida o Sr. pre
sidente declarou que se ia. proceder á apu
ração das c~dulas, s(}ndo então apresentado 
á mesa um protesto por escripto, assi
gnsdo pelo eleitor Francisco Brito de Almeida, 

· protesto este que, rubricado pela mesa., 
te~ de ser. rêmettido com- o contra-protesto, 

, ' 
Barros Corrêa, Francisco Cavalcante de Albu· 
querque e João Francisco de Azevedo e Silva., 
mesa.rios.- Conferidos e concertados pelo pro-
1Jrio original. Em testemunho de verdade, o 
tabellião de paz,A.ntonio Joaquim de Macedo. 

Docun~entos apresentados pelo Sr. Dr. Gas-
par de Drummond. 

lllm. Sr. juiz de paz presidente da mesa 
eleitoral da parochia. de Una..-Gaspar Drum
mond, a ·bem de seus direitos, precíza. que V. S • 
lhe mande certificar pelo respectivo escrivão 
de paz si o cidadão Ra.ymundo de Freitas Pa
dilha., 3o juiz de paz da. parochio de Nossa. Se
nhora da Purificação e S. Gonçalo de Uana., 
prestou jurame~to para funccioriar co?lo mem-

esse juramento, e quando; tudo de fórma que 
faça fé • . Pelo que R. M. 

Certi:fiq_ue.-llhotas, 29 de Novembro de i884. 
-João B. Castanha, juiz de pa.z mais votado. 

Manoel Chrysostomo de Lima, tenente da 
guarda nacional do municipio do Rio Formoso. 
e escrivão de paz actus.l, do primeiro districto 
da pn.rochia de Nossa Senhora. da Purüica.ção e 
S. Gonçalo de Una., em virtude da lei, etc. 

Certinco que. em virtude do deapacbo aupra, 
r3vendo meus livros d~ notaR, em u~ delle• A 
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. 1111.99 v., encontrei o seguinte, com relaç~ a Deus guarde a. Vm • ._ S. de Barros Pi-
peti~o retro.-Termo de jur~ento _defar1do mentel.-Sr-. Ra.ymundo de Freitas -Padilha., 
ao cidadão Raymundo de Frettas Pad1lha, .na 3·• juiz de paz do distrieto de Tamanda.ré. 
q':lalidade de ::i0 juiz de paz do primeiro dis- Illm. e E:x:m; Sr. Dr. secretario da assembléa. 

. trio.to desta paroehi&.-Aas i9 dias do mez de provincial. 
Oul:ubro do a.nno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de i883. á.a 8 i/2 hora.s que se digne mandar pela secretaria certi
dr. manhã do dito dia, nes~ povoaçõo de Unn~, I ficar-lhe si com a. authentica da. eleição ·pro 
em meu cartorio, onde se achava o juiz de P~7. cedida em 20 de Outubro de 1883 ara m·embt•os 

· , · · · , a. assem lea. provmc1a _pe o ) . . stnto, . na 
dente ci~ mesa eleitoral desta parochia de Nossa parochia de S. Gonçalo de Una, fot remett1do, 
Senhorá da Purificação e S. Gon~a.lo de Unna, por cópia ou certidão, o termo de juramento 
João Baptista ~tanha, comigo escrivão de ~az, p:-estado pelo 3:. juiz d9. paz, Raymundo de 
compareceu o Cidadão Raymund() de Fre1l:i.s Freitas Padilha e o teor desse termo. pelo que 
Padilha, e disse que, nlo tendo ainda prestado -R.M.-Recife, 31 de Janeiro de 1885.-0 Dr. 
j11ramento de terceiro juiz de paz des~e prime~ro G. de Drummond 
districto, vinha prestai-o perante 0 dlto. prmeiro Sim, si não houver inconveniente.- Recife, 
jois de paz e presidente da ~esa eleltoral, .a Fevereiro, 5, 1885.- Dr. Pitanga, 1° secreta:
afim d~ poder fazer parte da d~ta ~~sa, que 1a rio interino. 

presidente, lhe defiriu juramento na fórma 
lei, em um livro dos Santos Evangelhos, em 
ae z sua mão direita e rometteu cumprir 

· fie mente e exercer as · uncções do cargo e 
ao jui~ .de paz do 1° districto desta parochia, do 
que. J!&ra. constar, lavrei o prose.nte termo em 

' . ' 
Man{)el Chrysostomo de Lima, escrivão de ~a~, 
o escrevi.- Jollo Bapiista Castanha, · i" Jlllz 
de p:~z, presicente da mesa eleitoral ;- Ray
tnl'ndo ds Freitas Padilha, 3° j11iz de paz da 
parochia de Unna.. E nada mais se continha em 
o dito termo de jara.mento, o qual foi por mim, 
bem e :fielmente, copiado do pr()prio livro de 

. notas, do que dou f&. Dado e passado no m&u 
eartorio nesta povoaçãD de Unna,a.os 29 dias ~o 

BOStomo de Lima, escr1vao, escrevi em pu
'blioo & 1'aSO o seguinte., de que uso. Em teste
munho da verdade. O escriv-âo publico.- Pa-
roc ta e nna,.., e ov.em ro e .- a-

. tJ06l Ohrysostomo. de Lima. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo eu,na qualidade de 
3a juiz de paz do i o districto desta parochia, 
pr&atado juramento em 19 de Outubro de 1883 
nas mãos do :f.o juiz de paz e presidente da. 
mesa eleitoral para poder fazer parte desta, na. 
fórma da lei, consulto a. V. Ex. se estou habi-

. li \&do para exercer todas as funcc;õe3 do juiz de 
pu U() meu ~nno que é o proximo vindouro, 
ou si pva entrar em exercício devo de novo 
preatar juramento perante a Camara Municipa.l. 

-Deas guarde a V. Ex.-lllm. e Exm. Sr. DI·.
Saneho de Barros Piment~l, muito digno presi
àeAte da provincia. Tamandaré, 25 de Dezem
bro de ~884.~0. 3o juiz de paz, Raym-undo 

m cumpr1mento o espac o supra., certi
fico affirma.tivamente o pedido feito na petição 
acima, pois que consta da acta da installação . . . . 
dà Purificação de S. Gonçalo de Una. para a 
eleição de deputados provinciaes do 8) districto, 

rocedida. aos 19 .dias do mez de Outubro de 
1883, consta. um termo de juramento deferido 
ao cidadão Raymnndo de freitne Padilha, na 
qualidade de 3<> juiz de paz. E' o que me cum
pra certificar, em vista do original a que me 
reporto verbo ad ve1·bum. Archivo da Assem
bléa legistativa. provincial de Pernambuco, 5 
de Fevereiro de 1885.- O chefe d() archivo, 
Jose Daciano Vieira de ·A.mm-im • 

Illm. Sr. commendador João Baptista Cas-
~ 9 • 

1885.-Hontem á noite das 11 para i2 horas, 
bateram-me a porta, .iá. estava eu agasalha- · 
do; abri, era o Sr. Sergio Affonso de Mello,tra-
zen o um car o para. m1m, o sr. e o c oo, 
acompanhado de uma. petição a mim, e uma. no
ta de certidão para eu dar c!lrtidãode não cons
tar em meu liv1·o termo de juramento, trazen
do para este fim uma somma. em paga. da cer
tidão, eeu respondi que por qua.ntiaalguma, 
faria isto e muito estranhava e::tigir de mim um 
sacrificio com quebra. de minha. dignidade; 
quanto eu muito pobt·e e desgráçadQ, sem re
cllrso algum de vida, mesmo assim, não me su
jeitaria. a tal fim ; e quanto á certidão que 
me pede, raqaeira. ao juiz de paz mais votado, 
que, em vista do despacho darei o q11e constar 
dos meus livros. Pediu-me que lhe mostrasse 
por favor o livro, eu disse-lhe que a.s horas não 
eram comp::tentes para. este :fim; assim foi-se 
um tanto massado, pedindo-me reservado .le 

· i a m1m; e eu sse- e 
sim: o que lhe peço, guat·de. Estou . doent.e de 

4a. Secçlo .-Palacio da presideneia dê Pe-:r- um de:tluo, constipado, não durmo á. noite tos-
na.mbuco.-Em 13 de Janeiro de 1885. sindo, e com muito fastio, mesmo assim quero 

RespoDdo ao officio de 25 de Dezembro vêr se p6sso ir á ta<"dinha par<~. a propriedade, 
findo, declarando que tendo Vm. prestado jura- pois, talvez á noite o. Pedro Uchôa venha ter 
m&nto de seu cargo. nos termos do art. 118 do commig(}~ e eu n~o desejo ter encontro com 
:regu. lamento. expedido com o decreto n. 82t3l elle a tal . respeito; querer exigir de · mim um 
d& i3 de Agosto de 18Bi, não pt'Scisa ratiS- s:1Ct"ificio com quebra d~J mh1ha dignidade? bom 
cal-o, a fim de e:terce.r as f11nc~ões que lb.e . amigo. Não posso ser mais extenso, :fica á 
eo;npetem. n. qualidade d& juiz: de .paz, do 3() noõn vista. Foi-me dito mais, que os meus li
••• iO' qaatrtenie. · · ft'OS. fubam de ser :fiiClllisada! pelo Jai%- de 
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direito; disse-lhe: quando quizesse; o que·tudo 
levo ao conhecimento de V. S., pa.ra por sua 
vez levar ao conh~cimento dos poderes compe
tentel!l, si assim julgar conveniente, pois me
lhor refle;t~ndo prevejo que g~rdar.se~r~do em 

. 
V. S. attento venerador, o escriv~o de paz Ma
noel (Jhrysostomo de Lima. . 

Có ia..- Acta d11- orooaniza ão e installa ão da 
mesa eleitoral da parochia de S. Lourenço da 
Matta, para o recebimento dos votos na eleição 
para deputados ã Assembléa. Geral L;Jgislativa. 
-Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1884.- Aoa 30 dias do mez de No
vembro, no consistorio .da. Igreja Matriz desta 
parochla de S. Lourenço da. Matta., município 
do Recife, logar designado para proceder-se à 
eleição de deputados ã Assembléa Geral Legis
lativo p'?lo 2" districto eleitoral de que faz 
pa.t-'3 esta mesma reguezaa. , e e1çao es a. qlie 
vai ter logar em virtude do a.V"iso circular 
n_. ?~93 de 6 de Sete:nbro do corre.nt~ :l.nno, 

:Medeiros, todos estes e,lcitores desta parochia, 
que na falta. do 3o juiz de paz~ Bernardino de 
Miranda. e Albuquerque, qae pat"ticipou não po
der co~pare.cer por incommodo c e saude, na fal
ta do 4° juiz de paz Dr. João Severia.no Cn.rneiro 
da Cunha. e b3m assim na falt& dos immedia.tos 
em votos, Francisco de Assis de Albuquerque 
Maranhão, major José Fot·ras Dnltro, Dr. Lou
renço de Sà e Albuquerque, Brasiliano Corrêa 
Pessoa de Mello, foram convidados pelo 1° juiz 
de paz preeid~~nte da mesa para fazer parte d~ 
mesma. mesa, tomando todos assento sob a pre
sidencia. do 11) juiz de paz que d':!clarou estar 
organizada e installa.da. a. mesa eleitoral para o 
recebimento. aparação dos votos e mais tra
balhos da eleiçiio a que se vai proceder. E nada . ; . . 

' da. mesa eleitor,ü que amanhã, as 9 horas da 
manhã, neste mesmo logar·daria principio aos 
trabalhos da. elei~o e Illi1.ndou lavrar a. pres~nte 
acta, que, depois de lida, a.ssig-nou com os mais 
membros d:1. mesa.- Eu, José Francisco Telh~ 
de Mendon~:-t, escl'iv-.1o de pa;:, ~t escrevi. De-

. cla.ro em tempo ~iae. por engano, foi mencio
nado o nome de hidoro Camello P··ssoa do Si
queira Ca\•a.lcante Junior, quando ora o da 
Fl'ancisco Aareli.ano do Rego 1\ledeiroe que foi 
o convidado para fazer parte da me3a.- Ell, 
hsé Pran'Cisco Telbs de Malouça, eseri~ de 

paz, escrevi esta. declaràção. - A vgusto de 
Souza Leão, . juiz de paz presidente.- Jose 
Francisco de Barros Rego, mesario.-A.ntonio 
dos Santos Bessoni.- Francisco· Aureliano 
ào Rego .'1[ eàeiro~. - Ger:oasio Elysio _Be-
- . . .. ' 
mim conferida e concertada ; dou fé.- O es-
crivão de paz, Jose F1·ancisco Telha ~e Men
don a- Au ;uto àcSou::aLeiio ·uiz de z 
presidente da mesa. - Jose Francisco de 
BenTos RrJgo. secretario.- Ger,asio Elysio 
Be:;eí·í·a Cavalcan-te, mesario.- Antonio dos 
Santos Bessoni, mesario.~ Francisco A.ure
liano do Rego Medeiros, mesario. 

DOCUMENTOS RELATIVOS AOPARECERN. 97-1885 
SOBR.E .A. ELEIÇÃO DO :!.0 DISTRICTO DA CÔRTE 

. ~ 

nha eleição pelo 1 o districto da cõrte, os pro-
testos apr.?sentados perante a junta apuradora. 

or dous residentes de mosas eleitoraes ue 
della faziam parte. 

·O primeiro destes protestos pede seja. a.nnul· 
lada. 9. 4a secção da fregnezia da. Lagóa7 o se
gundo, seja. eu declarado incompatível para 
representar este districto. 

Acompanharei os protestos nas suas diversas 
allegações. 

Nullidade da 4:1. secção da. parochia da Lagôa: 
Ocioso seria oc~upar-me com a. competencia 

da junta. pa.:ra entrar no c0nhecimento ~a vali-
a e a e e1çao. po1s e ques ao reso v1 por 

esta camara, de accôrdo com o decreto n.. 8308 
de 17 de Novembro de 1881. 

da eleição desta. secção, o facto de declarar a 
authentica do 2° esccutinio que a aleição teve 
logar no dia. 4 de Janeiro. sem raferir- o anno, 
assim tambem o de ter·omittido o local em que 
se procedeu á dita eleição e a hora em que 
com9çaram os trabalhos. · 

Tambem se allega que esta authentiea só foi 
confarida. a i3 de Janeiro,isto é,nove dias depois 
do designad() para a. eleição ; que da transeri
pção da acta não consta. que esta. tivesse sido 
feitn. pelo escrivão ad hoc e q_ue nesta. secção 
vot:J.rn.m eleitores do 10> quarteirão, o qual per
tence á f a e não à 4'- secção. 

Finslment-e, s.ceresc~n.t~m, que o escrivão 
ad hoc, qua serviu hessa meaa eleitoral não 
ests.va juramentado. 

res da ultims. legislaturs., vigorando a. mesma 
legisbção. que hoje rege o processao eleitoral, 
reduziu a suas devidas proporyões o alc!Ulce 
destas e quej :\ndas allegs.ções. 

Assim é q~1e. no e::s::nme d3. eleição do Sr. 
Dr. Alf:edo Ch.:1ves pelo 8° districto d2. provin
cb do Rio de Janeiro, ::t. 2a commissão de inque
riLo tanuo verificado·: to que na ucta d:!. eleiç-Jo 
d:L p:\rodtb de Corrente:&aa não se do~l~rava ai 
os eleitores respoAivoa h t\viam eshibido 1eus 
titulo• na oc ca:-~i:io de vota.r e nem della eoJSJ
tan que H tive•" feito a trsueripçiil.._ 
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di.:lta. no livro de nohs ;.2° qae da cópia da a.eta.. 
da eleição de Cs.pivs.ry não constava, nem a 

. hora em que começaram os trabalhos, nem (o 
que é mais) os nomes dos eleitores que deixa
rum de votar ; 3> que _os . ~o~umentos offereci

escri-
vão ad hoc que lavrar~ a a!'ta da · organizacão 
da mesa dessa paro~ h ia, o que tudo havia sido 
allega.d!l perante a mess. _apu~s.dot•a., _consider~u 
en re n o os es es vtcios s1mp s 
dades por senão haver allegadofraude e concluiu 
pela. validade da. mesma eleição, que a camaro. 
effectivs.mente approvou ns. sessilo de 29 de De
zembro de i88i. (Anna.es vol. 1° paga. 29 
e 41.) · 

Com a approvação do referido parecer e dos 
que foram emittidos sobre as eleições (!.o 3°, f4°, 
e f9o districtos da Minas Geraes~ 1° do Paranà, 
4o do M~ranhão e outras, fi~ou firm~da a juris~ 

. 
Qne a.· simples omissão. nas a c tas de ciro3ums

. tancias como: como as de tet•em os eleitores 
xhibido os se s titulas antes de serem admit-

tidos a votar, a dJ. determinação da hora. do co
meço dos trabalhos, a da immed i ata. transl!r.i:p
ção das actas, a. falta de concerto destas, do ju-. - - . 

' irregularidades que não affectam a validade <las 
eleições (cit. vol. 1° dos annaespags . 3f, 35, 
39 e4i). 

Nem se diga que o pa·re:!er em primeiro 
logar invocado scbre a eleição do s::~ districto do 
Rio de Janeiro e por esta. camara approvado em 

. f881, fundou-se t!l.mbem na consideração de 
que a. nullidade das eleições paro~hiaes, nas 
quaes se tinham dado taes irreg11la.ridades, não . .. . -

Esse motivo seria. decisivo, não ha. negai-o, 
para. fundamentar a conclusão cone:)rnent!3 ao 
reconhecimento do deput~do, não assim ao da 
approvação e ta.es e e1çoas, s1 os v1c1os ossem 
substanciaes. 

Alem disto; si aquelle motivo prevalecesse 
para. sanar nullidades -substanciaes, com maio
ria de razão deve, para esse fim, prevalecer a 
consideração muito mais imperiosa. de que todos 
os factos e solemnidades omittidos na acta da. 
4• aecçio da Lagôa, foram praticados e obser
vados, nos termos da lei e apenas não mencio
nados. 

Releva. notar: f o que é menos exacta a. alle
gaçlo de nio ter sido a acta transcl'ipta pelo 
escrivão ad hoc, como provo com o traslado 
}tOr elle proprio forne~id<? acto continuo á dita 
transcripção a reqaerimênto doconselbeiro Costa 
Pinto, e remettido á. esta. camara pela junta 
·apuradora: ; 2° que tivessem 'VOtado eleitores 
nao per encen es a es e sacçao como s:~ prova. 

. com o referido traslado e com as duas cópias da 
ar.ta. remettida.s ao presidente da junta apura
dora e ao secretario desta camara pelo presi-

. dnte da mesa. eleitoral: em todos estes do:~u
mentos se mencionam os eleitorr.s do 5o ao 8° e 
do f2o ao ao f4o quat"teirõcs. Todo o eq_uivoco 
procede, segundo pare:!e, de ter o escrivão de 
paz na certidão, que dalle obtiveram os porta
dores do nroteato, omittido a palavra-quarto
depois dâ. palavra decimo, ficando portanto 

· .como aa ·lê desse . documento c que a chamada. 

teve principio pelo quinto quarteirão até o oi
ta-o o e decimo segundo até ao decimo . ., 

O simples bom senso està indicando que, 
salvo prova. em contrario, qualquer acto publico 
se prasume praticado no dia., hora. e loga.r pela 
lei fixados sobretudo si, como no caso ver-
tente, precederam editaes affixados e pub lca
dos de -conformidade com a.mesma. lei. A sim
ples omissão, no documento comprobatorio do - . -

• 
deixou de ser cumprida.. Seria na verdade 
absurdo dar por não praticados actos e por 
não e::rist9ntes factos, que apenas deixaram de 
ser mencionados na a.ctada eleição, mas sob"e 
os quaes, graças ã .notoriedade publica e ás 
mai;; completas e evidentes provas, não resta a. 
menor duvida. que se passaram precisamente 
e0mo ma.nda a lei. 

Cumpre adv.:~rtir que não houve na occasião 

' uma eleição tão Q.isputada, como foi. a. do 2° es-
crutinio. no 1') districto eleitoral desta eôrte, 
qual seria preciso para. que todos se tivessem 
reunido em. dia .. h')ra e logar diversos dos de
terminados pela lei, .e sem o menor protesto de 
quem quer que seja, afim de procederem á. re~pe
cti va eleição ~ Seria tudo um fingimento como os 
de que houve exemplos no antigo regimen 
eleitoral~ Mas como, si todos os eleitores que 

"o- • 

seus nomes no respectivo livro de inseri pção ~ 
Como ; si os livros que serviram na eleição 
estavam em poder do .i o juiz de paz de par· 
c1a 1 a e opposta, e e suas m os passaram 
para as do presidente da mesa eleitoral igual
mente conservador 1 Si a tanto se atrevessem, 
seria porventura para me darem 80 votos e 35 
ao seu candidato ~ Tel-o-iam feito unicamente 
para_ poder invocar a nttllidade dessa secção~ 
Deve, nesta. hypothese , aproveitar-lhes a 
fra.ude W. 

Teriam sido os liberaes os autores ~ Para 
que fim, si essa secção em sua maioria é liberal 
como o attesta. o resultado de todas as eleições 
que alli tem havido depois do regimen da 
nova lei~ Como poderiam tel-o feito, sendo a 
mesa. em sua maioria conservadora 1 

Forçoso ~ pois, concluir que as omissões da. 
act:l, si f'oram intencionaes, nada mais signi
ficam do · qu~ uma simples trica, que deva se_r 
Impu a a ao lSecre ar10 a mesa. e e1 ot·a que 
foi quem a escreveu) auxiliado pelo escrivão 
ad hoc, seu cunhado e commensal. 

Mas esta illustre com.missão não pôde nem 
ha de propôr por isso a a.nnullação da eleição 
de que se trata.. !upprida.s, como ae acham as 
arguidas omissões por provas irrecusa.vais da 
verdade dos factos. 

Para isto baata que examino com a devida 
imparcialidade- os seguintes documentos: 

f. o Representação offerecida. á junta apura
dora.'})elos melila.rios em minoria, Dr. Pa.ulo Josó 
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~ ' 
do na pretendida nullidade, não se ref3re, no 
documento que forneceu, quer ao despacho do 
presidente da mesa, quer a ter sido o mesmo 
documento trasLadado do se11 livro de notas ; 
mas, que importa isso, si elle não tinha quali
dade para extrahir certidão do livro das a (;tas, 
mas sômente para. dar o traslado, que e.e lhe 
pedia~ Que a acta. foi transcripta no livro 
prop1·io, provam-o os documentos ns. 8 e H. 

o • 

data de i5 de Janeiro ul• 

da Costa Pinto; relata e confirma o facto de ter 
requerido e obtido no dia. 4 de Janeiro do eor
rent3 anno traslado da acta da eleição, a que 
então se procedera. na referida. 4a. secção,e de ter 
escripto a. carta que se acha junta à represen
tação dos mesarios em minoria. 

6. o Certidão do teor da acta da installação da 
mesa eleitoral da 4a secção da La.gôa na elei
ção de senaclor de 17 de Agosto do anno pas-

; . . ... 

eleição assignado por Fuão Valladares, o qual José Bernardino de Azevedo Junior, o mesmo 
está. datado de 5 de Janeiro de 1885 e despa- que depois alli tem servido. Nessa acta. elle se 
chado na mesma data pelo presidente da 4a. diz juramentado. Si o estava então, não pre- ·· 
secçao e e1 ora a reguez1a a agoa, pe- c1sa.va. se -o e novo pa.l'a. con 1nuar a. serv1r 
dindo declaração concernente ao facto do 2° nas eleições subsequentes. Quando mesmo as
escrutínio da mesma secção. sim não fosse era crença geral que o dito es .. 

3. 0 Justificação julgada. por sentença, com cri vão o esta.V<l, e segundo direito o erro com
cita.çã.o do promotor publico e do presidente da. mum não prejudica. · 
mesa eleitoral da 4a. secção da Lagôa, por onde 7.0 e 8.° Certidões provando que as actas do 
se prova que esse znesario, o9tensiva.mente da 1° e 2o escrutínios para. deputado get·al acham
parcialidade conservadora, declarou perante á se lavradas e transcripta.s nos respsctivos livros 
junta, a e que fez parte, que se procedeu a da. 4a. secção d~1. Lagôa, em seguida uma. á .outra 
eleição no dia, hora e local detérminados, que de fórma que, sendo as do f o escrutinio da.tada.s 
os trabalhos correram· com toda a regularidade, de 1 de Dezembro de 1884, as outras datadas de 
quo assignara ::~. acta, tendo apenas verificado 4 de Janeiro não podem ser senão do cot·rente 
que nella se havia consignado o ver.la.deiro anno. 
resultado da votação e que não juramcntára o Pelo documento n. 7. prova-se igualmente 
escrivão aà hoc porque, tendo elle servido nas que esta mesmo escrivão culltoc nã.) lançou no 
anteriores eleições, suppunha-o juramentado livro das acta.s da. eleição de senador de i7 de 
pelo 1° juiz de paz da. parochia. Ago::.to ultimo, nota. alguma por onde :ficasse 

s s ec araçoes sao n o ma1s prec1osas cons a.n o, . e a.n c i o . . 
quanto é certo que o tal José Meirelles, no pectivo livro a acta dessa. eleição, o que não 
officio que dirigiu ao juiz de direito, presi- obstou que fosse ella appr<'Jvada ultimamente · 
dente da junta apuradora, omittiu a data em p elo senado. · . 
que havia · procedido á eleição, cuja acta re- O que prova, portan~o, o facto de ter o es
mettia, esquecendo-se de que datada, como se crivão (J.d hoc c\Jnferido a a.uthen.tica com data 
achava a mesma acta de 4 de Janeiro, e sendo de 13 de Janeiro '~ · 
a segunda que no cs.ra.cter de presidente da- Sendo a authentica uma cópia, e ficando ella. 
quella mesa. eleitoral remettia, posteriormente em poder do presidente da mesa eleitoral para. 
ao dia i de Dezembro da iS84, · aquelle 4 de j ser remettida a quem de direito, podia o mesmG 
Janeiro niio podia ser ouh·o senão o <lO col'rente , escr ivão datar a. seu salvo, com a.cquiesceneia. 
anno, visto ter sido conferida. e coneerta1n pelo l daquelle, a. cópia, que os mesarios ·da minoria · 
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haviam assignado, Bem as ultimas palavras re-
ferentes á data, . 

Demais o concerto da ·acta. não é formalidade 
que a lei e::s:ija que se faça. no proprio dia da 
eleição, tanto assim que, não sanc!.o as authefi
ticas remettidas ela mesa eieitol"a.l dantro dos 
i'O.dias subs3quentes á eleição, o juiz e l
reito as requisita e até póde pro~eder à apu
ração mediante certidão apr~sentada p~lo ~nte-. 
(Decr. n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, 
art. i49 § 4°, 151 e 176 §§ 1° e 2°. 

9.o Certidâo de que só no dia. 23 Je Janeiro 
(o marcad~> para fanccionar a junta apuradora.) 
foram entregues pelo 1° juiz de paz Assump9ib 
á Csmara Municipal os livros da eleição, e m
formação do escrivão do juizo de paz da parochia 
que o referido Assumpção accmara. no dia 20 
confiar-Ih~ o livro para quo elle pudesse -pas- · . -

' ' 4a. secção da parochir.. da Lagôs.. 
Outro tanto não se póde dizer dos traba.lhos 

eleitoraes da 1 a. e 4a. secções da freguezia da 
Glol'is. que devem ser annulladas, como passo 
a demonstrar: 

i, a. Secção.-Além de não ter sido a mes_a 
organizada. de accôrdo com o dispo;;to. ns. lei e 
regulamento vigentes, circu,mstancia n:J. qual 
não me deterei por acredit:~r não ter . sido ta.l 
ac evi a 1D ençao e ransgr.e 1r as suas 

disposições, mas a simples inadvertenois.; deu-se 
a seguinte. e insana-vel irregularidade : 

a eleição a que se procedeu nesta. secção, por 
is-,o que na respectiva mesa. serviu de es::rivão 
ad hoc um menor da 21 annos (vid. certidão 
de Uade j:mta á justificação sob n. i2) quando · 
é expresso em lei, Cod. do pro~esso criminal 
art. 14;, que não podem servir de escrivão de 
paz os menores aq ue a. 1 a e e em ger 
ninguem está habilitado para os actos da vida 
civil emquanto não tem attingido á maioridade. 

l - • 

de menor, o referido escrivão ad hoc nunca 
foi juramentado como cousb da sua -propria 
declaração, junta sob n. 13, e do depoimento 
jurado do presidente e de um outro qualificado 
membro da respectiva mesa eleitoral (justifi
cacação sob n. 12, já citada). 

Incompatibiliade eleitoral.- A eompanhia 
estrada de ferro Leopoldina contratou cum a 
em preza Oliveira & Comp. a co.nstrucção do 

c . '~. . 
raldo :1. Itabira do Matto-Dentro, prolongamento 
todo· c:>mprehendido na provincia de Minas Ge

s: 

As escripturas puplicas juntas no protesto 
apresentado ã jnnta apuradora do primeiro dis
t icto da côrte rovam ue fa o arte da firma 
Oliveira & Com o. 

Deste fa.cto se' pretende concluir que por in
compativel não ~ podia eu te1• sido~ como 
fui, eleito pelo referido districto. . 

Semelhante incompatibilidade, porém, é uma 
phantasia, qu-e não rasiste ao mais ligeiro 
exame da. questão. . 

Os arts. U § 2o da lei 3029 de 9 de Janeiro 
de 1881 e 87 do reg-ulamento de 13 de Ou
tubro do mesmo anno declaram incompatível 
~ o 1n ere!;S:l o em compan 1as que rece am 
subvenção, garantia ou :fi.a.nça de juros ou qug,l
que: a.~xilio de que possam auf~rir_lucro pe-

o s a "' a a, • 
meso.rio desta secção, devendo portanto votar municipalidades, naquellas 1wovincias onde·os 
nella e já: o tendo feito em f o escrutinio a fn respecti'Cos contractos tenham execuçao, e du
de Dezembro do anno passado, ex-vi do dispos- rante o te.npo delles. ,. 
to no art. 145 do Decr. de 1:3 de Agosto de 1881, Mns, pt•cscindindo da. questão de saber si a 
votou ns. 3• secção da mesma pa.rochia, em 2° companhia Leopoldina, gozando apenas, quanto 
escrlltinio a 4 de Janeiro, senrlo 1611 dos inseri- ao governo geral, do3 fa.vores geraes consi
ptos no livro respoctiYo. (Vid. documento junto gnndos no decreto n. 5551 d'3 28 de Fevereiro 
a. uma. represeutuç!to neste sentido otrerecido á d) 1874, art . 9,0 esta comprehendida. na3 dis· 
junta. a-puradora, pag. 50 do processo eleitor~! posiçõGi citadns da lei e regulamentO' eleito
do to d1strieto.) ra.es ; serei por ventut·a interessado nessa. com ... 

Pot" consequencia, ou este cidadão é dotado panhia 'I 
do dom de ubiquida.de. o qne 6 inadmissivel; ou « Interessado em al~uma. negociaçA:o (diz 
a 3• eecçlo começou seus trabalhos antes da Moraes, dicciona.rio da lingua portugueza), .é 
hora legal, ou a i• secção funccionoupor al- aquelle que tem part~ n ella, de capitaes ou in· 
gum tempo com q11a.tro mesarios, violando o dustl'ia., e hs. de entrar ás perdas e ganhos. -. 
art. 98 do decreto citado e incorr9ndo na « Interessados em uma empreza (ensina 
pena de nullidaode imposta no art. f29 do mr.:s- · .

1 
Vieira, cogiaado quasi t extualmente Moraes), 

mo decreto; ou emtim esta mesma secçiio deu são aquelles ·que tomam p arte nella., de cabe
prineipio aos seus tt·aba.lhos depois da hora. daes ou industria, e hão ' d e entra1· às pe1·das e 
legal. jnfdngindo o disposto no art. 127, ain- lucros. '> 
da do mesmo decreto,· e, portanto, a. t:leição No mesmo senti :lo se pronuncia Ferreira. 
a que S3 procedeu em uma dellas, senão em am- Borges (diccionario do direito commereial): 
ba.s, deve ser annullada. Sei, porém, e o pro- interessado ou co-interessado, termo de com
varei com o depoimento dos mesarios da dita mareio, é o nome que, no. phrase usual, se dá ao 
secção, se for preciso, que os respectivos tra- comparte do navio; isto, é que neUe tem pm·te, 
ba.lhos alli commeça.ram depois da hora legal. g•tinha? ot' inte1·esse pro-indiviso . Interes-

4" secção da freguezia da. Gloria.- E' pa- sado, dono, proprietario; quinhoeiro, co-pro- · 
tente que não póde deixar de ser declarada nlll.la. prietario, parceiro, com parte, s~ os nomes 
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varias mas identbos no significado, que se I a ser feita que no preço ajustado,havia.m as p~r
applic'am aos senhores de toda ou parte de qual- tes incluido aquella. vantagem de que gozar1a a 
quer embarcação. compan1ia mas como dependia de reclamação e 

. . era preciso pagar os fretes para as obr3s terem 
Nada haVIa. ma1s natural do que chamarem-se 0 devido andamento,a empreza Oliveira&Comp. 

so~ios aos co-interessa.dos ; ma~ toda pessoa, . · 

Eis ahi a palavra interessado de que a lei se 
serve; traz forçosamente a idéa de co-partici
pação, de associação no todo ou em parte dos 
lucros e perdas de qualquer propriedade ou em
preza, embora não s~ poss~ co~fundir com o 
socio propriamente dlto, sohdar1o na responsa
bilidade. 

. . " 
e obras por ella forne~idos e de sua industria, 
receberá um preço certo e determinado, que 
.oa.da tem ue ver com as ardas e lucros da 
mesma companhia. 

E' preeiso desconhecer portanto, já não direi 
a natureza e essencia do contracto, que a com
pa.?J-h~a Leopoldina . de_:larou co~ ~ empreza. 
Ohve1ra & Comp., s1 nao a propr1a. lingua ver
nacúl:l. ps.ra pretender fazer do _locador d~ obras 
um interessado da companhia loca.ts.r.IB. das 
mesmas obras. 

Tanto isto é assim, qU:e s em preza. O~i eira . ~ ... 
obrigações da comparihia Leopoldina para com 
o governo ger!ll ou provincial. 

Nsda jamais requer 
9.ualquer delles acerca dos contractos cele
brados pela companhia com a administração 
publica-falta-lhe para isso a precisa. quali
dade. Nem se quer ã entidade conhecida pe
rante o governo. 

Ms.s cGmo a todo custo lhes convem excluir-me 
da camara, deixam ·os impugnadores da minh!l. 
eleição de ps.rte este ponto essencis.I,e vt\"m sem s. 
menor attenção para com a lettra da lei,procurar 
nos contractos celebrados pela empreza Oliveira 
& Comp.com a companhia. L eopoldina,argwnen
tos com que suppõem poder provar o meu inte
resse - não nas perdas e lucL"os da companhia 
Leopoldina, como seria preciso, mas em· uma 
certa e determinada pretenção da companhia 

· Leopoldina. Refiro-me :i. clausula citada no pro· 
e o, pe a qua a compa 1a eopo ua o rl

gou-se a indemnizar a empreza Oliveira & 
Comp. da importancia dos fretes que esta hou

. ver pago á Estrada de Ferro Pedro li pelo tran-
sporte do materialfis:o destinado ao prolonga

. manto, caso o governo attendesse. á reelamação 
· que a mesma. companhia lhe havia feito (diz o 
· f o contracto a 20 de Abril de :1.883) que pela 
· companhia houver sido feita {diz o 2° contracto 

de 9 de Novembro do mesmo anno). Isto · quer 
· dizer pura. e simplesmente, quando. proce~esse 
tal reclamação e tivesse ella. sido fetta.,ou VIesse 

V. I. -53 

dencia do candidato para com o governo, como 
é em relação ás in~ompati~ilidades parla~e!l
tares ; nem isso dispensaria o outro reqUisito 
a mesma e1 a sa · cr : o ser o can 1' a o ~n

teressado nas companhias au::dlia.das pela Fa
zenda Publica; nem finalmente a approvação 
das plantas e estudos da estrada me colloca em 
qualquer dependencia do governo. 

Invertendo a ordem destas questões, tratarei 
em primeiro logar dest.e u~timo _ponto, para 
depois occupar-me do prtmetro, na~ sendo ne~ 
cessaria voltar ao segundo, que JUlgo esgQ.o 
ta.do. 

·Quando se procedeu á ultimll. eleição para 
deputados, as plantas, planos ~estados do p_:i· 
meiro trecho da. estrada, cuJa. construcçao, 
contrac aram tve1ra omp., J es avam 
:l.pprovados J?elo governo. As d~ s~gundo con
tracto isto e, de Ponte Nova a lta.bira do Matto 
Dentr~ são as unicas que poderiam servir de 
pretext~ a semelhante argumentação. 

Pois bem : tendo a emprezs. contractado as 
obras a tanto por kilometro, o que presuppõe 
julgarem .as partes que este pr?ço, à remune· 
ra.dor o lDteresse da companhia. e o mesmo, 
qualquer que seja o traçado definiti.vo. Só· 
mente póde-se dizer que, quanto ma1or fór o 
percurso da. linha, tanto mais lucros tora a. 
empreza Oliveira & Comp.. P?de-se considerar 
séria a. opinião de que o cs.nd1dato, neste caso, 
póde, vendendo seu apoio ao governo, obter 
deste não s~ approvação de um tra~ado ·con-

1 

impol-o a esta., de que ali:i.s depende a. propria. 
apresentação e sustentação das plantas e 
estudos~ A dependen~ia consis~irá. em ob~er a 
approvação de plantas convementes aos mte
reases da companhia.~ 

Como : si tendo a. companhia. de pagar a 
tanto por kilometro, o seu interesse será que a. 
estrada seja levada. pelo mais curto traçado 
compa.tivel com os interesses do trafego, e o 
aos empreiteiros póde ser, em certos ·caaos, 
exaeta.mente o contrario ~ o locador deputado 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1407- PÃjgina 26 de 42 

418 Sessão em 19 de Março de 1.885 

preferirá o inte~esse da companh~a ao seu .\)ro
prio W Esta: oonBlderaçlo serve aliás para mnda. . 
mais comprovar a verdade de que eomo membi'C? 
da empreza Oliveira & Comp. jámais Fere1 
ser conaiderado interessado na .companhia Leo· 

na. 
Disse acima que o motivo da ineompatibi~i

dade, de ue se tt-ata, não -e a dependen.cia . ... 

governo os interessados em companhias auxi-
liad•s. . 

E' facil provai-o com uma. simples C?nsidera-:. 
çio. Si assi~ foss~, a lei não g:uard~a. a I!re
eiaa. harmoru.~, poUI ao pas~o que suJe1tar1a á 
incompatibilidade por um tal motivo os empre
zarios, contraetadores. e interessados em compa
nhias auxiliadas pelo <gove~n~, não. v~da que 
sejam eleitos. fó!8' . d~ etrcumser~pç?es em 

Íes fanccionarios publicos, que para serem_ con
servados em seus logares, otlt~rem promoçao ou 

s de endem im-
mediatamente do governo. 

Não: o motivo da lei foi pura .e aimplesmen
"bilidade de se fazer ele er 01 con-

traetadores e interessados em empregos, usan
do e abusando de influencia proveniente das 

· oonceuões e contraetos celebr3dos eom o go
verno. 

Este pensamento foi expresso no pmjeeto 
apresentado à eamara pelo ~nselheiro . João 
.Alfredo em aessão de 30de Abril de i873, de
pois convertido na lei de 20 .de Outnbr.o de 
i875. 

e a prunetra vez c u- s e s a 
incompatibilidade, sendo·ella de1inida nos •e
guintes termos : 

c am não po em ser vo o a. . . • nas 
pro~incia& ou tlistrictos em que os respecti
•o• contr~tos possam ea:ercer influencia .e 
tlurante o tempo tlelles oa direetorea, eontra
cta.dores, etc. • 

A commisdo ds. es.mara aceitou o artigo 
tal qual, e assim foi approvado em terceira 
diacusaão. 

No senado soft'reu a.penu emendas de redae-
910, primeiramente propondo a eommisaão que 
o examinou, que as palavras anblinhadaa e que 
contêm & razio da lei, foaaem · collocadas no 
nnal do artigo; depois alteran-.io-as pelas se
g.uint.ea. que fora.m defi.nitivamen-te adoptadaa 
~ ·passaram para a lei vigente n. 3.029 de 9 .de 
Janeiro de 1881, a saber: -fl4S pro~inci.as em 

e durante o tempo delles. 
O fim desta emenda nio foi alterar a ra~ão 

nem o motivo da lei; mas tirar aos seus execu
tores o arbi trio a que ae prestava a redae~o 
primitiva. 

Com efeito, ella foi apresentada no "Senado 
depois das seguintes observações do contelheiro 
Octaviano: 

c Q11em é o juiz, exclam.oo S. Ex., deste
possam exercer intlueneia Y Serio .as eams.ras 

facil obter contraetos depois de ser membro do 
corpo legislativo. ~ 

A eamara, em sua maioria conservadora, em 
i876 foi além, decidindo que não eram incom
patíveis, não obstante a disposição ciLada ·da 
lei de 20 de Outubro de !875, o Dr. Le&.ndro 
Maciel por Sergipe e o Barão de Aquiraz pelo 
Ceará ; aquelle concessionario de uma estrada 
de ferro em sua provinei~ ,e este direetor da 

r 
as estradas eram subveneiona·las. A posição 
de eada um delles nessas .emprezas. prove
nientes de concessão do governo .geral e pro-
Vl·nct , p a Ulr e1 e1 ; 
obstante, como nestas matet"ias a -interpretação· 
da lei deve ser restricta~ e as obras de estradas 

panhias se devem reputar obras particulares, 
foram aquelles cidadãos reconhecidosde puta
dos. A votação- foi,quanto ao primeiro,nominal 
e. entre outros, destacam-se os votos dos ElW1B. 
'Srs. Andrade Figueira, Belisario, Rodrigo 
Silva, Portella.~ ete. 

Depois de .ter demonstrado ~u.e não tem sp
plicação ao caso da minha eleição a incompati
bilidade invocada, pora ue não soa intereBBado 

• ~ azão ela lei nio 
foi a que se lhe quer emprestar, e ainda nesta 
hypothese, não tenho eu nenhum.a dependencia 

ara com o overno não resta saDio de-
monstrar por ultimo 9Ue, mesmo para o in
teressado na companhia Leopoldina, a iac()m
patibilidade eleitoral sómente aeri& applieaftl 
á província de Min1s Geraes. . 

Com effeito, diz a lei: « nas prooincias em 
qt'e os contractos tenham ea:ecuçtlo.:. 

Já fiz ver que os c()ntrat;toa de .que falia a lei, 
slo os celebrados pelo governo eom aa compa• 
nbias. Mas, quando se referisse aos que estas 
celebrassem com terJeiros, onde é que ~m um 
e outro caso os contractos de que se trata têm 
exeeuçio 1 Neeessariâmente, na proVincia de 
Minas, onde começa e onde aesba. o prolonga
mento da estra.da de ferro Leopoldina, euja 
construeção contrac.tou a em:preza. Oliveir.a & 
Comp.Esta idéa é tão justa e natural, que excl11e . . .. ·• 

para um .eontraeto de. loeação de obras sobre 
um immovel. que Rão .seja um logv onde estas 
obras têm de ~er feitas. Autores, aliás diver
gentes em mais de um ponto, quanto a nação 
do Jogar da execução dos contractos, estão nisto 
de perfeito aeeordo. (Vid. Sarigny. ~'Tratado 
do Dir. Romano, Tomo 8, ..§ 370., pa.g.2i0, 2ii; 
Fiore.-Diz. lnter.naeiGnal privado, n. 251, 
pag. 4i5.) . 

Sophisme-se quaa.tD ae quiser com os e«eüna 
seeundarios dos .eantra.et., como Cl8 papmn-
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tos do preço das obras, com o logar da cele
braçio delles e com o fóro em que poJerão as 
partes demandar e ser delllalldadas ; tudo isto 
não destróe o principio de direito e de simples 
bom senso de que a execução de uma estrada 
4le ferro ou da loca §o das res ectivas obra<>. 
tem execução para o concessionar1o ou para 
o conductor das obras no·logar em que estas 
devem ser levadas. a eft'eito e onde o interes-- . 

' 9 • 

alguma in1Juencia. proveniente de favoret do 
governo, para se fazer eleger deputado. 

Rio de Janeiro. 9 de Março de 1885.-Dr. A.z-. 
fredo Camillo Valdetaro. · 

DOCUMEN'lOS QUE ACOMPANHAM O PARECD N. 100 

são de inquerito .-No exercício dos meus di
reitos politicos de legitimo deputado eleito pelo 
7o disiricto da minha provincia, tenho a honra 

e o erecer ao esc arec1 o J UlZO es a us ra a 
commis3ão a contestação, que, nas formas re
gimentaes, devo oppor á. legalidade e legiti
midade do diploma, expedido pela maioria. da 
junta apuradora do Icô a meu competidor. 

Antes de entrar na exposiçio dos factos re
lativos ao processo eleitoral do collegio de 
Lavras, unico que foi rlesappro'Oado pela dita 
junta, convém que eu faça um ligeiro hiato
rico da elei desse districto afim de dar a 
conhecer que sendo eu candidato de 2 partidos 
alliados tenha elementos para. triumpha.r <'Omo 
~umphei, .nlo obstante mau comP.etidor ~er 

tricto a 10 peasoas. 
Serei breve, mesmo porque a verdade nlo 

1e aophiiiila. ella se imp~e por •i mesma. 
O 7o districto com~e de 8 collegioa, 

6 grandes e 2 pequenoa. Occupa o i 0 lugar 
La.vraa com 172 eleitores, o 2° S. Ma.theua com 
t57 ; o 3o Pereira. com i37 ; o 4° Varzea Alasre 
com i20 ;_o 5Q, Icó com H9; o 6°, lgnatu com 
U2 ; o 7°, Bom Jesus com 25 ; o 8°, Umary 
com 22. 

Tendo os chefes liberaes dos 2°, 3°, e 6° col
legios apoiado a canctidatura do meu competi
dor, era de supp6r que a maioria de votos lhe 
pertencem, e eu nunca puz em duvida isto, 
por ue ~governo patrocinava sua causa e esses 

Nos outros tres eollegios, Lavras, Varzea
Alegre e lcó s11ccedia o contrario; á causa. do 
meu competidor tinha sido mal acceita pela 
maioria do eleitorado~ e esta maioria necessa
riamente devia ·ser·minha, como foi, mesmo no 
Icó, cabeça do districto, lugar do nascimento e 
onde residem os parentes do Dr. Accioli 
cunhado e chefe do meu competidor. 

Nos outros dois collegios pequenos S. E~. 
teve. maioria em um e eu no outro. 

O resultado geral da eleição veio provar q:ne 
isto é a verdade, e ainda mais que;. si meua 
amigos aeceitaram a transacção proposta por 
S. Ex. para darem-lhe no dia 2, depois 
de feita a eleição de Lavras, 6 votos que pedio · 
(Documento n. i). S. Ex. não iria allegar nulli-

manifestaram com ostenta~ão. 

Em Varzea Alegre o plano foi concertado 
de antemão. Meu competidor escreve ao seu 
cunhado Accioli (doe. n. 2), dizendo-lhe que 
seria muito con"'eniente em Lavras ou Varzea 
Alegre a presença do commanda.nte do desta• 
camento e o escrivão interino de orphãos do 
Icó, tenente Balduino Ramos de Medeiros, ho
mem bastante a to ara essas em rezas (doc. 
n. 3), e elle, sem emora, para a t segura, 
com que fim, não preciso dizer, mas affirmo que 
1' vi-o empenhado na luta. eaba.llando, amea-

I 

competidor até a capital, onde este apresen .. 
tou-ae eomo dono de um diploma que não lhe 
pertence, mas que serviu para requerer e obter 
ajuda da cUlto de 700$000. · 

Tendo eu sciencia desse plano, abandonei o 
eollegio em que estava pleiteando e dirigi-ma 
pr.ra. alli, ónde já 01 encontrei. (Doc. n. 4.) 

Logo que cheguei, o Sr. Dr. Pompeu pro
cllrou-me e propoz-me um conchavo, que re· 
pelli, como já expliquei no Cearense-nlo fui 
contestado e nem poderei sel-o. 

Era certamente uma. leviandade sem :nome 
ou uma. ousadia sem termo propor--me am con
chavo em um collegio de reconhecida maioria 
para mim, e quando se ~ratava de uma. !u~ de 

ou ser vencido eom honra. 
Depois desta. repnlsa., meu competidor amea

çou-me de per~urbar a eleição, mas eu disse
lhe que havia de .oppor-lhe a mais séria re
aistencia em qualquer terreno que para isso elle 
escolhesse. 

No outro dia;- 30 -de Novembro; os juizes de. 
paz adhesos á. sua causa, recuS&ra~D-~e a fazer· 
pa.rte. da installação . da mesa,. motivando impe
dimento tempol"ario, como se vê dos oftieios eiXl 
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original (doc. n. 5)~· e um delles em vez·. de 
assignar seu. proprio nome, assignou o nome 
do presidente da mesa, como se pôde veri
:ficar. 

. ~ara que assim procederam~ bem facil é de 

O 4o juiz· de paz chefe do seu pequeno gruiJo, 
alli compareceu ás 2 horas da tarde, sendo o . . 
n. 6); mas não quiz prestar juramento, não 
obstá.nte . o presidente da ID;es::~. ter-lhe lido o 
artigo da lei que lhe permittia deferir-se es'5e 
juramento ; por isso não tomou asseato na 
mesa e reti:;-ou-se. 

o presidente da Camara. Municipal negou-se 
a fornecer o livro das actas que lhe foram 
requisitadas por ofiicio (doc. n. 7). 

O pretexto foi frivo1o ; mesmo porque não se 
e ec uou nesse co egto a. u :una e e1çao pro-. 
vincial, e, si os livros estivessem em poder do 
1 o juiz do p~z~ não seriam,. por _certo, requisi-

bar a eleição (doc. n. 8). 
Tudo isto acontecia, porque meu competidor 

- • • 4 

' que na ultima eleição provincial, tendo-se dado 
abstenção dos meus amigos e alliados, não pôde 
suffragar o nome do candidato da liga do go
verno, Dr. 'Mon.tezuma (doc. n. 9). 

Devo dizer que um dos juizes de paz, que se 
havia recusado a compor a. mesa. da. instal
lação, compareceu no dia da eleição, já depois 
do começo dos trabalhos e tomou assento. Sup-

- ponh?, talve~, qu~ lhe fosse . :aegado o direito 

Todo ~sse srdil só podia aproveitar a quem 
se servia delle, c a ~im cumJ?ri:~. destruil-o, 

gio do Lavras. 

Supponho ter prov.:1do, á luz da verdade, que 
meu competidor quiz ncutr:tlisar-me o collegio 
de Varzea Alegre, como tentou em Lavras e 
lll!o o conseguiu, porqne en cheguei s tempo 
de impedil-o e de obrigai-o :::.pleitear a eleiçf.io 
no tet·rono dn.legalidu.de, unico em quo eu pre
tendi:!. batel-o, como flz. 

Pnaaemos ngorn. p:1.rn. L~vrns , onde estive 
antes da oleiçüo e tres dia.s depois. No entre
tanto, o jornd do meu competidor, para fazer 
crer 3.0 publico que 80u um desordeiro, sua 
n.rm:1 predilecta tem sido sempre deprimir-me. 
Eu não o censuro por isto, porque o habito é 
um segredo ds. natureza, a.lguem já. o disse, 

ublicou uma a recia ão s b e e · -

S. Ex. quiz compr:1r o 3° juiz de paz: (do
cumento n. H) para fazer maioria. na mesa. 
eleitoral; mas não conseguindo, j:i. ameaçava 
excluir-me u·m eleitor (documento n. 12), o que 
só poderia fazer por violencia , visto como, 
tendo-se dado a dissolu ão da C:::.mara e devendo 
vigorar a. ultima revisão, esse eleitor só podia 
votar em Lavras. . 
· Sei ente de tudo,. mandei convidar pessoa com-. . . . . . -

(documento n. 13). Para il;!ao veiu o .ex-pro
motor publico. do Assare porque não qUiz votar 
no Sr. Dr. Pompeu e qtle responde ás falsidades 
do Dr. juiz de direito, do modo porque se vê 
do documento n. 14. 

Na vaspera da eleição o 1 o juiz de pnz tomoll. 
o meio mais facil de se apossar dos livros das 
actas, installou a mesa eleitoral (doc. n. 15) .e 
convidando ~o segundo, allegou este que de_I-

(certo que nella poderia prestar melhor serviço) 
e foi substituído pelo chefe de seu grupo Ma .. 
noel Carlos. 

Desta sorte :ficou meu competiaor com dous 
mesarios. tendo o juiz de paz os livros das 
actas , a lista dos eleitores e a chave da camara, 
tnuo como permilte a lei. 

O presidente da camara, prevendo que o se~ 
cretal'io se prestaria ao manejo, remetteu-lhe 
o officio (doc. n. i6) que foi devolvido depois 
que chegue~ ao collegio. . . 

O plano ja estava por demais conhec~do (doc •. 
· do 
Era preciso burlai-o. 
Para isto, meu :fiscal requereu a certidão do 

eleitorado (doc. n.i7) e mandou preparar dous 
· , , ume a os, ru rica 

e encerrai os, como manda a lei •. 
Depois da installação da. mesa meus amigos 

requereram certidão da acta e lhe foi ne
gada. 

Em vista disto, e dos preparativos que faziam 
os pa.rtidistas do meu competidor, meus amigos 
tiveram como certa a execução do plano e me 
o communicaram para Varzea Alegre, onde eu 
estava, aconselhando-me que pedisse providen
cias para a. capital; mas a quem c para quando, 
se esta.vamos na vespera. da eleição ? (Doc. 
n. i8.) 

No dia. da eleição não comparecem, occultam 
os livros. a chave do paço municipal, a lista dos 
eleito1•es ; mas, como meus amigos e alliados es .. 
tav~m prepar~dos para. ev_itar toda essa banda-. 

qua disse que eu estive á frente dos criminosos~ 0 juiz de paz presente convidou o f o juiz de paz 
comma.ndando a acção, (documento n. iO), na- ao cumprimento dos seus deveres, e, não 
turalme~te para perturbar a eleição de um col- sendo attendido tomou as providencias que lhe 
legio em que uma. maioria respeitadc. devia facultava alei e deu começo aos trabalhos. Esta
suffragar meu nome ! Não ·é facil de crer. v a, portanto, burlado o plano; mas cs pa.rtidístas 
Para desmentir isto appello para a palavra do meu competidor tentam outro, pois para isto 
honrads de S. E1:. que assistiu commigo a estavam promptos. A força publica, que era pe
eleição. em Varzea Alegre, 10 leguas distante quena, e os capangas que eram muitos, uns 30, 
desses acontecimentos. deviam. faz e r desa.lojar da c amara á. 9.uem desfasia 
.. Em Lavras, o ms.ior collegio do districto, o. essa trama tão bem urdida. Investiram tres ve
plano íoi quasi identico ao de V..arzea Alegr·e. 1 zes contra. meus eleitores ! (doe. juntos). Nau-
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:fragaram ainda, porque a energia. e força. moral 
com que se portou o nobre eleitorado de Lavras 
fizeram recuar a asses fascinoras, que foram 
ganhar dinheit·o para praticarem acçã.o tão 
indigna. 

As autorid~~es partidarias recuaram pe:ante 

' pois tinham certesa de que meus amigos não 
ab:mdonariam seu posto. . . 
collegio e como não o conseguiram querem com 
tão requintada falsidade attribuir aos meus 
~migos e aUiados o que foi planeado exclusiva
mente por ellas. 

Tanto isto estava resolvido e assentado que 
no dia 6 de Dezembro, quando era. impossível 
saber-se do resultado da eleição, principalmente 
tendo-se dado esses acontecimentos, o ex-presi
dente Ottoni telegraphava. positivamente Pom

eo eleito or 86 votos ! Jornal do Commercio 
de 6 de Dezem ro n o. 

Admittamos, porém, que o portador corresse 
ou voasse á P?nto de chegar na capit_al no dia 

Não houve con!!.icto nem derramamento de 
sang11e. Onde está, pois, a {a eleição? sim:
par~ que houvesse ~utr~ era preciso_ que 
se tlVesse dado uma pr1me1ra.. Será. a de g_ue 
falia o io teleg.ramma, na qual S. E:x. t'eve 
7 votos e eu nenhum~ 

. ora ran-
scripto no Jornal do Comme1·cio, ao qual j~ 
respondi, disse o ex-presidente: 

« • i a o Íl · i d" n 
sident~ do collegio (já não foi a. mesa Iega!) do 
mes:A.rlO Manoel Carlos e 53 elettores mclusive 
o juiz municipal, o delegado de policia e 
out1·os. >) 

Aqui S. Ex. esqueceu-se da 2a. ngura 
dessa fa.rça Dr. juiz de diraito (Doc. n. 10) ou 
excluiu-o do numero dos out1·os. 

Ainda bem que o procedimento desse juiz deu 
logar a esta consideraçüo. 

Quem não vê, pois, em tudo isto uma trica 
muito ma ·e1 a. para ar a enten er ao paiz 
que meu competidor fóra eleito e essas peças 
officiaes de que ~e tem servido, até. em falhe-

o 
dista da capital 95leguas- das autoridades partidarias e sem escrupulo de 

Neste caso, pela affirmativa do telegramma La:vras, sao a expressão da verdade~ 
nino-uem de b a fé óde crer ue fosse es u - Entretanto em uma succinta anal se dos do-
cido o collegio de Lavras, o mais importante do cumentos de que se tem servido, notam-se 
districto. verdadeir:::s contradicções, falsidades que re-

Pois bem : se esse telegramma. foi verdadeiro voltam. 
isto é, se deu o resultado definitivo da eleição O jornal do meu competidor diz, que foram 
meu competidor teve 7 votos em Lavras e eu impedidos 50 eleitores, o f o juiz do paz falia 
nenhum ; por isso que a junta apuradora do em quasi metade do eleitorado (talvez 85, 
lcó, excluindo a esse collegio, só contou-lhe pois que o eleitorado é de 172 eleitores) 
349 votos e a mim 270, o que dá uma ditfe- o telegramma falla em 55, no entrettmto 
rença. de 7 votos ou uma maioria do 79 e não no celebre protesto posthumo :figuram só-
86, como disse o telegramma : portanto, não mente 3R nomes e as taes autoridades não 

ev1a a egar nu 1 a e visto como, segun o o quueram asstgna -o, na nra men e para nao 
telegramma do ex-presidente, foi S. E:t. o darem a entend·o:r parcialidade, ou para. 
unico votado em Lavras. não sanccionarem com suas firmas esse mons-

~ ' ' e:t-presidente jâ contava. perdido o maior col-
legio do districto o antecipou n noticia. ad va
Z01'C7Tc, para propnrar o espil'ito publico nfim 
de acolher a mf'ntira oliic1n.l e recusar qual• 
quer reclamação quo ou tiv«-sso do fnzor si 
fosse o prejudica.do ; isto ó, ai meus nmigos 
n~o tivessem o civismo o hnl.Jilida:!o do burlur 
a. fraude. 

Assim, pois, com o proprio tologrammn, ti· 
nha provado evidontemonto n f11lsidado do 
triumpho do meu competidor, quo contava, 
com certeza,perturbar~n1e o colleg1o o o manejo 
indigno de sua pe.:;son., aumindo·se os docu
mentos redigidos por S. Ex.. e escriptos pelas 
auctoridades de Lavras, que torceram a. ver
.dade dos factos ara. lhe prestarem mais esse 
serviço. JnlZ e 1re1to J rece eu sua paga. 

Ainda não é tudo. No dia 9 de Dezembro, 
quando ~ealmente chegou o resultado da elei
ção,_ e nem podia chegar antes, o ex-presiden
te quiz endireitar a mão e teJegraphou de novo: 
Thomaz . Pompeu; 349 ; Meton 270 •. Vimos um 
telegra.mma. no. qual se diz em Lavras, foi im
pedida de funccionar a. mesa legal e se fez 
outro eleição na qual obteve o-D.r. Meton 86 
votos, sendo impedidos de votar 55 eleitores do 
Dr ... Pompeu. r; 

tos (doc. n. i .) 
Convem notar quo esse protesto foi fe ito na. 

cnsa do juiz municipal, compadre do meu com
petidor e tomado por um escrivão ad hoc, que 
niio ó eleitor, como se verá do alistamento, 
quando existia tabellilto publico no lugar, mas 
nssim deveria. OCJr, porque essns a.ssignaturas 
fo::1am compradas algumas a 50$ em casa dos 
eleitores. 

Só o juiz municipal era capaz de dal-os como 
pr~sentr~s e assim o f e~ para servir bem a seu 
compadre que promettcu fazel-o juiz de di
reito. 

O Dr. juiz <.la dir<?ito accusa tanto terror,. 
ta.nta violencia., mas não cogitou de nenhuma 
P.rovid;nda, e propositalmente esquece que . . 
destacamento. 

Si este nio ba.sta.va, deveria ter recorrido a 
qualquer das cidadeq visinhas Icó, Iguatti ou. 
Crato~ mas não o fez, porque tudo isso é inexa-
cto, e nem S. s. podia allegar urgencia, visto 
come, já o disse pelo jornal, capangas !lão se· 
improvisam, como se faz com uma desculpa. 

Assim, ou não houve tal violencia da parte
dos meus amigos ou o juiz de direito foi ina
pto, não __ cumpriu seu dever. 

As outras autoridades não andaram melhor. 
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O promotor publico diz que o 1° juiz de paz 
não fez a eleição por já ter passado da hora 

' . 
t34. O delegado, celebre José Alexandre, offi-
ciou aquelle juiz de paz, dizendo que só tinha 
3 praças, ao presidente que havia quasi au
sencia de força publica e que foi concitar 
os grupos a abandonarem seus medonhos in
tentos. 

Qa.aes serilo esses medonhos intentos 7 Seria 
a coac ção para D!o votarell' ~ Mas como é que 
em um:t eleiçlo clandestina (doc. n. U junto 

podia fazer coacçio a quem lá nlo foi~ 
Nio sabe o mcntor de11e delegado que um 

alferes nlo póde commandar a 3 ra as ue 
1s o ae e1xa para um anape9 a A mon ra 
aempre esbarra com cases escolhoa. 

O collector geral Manoel CILrloa, auotor da 
carta. (doc. •· U justiftc&Qio) promoveu perante 
o juiz municipal, quo ja sabomoa quom ó, com 
inaistencia do eromotor publico, lOgro daquollo 
uma justifte&910 em que a testemunhn dizia 
uma cousa e ojuis mandava 11orever outra. e 
por isto nlo 11' mandoa intimar a meu. Nlo 
Hi se meu competidor tara\ a coragem de apre
aentar ~~~a pro"" tlo seu triumpho. 

De tudo que deizei dito, doa dooumentos que 
exbibo, das falsidade• e contradiçl:ies rins taes 
peça.a oftlciaes das autoridade• de Lavras, aop
poD.ho ter provado que meu competidor foi legal 
e politicamente vencido, e sgora nlo querendo 
conformar-se ~om a sentença que lhe impoz a 

a o o 1s neto, vem sup-
plicar· desta nobre e illustrada commissão a 
graça de desattender ao meu aireito, unico 
meio de . S. Ex. poder ter parecer favor ave L 
· Qnanto ao diploma, além da reclamação que 
&, junto outros documentos bastante valiosos 
que provam sua illegalidade e illegitimi
dade·. 
· A junta. apuradora foi arbitraria e violenta, 
quanto foi contraditorio e partidario o juiz de 
direito; não só constituindo uma junta de pleno 

Documento n. i .-Icó i6 de Dezembro ie 
i884. . 

111m. Amo. Sr . .Antonio Gonçalves Ferreira. 
-A' bem. da verdade da aleiçlo de Lavras e 
para. men documento, rogo-lhe o especial ob
sequio de responder-me aos seguintes quisitos, 

erm.ittindo-me fazer de sua res osta u · 
me conv1er. 

fo. Si V. S. deixou de votar porque hou
vesse força . - nada do lado dos meus amigos e 
alliados ou p~· 11ue observasse qnalgaer coação 
do nosso lado, feita ao eleitorado, que não 
quiz votar~ 

2o. Si o Dr. Pompeu, meu competidor, ficou 
contrariado com o proeedrmento dt's seus par
tidistas por não terem votado; se mandou elle 
cham!Ll" a V. S. para propor um eonehavo pelo 
qual se lavrassem novas actu e ae V. S. tra-
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amigos e 1a os, nem tão pouco, porque hou- . o ' . VLn o a me~ co
veSBe observado qualquer coação do lado dos nh:ecunento de _que com ef'elto ~JI:, .eropos1to de 
amigos de V. S. feita au eleitorado, que não pr1var-se ao elelLorado o exerclclClO de .v~to 
quiz votarj maz sim porque 0 Sr. Manoel Car- conservan~o·se .o paço da ca._mara mumc1pal 
los do Moraes. chefe da fracção P<>mpeu, ne- fechado ate dep~n~ da hora designada. para os 

. gou.se peremptoriarnente a comparecer á elei- trabalhos da ele~çao, tanto que o proc?sador ~ 
ção para ir votar com os seus eleitores que camara e porte1ro, procur::~d.:»s com cwdado nao 
dispunha. ·· ' sã:o encontrados ; -portanto não. d~vendo de 

Ao 2o quisito que o Dr. Pompeu, competi- modo a~gum aprove1tar con~ra o direJto do v~o 
dor de. V, S., ficou contra~~disshoo com 0 d:> ~leltorado desta par.ochla_, . um subt~rfugto 

rem votado, tanto que elle me mandou chamar 
para propor um conchavo ao Sr. Luiz Leoni
das Lacerda Leite, ami 
fracção Paula, para que se lavrasse novas 
actas, e desse-lhe a votãção, que dispunha; o 

ue tratando eu ao Sr. Luiz L eonidas, respon-
-me que 1s o na.o po a. er ugar, nato co

mo a eleigão já estava feita e as actas legal
mente lavradas. · 

Poàe fazer desta o uso que lhe coo.vier.
Vilia da Aurora.- 20 de Dezembro de i884.
Att. Amg. Vr e Obr, Antonio Gonçalf>es Fer
-reira. 

Reconheço a. firma e letra. da co.rta. visto ser 
a propria de Antonio Gonçalves l''erreira por 
ter della inteiro conhecimento doa fé. Icó 20 

e ezem ro e .-0 o tabellilo, J o&e 
.Ayres de So-za Po,.tes. 

Documento 1.-Co ia.-Officio do 3° 'uiz de 
paz ao pres1 en e a amara un1c1pal. -Juizo 
de paz da cida.::le de Lavras, em i o de Dezembro 
dei884. 

111m. Sr. -De conformidade com a lo i, de
vendo-se proceder hoje a eleiçlo para um depa· 
tado geral por este diatricto e nlo tendo até 
eata data, f O horas da mnnhl, comparecido o 
presidente da mesa eleiLoral, anteceJentamcnte 
organiaada e nezn t!o pouco tendo sido aberta a 
casa da eamara para os trabal h01 eleitoraea ; e 
conatando-me qae ha propoaito de aer privado o 
trabalho eleitoi·al na meama caaa apezar de 
achar-se em frente della o corpo eleitoral para 
exercer o direito de voto; por iaso caben~me 
nos termos do art. 135 decreto n. 8213 de 
i3 de Agosto de 1881 presidir oa trabalhoa da. 
elei io e dar-lhe o devido a d meo.t vi o 
·COmo deixaram de comparecer os l 0eo 2° juizes 
de paz; para tanto re~uesito de V. S. a diligen
cia de mandar incontmente abrir as portas que 
dio para o paço munieipol e franqueàl-o aos 
trabàlhos da eleição, afim de ·que não fiquem os 
cidadãos eleitores, sem razão juridica. ou outra 
qaa.lquer, im~ossibilitados do exercicio .de seus 
direi~os politieos. 

Deste men acto darei conhecimento ao 
E:xm. Sr. presiden:e da prorincia. · 
. Deus guarde a. V S. Illm. Sr. Luiz Leonidaa 
de Lacerda Leite, muito digno preaiclente da 

abrir-se as portas da casa dfl. camara munici
pal, a qual já. se acha convenientemente · fran

ueada e aberta ás ordens de V. S. e da mesaele ·-
toral para os trab2..lhos da eleição. Procedendo 
assim julgo ter cumprido o dever e levarei o 
~eu. a c to ao conhecimento do governo da. pro-

requis~tando-me a diligeneia de r:nandar abl'ir 
as portas da easa da camara municipal par& a. . - . . 
horas do dia, mu.i propositalmente o procarador 
da eamara e po1·teiro aa conservavam feahadu, 
isto no aentido de embaraçar·ae os trabalhos da 
eleiçlo naqaelle edi1icio. 

Procurei entrar no conhecbneoto do Cacto e 
chegaei a convencer-me da exactidlo delle, 
nlo 1ó porque oocaltaram·aa o• referido• pro
curador e porteiro, como ainda porque era 
publico e noLorio neat& cidade que eaaes indi· 
vidaoa, aconselhados por Manotl Carl01 de 
MorLLea, fugiam ao cumprimento do dever da 
que fallo. Me parecendo qae este ridicalo 
aubterfagio nlo devia a~roveitar contra o 
direito de voto do eleitorado, mandei abrir as 
portu da eamara municipal, empregando pa.ra 
isto 01 meios regalares, e franqueei o paço 

· · al · · 
eorreu com a precisa regularidade .. 

Notei que .havia proposito em obstar· se que 
corresse a eleição na casa da esmara, ainda. 
principalmente porque apenas foram abertas 
as portas desta, presenciei qne um bando de 
ind.ividuos, entre os -quaes vinham diversos 
criminosos capitaneados pelo delegado de po
licia e collector provincial, todos armados eom· 
armas de fuzil e facões, approsimava-se da 
mesma casa em uma distancia de 40 passos 
maia ou menos, c procurava poro meio de ter
ror e ameaças obstar os trabalhos da eleiçlo 
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o que não conseguiu em vista da nobre e pru
dente attitude do eleitorado. 

Despersuadido o grupo desordeiro de seu 
plano, voltou do logar em q11e tse acho.va e 
recolheu-se á casa. de Manoel Carlos de Mo
raes. com algumas autoridades, tendo sempre 
a. seu a o o e ega o e po 1c1a ose exan re 
de Almeida. Sobre este ponto, privo-me de 
referir os diversos factos que occorreram, por - .. . . 

l:> 
Deus guarde a V. Ex. -Illm. e Exm. Sr. 

Dr. Carlos Honorio Benedicto Ottoni, muito 
digno prasidente desta provincia.-Lui.:; L~o
nidas de Lacerda Leite, presidente. 

IV. -Juizo de Paz da cidade de Lavras, em 
i o de Dezembro de :1884. -lllm. e Exm. Sr.
Cumpro um rigoroso dever, levando .ao conhe
cimento de V. Ex. diversos factos que occor
reram~ hoje, nesta cidade,quando tratava-se de 

l."oceder-se á. elci ão ara um de utado á. 
Assembléa Geral po1· este districto. 

Tendo no dia. de hontem, de conformidade 
com a lei, se organisado a mesa eleitoral para . . -

' curava exercer o seu direito de voto, e como 
quer que se conservassem fechadas as portas 
do illudido paço municipal, facto que se dava 
com o proposito de privar os tz·abalhos da elei
. ção naquelle logar. ms.chinado por Manoel Car
los de Moraes e seus congeneres, por isso di
rigi ao presidente da camara um officio, requi
sitando a abet·tura dae portas da casa de que se 
trata, afim de que alli corl.'esse a eleiçlo, visto 
ser o logar para ta.nto destinado; e em resposta 
me foi dirigido um outro, que junto em ori
ginal, acompanhado do qual endereço por có-

. pia o que enviei ao presidente da camara. 
A' vista de minha requisição, foi-nos fran

queado o paço da camara municipal, no qual, 
ent!ando ~om os mesarios, colloquei-me ~o 

torado, na m~Lhor ordem, occup~v~ o legar que 
lhe era; destmado no paço municipal, para os 
trabalhos que iam occorrer. 

· Estando as cousas neste pé e não tendo até 
aquella data comparecido o i 0 juiz de paz 
presidente da. mesa e o mesario eleitor Ma~ 
noel Carlos de Moraes, que devia exercer o 
logar em substituição ao 2~ juiz de paz José 
Alexandre ·de Almeida, que preferiu o exer
cicio de delegado de policia, quiçã de propo· 
sito, ao do mesario, j4 achando-se a hora 

• 

adiantada, convidei officialmente aos ditos i o 
uiz de paz e mesario Manoel Carlos de Moraes 
para que constituidos er:n me~a. segundo a 
organização do dia anterior, procedessemos á 
eleição já mencionada. 

Entretanto, sem que se dignassem responder 
os meus o Cios, os · ous m sa a , 
deixaram de attender ao convite, pelo que de 
accõrd~ com a lei,as~umi a presidencia ~a .mesa 

dons mesarios que faltaram, pelos cidadãos 
eleitoras da parochia, Luiz Antonio Marques 
da Silva Guimarães e Raphael Leite Teixeira. 

Constituída assim a mesa eleitoral, requi
sitei do secretario da camara e proclll'ei hanr. 
os livros necessarios para os trabalhos, os 
quaes me foram negados com reluctancia, pelo 
que abri, encerrei, numerei e rubriquei novos 
livros, uzando para dito fim dos meios aconse
lhados na. lei ue vi o-ora a res eito, correndo 
tudc com a precisa cautela e obed1encia aos 
principias de direito. 

Quando corriam as cous~s conforme venho de 
• t 

noel Carlos de Moraes, um grupo de individ11os, 
em numero de mais de ::!0, do qual faziam · 

· · · de h micidio Vicente 
Freire, (dos celebres Viriatos) Joaquim Gomes, 
Francisco Cangaceiro, Joaquim Soares e outros 
capitaneados pelos attribularios José Alexandre 
de Alaieida, delegado de policia em exercício, 
e Eufrasio Gonçalves da Silva, collector das 
rendas provinciaes , e collocando-se o dito 
grupo à distancia de trinta a quarenta. passos 
pouco mais ou menos, paralello e annexo á casa 
do promotot• publico da comarca, d'ali enga
tilhando as armas de fogo que conduziam e 
empun an o os acoes, 1mpun am or em ao 
corpo eleitoral que occupa.va a casa sob amea
ças de morte quando não S'l quize~s~ retti"ar, e 

o 
lector Eufrasio repetiam suas ordens de-fogo ! 

Esta acena terrível era. presenciada e como 
que animada pela presença. do promotor pu
blico, do Dr. juiz de direito, que assistiam de 
suas casas, e do Dr. juiz municipal que a passoa 
lentos ca.minha.v~• em frente do bando dos sce
leratos sem que todavia. proferisse uma só pa· 
lavra. 

A tudo isso, porém, soube com prudencia re
sistir o corpo eleitoral sem dogladi:J.r-se no 
campo das imprudoncias, nem fugir di!i.nte do 
panico que lhe preparavam aquellos que o que
riam desviar do exercicio do mais aag1•ado 
direito do cidadão brazileiro. 
. Bem dev.e _ comprehender V. Ex. qu~es se-

paei:ficos em frente dos siearios de que acabo 
de fallar, e si nest2. oecasião não tenho o triste 
pezar de levar ao conhecimento do governo a 
mais tremenda de todas as hecatombes por 
certo devo attribuir a sua não realisação,princi
pa.lmente á prudencia e dignidade da mesa 
eleitoral mantida pela summa sensatez dos 
cidadãos eleitores, e depois ás consequeneias e 
remorsos que confundiram aos cabecilhas da. 
tra.gedia que com côres reaes venho de pint~ 
a V. Ex • 
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Conta...:se, e com bom fundamento, que Vi
cente Antão, o chefe dos facinorosos, re~ebera. 
das mão~ de Manoel Carlos a quantia. de 1: OOD$ 
prDvinda. do candidato Pompeu, para impossi
bilit~t· o trabalho da eleição, quantia que fo~ 

Guerra. 
Não obstante esses conhecimentos. o paço da 

Camara Municipal foi sempre respeitado e nem 
s1quar um· estremecimento e;;agra ave era-s~ 

dentro delle, onde corriam os trabalhos da elei
ção com maxima eautela e liberdaie. sendo 
chamadQS para a votação todos os eleitores da 
parochia·e concorrendo ãs urnas aquelles que 
expontaneamente quizeram a ellas trazer seus 
votos. 

Comprehendendo os deso:-deiros a impossibi
lidade de levarem a atreito aeus planos por meio 
de terror, ausen~r~tn~·se do log;.tr em que se 

. . 
Cal'los Honorio Benedicto Ottoni, digno presi
dente da provincia.-.Z?rancisco Gonçal-oes de 

i ,. · · a.· r i da 
Doc. n. 19.-Diploma.-José Ayres de Souza 

Pinto, io tabelliiio do publi~Jo, judicial e notas, 
escrivão do crime, civel e maia a'!lneii:.Os, com 
sGrventia vi~licia nesta cidade tlo lcó. comarca. 
do m~smo nome, da. provincia <io Ceal".i., por 
Sua Mo.gesta.de Imperial e Constitucion:l.l, a 
quem Deus gu~rde, etc. . 

Certifico que, revendo o meu livro de notas, 
nelle ert·.~ontrei a n.cta da ':lput•llÇão da. eleição 
de q11e fail menção o supplicante, a qual é do 
teor seguinte: 

c Acta da apu1·açiio gorai para a eleição de 
um deputado ú Ass~mbléa Geral Legislativa, 
pelo sotimo districto eleitoral da provin·!ia do 
Ceará.. Ao~ vinte dia!'J do meit de Dezembro do 
Anno do Nas:!imento de Nosso Senb.ot· Jesus 

hrist de 18B4 elas 9 horas da manhã no 
paço da. Camara Municipal dest:1. cidade, desig
nada. para a cabeya elo setimo districto eleito
ral, presentes o juiz de direito da cQmarca~ 
Dr. João Clemente Pessoa. de Mello, e os pre
sidentes das mesas eleitoraes do mesmo dis
tricto, Cypriano Lopes Pequeno, José de Souza 
Reis, Manoel de Souza Lima, João Antonio de 
Oliveh•a. _Joaquim Moreira de Oliveira, Tra
jano José Ferreira, Francisco Ferreira. Lima. e 
Francisco de Holla.nda, declarou o juiz de 
direito i nstalla.da a junta para a apuração 

. geral dos votos da eleição para. um. depqtadQ à 
v. r. -54 · 

Assembléa Geral Legislativa, a. que se proe&
deu pelo mesmo d1stricto no dia i do corrente, 
o mesmo jtliz·presidente nomeou para. secre
tario a mim Cypriano Lopes Pequeno, e para 
es~rutador ao mezar!o.Joa.qui.m Moreira. de Oli-

oito officios cont~ndo as authenticas de todas 
as pai"ochias do districto e verificou-se estarem 
intactos. 

c: o:-am approva as as au en 1eas~ as pa
rochias do leõ, Pereira, S. Matheus, Iguatú, 
Bom Jesus, Umary e Vargea. Alegre, que deu o 
resultado seguinte:-Dr. Thomaz Pompeu de 
Souza Brazil.; advog-!ldo, residente na cidade-da 
Fortaleza., 349 votos; D:-. Meton da Franca. 
Alencar, medico, residente na cidade da. For
taleza, 2i0 votos; conselheiro Raymundo Fer
reit·a de Araujo Lima, advogado, residente na 
côrte, _3 _votos. Deixo~ de se1· appt·ova.da a ac!a 

• alguma; para a. organir.ação da mesa., ·compa..;. 
recernm o 1 o e 3° juizes de paz da pa.rochia. de 

rimeiro constituido como re-
sidcnte, a. mesa erea.da no dia 30 de Novembro 
pro:s:iwo findo, o terceiro a mesa reorganizada. 
nodia. · f. o do corrente, tomou parte na junta o 
primeiro por ter sido considerado competente 
pelo presidente. · . · 

« Tanto o requerimento do Dr. Thomaz Pom• 
peu de Souza Brazil como a authentica. ques
tionada foram rubricadas pela mesa para serem 
remettidas á. assembláa legislativa. 

«Julgando-se prejudi(}ado com a decisão da. 
junta,o candidato Dr. Meton da Franca Alencar 
e o juiz de paz Francisco Gonçalves de Oliveira 
protestaram contra as ditas decisões, resol
vendo a maioria da me~a que não cabia os 
ditos protestos, votando a favo~ dos protestos 
para s~t·em tomudos o pres!de~ts da junta e o 

H 

«O l'esultado da votação foi immedi::l.taments 
por edital, verificando a. junta. pelos numeras 
de voLos recebidos que. o Dr. Thomaz Pompeu 
de Souza B1•azil, advogado, residente na cida.~e 
da Fortaleza, obteve maioria de votos para 
ser eleito deputado á Assembléà Geral, re
solveu e:s:.pedir-lhe diploma e den por enc~r':" 
rados seus trabalhos, mandando o Dr. juiz 
de direito lavrar a pr~sente acta. ; . depois 
de lida, assignou. com os demais membros da 
Jun ta. e eleitores presentes1 fazendo a trau-
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seripção no livro de notas o tã.hellião José'Ayres· 
de Souza Pinto. · 

c Eu, Cypriano Lopes Pequeno, secretario 
da junta. a escrevi.- O juiz de direito presi
dente da. janta, João Clemente Pessoa de . . 
Jóaquiui Moreira de Oliveira, José de Souza 
Reis, Francisco Ferreira Lima, João Antonio 
de Oliveira, Trajano José Ferreira., Francisco 

e o an a, anoe e ouza tllla, vene1 o 
em parte, votei .de aceôrdo com o Dr. juiz de 
direito, para que tambem se aparasse a elei
ção de Lavras, e . fosse acceito o protesto do 
juiz de paz, que a presidiu, Francisco Gonçal.o 
ves de Oliveira, e · o do Dr. Meton <ia. Franca 
Alencar; João Jacintho de Sampaio, eleitor, 
Antonio Moreira de Souza, José Pinto Coelho 
de .Albuquerque, Francisco Teixeira Mendes 
Junior, Joaquim Atarfa Pinto Bandeira. E nada . . . , 

junta, João Clemente Pessoa de Mello, Joa
uim Moreira de Oliveira, Francisco Ferreira. 
im Jos · de S nza. R · s Antonio de 

Oliveira, Manoel de Souza Lima, vencido
Traja.no José Ferreira, FranCisco de Hollanda 
e · Cyprialio Lopes· Pequeno. E nada mais se 
continha na. dita aeta tra.nscripta nas notas 
e assign:a.turas; dou fé.-Eu, José Ayres de 
Souza. Pinto, tabellião, o êscrevi e assignei. 
lcó, 20 de Dezembro ·de 1884.-1 o sé Ayres 
de Souza Pinto. • · 

Pinto. 

Fra.neiseo Gonçalves de Oliveira, eleitor, 3° 
juiz de paz,· presidente da mesa eleitoral da 
paroehia de Lavras, em cumprimento do art. 
i5i do regulamento eleitoral vigente, tendo 
remettido as authentieas da elei9io que alli se 
procedeu, em i do corrente mez, para um de
putado á. assembléa geral legislativa. e nos 
termos do art. i7i do mesmo regulamento, vem 
protestar eontra o acto de prepoteneia desta. 
mesa. ap11radora da referida. eleição, por ter ex
cluido ll supplieante de tomar parte nos tra~ 
balho1 da. apuraçJto da alludida eleição. Pro
testa. a.inda contra. o act.o do illtistre Dr. juiz de 
di~eito, presidente· ~a mes~, por não tal-o 

reunião desta junta., como prescreve o art. i76 
da predieto l."egolamento. Justificado como se 
acha . sen protesto, o supplieante requer a 

· VV. SS. que se dignem mandar tomal~o por 
termo, transcrevendo-o na acta destes trabalhos, 
e apresentando-o á mesma. E. R. M.- Icó, 20 
de Dezembro de 1884 .. O 3° juiz de paz, presi
dente dà mesa· eleitoral de Llvras, Francisco 
Gonçal,es de OUoei1·a, 

UIDUJ, Sra. presidentele membros da. junta 
•puraclol'& da eleiç!o de um cleput&do á assem-

bléa geral por· este diatricto. - Dr. Meton 
da. Franca Alencar. medico, residente na cidade 
da. Fortaleza, capital desta provincra, nos ter
mos da lei e em defesa de seus direitos polí
ticos, vem protestar perante V: S. contra. o 
facto de haver esta junta. lhe negado o diploma. 
e epa o a assem ea gera-. por esse mesmo 

districto, que o supplicante fez juz, ex--oi das 
a.uthentica.s dos diversos collegios que o com· 

' tica. que se acha presente entre as outras; sem 
que nenhuma outra possa contestai-a de modo 
que na bypotbese de uma dnplicata podasse a. 
junta declinar-se por uma. outra. 

O supplicante nos termos de um protesto, 
deveria eximir-se de largas observações, desde 
quando, perante os poderes competentes, terá 
de allegar seu direito, mas confia que o direito 
de voto do _cidadão será tido .e manti~o na altura. 

dever,desde guando fa.lta-lhe competencia para. 
depurar a eleição do collegio de Lavras, que 
foi feita perante uma. mesa organisada comforme 
as disposiç~esda soeçâ:o illo, capitulo 2-> do de
creto citado e segundo o modo estabelecido noa 
arts. i59, 160 e 161 do predito decreto. 

Da authentica gue a mesa rleixou de apurar, 
está fóra de duvida. que a. eleiçll:o correu livre
mente e foi proeedida. com toda a solemnidade 
legal, sendo a mesa composta nos termos de que 
falia o § l 0 do art. !26 do mencionadco do ,reto 
porque o juiz de paz So11za Reis, ex-mesario 
Manool Carlos de Moraes, propositt~.lmente dei-· 
xaram de comparecer aos trabalhos, visto como 
seus partidistas conceberam o plano de burlar 
a. eleição da.qaelle eollegio. Não obstantn. esse . ~ . . 

I l 

mesa organizada. no dia antecedente ao da alei· 
ção·, só assumiu a presidencia, para os trabalhos 
da alludida. eleição, depois de t er convidado 
aqu~lle juiz da paz e mesa.rio, obedec~ndo assi!ll 
ao disposto no§ to do art. 126 jt. c1tado, dei
xando de convidar ao juiz de paz José Alexan
dre, por não ter feito parte da organização da. 
mesa, preferindo o seu exercicio de delegado 
de policia.. 

Pelo e:xposto, vê-se. que a mesa que procedeu 
á eleição de Lavras soube ainda comprehender 
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a disposição do art. 135 do. decreto já. refe .. 
rido. 

VV. SS. que mandem tomar por termo o seu 
protesto, fazendo constar elle de acta dos pre
sentes traba.Jhos, apresentando-o á mesma. 

Icó, 20 de Dezembro de 1884.-Dr. Meton 
da Franca Alenca1·. <.<Fica lançado em notas.'> 
lcó, 20 de Dezembro de 1884.-0 taballião, 
Jose Ayres de Souza Pinto. 

Gazeta do Norte de i7 de Dezembro de i884: 

Expediente da presidenci.a do dia 12 de lJe
z emb1·o de 1.884.- Ao Sr. juiz de direito do 
Icó: Em seu officio de 6 do corrente m9 con-

V · t a · 
dora o juiz de paz que presidiu á organização 
da mesa eleitoral de Lavras, no dia 30 de No
vembl·o, ou o que no dia seguinte presidiu á. 
e e1ça na qua aqu e n o compareceu pro
prio juiz de direito. confessa. que o f o juiz de 
paz Souza Reis não compareceu). O art. i74 
do regulamento de 13 de Agosto de 1881, pre
ceitúa que nas juntas apuradoras tomariam 
parte, pelo menos, quatro presidentr.s de as
aernblê~ts eleitoraes. Ora, só se podem consi
dnrn.r tn.es a.quelles quo presidirem os collogios 
dos eleitora~; sendo, de mais, sórnente estes o~ 
que podem re;1r ·s~ntnr no pl'Oceaso do, apu
rac;!o, 1\ r1mnift:o eleitoral a. quo pl'esidiram.
Portanto, n1~ hypotheBe Bll"citn.da por Vm., 
deve tomar pn.rte no. ,i unia 11puradorn. o juiz de 
paz que presidiu á eleiçüo. 

Doc. n. 22.-Ulm. Sr. 2° tnbolliüo do nobs, 
-Honorio Correia. Lima, elnitor desta paroehin 
a bem de seus direitos oliticos lrecisa. ue 
V. S. lhe certifique ao pé desta si o livro que 
servio para as a.ssignaturas dos eleitor·es na 
eleittão p1·ocedida nest:J. paro chia, no dia. 1 o do 
eorren.te para um deputado á Assembléa Geral, 
bem como o em que foram lançadas as actas 
resl)eetivas se achavam devidamente encader
nados, uumer.~dos. rubricados, abertos e eticer .. 
rados pelo presidente da. mesa que procedeu á 
mesma. eleição; tudo do modo que faça. fé.
E . . R. M.-Lavras, 19 de Dezembro de 1884 .. 

João de Sá Cavalca.nte e Paiva, segundo ta
bellião vitalicio do · publico, judicial e notas 

' a mesa, destinada. para os trabalhos da. ~esma 
eleição, a qual urna é a.propria que tem ser-. 
vido para ~s demais eleições anteriormente p1'o
cedidas nesta parochia, assignei em um li~ro 
de pequeno formato, encadernado e de capa de 
côr encarnada, e nessa occa.sião observei que. 
todos os mais eleitores, quantos haviam votado, 
tinham assignado no mesmo livro ; emquanto 
á segunda pa:t:, certifico que as actas aos tra-

·' fiquei e observei que ambos os livros, de que se 
trata, se achavam abertos, numerados, rubrica. .. 
dos e encerrados pelo juiz de paz, qde pre
sidiu a supradita eleição, Francisco Gonçalves 
de Oliveira. E' o que tenho a certificar sob a 
fé de meu officio. Cidade de Lavras, 19 de 
Dezembro de :!884.-0 ta.balliã:o publico,João 
de Sà Ca-oalcante e Pai'Oa. 

Forço,do a expor os factos na aaa. inte~ridade, 
allndirei sul-lcintamente ao pro~easo eleitoral 
de todo districto. 

Relancanndo a vista sobre as nuthenticas das 
eleiçõe.s em que tivo r.resctda votação e cujas 
me~a• for<\m compostas em sua. ml\ioria, por 
e.ruigo~ meus, olJ,qarva-ae quro todo o processo 
eleitorr.l cor1•ern. na melhor ordem, sem prete· 
riçio dos pt·eceitos legaes. 

Pc,·ei,·o .-Neste collegio o chere do grllpo 
.que sustentou a candide.tura de meu competilor, 
prevalecendo-se da posição que OCC!lpava na. 
mesa como secretario, procarou inquinar de 
nullidade a. sua organização, dei:s:ando de men
cionnr n a. respectiva acta. o motivo pelo qual 
foram substituHos o 3J juiz de paz e 1° imme· 
diato, recQsando-se em seguida a assignar, em 
tempo, na mesma acta, a. declaração desta sub.:. 
stituição. Como mes~u·io secretario tentou 'das
natural." a organização da. mesa., para protestar
centra o que elle proprio 1izera, com o :fim d~ 
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annullar a grande votação que eu devia ter 
neste .collegio. (94 votos contra 33.) 

Abortado este plano, recorreu o meu compe
tidor á. corrupção, pr~curando subornar o _i ~juiz 

os amtgos o meu compe 1 or aru ar a e t

ção nomeando para. fi.scalisal-a um individu?, 
não eleito-r na parochia, advogado d3 . aldeta 
s9mente habil em fraudes eleitora~s e violen
cta a mão armada. Receioso de conflicto, re
quisitou o 1 o juiz de vaz 4 praç:Js de policia do 
destacamento do lcô para garantir a ordem, 
ameaçada ; providencia qus ft·ustrou aquelle 
plano. 

... 
neste collegio,diz o meu competidor que o pro
c.urei para :firmar um concllavo sobre esta elei-
ão. Não refer uacs as suas baze . n n-

cido de que grande parte·, se não a maioria do 
seu eleitorado, estava no proposito de concor
rer as urnas media~ te o emprego d_e meios ver-

não tendo sido devolvidos pesteriormente ao 
archivo da Camara municipal. · . . 

. Q!lento a terceira allega.ção, é certo qaP. re
quesitei a pres~nça. do commandante do desta-

a. o.!"dem seria altcrãda como effectivamente o 
foi. Infelizmente tendo deixado ó.quelle com
mando para as;;umir õ exereio do officio d~ jus-
IÇ:l. para que ra. nomea o 1n ermamen e. 

como simples particular p~deria o Sr. Balduin_o 
Ramos auxil!:~r-me em Va!'sea Alegre, onde a 
eleição correu pl~cida .e a e renamente. 

Quanto ~o suborno do juiz de paz, é Ella não 
só injuriosa para este cidadão como indigna de 
ser articulada contra a pessoa do Sr. coronel 
Thomaz de Aquino, .a quem é a.ttribuido 
tal proposito . 

da auseucia de votação neste collegio e na ulti
ma eleição para deputa:ios provinciaes, do can
didato de minha par·cialidade, pela simples r·a-

Collegio de Lavras.-Despresando as demais 
alie a .õe,; de e o · · -

' • tentes occupar-me-hei das occurrencias de La-
zer-lhe sentir o grave inconveniente de fo- vras, ponto unico e capital da eleição do 7° dis
mentar ainda mais a corrupção eleitoral. tricto. 
Propuz-lhe então que comparecessemos as ur-
nas com os nossos amigos, repudiando os votos Estatistica. - Um s:mples relancear de 
venaes. Mostrei como isto ~eria facil de levar vista sobre a votação de todo o districto fez ver a 
s. eft'eito, attendendo que o eleitor s9guro e mingoada proporção de eleitores faltosos sobre 
leal só vota. recebendo do mão amiga a ce.luh os alista ios. 1-'ela seguinte tnbella observa-se 
que ha de depositar na urna.. E' pos~ivel qoe que. a mé.:l.ia dos faltosl.ls, incluidos n'este nu
nesta occasião, zomband.o das apprehtJnsões in- mero, os enfermos, emigrado::; e oecupados em 

• • • O' 9/ • 

força. policial a. meu serviço parn perturbar a 
eleição de Varzea. Alegre, o tivesse chacoteado 

or nio acreditar ue taes versões fossem accei-

tados, quando na. ' !eit.~ão clandGstina de 
vras. esta proporçiio eleva-se a 44 ofo. 

tas por quem deverta. saber que em todo 7° dis- putada por ambos candidatos, é singular e 
tricto nio havia. 25 praças de policia para guar:- inexplicavel estu rApido accrescimo de ntlo 
dar as cadeias de tres cidades e de cinco comparecidos, maxime attendendo a q 11e eu 
villas. obtivera no tu c~;crutinio da eleição de 1881, -
' Ainda. como prova de terem os~ meus amigos · 82 votos contra 72 dados ao conselheiro Araujo 
pretendido fraudar esta eleição at!duz o Dr. Lima e no segundo 87 contra 72 reeahidos no 
Meton as seguintes allegações : mesmo congelh~iro ; e a que na. eleição para 

deputados provinciaes ( Dezembt•o de i883 ), 
t• o nlo eom.,arecimento de dois juizos do quando os meus amigos eram a.tro:.:mento 

paz; 2•, recusa do presidente d:t Camat·a. muni- perseguidos pela política mesquinha do come
eipal de entregar os livt·oa da eleição; sa., pre- lheh·o Rodrigues Junior. enttio ministro da 
sença de Balduino Ramos no collegio; 4n, su· g11erra. os candidato~ do minhn. pat•cialidndo 
borno do io juiz de par. . obtiveram em segundo escrutinio 73 votos 

Qnanto a primeira allGgoa.ção. não procede em ( Belisario 20 e Octa\'iano 43 ) • 
vista dos dizeres da acta "d,t formaç;\o da mesa, N c~ta mesmo collegio. C0t'Ca de tres mezes dfl 
que declara os motivos que induziram os juizas dnta da eleição get·al o Dr . 1\fontezuma., c~ndi .. 
de az a nâ:o com are~er. o · • • • • • • 

ma o para completar á. mesa, Não qne:·endo as· vincial, foi suffragado por 'todos os eleiLore; 
sumir o exerci~io de sua vara por estar residin· comparecidos em nllmero de 47. 
do á distancia de do1.e legoas da. villa, pretex-
tou o motivo constante da mesma :~c ta.. Por um lado a rapida elevação dos faltosos 

de 8,2/10 °/0 em s~ te collegios, a 44 ofo em La: 
Quanto a segunda allegação, é o proprio do- vras, e por outro a indde~tiveol lealdade de 

e11mento offerecido por meu contestante quem metJs amigos, mesmo nas quadras mais di:fficeis 
o deetróe cabalmente. N'elle &-:. diz que os l i- e tormentosas para elles, desmentem com 

0 
vros a.lludidos foram entregues ao i u Juiz de testemunho de factos irrecnsaveis a re.,.ulari
paz, por occasião da 'ultima eleiç.õio provmcial; dade da clandestina eleição desta parochia. 
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Actos de violendas .- Ao justo reparo que 
estes dados estatísticos despertam, sr.gttc-se o 
testemunho do factos de toda notoriedade, con
firmados, nilo por carto.a, juatiflJa~Gnll ou quae•· 
quer outros do«!umentos gro.ciosoa oivados de 
parcialidade, mo.a pelus p1·~rneirna autoridade• 
da comarca, quG 011 pre•enc1aram. 

Embora prot~uro hoje o meu conta1tante 
dosmerooor a. importa.noin. destes donumentos 
averbando " IIOUfl t~ignatn.rios de pro ~!od01·em 
partidariamente ô cr~rto quo rLtó bom pou·.•o e 
Jd. depoia quo Doaso.a pat•dn.lidrul'3s políticas 
quebraram a reciproca. intelligonllia, o Oca
,·cnsc, orgilo dll publicidade do conselhniro Ro
drigues, n!~ cessava ~e p:econi11o.r o Dr. Gus-

destingoir o coronel Rolim corno promotor pn
blico. No conceito, pois, <los pa.rtidarios do 
meu contestant~ era o Dl'. Sampai9 um des 
juizes de direito mais intelligentes, instruidos, 
honestos e imparciaes do Cea.râ. 

Officiando á. presidencia no dia 1° de 
Dezembro assim. se exprimia este j uiz : 

Tilm. e Exm. Sr.-Como primeira autoridade 
desta comarca., a. ·quem incumbe velar pela 
~anutenção da. m·dem publica e respeito ás leis, 
'hão posso eximir-me do dever de levar, pelo 

presente, ao alto conhe~imento · de V. Ex. o 
que acaba de occorrer nesta cidade, com rela· 
ção ao processo eleitoral. que deveria hoje 
ter logar, para. um deputado ge1·al por es2e clis
tricto. 

asso a. expor : 

A' h~ra, pouco mais ou menos, de~ignada. 
1 ara. 

um grande grupo de indivíduos, pela maior 
parte armados, trazendo á sua frente o fo sup
plente do delegado, José Fu1·tado de Lacerda, o 
promotor pu.blico do Assaré, Emygdio Odorico 
de Moraes, e os dous denuncindos criminosos, 
Honorio Corrêa Lima. e Antonio de Oliveira. 

·Banhos, além de outros, que não pude distin-
guir, dirigiu-se a casa da camara. e, encontran
do esta. ainda fechada, fol'Çat·a.m a todi> o transe . 
a~ ortas da mesma, a onto de conse t1irem. 
penetrar no .seu lllter1or, e por ta rma se 
apossaram della, postando na frente o grupo 
de desorde~1·os arma~os , que, approximan~o-se 

v • 

1° juiz de ·paz. unico competente o que hontem. 
já. havia presidido á organização da respectiva 
mesa eleitoral for.1m to s re &Hidos com. 
vaias, ameaças e insultos, impedindo-se-lhes 
assim o devido ing1•easo ! 

O delegado de poli~ia, considerando tumul
tuaria e ill:õ}gal semelh~~one reunião, quiz tcm
tar, com alg11ns pai"anos, dissolvel-a ; porém, 
não desejando eu, de mn.neil·a. alguma, que a 
presente elei~ão fo~se lavada de sangue, como 
almejavam oa referidos individuas, tl'atei de 
dissuadil·o de tal projecto ! 

ca.u1ara se passava então, e par!!. lá. dirigindo
me fui em caminho obstado por algllmus pes-. 
do contrario t-eria..eu infallivelmente victima ; 
pois, a canalha desenfrea.1a e ébria. já bradava 
-morram as autoridades 1 

E' voz publica. nesta cidade, que 011 grupos, 
quo assim procederam, o que se domina.m
Pnulu.s e tr&it,dos-conta.ndo perdido, politica
mente fallando, o seu candidato Dr. Meton, 
pelo boato que h11o dias tem aqui grassa.do da 
flltUI'I'I. dorrota. deste nos coll(•gios eleitoraes do 
Por :iro, lguutú e S. Matheus, tiveram unica
mente em vistu, com o seu absurdo procedi· 
monto, cvit 'r a votllção dos dous grupos ad
vet•sos, o qual cort!lmentn dar·ia ganho de 
c a. usa a.o candidato Dr. P om p<3o ! 

O facto quo acabo de à~pendor a V. E~. e do 
qual me conservo a.inda. impressionado é de 

e somma grav1 a t~, ~ posso a rmar a ... x. 
que encheu inteirnmentC'l dG terror panico a 
maioria da. popula.ção desta cidade ! 

Reitero a V. Ex:. as meus sinceros votos de 
consideração e respeito. 

Deus guarde a V. Ex. por muitos annos. 
Cidade d.e Lavras, 1 o de Dezembro de 1884. 

-lllm. e E3:m. Sr. Dr. Carlos Honol'io Bene
dicto Ottoni, presUente da provincia..-0 juiz 
de direito, Gustaoo Gab1·iet Coelho de S am
paio, 
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O juiz munici~al,[tela~ava as mesmas o·ccur
rencias no scgumte pffic10: 

Juizo municipal dos termos reunitlos de L1-
vras e de Varzea-Alegre, 2 de Dezembro de· 
!884.-lllm. e E~m. Sr.-Considero um dever 
como autoridade policial, communicar a V. Ex. 
o occorrido, hontem nesta cidade, quando 
devia proceder-se 3; el?ição de um d~puto~d 

da hora marcada pelo presid.ente da ID;es~ el~i
. toral desta parochia de Lavras, constitmda 1<~

galmente na_ ves.pera, .para começ.a~em os ti."a
.balhos do processo eleitoral ou. elerça.o, se o~ve 
um rumór e vê-so um grande grupo ~e eleito
res dos grupos Paulas e miudos, capltaneados 
t'Or seus chefes, de mistura com diversas pes
soas do povo. a. escalar, ou antes a. forçar· e 

. violentar as portas da frente da. ca.s::L.da Ca~a-. . . 

' :' o 
legitima. pelo 3o juiz de paz, e por aq':leiles 
que invadiam o recinto da Cam~ra Mumc~p~l 
de Lavras, preterindo d~ funcct~nar o f 0 .JUIZ 

de pa:z; José de Souza Reis, . presidente, e M~
noel Carlos de Moraes, membros d:t mesa elei
toral desta. parochia., legalm~nte cona~tuida. 
na vespera, appa.rece com dtv~r;:;o;; patzanos 
arma.dos afim de não coBsentlr no arromba-

. ' mento da.s ditas portas. 

grupos Paulas e mi-wlos se ar~am e outras 
correm armadas, c que approxtma-se o mo
mento de sanga.e; q'~ando eü,- o promotor u-

1co e o mesmo anoe ar os e oraes,para 
manter a ordam publica persuadimos a custo 
ao delegado de policia, e aos que o acompanha
vam aue se abstivessem de approximar-se da 
ca-sa.' dà. Camara. l\1 uriici pai, onde á vi v a força 
fizeram ingresso os grupos adversos. E Já con-

.. stituindo alies outra mesa illegitima, obtive
ram assim, que não votassqm os eleitores quà 
iam dar seu voto ao canlidato Dt·. Thomaz Pom
pêu. Exm. Sr., as fa.milia.s desta cidade de La
vra.q ficaram consterndas. e em gr>1nde sobre
salto com tão lugubre scena, que foi acompa
nhada de ameaças contra as autoridades deste 
termo. 

Sem fQrça publica, que pudesse rle prompto 
restabelecer a ordem, foi preciso deh:a1' coi·
rer a tempest'lde. ·que a todos abalou. Meus 

viços quer pu 1cos, quer partiCu a
res ficam á disposição dl} V. E::t.-Deus guarde 
a V. Ex.-Illm. e E::tm: Sr. Dr. Carlos Honorio 
Benedicto Ottoni, M. D. pt•esidente da. provín
cia do . Ceará.-0 juiz municipal, 1lf iLeno de 
Torres Bandeira. 

Outras autoridades confirmavam aq ucll(' s 
. factos nos seguintes officios: 
· Promotoria publiea. da. comarca da cidade de 
Lavras, f de Dezembro de 1884. 

Illm. e Exm. Sr . .....;Como autoridade fiscalisa-

dora das occurreneia.s mais graves~ que se.dãa 
na comarca, não posso deixar de levar ao co
nhecimento de V. Ex. ~-que aca~a ~e ter log~r 
nesta cidade, por occas1ao da eletçao, -qu~ dev~a 
ter hoje Ioga.r~ Pelas ~~ve horas da ma~ha,ma1s 

mados na mPsma casa., tend? á. sua fren~e Ho
norio Corrên. Lima, denunc1a.do por. cr1me de 
morte, o pt•omotor publico da ·comarca do As
sará, e o 1 o supplonte do delegado deste termo. 
e forçando as portas da mesma, penetraram no 
seu interior com assombrosa algazarra. . . 

Em seguida, procurava o delegado de pohc1a 
amparar-se de alguns paysanos para conter 
os desordeiros, quando do me~mo grupo come
çou a partir provocações e gr1tos de-morra
as au or1 a es, en o por m 1mpe ~r .o m-
gresso na cas:~ aos el~.itores da~ pa:Clahdades . 
oppostas ao snu ca.nd1dato, no 1ntmto de dar-

impreterivelmente derrotado por uma grande 
maioria. 

Parecendo ao 'ttiz de az, residente e ao de
ega. o de poheta, que se1·ia evi ente o d~rra-

mamento de sangue, si tentassem expelhr da 
casa da cama.rn. os desordeiros, recuaram, dei
xando o presidente da mesa eleitoral de pro
ceder á eleição pOL' já. se ter pasiSado a :Q.ora de-
signada por lo.i. . 

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e E:xm. Sr. Dr. 
commendador Carlos Honorio Benedicto Ottoni, 
muito digno presidente desta provineia.- O 
pron:totor publico, A1Uonio Joaquim de Souza 

o .~m. 

V.- Delegacia de .policia da cidade de La
vras, em 2 de Dezembro de 1.884·. 

111m. Sr.- Passo a. expôr a V. S os aconteci
mentos que trouxeram alarmada. esta cidade .no 
dia 1 do corrente mez. 

Quando me achava pacificamente nesta dele
gacia, âs ~) horas da manhã daq uelle dia re~ebi 
um officio do io juiz de paz presidente da mesa 
parochial, no qunl requisitava-me força para 
garantir-lhe n uos eleitores que iam e-s:ercer na 
casa da c:unn.ra o direit:> de voto, visto como 
s3us arredores se achavam occupados por gru
pos de povo do m~ catadura, reconhecidos po 
suas faç·1nhas criminosas, os quaes, por ame~
ças, vociferações o outrna demonstraçõe~ h?stts, 
impediam-lhes o ingresso no mesmo ed1fi.c1o. 

Na impossibili.lado de prestar a força pn
ulica, constante de 5 praças que guardam :13 . . . 
homens paisanos, afim dG, JlOl' boas maneiras, 
concit.~.r esses grupo~ a abnn lonarem seus ne-
-fandos intentos. · 

Approximando-me da cnsa da camari, em
venci-me de que seriam baldados quaesquer 
esforços pacificas, no sentido de resolvei-os. a. 
deixarem franc:t a entrada da ca.mara aos elet
toras estranhos ás parci:11iJades colligadas de 
Paula e 1niudos. 

E• ·publico e notorio, que havia plano concer
tado de antemão pa1·a o fim de impedir que 
a maioria de votos do diatrieto, reca.hlsse na. 
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pessoa do-Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil, 
cajo triumpho se reputava seguro ou fóra de 
duvida, pelos meios l~gaes. 

Só a exclus!o em rna.asa. de grande numero 
de eleitores. que ~essa pa:ocbia. apoi!i'vam 

saneia. de força publica, poderia produzir esse 
resultado. 

A reciu.ndo :1. lm: doa factos a attitude dos 
grupos, quo, ~rmados, VIolentamente impediam 
o aceesso à casa da camara, convenci-me da 
que seria inutil o emprego de medidas suaso
rias para diepersal-o;;. 

Na alternativa de provocar um conflicto serio, 
· cujas consequencias lamentaveis não me é dado 
calcular, intervindo violentamente, onde re
tirar-me sem poder garantir aos . eleitores o 
livre exercicio de seus direitos politicos,adoptei 
este ultimo alvitre por me parecer mais con-
orme s or ens erm1nan es que · rece 1 e 

_v. s. 
E~bo~a. fosse forçado a presenciar o esbulho 

eleitorado, resta-m'' a consciencia de haver 
evitado scenas da sangue, talvez acompanhadas 
de terriveis erturba ües. 

Deus guarde 1), v I s.-ll!m. Sr. Dr. Pedro 
de Albuquerque Autran, muito digno chefe 
de policia. do Ccarú.-Josd Alc:x:ctndrc de Al
meida. 

111m. e Exm, Sr.- Nn. qan.lidade de f. o juiz 
de paz, presidente da mesa orgL1niz~da. para se 
proceder á eleição do i de Dezembl'o nesta pa
rochia.t apresso ... me em expór a V. Ex. os suc
cesaos ue tiveram lognr na uelle db, e as ra.-
zões que etermmaril.m o não uncc1onamento 
da mesa legalmente constituida. 

A's 9 hor~s da manhã, quando dirigia-me 
. 

casa da camara, onde devia-se proceder á elei
ça:o de um deputado á assembléa geral, em 
companhia de outros cidadãos eleitores1 fui sor
prendido por um11 malta de capangas capita;. 
neados por Honorio Correa Lima, Luiz Leonidas 
de Lacerda Leite, o f 0 supplentG do delegs.do 
José Furtado de Lacerda e outros, que acabavam 
de violentar uma das po1·tas da camara muni
cipal, ~.os gritos e vociferações de-morras-ao 

. Dr. juiz de direito e ao promotor publico, e 
eleitores que pa.cificamenta ião sutfragal." o 
nome do candidato Dr. Thomaz Pompeo de 
Souza Brazil. 

Entendendo que seria. imprudente e perigoso 
penetrar a viva força no re~into da Camara, 
expondo a minha. vida. e a dos que .m~ acomp~-

mais cida.dãos eleitores em presença. deste gru
po desenfreado, resolvi abster-me de concorrer 
para. o proseguimento dos trabalhos eleitora.es, 
começados no dia 30 de Novembro com a orga
nis~ção da. mesa, prefet·indo ausentar-me do 

variam a acenas de sangue. 
Graças a esta resolução deixou de ser pertur· 

bada. a ordem ublica. 
Cumpre-me, ao termma:r esta. m.formação, 

acrescentar, para conhecimento de V. Ex •• 
que na casa da camara, segundo é publico, se 
organizara uma mesa. eleitoral depois das 11 
horas do dia, e perante ella. se fizera uma 
snpposta eleição com e~clusão de quasi metade 
do eleitorado. 

Deus guarde a. V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. pre
sidente desta província, Dr. Carlos Hono1·io 
Benedicto Ottoni. Lavras, 2 de Dezembro de 
:1.884.-Jose de Sou~a Reis, f 0 jaiz de paz pre ... 
sidente. · · 

A censo recebido o officio de V. S., datado de 
ho ·e, em ue me ·edia roVLdencias ara ue 
fizesse desocupar a casa ~da ca.mara municipal, 
que, sendo violentada, se achava aberta e 
occç.pa.da por eleitores e pessoas do povo, todos 
armados, afim de proceder-se com legalidade e 
segurança a eleição desta parochia. 

Em resposta. a este seu officio, sou forçado a 
responder que de prompto não me é possivel 
satisfazer a exigencia que me faz, por falta de 
for~a. publica nesta cidade, onde o seu destaca-
mento consta de tres praças. · 

n re ~n <?, oman o na ev1 a const eraçao 
a requisição de V. S., dei as providencias que 

·me parecera.w. mais acertadas, reunindo alguns 
· · anhar para o 

fim exigido. Neste interimappa.receram do lado 
da casa da camara vozes ameaçadoras, provo
cações insultuosas e até gritos de morras, como 
é publico. e notorio nesta cidade, eahindo toda 
esta vozeria d:.~. casa da camara, cuja calçada 
se achava apinhada de povo desordeiro e ar
mado. 

Por semelhante aspecto tão lugubre, previ 
que seria inevitavel o derramamento de san
guo se os paisanos que me acompanhavam se 
encontrassem com os desordeiros da casa da 
camara. 

Em tal emergencia. aconselha. a boa razão, e 
eu acliei que o mais prudente e acertado seria 
dispersar os paizanos, embora com detrimento 
do serviço publico. 

. . . 
Souza Reis, juiz de paz presidente da mesa. e lei· 
tora! desta cidade.- José Alexandre de Al
meida. 

tos a violencins pbysicns, cedi ao conselho de 
amigos; e procurando pô!." termo aos desregra
mentos dessa gentalha, requisitei á autoridade 
competente a necessa.rio. força para dispersal-a, · 
e deixar livre ingresso aos eleitores na casa da . Além do testemunho dessas autoridades, ou· 
Camara.. tros documentos, do mais alto valor. corrobo-

Respondendo-me aquella. autoridade, no offi- ramas suas a:ffirmações ; ta.es como :·o corpo de 
eio que ora. ps.sso ás mãos óe V. E::tc., assegu;.. delicto procedido no edificio da Camara Muni
rando-me Dã!> lhe ser poss;vel satisfazer a mi- cipal a requerimento do 1 o juiz de paz, José de 
nha. requisição á falta de força que guardasse a Souza. Reis, (Doe. n. 1; e a certidão do 
cadêa publica; e não dispondo eu de outros mei- porteiro da mesma Camara. :Municipal (Doc. 
os para garantir a minha liberdade e a dos de- n. 2) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1407- PÃjgina 40 de 42 

432 Sessão em 19 de Março de 1885 

Esbulho do voto.- Senhores da casa da Ca
mara, e antecipadamente munidos da lista de 
qualificaç!io, livros etc., como confessa o meu. 
competidor ,e tomadas as devidas precauçõe!l para 
impedirem aos eleitores que deviam su:ffragar a 
minha candidatura o accesso ás urnas, come-
çaram aquelles des01·deiros por affastar o 0 

juiz de paz, um mezario e o meu fiscal, dos 
trabalhos eleitoraes ; como se evidencia. do 

ridade competente. . .. 
Publica fórma.- lllm. Sr. Dr. JUIZ mu

nicipal- O juiz de paz p!'esidente da mesa 
eleitoral, que hontem se orga.nisou no paço 
da Camara Mu.nicipal, José de Souza. Reis, o 
mesario Manoel Carlos de Moraes, e. o fis:lal de 
eleição . do candidato Dr. Thomaz Pom peo 
de Souza Brazil, Eufra.sio Gonçalves da. Silva, 
vê~ perante V. S. I:rotestar contra as arbi-

assignados pa.ra a casa. da Camara., afim de da
l'em começo aos trabalhos eleitoraes, quando vi
ram-se forçados a recuar,porque esta se acli'ava 
occupa.da. por muita gente que de antemão ti
nham serrado as trancas das portas para. o dito · 
fim, bem como a calçada da mesma. estava. re
pleta. de capagnas, insultando e provo~ando aos 
baixo -assignados e as proprias autoridades 
do logar, gritando, alto e bom som, que os pri-

. · mo D . · "z 
direito da comarca e o promotor publico da 
mesma. 

Em taes condições julgaram prudente 
a a1xo assigna os recua e p s r con a 
criminoso proce :!imanto'; portanto, requerem 
a V. S. que se digne tomar por termo o seu 
protesto para regular os seus direitos politicos e 
do can.didato acima mencionado. 

Nestes termos, pedem a V. S. se sirva deferir 
na fõrma requerida.- JosrJ de Souza Reis, 1° 
juiz de paz presidente - Manoel C ar los de 
Jf oraes, mesario.- E-ufrasio Go nç al'Oes da 
Sil'Va, fiscal. 

Despacho.- Como requerem: tome-se por 
termo o protesto requel'ido. Cidade de Lavras, 
i de Dezembro de 1884.- F. Bandeim. 

Termo de protesto.- Ao i o dja do mez de 
Dezembro do anno de 1884, nesta cidade e séde 
de comarca. de Lavras, em meu ca.Ttorio com-
pareceram o JUIZ e paz ose e ouza e1s, 
presidente ·da mesa eleitoral, que hontem se 
organizou na. casa da camara municipal, Ma
noel Carlos de Moraes, que diz ser mesario, e 
Etifrasio Gonçalves da Silva, que tambem se 
declara. :fiscal. e pol' elles me foi dito que pelo 
presente protestavam como protestado tinham 
contra as arbitrariedades e provocações, que se. 
deram hoje e acabam de praticar os dous gru· 
pos desting11idos e conhecidos por Paulas e 
miitdos, eleitores desta parochia., na casa. da 
camara muni.cipal, das 9 para as 10 .horas do 

dia, quan:lo se dirigiam á mesma casa para o 
fim de proceder-se á eleição de um deputado 
ge1·al por este 7° circulo, como passaram a. 
demonstrar no ultimo período de sua petição 
retro, que fica sendo parte deste termo. E 
como assim disseram e protestaram, a.ssigna-
ramo presente e e tu o ou e. u, oao e á 
Cavalcanti e Paiva. 2° escrivão do civel, o 
escrevi.- Jose de Souza Reis.- Manoe~ 

7 

Atemorisados os eleitores e receiosos de 
serem victimas da sanha dos desordeiras, la
vraram o seguinte protesto, assignado por 33 
delles: 

Publica {d1·ma. - Illm. Sr. Dr. juiz muni
cipal.-Os abaixo assignados,. eleitores desta 
parochia., vêm-se feridos em seus direitos polí
ticos or oecasião da eleição de um deputado á 
Assembléa Geral Legislativa por este 0 c1rculo, 
a que devia proceder-se hoje, pelos attentados, 
desatinos, insultos e provocações, nascidos dos . . .. . 

. ' 
da manhã, afim de votarem, quando, ao appro-
ximare~n:-se da. mesma, ouviram partir muitas 
provocações de pessoas que se achavam api
nhadas na calçada da mesma casa, que já havia. 
si:io arrombada ou aberta á força por pessoas 
dos grupos appellidados por Paulas e miuc:los, 
ouvindo-se altas vozes pronunciarem que as 
primeiras victimas, que houvessem de fazer, se
riam o Dr. _j uizde d~reito da comarca e o pro-

Os abaixo a.ssignados, vendo o 'Perigo im
minente, e que, seguindo para diante, seria 
inevitavel o derramamento de sangue, resol-
veram, v1s o expos o, presc1n Ir c e apre
sentar-:-se, e resdvei'~tm protestar perante os 
poderes publicas, afim. de resalvlA.rem os seus di
reitos politicos e os do ·~aodidato a quem iam 
su:ffragar com os seus votos, o Dr. Thomaz 
Pompeu de Souza Brazil; e por isso, e nestes 
termos pedem a V. S. que se sirva mandar 
tomar por termo o se11 protesto.- E. R. M.
Lovras, 1° de Dezembro de i884.- Luiz Gon
çalves de Souza Rolim, Manoel Carlos de Mo
raes, José de Souza Reis, Antonio· Patricia de 
Alenca1·, José Ale:xa.udre de Almeida, Vicente 
Ben.icio Mariz, Fausto Corrêa de Araujo Lima, 
Luci_o Antonio de Sa.nt' Anna , Joaquim Fer;.. 
nandes de Oliveira, Sabino Ferreira da Silva, 
Eufrasio Gonçalves da. Silva, Vicente Ferreira., 
Leitão, Pedro Alca.ntara Vianna, Manoel An-
omo a.v1 a., ose erna.n es e 1ve1ra, n· 

tonio Pereira. Binga de Azevedo, João Casimira 
Vianna., José Moreira da Silva, José Joaquim 
de Maria Lobo, Vicente Gonçalves de Oli
veir!l, Bento Alve> Torres, José Francisco de 
Sa.mps.io, Luiz Gonçalves de Oliveira. Vicente 
Carneiro de Araujo, Va.ldemiro Leite Teixeira, 
Joaquim Gonçalves da Costa, João Baptista de 
Almeida. Francisco Gonçalves de Oliveira, José 
Gomes de Oliveira, Antonio Mendes de Oliveira, 
João Gomes de Lima, José Furtado de Menezes~ 
Domingos José da Cunha. 
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Distribuida e a.utoada, como requerem, to
me-se por termo o protesto na fôrma requerida.. 
Cidade de L·~vras, i de Dezembro de 1884.
T orres Bandeira. 

rotest - fo dia do mez de Dezembro 
do anno de i884, nesta cidade de Lavras da pro
vinci'\ do Ceará, em casa do residencía. do Dr. 
juiz municipal Mileno de Torres Bandeira., onde 

. . o i - . . 
gna.:lo. e ahi perante mim compareceram os 
eleitores desta parocbia de Lavr:1s de mim bem 
conhecidos: Luiz Gonçalves de Souza Rolim, 
Man •el Carlos de Moraes, José de Souza Reis, 
Antonio Patricio de Alencar, José Alexandre 
de Almeida, Vicente , Benicio Mariz, Fausto 
Corrêa de Arattjo Lima, Luc.io Antonio de 
Sant.'Anna., Joaqui..m Fernandes de Oliv~>ira, 
Sa.bino Férreira da Silva, Eufrasio Gonçalves 

o • • - .) 

• Aquino, Valdemiro Leite Teixeira. Joaquim 
Gonçalves da. Costa, João Baptista de Almeida, 
Franci'>CO Gonçalves de Oliveira, José Gomes de 
Oliveira, Antonio Mendes de Oliveira, ·José 
Furtado de Menezes, Domingos José da Cu
nha, e por elles me foi declarado que na con
formidade de sua petição, que me apresentaram 
e do respectivo despacho, protestavam solem
nemente coatra as arbitrariedad~s, attentados e . -
oecasião do grupo de eleitores deaominados 
Paulas e miúdos arrombarem a porta da casa 
da camara, edifieio em que fôra. hontem come-
ça aa e e1çao, e que era pres1 en e o JUIZ 
de paz José de Souza Reis, e mesario Manoel 
Carlos de Moraes, eleitoras ta.mbem protes
tantes, apossando-se aquelles do recinto do" dito 
edi:ficio e obitando que elles eleitores e su
prsditos mesarios tivessem ingresso em dito 
recinto, e casa da ca.mara municipal, a menos 
que não houvesse derrams.mento de sangue, ao 
que se abstiveram os protestant~s abaixo assi
gnados -por prudencia., não querendo á. viva 
força terem ingresso no recinto onde procura
vam formar uma mesa illega.l e intrusa. 

. E mais protestam pela privação ,de seus vo
tos, e p~las mais circumstancias e factos con
stantes ns p~tição que apresentaram, quepe
diram que :fizesse tambem parte deste termo e 

t t 

E como assim o dissers.m e declararam, em 
fé de meu officio, tomei o presente termo de 
protPsto, o qual dt>pois de ser lido e acharem 
conforme, para. constar, lavrei o presente ter
mo quq todos a.ssigna.ram da. maneira, por que 
disserarn e protestaram, e de tudo dou fé. Eu 
Vicente Ferrer ; e Araujo Lima, escrivão ad 
hoc e juramentado o escrevi. (Assignados os 
eleitores supra.) 

Outros eleitores, que se haviam retirado 
desde o começo das violencias, completaram 

V. I. - ·55 

este protesto com a. seguinte ~eclaraçlo de 
voto: 

N~s os abaixo assigna.dos, eleitorPs nesta pa
roehla~ declaramos qu'8 se não nos fosse vedado 
o accesso às urnas na. eleição de i) de Dezem-

ro. vo a.r1amos no can 1 w r. 
peÚ de Souza Brazil. 

Cidade de Lavras, i de Of.lzembro de 1884.-
n o io ç · ra - gorin a.u-

maturgo da Rilva PerP.ira.- Antonio Leite de 
Oliveira..- lldPfonso Bis·:1o Salvador .-Manoel 
Joaquim Carneiro. -Manoel Moura de Figuei
redo.- Luiz Gonçalves Maciel. -Domingos 
José da Cunha.- Antonio Xavier de Souza
Bento Alvf's Torres. - Valdevino Leite Tei
xeira. -Vicente Carneiro de Aquino. -
Antonio Mendes da Oliveira. - Mano~l A. 
Ray~undo da Cunha. - Joaqui~n: Gonçaves 

. . 
nedicto Gomes de -Lima.- Ricardo Gomes de 
Lima.- João Tb.eophilo Mathado. -Miguel 
Bernar.ies Primo.- Luiz José Paes Barreto.-
Antonio Fernandes de O lVeira. 

Reconheço as :firmas serem as proprias das 
. io- a I a - r • 

Dou fé. Cidade de Lavra'3, 9 de Dezembro de 
1884. Em testemunho da verdade.-0 2° tabel
lião, João de SàCaualcante e Pai-ca. 

Impugnação do Dr. Meton.- No proposito 
de desnaturar estes factos, insinúa o meu 
competidor que e.u procurei entrar em trans
acçõ •s com os seus amigos para lavrar-se nova 
acta da. supposta. eleição de Lavra~; e, como 
prova, aprPSe~ta uma carta de um fuão Maciel, 

poder a certidão da p1·etPnsa. eleição, extrahida. 
do livro de notas do tabellião. · 

E' verdade que fui informado de havPr um 
dos chef~s da p· rciali Jade de meu contestante, 
o Revdm. vigario Miceno, procurado a um doa 
meus amigos de Lavra-- p11ra otferecer-lhe van· 
tajosa -partilb.a na eleição da. mestna pa.rochia, 
caso desistisse do protesto e de outr8s indaga
ções tendentes a invalidar esta clandesLina. 
eleição. 

Reunidos os meus amigos, deliberaram por 
maioria não aceitar esta proposta.. 

. P~ssou-se isto na vespera de minb.a chegada. 
a Lavras, onde apena.s demorei-me algumas 
horas. 

Na impossibilidade de justificar as tropelias 
commettidas pelos seus, soccorreu-se o meu 
impugnador á justifi.csçõPs dadas di~tantes do 
lagar destes acontecimentos, com testemunhas 
alliciadas para deporem no sentido das ex:igen
cias da sua defeza em outra comarca e perante 
o jui:r muni.ci:pal, chefe de sua parcialidade, 
servindo como escrivão o melhor de seus caba-
listas eleitoraes na. cidade do lcó. · 

A.rgúe àinda o meu contestante de se haver 
negado o 1° juiz de pa.z a comparecer aos tra-:-
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balhos eleitoraes a. hora legal, no dia 1° de De
zembro. · 

A verdade é que tendo elle organizado regu
larmente a mesa pa.rochial na vespera, diri-

. hã do dia 
1.. o de Dezembro, a casa da Cama.ra, atim de pro
seguir nos tr3balhos eleitoraes, quando foi re
pellido à viva força. Esque~ido .de que. só 
em arzea egre e avra::;, p r . 
qualquer fraude, com probabilidade de exito 
por serem estes os dous unicos collegios onde 
contava com a maioria das mesas, insinüa 
ingenua.~ente que não pretendia p~rt~rbar 
estas ele1ções por esperar nellas super1or1dade 
de votos. 

Diffici!meute conseguiria perturbar a eleição 
de Varzea Aleg1·e por estar eu presente; só em 
Lavras ser-lhe-ia proveitosa a exclusão dos 

e e1 ores que 1am su ragar a mm a ca.n i· 
datara. 

reunião clandestina que simulou eleição neste 
collegio. eomeçou por crear uma entidade 
de~conhecida à lei, qual a. da organisação da 
mesa parochial. 

Para lei de 9 de Janeiro de 1831, só ha duas 
peças que a uthentiquem o processo eleito..-al : 
a acta da instalhção da mesa. na vespera ou no 
dia. da eleição, uma hora antes de começaram 
o~ seus trabalhos; e. a do. recebimento e apuraw 

Appa.recem em Lavras tt"es actas: primeira 
da orgs.nisaç~o da. mesa na. ve~era d~ eleiçã~ ; . 

pta às i i da. manhã, e a. terceira. da eleição. 

A' p11rte as denominações diversas, ha. effe
ctivamente duas actas de inatallação de mesa. 
e u,ma do processo da votação; pois não se 
póde considerar como parte integrante desta a. 
que foi denominada 1'co1·ganisaçao àa mesa, 
embora contrarie as disposições referentes :is 
substituiç<Jes de mesarios no dia. da eleição. 
(Dec. n. 3029 § 10 e 11 art. 15 e Dec. n .. 8213 
art. 135). 

Em casos tae3 prescreve terminantemente a 
lei que todo o occorrido sej:t mencionado na 
acta da eleição (§ 20 do art. 15 do Dec. n. 3021:) 
e art. 149 do Dee. n. 8213) e não em peça 
separada, sem a precis:\ authenticidade. 

a competente para proseguir nos demais actos 
eleitorars; se a primeira org~nisada na vespera 
de accàt·do com o art. 97 do decreto n. 8213, 
si a segunda installada do dia da eleição, fóra de 
horns com exclu~ão do 1 o c 2 1 juizes de paz. · 

Enunciar a questão é resolvei-a. 

Só facultando os arts. 9~. § 1.. 0 e i07 § i 0 do 
decreto n: 8213, a installação da mesa parochial 
no dia da eleição, .quando na vespera não o 
tivesse sido possivel, uma hora antes de come
çaram os trabalhos eleitors es, sob pena de não 

haver eleição na parochia, conclue-se que a 
segunda mesa de Lavras, além de illegal e cri
minosa, incorreu na pena. comminada por estes
'l.rti,gos. 

Ou 3. 'primeira mesa foi organizada legal-
men e, e como a everta pres1 1r aos emats 
trabalhos eleitoraes, ou não o foi ; e nesta.. 
hypothes~ cumpria r.os installadores .da se-

qual deixaria eleição, na 
da lei. 

O confronto das a~tas da primeira e se
gund:1 mesas mostra que ellas são enti
dades distin~tas ; não sendo indiffat•ente pro
ceder-se soa demais actos eleitoraes perante· 
uma ou outra. 

Reconhecida a competencia da primei1·a, é 
absurdo e illegal sustentar-se a !JOssibilidade 
de ua.l uer elei ão na arochia, na a.usencia 
de sous membros ; reconhecida a Begunda 
descarrega-se contra a lei golpe mortal, dero
ga:a.do um doo seus mais explicitas e termi-. - . 

3. ° Começarem os trabalhos eleitoraes às i i 
horas do dia.. quando pelo art. 15 § 15 do de
oreto n. 3029 e art. 99 <lo decreto 8213, deveria 
ter sido ás 9 horas em ponto. 

4.0 Não mencionar a actada eleição o motivo 
que induziu oa. mesarios a darem começo aos 
respectivos trabalhos fóra d:L hora legal, 1n
fringindo o disposto no §i" in fi;zc do art. i40 
do decrPto n. 8:213 que exige a declaração de 
quaesquer occurrencias e incidentes havidos 
durante a oleição. 

5. o Dar como tendo servido de mesario na 
eleição clandestina dou~ indivíduos quo n iio 
fizeram pat•te da. mosn. organizada. a 30. ~em de
clarar que alli esta!am por S'lbst~t!liçiio ou . 

6. 0 Ter sido feita a chamada dos eleitores 
por uma. relação nominal, sem a. p t·ecisa au
tbenticidade, e não pela que devia estar em po
der do 1° juiz de paz. 

7. o Não declarar em que livros foram lança
das as actas e as~ignaturas dos eleitores, sa
bido que os respectivos livros, abertos, nume
rados e rubricados pelo presidente da. camara. 
municipal estavam em pode::- do 1..0 juiz de paz •. 
(Doc. n .) 
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8. o Ter sido ultimada a eleição clandestina. 
-em casa particular, como o declat·a. o hbellião 
.João de Sá Cavalcante de Paiva, pessoa da 
parcialidade de meu competidor, cham?.do para 
trasla~al:_a em seu livro de notas. contra a 

n. 8213, o qual manda s~ja feita a tra.nscripção 
immediatamente assignando a mesa c eleito
res que quizerem. n 
. 9.o Revelar o confronto da.s assignaturas dos 

votantes com a ordem da qualificaeão a anoma
lia de votarem indistincbmenia os ultimos da 
relação ant~s dos primeiros, os eleitores de 
quarteirões intermediarias antes dos ultimas e 
assim por diante, em uma confusão babelica em 
contrario a disposição do art. 139 do decreto 
n. 8213. (Os eleitores serão chamados segundo 
a ordem dos districios e quarteirões e a or
dem em q~e seus nomes se acharem inscriptos 

1 a. 
10. Ter feito parte da meza intruza o eleitor 

Luiz Antonio, que anteriormente requerêra e . . .. . -

demais nullidades insanaveis, reconhecidas im
plicitamente pela parte ad\·ersa, que nã~ as 
contrariou. 

Espero que a fa commissão de inquerito 
mand~ . proced~: . contra os atten~adores . do 

-->~ ... . 

.ACTA DA SESSÃO .. DO DIA 20 DE MARÇO 'DE 1885 

Pi·esiiencia ao Sr. Morei-ra de Barros· 

SUMMARIO.- Leitura da :u:ta..--EIPEDIE:Il'E.-Nomcação 
do uma. do ula ilo 

Em vista dos documentos irrefata.dos que A's H horas da manhã, feita a chamada, 
demonstram a. violencia empregada contra 55 acham-se presente.s o.s Srs.: Moreira de Barro~, 

• o • • . 

fiscal para se ávoluroar illegalmente o numero 
de votos do meu competidor, e attendendo as 

(")Publica fórma.- Illm. Sr.Dr. juiz muni-
-cipal.-Manoel Carlos de Moraes, eleitor nesta 
parocàia. informado de que o tabellião Joãf) de 
Sá declara hoje na casa da carna.ra desb cida
de, perante o Dr. juiz de direito, }lromotor pu-. ~ . . 

gues, Mac-:Dowell , Alves de Araujo , Silva 
.Maia, Dias. Carneiro, Schutel, Bat•ão de Leo
poldina, Leitão da Cunha, João Penido, Soares, 
Bezamat, Prudente de .Moraes, Barão do Guahy, 
Mascarenhas, Bento Ramos ~' Leandro Maciel. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: 
Olympio de Campos, Dantas Góes, Franklin 
Doria, Mares Guia, Alcofo1•ado Junior, Barros 
Cobra, Affonso P~nna, Carlos Peixoto, .J?iogo 

hontem, pelas 6 horas da tarde, em ca.aa dare- Alves, Antonio Carlos, Almeida Oliveira, Hen
sidancia de Honorio Correia Lima, procedendo riques, Francisco Belisario, Rodrigo Silva.. 
á. transcripção da. a.cto. da eleição qve se diz Cruz, Zama., Joa.quim Pedro, Joaquim Tavares, 
e1 a na casa a cama1·a, requer a . . ss Augusto eary, a ua eury, e no m a, 

digne mandar que o dito t~bellião cert:fig_ue o ·Araujo Pinho. lldefonso de Ara11jo, Camargo, 
. que ha. de verdadeiro neste a.sserto.-E. R.M. Castrioto e Alfredo Chaves. 
Certifique ou informe . Cidade de Lavras, 2 de Faltam, com causa. participada, os Srs.: Si-
. Dezembro de 1884.-Torres Bandei1·a. 

Certifico, quanto ao ·que pede 0 peticionario, nimbú Junior, e, sem ella, os Srs.: Araujo Góes 
que :is 4 hot•ns da tar.ie do dla 1 do corrente, Junior, Andrade Figueira, Adriano Pimentel, 

· 1 Antonio de Siqueira, Alvaro Caminha, Bezerra 
fui convidado por parte da mesa ele1tora , quo Cavalcanti, Antonio Prado, Bulhões. Bernardo 
procedide. a eleição para um deputado à ~ssem- de Mendonça, Candído de Oliveira, Carneil·o da 
bléa. geral, afim de transcrever a. respectiva Cltnha, Ca.rlos Affonso' Carneiro da Rocha, 
acta em meu livro de notas, 30 que respondi Coelho de Almeida, Diana, Eufrazio Corraia, 
que Bstavn. l1rompto para cumprlr est'3 meu Francisco Sodré, Felicio dos Santos, Ferreira 
dever; mas que, por motivos justos e poderosos, de Moura., Gonçalves Ferreira, Gomes de Castro, 
o faria em meu ca.:-torio ou emoutro qualquer José Marianno, Lourenço de Albuquerque, Lo.
logar, e em seguida appareceu-me o eleitor cerda Werneck, Martim Francisco, Monta.ndon, 
Emygdio Odorico de Moraes, convidando-me Miguel C:1stro, Prisco Paraizo, Ribeiro de Me
para ~r transcrever a d~ta acta em casa. ~le Lui~: · f a Sal do Si ·sm nd Sa-

om 9 er a - tyro Dias, Ulysses Vianna e Visconde de Souza 
reis. Lima, ao que annui, e dirigi-me a. casa Carvalho. 
do ultima, e alli chegando dei começo a tran-
Rcrill~ão da r~ferida acta, tel'minando-se depoia O Sa. i 0 SEcRETARIO d:í. conta do segainte 
de ü horas da tarde por causa de diversos fei
tos relativos ã mesma eleição, que alli me ap
pareceram por parte do peticionaria e outt·os 

.. eleitores, que de mim e:tigia.m brevidade. E' o 
que tenho a certificar. Dou a minha fe. Cidade 
de Lavras, 3 de Dezembro de 1884.-0 2° ta.
bellia:o publieo, João de Sá Cavalcante e 
PaiM. 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio do Imperio, de i9 de Março 

corrente, communicando que Sua Mageatade o 
Imperador fico11 inteirado das pessoas que com
poem a mesa. da camara dos Srs. deputados, no 
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. primeiro mez da sessão extraordinaria.- Intei· . Dr. José Luiz Coelho e Campos, pelo 4° dis-
rada. 1 tricto de Sergipe. · 

Do mesmo ministerio, e na mesma data, de-~ N. 99. Annolla.ndo o diploma conferido ao 
elara.ndo em reapl'Sta aos officios ns. 75 e 76, Dr. Gaspar M. de V. Drummood e mandando 
de i2 do' corrente, que naquella da.ta. commu- ' proceder a nova eleição. 
nicou-se aos respectivos presidentes de provm- I 
cia.s as decisões da camara. dos Srs. deputados 
sobre as eleições dos seguintes districtos: f 0 , 

go, i~-, i6' e iR> da provineia de MinaeGerae ; 
lO\ f1o e f2° da de Perna.mbuco; 5° da do 
Ceara e s~ dada Ban.ia.- Inteiràda. 

O Sa. PRESIDENTE nomêa para a deputação 
que tem de comprimentar á Sua. Magostade o 
Imperador no dia 25 do corrente, anniversario 
do juramento da Constituição Politica do Impa
rio, os Srs:: Padoa Fleury, Silva Mafra, Ca
margo, Bulhõecs, Carlos .Peixoto, Soares, Be
zamat, Mac-Dow!!U• ~chutei, Salgado, Barão 

' , , 
Adriano Pimentel, Almeida Oliveira, Antonio 
de Siqueira, Prisco Paraizo, Antonio Prado, 

a s rio eitão da unha 
Franklin Doria, · Satyro Dias e Miguel Ca.stl"O ; 
e dá para am ·nhã a seguinte ordem do dia: 

Vota -o dos areceres: 

N. 89. Reconhecendo o Dr. José Pompeu, 
deputado pelo 3° districto do Ceará. 

N. 90. Reconhecendo o Dr. Alvaro Bote
lho, pelo 13> de Minas Geraes. 

N. 91. Reconhecendo o Dr. Jostinia.no das 
Chagas, pelo 6° da mesma provincia. 

N. 92. Recor.heMndo o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da Luz, pelo f 1° da mesma provineia. 

. . . 
Cunha, pelo 2~ do Espirito Santo: 

N. 95. Reconhecendo o Dr. Bezerra. de Me· 

N. 97. Retlonhecendo o Dr. Alfredo Camillo 
V aUetaro, pelo 1 o da côrte. 

N. 98. Reconh~cenJo o conselheiro Ma
noel Antonio Duarte de Azevedo, pelo 5° de 
S. Paulo. 

N. 100. Reconhecendo o Dr. Thomaz Pom
peu de Souza Brazil, pelo 7° do Ce:l.rá. 

f885 SOBRE A ELEIÇÃO DO 1° DISTB.ICTO DA 

PB.OVINCIA DO ESPIRITO SANTO 

Telegramma. do presidente da provincia 8.() 

presidente da mesa eleitoral, Belarmino Corrêa 
Silva.: · 

de fazer parte da mesa eleitoral. A lei não 
~stabe~ece inc~mpatibilidade alguma .para os 

tins. 

DOCUMli:NTOS lB CONTESTAÇÃO QUE ACOMPAl'Oi!.M O 
PARECER N. 94-i885, .RELATIVO A li:LEIÇÃO 
DO 2° DIBTRICTO . DA PROVINCIA DAS ALAGÔAS, 
ANNULLANDO O DIPLOMA. DO BARÃO DE ANA.DIÃ 

2o districto das A.lag9as 

N . iOl. ReconhecenJo o Dr. João dos Reis 
de Souza. Dantas F1lho, pelo 9' da Bahia. 

Bem longe de vir, impertinentemente, pedir· 
vos favores, venho em nome do direito. da jus
tiça e da moralidade eleitoral, exigir o fiel 
cumprimento da lei de que sois guarda; é, pois, 
a lei o unico escudo a que me amparo neste 

e aolemne debate, o unico protector a cuja som· 
bra. me abrigo. 

AprAsl•ntaçlo de projecLos, reqllel'imentos 
indicações. 

Eleição das commiasões. 
Si bo11ver tempo: 

N. 77. Annullando o diploma conferido ao 
Dr. Severino Ribeiro e reconhecendo o Dr. 
Itaqui, pelo 3° districto do Rio Grande do Sol. 

N. 85. Annollando o diploma do Dr. Amaro 
Cavalcanti e re:lonhecendo o Dr. Antonio 
Pinto, pelo 2° do Ceará. . 

N. 94. Annullando o diploma do Barão de 
Anadia e mandando proceder á nova eleiÇão. 

O 2° districto da provincia. das Alagôas com
põe-se de cinco pa.rochias-Muricy, Porto ·de 
Pedras, Camaragibe. Porto Calvo e Maragogy, 
ten o corr1do, nos tres u tlmos, o processo e el
toral sem incidente algum que motivasse pro. 
testos, como se verifica das respectivas actaa, 
não acontecendo o mesmo nas duas primeiras 
pa.rochias onde foram apresentados protestos 
arguindo irregularidades e vicios na organi
zsção das mesas. 

MURICY 

N. 95. Annullrt.ndo o diploma do Dr. Sancho [ A mesa foi organizsda no dia da eleição sem 
de Barros Pimentel e reconhecendo deputado o que conste da. a.cta. qual a causa que deu loga.r 
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a infrseção do disposto no art. 15 § 7 n. 1 da lei 
de 9 de Jnneiro de i881 e art. 99 do regula
mento de 13 de Agosto do mesmo anno. 

c A's 8 horas da manhã (diz a s.cts), prP.sente 
os 1 o e 3" juizes de pllz, capitão José de Sã Pei-
xoto e cap1tao 1eente erretrs e oraes, e os 
1° e 4° immediatos em votos ao 4J juiz de paz, 
tenente Antonio Gomes de Mello Clllheiros 
Filho e eapitão Belisari9 da. Cunha Lim , 
•idente, na fórD).a da. lei, nom~ou o eleitor da 
parochia cnpitão José Barboza de Araujo, para 
substituir ao 2° juiz de paz tenente Manoel 
Aureliano da Silva, assim como o 4' juiz de paz 
(textua.es). , · . 

Assim organizada. a. mesa suscitou·se a duvida 
sobre ser ou não incompativel o 1 o imme 1iato 
com o 3a juiz de paz, por ser seu sogro, e deci
dindo o presidente que havia incompatioilidade 

· fe ido 1° immediato violentamente ex-
cluido da mesa sen lo, pelo 4° immediato, con
vidado o ·eleitor Numa Pompilio de Barros 
Corrêa pa~a substituil-o. · 

. da mess. e em outro accusando irregularidade 
no processo da eleição e fraude n9. apuração. 

A mesa. fez o seu contra-protesto, que traz 
tambem a assignatura do fiscal de meu compe
tidor, uníco que teve assaento na. mesma. 
mesa. 

O prim.eiro protesto do eleitor Bertholino ar
ticula. as seguintes illegalidades: 
. f.a Ter feito parte da mesa juiz de paz não 

' 2.a. Ter feito parte da mesa juiz de paz mu-
dado e não juramentado; · 

a • • • • 

da mesa o i 0 immediato sob o falso fund:•mento 
de ser incompatível com seu sogro o 3° juiz de 
paz; 

4.a Ter sido a substituição do 2~ juiz de paz, 
e do' 2° immediato feita sem o menor respeito 
a terminantes e imperativas disposiçõeslega.es. 

· Tal é, em resumo, o que consta do juridico 
e bem desenvolvido primeiro protesto do eleitor 
Bertholino. 

Primeira illegalidade.-Que o 3° juiz de paz 
capitão Vicente Ferreira de Moraes, nAo pres
tou juramento é facto publico e o proprio con
tra-protesto da meal:l. ae en~l>lrrega de a1Hrmal-o 
responlendo, bem que descaradamente, aos 
demais itens do protesto callando, absoluta
mente, sua resposta ao primeiro item. 

Po o--ca.silo de ser or anizada a. meaa. de-
clarou o 3° juiz de paz que não havia prestado 
juramento, mas em virtude da opinião do fiscal 
de meu competidor-que o juramento não era 
formalidade substancial-deixou-se de provi
denciar a respeito. 

Esta circumstancia. deixou de ser narrada na 
acta propositalmente, talvez, como claramente 
o demonstrara~ os acontecimentos posteriores. 

Fazendo parte da mesa os Sra. Luiz de Mo
raes, na qualidade de fiscal de meu competidor 
e Balisario Lima no car-acter de meaario, ac
crescendo ser este, além de vereador do qua-

tnennio corrent~, doutorado, em assumptos 
eleitora.es da roça, não devia ter assignado o 
contra.-protesto, uma vez que não pronunciava. 
palavra tendente a contestar o facto referido 
no i J item do protesto, pelo contrario, ta.cita-. . 

Peço, en~are~idamente, a attenção da illus
trada2a commissão de inquerito para este ponto, 
or 11anto as rovas ue forem adduzida.s no 

iutuito de demonstrarem que o 3o juiz de paz 
prestou jur&JI).ento, são filhas da mais cynica. 
falsidade. . 

Faço justiça a honradez do caracter do meu 
competidor, acredita.ndo que S. Ex.. está. de 
bôa fé quanto a origem das provas que lhe fo
ram fornecidas para destruir o primeiro arti
culado do protesto, e confio tanto em sua pr~ 
bidade politica que espero que as abandonará, 
uma. vez convencido de que ellas não são 
sérias. 

Não é sem re.zão que antecipo considerações 
sobre a nat~re~a das provas tendentes a des-

não figuram ainda nos papeis eleitoraes do 2° 
districto da minha provineia; e eapero por ella 
porque dias depois da eleição os jornaes de 

ace1 enune1aram um rou o e 1vros per
tencentes a Camara Municipal de Muricy. 

Já. havia. o eleitor Bertholino, obtido em dato 
de 1 e 2 de Dezembro, certidões negativas do 
secreta.rio da Ca.msra Municipal, do tabelliãa 
Ma.chalo, do escrivão do juizo de paz (documen
tos ns. f, 2 e 3) qaando de 5 para 6 de Dezem
bro prepararam os meus a.dverRarios um soiree 
em casa do Dr. Affon"'o de Mendonça e, em· 
quanto a.Ui uns ~e ~evertiam, outr~s desempe-

t 

que foi preciso, á casta de reteiradus pedidos 
e insist··ncia, dar com o secretario na. reunião. 

r facto além de outras rovat 
o documento n. 4 onde ae vê uma intormaçlo 
do referido secretario. 

Subtrahira.m oa livros e depois come9~ram a 
rsquE>rer deligencis.s com o fim de implicar aos 
meus amigos no facto e &ornsr suapeiLa& ai 
provas existentes em seu poder. 

Collocadaa na coueal neste pé tornou·ae ne
cessario nlo só corroborar &I proVHI obtidu, 
como patentear a falsidade empregada, d'ahi os 
documentos ns. 5, 6, 7, 8 e 9, constante de 
attestados firmados pelo presidente da Camara 
Municipal, tenente coronel Joio da Rocha Ca
valcantt Netto e vereadores Meira Lima, Roge· 
rio de Lima, Joio Carlos e o to juiz de paz 
José de Sá. 

Apenas foi, pelos jornaes da capital, denun
ciado o roubo cfoalivros, o digno preeidttnte ds. 

a. prov1oc1a pe tu 1n ormaçOea a autor1 a es 
da comarca e as ditas informações foram. por 
mim pedidas por certidão e constam dl) do
cumento n. 10. 

O desapparecimento de livros e papeis publi .. 
cos no Muricy não é alli uma novidade, e creio 
que os factos não podem alli comprometter os 
creditos de meus a.tnigos. . 

A mesa eleitoral deixou de ser organizada na 
vespera da eleição porque havia o cidadão Be
lisario se apoderado doa livros. Documento 
n. 11. 
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vo de nullidade, visto não ter sido o referido 
juiz de paz eliminado da lista. pela. cam:1ra mll
nicipal . 

Levanto, porém, a seguinte d11vila : 
Póle o votado para. juiz de paz e ainda não 

juramentado ser excluído pela camara de uma 
lista. em que le~alment0 não deve figurar.? 

Póde ainda. elle, já mudado, pre'>tar jura
mento? 

quem fôr deferido juramento nos termos do 
art. 118 do regulamento eleitoral, está halili
tado para. as funcçõ~s de seu cargo ; o contrario 
é inadmissivel em f:lce dos principias da. iei 
de to de Oatubro. de 1828 com os quaes não 
podem estar em s.ntugonismo os da lei de 9 de 
Janeiro tie 1881 com relação a negocias muni
cipaes. 

Enfim, não dou grande importancia a este 
onto e nem delle fa. o de ender o men di-

rei to. 
Junto sempre um documento que prova. qu'' 

.o juiz de paz mudado e não juramentado, . . - . . 
' . 

fixou sua residencia em outra pa.rochia. (Do-
cumento n. 1.4). 

Terceira itlcqalidada,- Tondo sido illcgal 
e violentamento' o::t:!luido da mesa o to !mme
diato, a mcs!l. em seu contra-prote~to re~onho
e~ u esta. illflg:\1 idn.d~ dosde (pte limito11-s~ a 
res:'lond:'r t'.om con;;ideraçõ1~ de ordem moMl. 

Esta illega.litlade al!h:t-se narrl\d,~ na &cta da 
organização da mesa o nllo tcn lo sido Mria
menta t~ontost11dn, osparo quo a 2• commiaslio 
de inquorito e" camar.1 íaçnm a. conveniente 
applicaç:to da hi, eonftrmaltdo a nullidade do. 
elci~lo jd. nulla. p~ll\ lai (nt•t, i29 do regula
mHnto elnitoralJ. 

Dit. a loi (art. 93 $§ 2~ o3c do regulllmento 
eleitoral) riu modo mais impera. ti vo que-na 

' 9tl o •• 

m embro!i da. mo!:ia, aejo. convocad~ o 4°, assim 
como na falta dos dous oa de um dos dous im
Itt.ediatos, sejam convocados um ou dous que 
aquelles se seguirem em votos. 
· Pois bem, d eixando de compare~er á organi
zação da mesa d e Muricy o 2J juiz de paz, te
nente Manoel Aureliano da Silva, e sem que; 
na fórma da lei, precedesse a convocação do 4? 
juiz de paz, capirão Mauricio Correia. de Ara
ujo, que se achava na villa e concorreu a elei
ção, come se verific :~. dos livros das as•igna.tu-

-
meou para substituil-o o eleitor· Numa Pompilio 
de Barros Corrêa. Que não houve convoc:1.ção 
diz a acta. e o confirma o documento n. 15. 

O documento n. 1.6 é uma cer.tidão, á vista 
do livro das actas das eleições •1o Murity. que· 
mostra e declara quaes os cidadãos que fol"a.m 
eleitosjuizes de paz e supplentes na eleição 
municipal a que se procedeu em Agosto de 
1883. 

el fa to de ser a mesa eleitoral oro-anizada 
no dia da eleição segue-se que é dispensavel a 
convocação imperativamente recommendada 
pela leipara a substituição dos que devem fa-

este· a que liga ma:x.ima importancia e qÚe bem 
se póde chamar a chave da eleição. 

No dia da eleição, si se acharem presentes os 
que devem fazer parte da mesa, ella. se organi
urà; si porém houver substituição a. fazer, ou 
precederá convoca~ão ou não se organizará a 
mesa e não haverá eleição. 

Isto é o que é logico e consentaneo com o es
pirito e com a. lettra da lei. 

Si é dia ensavel a convocação ara. a suis ti-
tu1ção na organtzação a mesa, no ta a e e1· 
ção, Rca.be-~e então com as recommendações 
cautelosfl.s para a organização na vespera do . . . , . . 

' . 
çiio a geito da parcialidade que estiver em 
maiori11 na lista. dos juiza;; de paz, 

Niio a.utorizantio a lei a dispensa dl) convo
cação pn.rll. as substituições na organização das 
mesa~, nüo póde ser legal a constituição da. 
meaa oleitorãl de Murilly, onde não houve con
voaaçito de especie alguma, sendo desprezada. 
as diapoaiç~es dl\ lei que reputa.m o caso. 

Nadt\ mais t~nho á. dizer sobre as ele;ções de 
Muricy ; ~'i as irregulariuades arti~uladaa nio 
tem valor legal, si não inquina.m ellas, em face 
da. lei eleitoral, de nullidad3 insane.vel o res
pcetilo proceaso da ebição, não sei quaes se
Jam as irregularidades de mais força.. 

Qua existem irrGgularidades e vicios substan• 
ciaes na eleição de M!Jricy, .seriamen~".l n~o 

ções da lei eleitoral que estabelecem . prec'i\itos 
para o processo da eleição são orna verdade, 
compete á 2a. comlllissão de inquerito fa.z9~ a. 
devida applicação. 

Quanto ao seg undo protesto do eleitor Bertho
lino, limito-me a dizer que, não infiuindo um 
voto de mais ou de menos no· resultado da elei
ção, deixo de apreciai-o. Elle, ·· comtudo, deixa 
ver que no Muricy não houve mais irl."eguhri-
dade a commetter. · 

Tambem não entro em· apreciações sobre o· 
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articulado no protesto apresentado. a m~sa. elei-~ T. e~ho certidões· que~ par~ não avolumar mais 
toral de Po~to de Pe~ras. A respeetlva. acta, a serre de docum~ntos que JUnto, serão apresen
que nad:l. deixa a deseJar nas declarações refe~ sentadas st prec1so for. 
rentes a convo~ação para su!Jstituição dos Concluindo. requeiro à illustrada 2a. commis-
membros da mesa, responde o P.•otesto. • são de inquerito que seja. nulla. a elei ão d 

J nnto o documento n. f7 e s1 neceseano .· ' . ç . 
0 

for juntare~ outros mais. . mento de mr·u diploma de de~utado eleito pelo 
Apuraçao geral.- O rece1o de tornar-me 2o districto da provincia das Alao-õa3 

enfadonho obriga-me a. não relatar circumsta.n-
0 

' 

ela amen e o occorri o por occas1a.o a apu
ração geral da. eleição do 2° districto de mi
nha província. 

Serei breve. 
No dia 20 de Dezembro pre!'ient~s, no paço da 

Camara Municipal da. cidade d.l Passo d~ Cama
ragibe, o juiz de direito e os cincos presiJentes 
dl1. assembléas eleitoraes que constituem o dis
tricto, depois de jnstallados os trabalhos da 
junta, reclamei no sentido de não ser apurada 
a e eicao e · urzcy, em a. c e o ar . 
gnlamento eleitoral. 

.o juiz não c~nsen~u q~e eu expozesse a 

O presidente argumentou em sentido contt·a
rio ; e~plicando a lei conforme o decreto ele 17 
da Novembro de :1881. a vista do que declararam 
os tres membros da junta que se submettiam à 
opinião do referido presidente, ficando-lhes sal
vo o direito de a~aignarem-se vencidos, moti
vando o seu voto divergente, caso não fosse elle 
inserido no cor o da acta. 

rito da camn.ra dos deputados, 25 de Feverei;o 
de 1885.-Jianocl.:.lfessias de GttSil:úo Lyra. 

N. 1.-lllm. Sr. presidente da. cal'll:lra munici
pal.-Bertolino Gomes da Silveira,a bem de seu 
direito, precisa que V. S. digne-se de mandat• 
que o re.;;pectivo secr~tario certifique á vista 
dos livros competentes e em termos que faço 
fé : 1° Em que da. ta teve logar à posse da ca
ma.ra. actual e dos juizes d~ paz eleitos no dia 

. virem no quatriennio corrente ; 2° si no acto 
da posse ou depois foi pela mesma camara de-
f. rid · uramento ao () i iz · -
Vicente Ferr.~ira. de Moraes ; 3o si o dito capi
t~e Vicen_tt3. Ferreira de Moraes.fez parte da 
lista dos Jn~zes à~ paz do quat~zennio ~n~o; 

, V lZ S 

do quatriennio findo pol" ter sido annullada. a 
eleição proce .lida. em Julho do anno de 1882 ; 
pelo que pede á V. S. deferimento. :Muricy, fo 
de Dezembro de 1884:.-E. R . M.-Bertolino 
Gomes da Sil-veira 

Certifique. Muricy 1o de Dezembro de 1834. 
-C avli.lcanle Netto. 

Certifico, em comprimento do 
tr ti n 

O juiz não consentiu. pelo que foram convi- das actas da. cn.mara, a posse dos actaa.es ve
dados os 2D e 3o juizes de paz da séde da junta., readores e juizes de paz eleitos no dis. 1o de 
e como estes declarassem que pensavam do Agosto do anno pro:timo findo para servirem no 

s m u s · · , - qua 1 • . s n ·a 
bstituidos pelos 1° e 4° do districto visinho, não Janeiro do a.nno fluente ; segando, que no 3.cto 
tendo sido convidado o 4° da séde do districto, da posse nem depo!s até esta data. foi pela 
que se achava presente. ca.mara def\)dclo juramento M 3° juiz de paz 

Em face de recusa. formal por parte do j uiz. · actual capitão Vicente Ferreira de Moraes ; 3° 
para. que não constasse da neta da. apuração as que o dito capitão Vicente Ferreira de Mores, 
razões de divergencia do voto dos tres presidon- fez parte da lista dos juizes de paz do quatri
tes de assemblóas eleitoraes, e nem dos douc; enmo findo e nesse caracter fe1. pa·te d 11B mesas 
outros chamados em primeiro loga.l', lavra.ra.m eleitora.es quo pre,:idiram as eleições feit~s 
elles um protesto quo foi tomado pAio t:1bollião nestf\ parochia dura.nto o anno passado ; ,o, 
Ramiro, em seu livro de notas, e em seguida. que os juízes de paz do quatl·iennio findo ser
os tres primeiros se reunindo, fizeram a a pu- virnm atti o dia 7 do Jo.neiro no corrente n.nno, 
ração da eleição e 0xpedira.rn-me diploma, que por ter sido nnullarla. a. eleiçiro qu~, em virtude 
nlío é menos regular do que o elp!'dido ao meu da lei de 9 de Janeiro, se procedeu em Julho 
competidor por uma junta em que figuram dous do nnno da 1882. O referido ó verdade e dou 
juize;; de paz convidados fóra da hy{>otheao da fó. Murh~y. i' do Dezembro do 1884.-0 ao
que falia a lei, além de ser constitUlLla á von- erotariG Francisco Nery ela Fonseca. 
a G o JUtz. N. 2,-Illm. Sr. Dr. juiz municipaL-Bar-

Em Camaragibe, ao retirar-me, fic:1ra.m pro- tholino Gomes da Silveira ,a. bem de seu direito, 
cessando justificações não ·só para com ellas se precisa q_ue \. . S. digne-se de mandar que o 
reforçar o protesto de Porto de P edras, como escrivão Machado certifique em termos, que 
para se mostrar que o meu diploma foi expe- fação fé, à. vista do livro dos juramentos da.s 
dido clandestinamente. . · autoridades deste termo, si o capitão Vicente 

Não s erá. a prova testemunhal que tenha a Ferreira de Moraes,. 3° juiz de paz, eleito para. 
precisa. força para. preju licar a documentos de o quatrienio corren te de !883-1886, preston 
outra natureza, e si em assumptos eleitoraes juramento da.quelle cargo perante o Dr. juiz 
ella tivesse peso, impossível seria saber-se onde dedireito da comarca ou qualquer outra auto
estaria a verdade. rida.de local ; pelo que pede a. V. S. deferimen-
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to~-E. R. M.-Mnricy, 2 de Dezembro de 1 corrente mez, o dito capitão Vicente Ferreira 
f884.-Berthol•no Gomes da Sil'Oeira.-CP-r- de Moraes declarou que não estava juramentado 
tidio.-Certifico em cumprimento do d~?spacbo na fórma da lei, por ter o tenente Luiz José 
retro e á vista do livro de juramentos de meu de Moraes, fiscal do processo eleitoral por 
eartorio. que o 3o juiz de paz deste districto, parte .do candidato Barão de. Anadia, opina.do . . . - . 

Certifico em cumprim~>nto do despacho retro, 
·que, dos livros existentes em meu cartorio, não 
consta que o capitão Vicente Ferreira de 
Moraeo:;, 3° juiz de paz deste. districto no qua
trienio corrente, tivesse prestado juramEinto 
daquelle C3rgo, perante qualquer das autori
dades com quem sirvo ou outras. O referido é 
verdade, e dou fé.-Muriey, 2 de Dezembro de . -

mes da Silveira-O escrivão, A. Machado Dias. 
Anno do nascimento de Nosso -Senhor Jesus 

Christo de 1885, aos 13 dias do mez de Janeiro 
em meu cartorio autoei a petição q,ae adiante 
se vê ; de que :fiz este auto e dou fe.-Eu An
tonio Machado Dias, escrivão que o escrevi. 

lllm. Sr. dr. juiz muuicipal. - Bertho
lino Gomes da Silveira, eleitor desta paro
chia, tendo protestado perante a mesa elei
itora.l que presidiu a eleição geral, procedi .. 
da nesta mesma parochia no dia i o do corrente 
mez, contra as illega.lidades, praticadas no 
acto. da organização da dita mesa, uma das 
quaes foi a falta de juramento do 3·• jttiz de 
paz, membro da -referida mesa, capitio Vicen .. 
te FerrBira de Moraes ; e não tendo obtido da 
ca.mara mumctpa to os oa ocumentos e que 
carece para fundamentar o seu protesto, por 
terem sido roubados os livros da mesma cama
ra, como se vê da certidão ou inform:-~ ção junta, 
precisa justificar perante V. S. o seguinte : 

fo. Que o dito capitão Vicente Ferreira de 
Moraes não prestou perante a camara munici
pal jurameo.to do cargo de 3° juiz de paz deste 
districto, nem no acto da posse da camara 
actual nem depois. 

2?. Que no acto da organização da mesa elei
toral, perante a qual correu a eleição do 1° do 

cuja falta não inquinava de nullidade a eleição. 
3o. Que o capitão Belisa.rio da Cunha Lima, 

residente da camara. munici al do uatrien-
nio :findo, e o rapitão Numa Po Jlpilio de· Bar
ros Correia, vereador ,ambos membros da. mesa, 
E>stando presentes quando o capitão Vicente de
clarou não est.r juramentado, nada oppuzeram 
áquella declaração • ·. 

4°. Que pouco tempo depois da posse da ea
mara actual, que teve logar no dia 7 de Ja
neiro do corrente anno, o dito capitão Vicente 
Ferreira de Moraes mudou sua. residencia deste 
districto para a parochia de Santa Mai'ia. Mag

e a riz. 
5). Que o capitão Mauricio Correia de Araujo, 

4° juiz de paz deste district.o e o . cidadão 

votos· áquelle, estavam nesta villa e nas proxi
midades do paço da camara municips.t.l, quando 
se organizou a mesa. eleitoral no dia i do cor-
ren~e mez pe o que requer a . 1gne-se e 
admittil-o á justificar o deduzido com as tes
temunhas abaixo arroladas designando para 
isto dia, hora e logar, com citação do Dr. pro
motor publico da comarca, e depois de julgar 
por sentença e mande entregar ao suppli
cante o original do processado, independente 
de traslado Nestes termos pede a V. S. de 
ferimen'o. E. R. M. Mnricy, 15 de Dezembro 
de 1884.-Bertholino Gomes Sil,a. 

em casa de minha residencia, citado o Dr. 
promotor publico para as~istir, com pena de 
revelia. Muricy, 12 de Janeiro de 1885.-C'. 
de Azevedo. 

Certidão.- Dou fé ter intimado nesta villa 
fóra do meu cartorio ao Dr. promotor por todo 
o contendo, do deapacho e potção retro q_ue 
lhe li e licou sciente.-Muricy 13 de Jane1ro 
de 1885. O escri vâ:o. Antonio Machado Dias. 

Illm. Sr. Presidente da Camara Municipal. 
-Bertholino Gomes da Silveira, a bem de seu 
direito, precisa que V. S. digne-se de mandar 
que o eecreta.rio da ca.mara. lbe dê por certiJio 
verllo ad verbum o teor da acta da ses~ão da 
mesma camara, de 7 de Janeiro do corrente 

actual; pelo que, pede a V. S. dr>ferimento. 
-E. R. M.- Muricy, 14 de Dezembro- de 
1884.-Bertholino Gomes da Sil-oeira. 

De-se. Muricy i4 de Dezembro de 1884.-C. 
Netto. . · 

Illm. Sr . Presidente da Ca.nara.- Imformo 
a V. S. que não me é possivel dar a certidão, 
pedida ·pelo peticion:J.rio, por não t (lr encon
trado entre os livros da camara á meu cargo, 
o das acbs das sessões da mesma camars., o 
qual, assim como os de mais pertentes ao B:r-
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ehivo desta, se aeha.rs.m em minha casa, por 
não off'erecer segurança alguma o s.rms.rio em 
que elles eram guardados. Não sei a quem 
precisamente emputa.r o roubo daquelle livro, 
assim como o dos juramentos da camara que 
não foi tambem or mim encontrado· mas s11s-

que entro11 nô paço da camara municipsl, 
para assistir ã. orga.niaação da mesa eleitoral e 
lavrar a respectiva acta., eomo escrivão de paz, 
conversou com o capitão Mauricio Corrêa de 
Ara.ujo, 4° juiz de paz deste districto e com o 
cidadão Bernardo Gomes dos Santos terceiro 

peito que foram tirados na noite de cinco para 
seis do corrente, durante a maior parte do 
qual estive tocando em casa do Sr. Dr. Affon-, . . 

• 
cia de seu primo o Sr. Manoel de Mendonça 
Paz Barreto, tendo deixado na porta a cha.ve 
da dita. casa. A vista do que V. S. mandará o 
que for melhor.-1\luricy 15 de Dezembro do 
1884. O secretario da camara.- Francisce 
Nery da Fonseca. 

A~"senta.da.- Aos 13 dias do mez de J9.neiro 
de 1885, nesta. villa de Muricy, em casa de 
reside~cia do Dr. juiz munic~pal Francisco 

termo . Eu Antonio Machado Dias. escrivão 
que o escrevi. 

f a. testemunha.- Hermes Ernesto Vieira 
idade 31 annos, casado, empregado publico, mo
rador nesta villa e aos costumes disse nada ; 
testemunha jurada aos Santos Evangelhos e 
prometteu dizer a verdade. E sendo inquirida 
sobre a petição ou folhas que lhe foi. lida. e de
clarada. 

Disse ao primeiro item : Que o capitão 
Vicente Ferrei.J.·a de Moraes, não prestou pe
rante a ca.mara municipal juramen:o do cargo 
de 3o 'uiz de az deste districto, e nem no acto 
da posse da camara actual, e nem depó1s ; isto 
sabe por lhe terem dito o proprio capi_tão Vi

·c~nte e o presiddente da ca~ara.. E nada mais 
• o ' 

organização eleitoral, pet·ante a qual correu a 
eleiçãe do 1° de Dezembro ultimo, o dito ca
pitão Vicente Ferreira de Moraes, declarou 
que não estava juramentado, deixando-lhe de 
ser deferido o juramento, na fórma da lei, por 
ter o tenente Luiz José de Moraes, fiscal do 
processo eleitoral por parte do candidato Barão 
de Anadia, opinado que o juramento era for
malidade secundaria, cuja falta não inquinava. 
de nullidade a eleição. E nada mais disse. 
Quanto ao terceiro,disse que o capitão Belisario 
da Cunha Lima., presidente da Camara Munici
pal do quatrienmo findo, e o capitão Numa Pom
pillo de Barros Corrêa, vereador, ambos membros 
da mesa, e11ta.ndo presentes quando o capitão 
Vicente Ferreira de Moraes declarou não estar 

' ~ção e tanto um como o qàe referiu com re-
lação ao 2~ quesito, sabe por se achar pre
sente ã orga.nisação da mesa, como escrivão de 
juiz de paz. E nada mais disse. Quanto ao 4°, 
disse que, pouco tempo depois da posse da. ca
mara actaa.l, que teve logar no dia 7 de Ja
neiro do anno proximo findo, o dito capitão Vi
cente Ferreira de Moraes mudou sua residen
cia deste districto para. a pa.rochia de Santa 
'Maria Magdalena da Imperatriz. E nada. mais 
disse. Quanto ao So. disse que, na occasião em 

V. I.- 56 

immediato em votos áquelle, e ssbe que elles 
assistiram a. todo o processo ds. organisa.ção da 
mesa •. D~da a palavra a? d!. promotor, por . 
mais haver; n~m me ser perguntado e ao de
pois de me ser 'lido e achar conforme. assignei 
com o juiz e as partes. E eu, Antonio l\Iacha
do, es~rivão, que escrevi.-C. de Azevedo.
Hermes Ernesto Vieira.-Bertholino Gomes 
da Sil11eira .-Manoel Antonio Supordo. 

za testemunha. -Capitão José Barbosa de 
Araujo, idade 55 annos, casado, sollicita.dor, 
morador n:esta. villa e aos CGst umes disse nada: 

a o 
e prom.etteu dizer a verdade. E sendo inqueri
da sobre a petição de :fls. que lhe foi lida e de
clarada. Respondeu. que no 1° de Dezembro 

o anuo pro:umo o o p r o as 
dia vendo seguir o 1° juiz de paz e mais al
gumas .Pe~soas em direcção á casa da ca.~ara. 

referida casa da ca.mara o mesmo juiz de paz 
depois de tomar assento com o mesario cn.pitão 
vicente Ferreira de Moraes e seu genro tenente . 
Antonio Gomes de Mello Calheiros, convidaram 
a elle testemnnha para ta.mbem tomar assento, 
o que sob modo o surprehendeu por ser visto 
na rua todos os mais juizes de paz e seus sup
plentes ; todavia aceitou o convite e tomou as
santo, e logo em seguida fazendo vêr que em 
direito era rohibido funcciona.rem nos cor os 
collectivos conj~n<>tamente pai.s e fi os, sogro 
e genro, padrastos e inteados e parentes até se
gu~do grá.o,requereu g~e fos~e excluido d~s m~ 

Moraes, nem só por ser sogro do mesario te
nente Antonio de Mello Calheiros,como tambem 
por ter se mudado para fóra da parochia, ao 
que consultando ao i 0 juiz de paz com o fiscal 
do Exm. Barão de Anadia este respondeu que 
apesar de ter lido disposições em contrario, se 
oppunha. ao seu roq uerimento, pelo que foi de
ferido . o mesmo seu requerimen10, mas em 
sentido contrario, isto à, sendo escolhido o 
tenente Antonio Gomes de Mello Calheiros e 
ficar o juiz de paz mudado e não juramentado 
capitão Vicente Fet·reira. de Moraes, e ia to deu 
logar a que elle testemunha. ainda. pergun
tasse ao mencionado fiscal si jâ. tinha lido 
tambem algum aviso que mandava tomar ai
sento nas mesas eleitora.es, o juiz de p~t.z mu-. . . 
pergunta não teve mais resposta; e em conti
nuação o mesmo 1° juiz de paz convi
dou o capitão Belisario que tomou assento 
e convidou a Faustiliano José que recu
sou-se, e .. então foi chamado o co.pitão Nu
ma. que aceitou o convite :ficando assim com~ 
posta a mesa e continuou os seus trabalhos 
até ãs 6 horas da tarde, que terminou a : vo
tação. lato posto, o alludido i o juiz de paz 
mandou elle testemunha na qualidade de secre
tario por .el.l.e nomeado, verif!.ca.r os nomes. dos 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1408- PÃjgina 8 de 38 

Sessão em 20 de· Março de· f885 

eleitores comparecidos e escriptas no livro o· ao 5°,· disse que sabe por vêr e ter cGm 
que de faito· fa,; conjuntamente eom seu elles fallado que o· capitão Mauricio, 4° ja.iz 
escrutador· o veriffcando· terem comparecido e de paz deste districto e o cidadão Bernardo Go
assignado 2'10 ~leitorelt, à vista do que o juiz me-s cios Santos, terceiro immediato em votos e 
d'e paz abrindo a urna, emmasaando ~.conta o do aquelle,. estiveram p-resentes no pleito eleitoral 

' que tendo-se aquelle averbado de su.;;peito em 
uma conciliação, em que elle "teatemunhe. era. 
procurador, poucos dias antes da. eleição não 
encontrou nenhum otltro juiz de paz juramen
tado, sendo preciso que o segundo prestasse 
juramento para este fim, perante o juiz de di
reito. E como nada mais respondeu nem lhe 
foi perguntado e depois de nada accres
centar, assignou coni o juiz. Eu, Antonio Ma
eharlo rivão r ·. -a. de Az o -

pe;lavra ao promotor presente, foi. dito· quanto 
ven:. acientiticado. E como nada mais respondeu 
nem lhe foi erguntado e de ois de lhe ser lido 
e a.c ar con. orDJ.e asstgnoo. com a.a emats pa.r
tes. Eu,. Antonio Machaio escrivão, o escrevi. 
C. d'Aze-oedo.-JotJo da Costa Lima.-Ber
tholino Gowtes da Si&'Veira.-H~noeZ Antonio 
8fl.pardo. 

Julgo por sentença o dednzi<!o e provado da 
petição de :tis'. 2 para que produza. os devidos 
eff.eitos. EntrP.gue-sfl á parte,. pagas as custas 
pelo jastiti-eante. Muricy, i4 de· Jan.eiro de: 
i885. -Francisco Antonio .Oesario d'be~do. 
Data.-Aos .14: dias d() mez de Janeiro de 1885 
me foram entrego.e(j estes. autos. Eu, Antonio 
Machado Dias o escrevi.-~otrega.. -E lo~o 

alinos, casa , arhsta, mora 1r nésta - acto da posse da eamara actoal, como, segundo 
la, e aos costumes disse nada: testemunha ju- lhe eo~sta, attestou o presideute da camara 
rada aos Santos Evangelhos e prometteu dizer transacta-attestado que é falso-, que o sup
a verdade. E sendo inquerida sobre a petição plicante que V. S., na. qualidadé de VPrea. ior 
de folhas qo.e lhe foi lida e declarada., disse: que e presidente da camara aetual. tendo sido pre
reespondeu affirmativamenta ao primeiro item, sente ao aeto da dita po1se, lhe atteste sob ju
porque Tia o proprio capitão Vicente Ferreira ramento, se o ref'eferido capitão ViO>ente de 
de Moraes declarar na. casa da catnara, na Moraes naquelle acto, oo. depois, prestou ju
oees.aião da formação da mesa que não se acha.- rament.o do eeu cargo ~pelo que pede a V. S. 
va jo.ramentado e não lhe foi detferido o jura.- defferimento-E. R. M.-Muricy, i5 de De
manto, como mares. a lei por ter o tenente Luiz zembro de 1884. - Bertholino Gomes da 
Jólé de Moraes, fiscal do proeesao eleitoral por SilfJa. 
parte do candidato Barão de Anadia, opinado 
qtte o juramento era formalidade secundaria, 
càja falta não inqo.inava de nullidade a eleição. 
E aad3 mais disse e nem do segundo por estar 
prejudiCAdo com a resposta do primeiro. Quanto 

· , · s . que a s c aç o o ca-
piUo Vicente nada oppusera o capitão Beliza
:rió da Cunha Lima, tJresidente da. eama.ra. mu
llieipal do quatriennio findo e DP.m o capitão 
Nttma Pompilio de Barros Canna., vereador, 
ambos membros da meza. E nad~~o mais dis:;e. 
Qtlsnto á quarta, disse que o dito ~apitão Vi
cêlite ac'ha•se mudado deste districto para a pa• 
roehia de Santa Maria Magdalena d~sde o anno 
prodmo findo, poueo tempo depois da posae da 
aamaro. aotual que se realisou em 7 de Ja-
1lllro 4o dito anuo. E nada maia di11e. Qo.anto 

Atteato,sobjuramento,que,na. sesslo de port~ê 
da e.etua.l camars. municipal, de que soa pre
sidente, eesslo á quo fu1 presente de~de o co
meço até o encerramento, o capitlo, Vicente . , , . . . ., 
tricto, não prestou juramento de seu cargo, 
sendo o capitão José de Sá Peixoto o unico.dos · 
juizes do paz do qua.triennio corrente que foi 
juramentado naquella sessão ; assím como qu& 
o dito capitão Vicente não prestou juramento 
nas seaões que se segniram até esta data e as 
q_uaes todas for;lDl por mim presididas: - Mo.
rlcy, 15 de Dezembro de 1884. - lollo da 
Rocha Ca't'alcante Netto, 

Reconheço a ftroma e letra do at&eltado retro 
e supra 1er a propria do tenente-eoronelt Joio 
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da Rocha Cavalcante Netto, p8r ter publico 
oonhecimento. -Muricy, 13 ele Janeiro de 4885. 
-Dou fe.-En Antonio Machado Dias, [o taà '1-
lião que reconheci a firma com o m•)U signal. 
Em testemunho da verd;tde. - Antonio ili a
chado Dias. 

N. 6-Illm. Sr. Vice-presidente da camara 
municipaL-O rec1uerimento qu·J precisa do at
testad·'· Attesto. Diz sob .Juramento de meu car
go, que tendo assitido, na qm,lidac!c de vereador 
á toclas as sessões da actual c;mara municipal, 
desde a su 1 posse, que teve lugar no dia 7 de 
Janeiro do corrente anno, até esta data, o 3° 
juiz de paz deste districto no quatriennio cor·
rente, capitão Vicente Ferreira de Moraes, 
não prestou juramento de seu cargo perante a 
me,,ma camara, nem na sessão de posse, nem 
nas quCJ a esta se seguiram. Diz Bertholino Go
mos.da Sllveira, que, tendo requerido cet•tidão 
verbo ad vcrbum da acta a sessão da camara 
em qu~ teve lagar a posse dos verea'lores nctu
aes, o respectivo secretario informou que não 
podia dar a certidão pedida por ter elesa r
parecido o livro das actas, assim como o dos 
juramentos ela mesma camara ; e porque, a 
perca da certidão negativa que já obteve,queira 
o supplicante deixar provado á toda liu, que o 
capitão Vicente Ferreira de Moraes, 3° juiz 
de paz deste districto, não prestou juramento 
de seu cargo perante a mesma camara, o sup
plicante precisa que V· S., na qualidade de 
vereador e vice-presidente da mesma camara, 
tendo assistido á todas as secções havidas du
rante o corrente anno, atteste sob juramento, 
si o dito capitão Vicente Ferreira de Moraes 
prestou juramento do cargo de 3° juiz de paz 
deste districto, quer na acta da posse da camara 
actual, que nas sessães que se seguiram ató 
esta a acta; pelo que, pede a V. S. deferimento. 
E. R. M Muricy, em 15 de Dezembro de 1884. 
Bertholino Gomes da Silveira. 

Como requer. Muricy, 15 de Dezembro ele 
1884. Francisco Luiz de Moura Lima. 

tual Camara Munieipal em 7 do Janeir-o do 
eort·ente anno, a'sim como todas as scs,ões se
guintes at8 esta data, em nenhuma della pr·es
tou jtuamento o :3' juiz de paz closte districto 
capitão Vi;ente FeiTdira de Moraes. Murir.y, 
15 ele DezrJmbro de 1884.- Rogerio .A;!tonio 
ele Lima, Vereador. 

Reconheço a firma e letr::c do atte.~tado reteo 
por ser a propria dé Rog·erio Antonio ele Lima, 
por ter pleno conhecimento. Dou fé, Muricy, 
em 13 de Janeiro ele 18t\5. ELI Antonio :\Iachaclo 
Dias i'' tabe!lião que re"onhe"i e fir.uei eom o 
meu signal. Em tnstemunho da VJrdade. -An
tonio i1:Iachado Dias. 

N. 8.-Illm. Sr. tenente Joilo Carlos do 
Santos. 

Bertholino Gomes da Silveira., a bem de seu 
clir0ito, precisa que V. S., JU quali.bcle de 
supplente de vere~1dor da eamara municip1l 
desta villa, no qun,triennio findo, o tendo feito 
parte dD, mesnu camaro. no. sessão de 7 de Ja~ 
neiro do corrente anno na qu~ü t()ve logar a 
posse da· camara "ctud, lhe ntteste sob jura
mento si o capitão Vicente Fcrreir.1 de l'vioraes 
3° j11iz de paz deste districto no quatriennio 
corrente, prestou juramonto de seu c:orgo na
quelb dita sessão G lhe cousta que o tivesse 
prestctdo depois; pelo que pede á V. S. deferi
mento.-E. R. l\I.-Muricy, 15 de Dehembro 
de 1884.-Ber-tholino Gomes ela Silveira. 

Attesto sob juramento que o capitão Vi
C3nte Ferreira de Moraes, 3° juiz de p~z 
deste districto no quatriennio corrente, nao 
prestou juramento de seu cargo na sessão ele 7 
de Jan8iro deste anuo, em que tevo logar a posse 
da camara actual, do que sei por tor assistido 
á aq uella sessão, na qualidade de vet·eador 
da camara transacta que deu posse á actual ; 
assim como que, segLllldo é gemlmente sabido, 
e o declara o p,·.oprio capitão Vicente de Mo
r,ctes, nem a camara nem qualquer outra auto
ridade lhe deferio juramonto dJ,quelle cargo. 

Reconheço a firma e lettra do a ttestado retro -Muricy, 15 ele Dezembro de 1884.-Joao C ar
e supra por ser apropria do capitão Francisco los dos Santos. 
Luiz de Mou~a Li~:· por tBr ple~o conheci- Reconheço a firm 01 e letra do attestaclo retro 
menta. Do~ fe. Mullcy, 1~ de J:n rro.d~ 1885. ser a propria do teuente João Carlos dos San
Eu, A;ttomo Machado Dras, . i escrrvao que ; tos, por ter pleno conhecimento. Dou fé. Mu
escrevi e firmer com o meu s1gnal. Em teste- · 13 ele Janeiro de 1885 Eu Antonio 
munho da verdade.-Antonio 11:! achado Dias. ~f!s: 1o tabellião que rel:onheci e fi;mei com 0 

N. 7.- lllm. Sr. Rogerio Antonio de Lima, meu sig·na!.-Em testemunho d<.t verdade An
-B0rtholino Gomes da Silveira, a bem de seu tania ll:Iachado Dias. 
direito, precisa que V. S., na qualidade de 
vereadot• do Camara Municipal desta, lhe 
atteste sob jurttmento se o capitão Vieente Fer
reira de Moraes, 3• juiz de paz deste districto 
no quatrieunio correu te, pr~stou juramento de 
seu cargo perante a Cam'Jr" Municipal drsta 
villa na sessão de 7 de ·Janeiro do corrente 
anno qual téve lugar a posse da dita Camara 
ou em qualquer das sessões posteriores das 
quaés todas .V. S. fez parte, pelo que pede a 
V. S. defenmento.- E. R. M. 

Muricy, 15 de Dezembro de i884.- Ber
tholino Gomes da Silveira. 

Attesto, sob juramento que,tendo no caracter j 
de Vereador, assistido a sessão de posse da a c-

N. 9.-Illm. Sr. 1° juiz de paz.-Berlholino 
Gomes ela Silveira, a bem de seu direito, ha 
mister de que V. S. lhe atteste, sob juramento, 
si na sessão ele 7 de Janeiro do corrente 
anuo, em que teve lagar a posse da C1mai'a 
actual -sessão a que V. S. assistiu como ve
reador do quatriennio passado e em que pres
tou jmamento perante a nova camara do 
cargo de i" juiz de paz do q uatriennio corrente 
- o 3" juiz de paz deste distric: o, capitão 
Vicente Ferreira de Moraes tambem pres
tou juramento de seu cargo; assim como se o 
dito capitão Vicente ele Moraes, no neto da or
ganisação da mesa eleitoral de que fez parte e 
que foi por V. S. presidida no dio 1° do corrente 
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declarou, ou não, que aind11 não estav:1 jura
mentado ; pelo que, pode a V. S. deferimento. 

Muricy, 16 de Dezembro de 1884.- BeTtho
tino Gomes da S:1lveim. 

Attesto sob juramento de meu cargo que o 3° 
juiz dcpaz deste districto, capitão Vicente Fer
reira de Moraes, não prestou j uramento de seu 
cargo perante a camara municipal na sessão de 
7 de Ja neiro do corrente auno, em que se deu 
posse á camara actual-sessão :i que assisti no 
caracter de vereador c],, catnara !•assada e no de 
i " juiz de paz do quatriennio corrente- sendo 
eu o unico dos juizos de paz que preRtou jLua
mento naquella sessão; assim como attesto que 
o dito 3' juiz do paz capitão Vicente de Moraes 
declarou no acto da orgauisaçã da mesa elei
toral de que fez parte-que ainda não estwa 
juramentado, deixando de lhe set' deferido ju
ramento naquelle acto acto por ter a mesa en
tendido, de accordo com o fiscal tene:lte Luiz 
José de Mo1'aes,-que para o exerci cio das fnnc
ções eleitora'ls era o juramento, formalidade se-. 
cundaria que nãa influia no p1'ocesso da eleição. 

Muricy, 16 de Dezombro de 1884.- JosJ Sá 
Peixoto. 

Reconheço a firma e letra do attrlstado supra 
ser a propria do capitão José ele S:i Peixoto, por 
ter della pleno conhecimento. Dou fé. J\Iuricy, 
16 de Jtneiro de 1885. -Eu, Antonio Machado 
Dias, 1° t..bellião que reconheci e firmei com o 
meu signal. 

'Em testemunho da verdade. -Antonio Ma
chado Dias. 

. N.10.-Il!m. Exm Si·. PI'0sident•l ela provin
cia.-0 bacharel Manoel Messias de Gusmão 
Lyra, prec:sa 9ue V.Ex.digne-se de mandar que 
pela secretaria desta prcsiclcncia se lhe dêm 
por certidão ns in formações prestadas peLos r:u
ctortdades judiciacs e polici~.es e presidente 
d'l Camcti'a Municipal de Muricy sobt·e o facto 
denunciado peb imprens ;1 do desapp:weci
mento elos livros ele jurí\mentos e actas d:t dita 
Camara.-Pede a V. Ex deferimento.- E. R. 
M.-MRceió, 23 de Janeiro ele 1885.-M anoel 
111 essias de Gusm rio Lyra. 

Do-s~.-Palrrcio, em Ma ceió; 23 de Janeiro 
dG 188-J .-T iburcio Figuair·a. 

Cumprindo o re>peiL.wel despacho elo Exm. 
Sr . . presiden te ~h província, acima exarado, 
certifico ~.u~ ~·s u;formações de q u~ trvta a pro
senta p~:Mçao, tem o teor segmnte: - Juiz 
d.~ d1rerto cb comarca da Impm·atriz, em Mu
,'lcy, 7 ele Janeü·o de 1885.-IIlm. Exm. Sr. 
Em resposta ao officio. de V. Ex. datado de 24 
de p~tembro, proximo pass::~do , tenho n hourr, 
de mformar a V. Ex. que é verdadeiro o facto 
do desapparecimento elo livro de juramento da 
Cr,m::tra Municipal dest1. villa, conforme o offi
:Jo presidente da mesma Ce.tmara que JlOI' copia 
Jmlto lhe remeito.-Dous guarde a V. Ex.I!lm. 
Sr. J?r. Antonio T~bu:·cio Figueira, mui digno 
presidente da provmcla .-Tibttrcio Valeriano 
du Rocha Lin~.-Offic io do presi lente da Ca
mara Mun~cipai.-C~pia.-Villa elo Muri cy, em 
2 de Janeu·o de 188u.-lllm. Sr. Accuso ore
eebrmento do officio de V. S., datado de 29 de 

DezGmbro ultimo, no qual me manda informar 
sobre o clesappclrc:cimelito do livro d0 junnnen
to:'i da cccmflrcc municip:\1 clost:t villa, denun
ciado pela itnprenscc d:t capital, o GHt resposta 
'tenho a informar: - Que, segundo mo com
mu.ni.0ou o respoctivo secretario, é verídico o 
fa cto elo clesappar ecimento do livro de jura
mentos, assim como o dns actas das sessões da 
camara, os quaes com os demais livros per
t en centes ao archivo da dita camara , se acha
vam gm1rdados em casa do mesmo secr etar io, 
não só por não offerecer segurança alguma o 
armaria que sBrve de archivo, como por j á se 
ter tlado o precedente ele ser um dos livros, 
o elas actas . tomado pelo vereador, capitão Be
lizario d;o Cunh;,~ Lima e entregue a um es
tr:tnho, o tenente Luiz José ele Mors.es, que o 
restituin depois, dando isso lugar a que n 'um11 
das sessões de Junho do anuo proximo findo 
fosse a respe ctin acta lançada em um c:J.der
no para isto prBparado n a oc casião. 

Que o mesmo secretario declara que suspeita 
terem sido os livros roubados na noite ele 5 
para 6 de Dezembro ultimo, quando elle so 
achava tocando em casa do Dr . Affonso José 
ele Mendonça a convite ele seu primo Manoel 
de Mendon9 a P r.es Barreto, t endo cleix:do na 
porta a chave da c~.sa. 

Que, finalmente, não se sabe ao certo 
quem foi o autor da subtracção dos livros, 
mas é fóra de duvida que não po ~leriam ser 
senão os interessados em destruir a prova que 
elles fornec iflm - de que não se achava jul'[l,
mt~ nt :;do o 3° juiz de paz deste districto, cnpitão 
Vicentfl FerrRira de Moraes, que fez parte da 
mesa elBitoral perante a qual se proJedeu á 
eleição do 1° d:" Dezembro ultimo; posto que 
a falta ele juramento do dito juiz de pn seja 
um fac to notorio e incoutestavel e por elle 
propr io tenha sido declal'ado na acta da orgu
nisaç1ío da mesa. Creio ter assim cumprido a 
ordem de V. S., a quem Deus guarde.- Illm, 
Sr. Dr. Tiburcio Valeriano da Rocha Lins, 
mui digno juiz ele direito ela comúca.-Jo:\o 
da Rocha Cavalcante Netto, presid0nte ela 
camara. -Está conforme.·-0 escrivão do jury 
Antonio Machado Dias.-Juizo Municipal da 
vi !la de Muricy, 30 de Dezembro de 1884.
lllm. e E:Ym. Sr.-Cumprindo o que V. Ex. 
me ot•clena em seu officio de 24 do corrente 

o ~ ' cabe·me m,ormar que os livros ele juramento 
e actas da oamara 1mmicipal desta villa desap
pareceram da casa, em que os tinha guardados 
o secretario da mesma eamara, · dando-se a 
s~1btraeção por negligencia ou quiçá conniven
Cla desse empregado, a quem me constava que 
fô ra recommendada toda vigilancia e cautela, 
~esde que delles se poderia provar a falta de 
JUramento elo terceiro juiz de paz, que fize1·a 
parte da mesa eloitorl\1 na uHima eleição pat'a 
deputados; devendo-se, portanto, attribuir essa 
subtracção á quelles que pensam por este meio 
poder d;fficultat· o osclare.cimento desse fac to 
aliás fóra de toda duvida por ter o mesmo jui~ 
d~paz declarado . na organização ela mesa que 
nao se achava Juramentado.-E ' quanto me 
cumpre informar.-Deus guarde a V. Ex.
lllm. e Exm. Sr. Dr. Antonio TiburcioFi
gueira, mui digno presidente da província.-
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O juiz municipal Francisco Antonio Cesario ele r ser orgilnizacla no ~ü·. 30 de Novembro _u~limo, 
Azevedo. vespera do cltil designado par:t a eleiçao ele 

P 1·omotoria publica da comarca da Impera- cloput::tclo geral, por n~o _terem. app~.1:oeido os 
triz, Muricy 13 ele Janeiro de 1885. -111m. 0 llvro·-: ~·cs ~lct.,, s das eletç~es e d,,,s ~~s::_Ign.tturus 
Exm. Sr.-Prestando a informacáo exigiJa elo~ eleitores os quaes. ~ao se ach:wa? no ar
por V. E:s:. em despacho reservado ele 2 elo chivO ela .cam:trc1_1'11umcipal, segundo mformon 
corrente, tenho a honra de levar ao conheci- o respccllVO presidente a quer:1 foram rrque
mento ele V. Ex. que, nã estendo .0 ter- sltados, nem bmbem no cartono de p:tz a meu 
ceiro juiz de paz deste districto, capitão Vicente cargo. 
Ferreira de Moraes, que serviu por occasião Certifico mais quo o Sr. i o juiz ele paz vel"
da orgmüsação ela mesa eleitoral, jnramentH.do, lmlm"nte requesitou os ditos livros de seu an
como elle mesmo declarou sob juramento po- tecessor capit.ão Belisario d~. Cunha Lime, o 
rante o Dr. juiz municipal d_e S. José da Lage, qu:Ll deJlarou não tel-as; mas, quanelo no re
no dia 22 de Dez·-·mbro proximo findo, em um ferido dia dia 30 de Novembro, pebB tres horas 
auto de p~rguntas, procedido a reqne!'Ímento dD. tarde, o Sr. 1o juiz de p~"z adiou a org:mi
do cidadão Benholino Gomes da Silveir,1., ao zação da mesa p;cr,t o dia seguinte requesi
gual eu assisti, parece-me fóra de duvida que t:mdo novos livros elo presidenle da caman, o 
os interessados em fazerom desapparecer o mesmo capitão Belism·io ap1·esentou-se na sala 
livro de juramento ela camara municipal só com os livros procumclos, dizendo tel~os achn
podiam ter sido aquelles que receiavmn um elo om casa elo cicl:tdão Faustilbno José ele C ir~ 
exame no mesmo livro, exame este que vinha queir:1. O referido é verd:::.de e dou fé. Muricy, 
provar a falt:t ele jurament0 ao mesmo juiz ele 17 ele Dezembro ele 1884.-0 escrivão de paz, 
paz.-Junto encontrará V. Ex. o officio qne Her·mcs Erne.>to Vieira. 
me remetbu.-E' o que me cabe informar a Doc. n. 12.- Bertholino Gomes da Silveira, 
V. Ex. a quem Deus GuarJe.-Illm. Ex. Sr. á bem de sen direito, precisa quo o Sr. se
Dr. Antonio Tiburcio Figueira, mui digno pre- cretario da camara municipal desta villa lhe 
sidonte ch província.- O promotor publico dô por certidão vcTbo da vcl·bwn o teor da 
Manoel Antonio· Suparclo. -Delegado de policia a c ta da sessão ela mesma c amara de Maio ou 
do termo elo Muricy, 30 de Dezembro de 1884. Junho elo corrente anuo, acta que foi lançada 
-Illm . o Exm. Sr.-Tenho presente o officio em um caderno pol" ter sido subtrahido ou 
de V. E:s:. datado ele 24 elo corrente em quo me tomado 0 respect.ivo livo pelo vereador capitão 
pede informação sobre o drsapparecimento c!os Belisario da Gunha Lima, declarando o mesmo 
livros ela camara municipal, de que dão noticia Sr. sect·otario poi· mão de quem foi 0 dito 
o OJ·be e o DiaTio das illog:)as.-Em resposta livro restituído á camara; pelo quA pede ao 
cumpre-me informar a V· Ex· que até hoje Sr. secrelario lhe dê a referida certidão. E. 
nada se sabe desse facto com relação á sua au- R. M. _ Muricy, em 26. ele Dezembro de 1884. 
teria, mcs chve-se attribuir áqudles que re- _ Bertholino Gomes da Silva. 
ceavam do exame desse livro que vinha provar 
a f,tlta de juramento de um dos juizes de paz Certifico que, revendo o caderno de quo faz 
quCJ fazia parte ela meea eleitoral. -E' 0 que menção a petição supra, nelle encontrei ele 
tenho a honra de informa1• a v. Ex.-Deus folhas uma à duas a acta do teor seguinte: 
Guarde a v. Ex. -Illm. e Exm. SI". Dr. An- Acta ela sessão oràinai"ia ela c amara munici~ 
tonio Tiburcio Figueira, mui digno presidente pal ela Villa de Muricy, em 30 do Maio de 

· 1884- Aos trinta dias do mez de Maio ele mil da pi"ovincia .-0 delegado de policia Leomdo 
Vieira Pe[:s:oto.-E nada mais se continha em as oitocentos e oiten e quatro, no paço da ca
ditas informações, que aqui jiehnente copiadas mara municipal desta Villa de Muricy, as dez 
foram por mim, Manoel Laurindo Martins Ju- horas do dia, reunidos 03 vereadores João da 
nior, official ela secretaria do governo, nesta Rocha Cavalcanti Fetto, (presidente) Francisco 
cidade de Maceió, aos 24 dias do mez de Ja. Luiz de Meira Lima, (servindo de secl'etario), 
neiro de t88:i.-Servindo de secretario, Ti- Rogei'io Antonio de Lima, e o supplente José 
bmcio Valenano de Araujo· Nobre ela Silva Pontes, o Sr. presidente ve-

rificando não tet· numero legal mandou que se 
Illm. Sr. 1° juiz de paz.- Bertholino Gomes tomasse o jmamonto do supplente Silva Pan

da Silveira, à 'bem de seu direito, precisa que tes, depois elo que declarou aberta a presente 
V. S. digne-se de mandar que o escrivão deste sessão ; em seguida tendo chamado o por
juizo certi?-que, er:: termo~ que f::t?:tm fé, . toiro da mesma camara para entregar o livro 
qual o motivo ele nao ter: ~Ido org:a~Izada n[l. elas actas, quo deve1·ia achar-se no archivo, 
vospera a meza que presrdru !l: eleiçao proce- este (portei1·o) declarou que o vereador Beli
dicb no di~. 1° do corrente; assrm como o gue zario ela Cunha Lima, em dias do mez de 
occorreu então relr,tivamente ao livro das· ac- Feveeeiro do corrente anno, em occasião em 
tas cl:1s eleições e ~,o ela assigntura dos eleito- que se achava aberta a casa da camara, 
res; pelo que pede deferimento.-E. R. M. para funccionar, o que não pôde ter Jogar 
Muricy, 17 elA Dezembro ele 1884.,.-Ber·tholino pot· falta de numero, elle veeeador Cunha 
Gomes da Silvwira. Lima, tomou o referido livro elas mãos delle 

Sim. porteiro quando se dirigia para o archivo 
Muricy, 17 de Dezembro de 1884.-José Sei afim elo o guardar, retirando-se com o mesmo 

Peixoto. livro, não sabendo elle porteiro onde o havia 
Certifico em cumprimento do despacho supra, botado, sendo que isto fizera em occasião em 

que a me~a eleitoral desta paro~hia deixou de que fôra elle porteil"o buscai' um banco a 
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nedido elo ver.'ador Joaquim Lopes que tam- 1 
bem se achwa alli; em face cless L emel'gencia, 
achanclo-su a camal'a reunith p•tra cldibera
sobre nego cios urgentes, o Sr. pt·osiclente de
teNlÍnou quB fosse confeccionado o pt·esente 
caderno para nelle se irem lavrando proviso
riamente a> actas da presente sessão e os de
mais que se fossem repetindo até que se obti
vesse o respectivo livro, ou que f0s3e a camara 
forne~ida ds o:ttro, sendo o dito c:•derno aberto 
numerado rubricado e encerralo pelo mesmJ 
presidente, deliberando a carnara que se le
vasse oste facto ao conhecimento do Exm. Sr. 

caderno a que me reporto e dou a fe. Certifico 
mais que o dito livro elas actas me foi entregue 
dias depois pelo tenentB Luiz José ds Moraes, 
o Cjual me declarou, que alguem lá o deixara 
pam gaardar. 

O refertdo é vsrdade e dou fé. Maricy, 26 
de Dezsmbro de 1884.- O secretario, Fran
cisco 1Ve1·y ela Fonseca. 

N. 13.-Juizo Municipal elo termo de S. José 
da Lage.-Auto>•mento de uma petição ele Ber
tholino Gomes dt Si! veira, como abaixo se de
clara. O escrivão, Cancliclo Silva. 

presidente la província; em seg·uicla deliberou Anna do Nascimento do Nosso Senhor Jesus 
a cmuara, representar ao mesmo Exm. Sr pre- Christo do mil oitocentos B oitenta e quatro, aos 
siclente da província, sobre a reconstrtlÇilo das j vinte 0 dois dias do moz de Dezembro nesta vil
pontes, sobt·e os riachos dJste mtlnieipio, assim la, faço autoat· a petição que segue-se compe
como sobt·e á criação de uma agencia de cot·reio tentementB despachada pelo Dr. juiz munici
na povoação de Santo Antonio da J?oa J\~eit·a pal, de qne fiz esse autoamento e dou fé. Eu, 
Lima sobt·e proposta do vel'eador Meira Lima, Manoel Ca ndido Coelho da Silva, es~rivão que 
que pJSta em votação foi plenamente approvada, 0 escrevi. 
depois do que passou-se a confeJ~ionar a!gu.ns 
artigo' 0 remettel-os a assemblea provmcwl lllm. Si'. juiz municipaL-O escrivão Can
por intel'llwdio do Exm .. Sr. presidente da pro- dido Coe~\~ pas~ou mandado . para ser .intima
vincia, para serem dev 1damente approvados e d? o capltao ~hcente Ferre1ra de Mm aes na 
rerlu:ádos a lei;ainda sobre proposta do vereado•r fot•ma requ:mda, bem .como o Dr. pron;otor 
Meira Lima, delib8rou a camara por aprovação! publlco, des1gnando o dm e hora.-S. Jose. da 
unanime, representam ao Exm. Sr. president·"J '! Lage, 22 de Dr~zombro de 1884.-A_rJgeu F1·etre, 
da pr' .vinJia contra os abusos praticados pela Bertholino Gomes da Silveira, residente no 
companhia ferro-via de Maceió á lmpet·atr·iz na termo de Micy, havendo mister de provar 
constn1:)ção da m.esr_na- estrada_, imüilisa1:do que o 3o juiz de paz ~o diiltricto de Muric:y, 
em alguns ponto.s a v1açao publtca pela ant1ga capitão Vicente Ferreua de Moraes, ora resl
estrra.la commercial; foi tambem designado á dente neste termo, não prestou juramento de 
requerimento do me<mo vereador o dia 2 de seu cargo, nem perante a camara claquelle 
junho proximo. para vir perar~te r,sta camara município, nem outra qualquer auctoridacle l~
prestar suas comas, o respectiVo procurador; cal, requer á V. S. digne-se ele mandar noh
em seguida dando seu parecer a commissão en- ficar o dito capitão Vicente para comparecer 
carregada de examin~r a case~ q~e estã . cons- no dia, hol'a e lagar que por V. S. for designa
truiodo no pateo da fe1ra desta vllla, o Cidadão do, afim de neste juizo, clepôr (sob juramento) 
Aniceto José Corrêa de Penna, opinando que sobre o facto allegaclo, precisando sm seu de
fosse d0molida, a referida casa demolida, visto poimento si declarou a alguem haver presta
como to!'llaria, nutilisan~o o uzo que se está do juramento de juiz de paz, tudo com assis
fazendo claquelle pateo, fm o seu parecer a pro- tencia elo promotor publico ; e, tomado o dito 
vaclo unaninim~m~mte pela cama.ra, cl.f)liberando depoimento mandar entregar o original ao 
esta que fosse I~lt1mado o propnetano par.a ~o supplente, independente de traslado.-Nestes 
praso ele 15 dias, a contar da data da mt1- terrnos.-Pede a V,. S. deferimento.-E. R. M. 
mação demo!ir o que se achava feito, devendo -Imperatriz, 15 de Dezembro de 1884.-Ber
tomar por almhamento no caso de q•:erer con- tholino Gumes ela Silveira.-Marco ás 2 horas 
struir naquelle mesmo ponto, o alinlumento da tarde.-Era ut SLlpra. Custodio C o e lho. 
das mei:ts aguas que naquelle lug->tr exis-
tir, em construcção ; levando o verea lar Meira O Dr. Aggeu Velloso Freire, juiz muni
Lima, ao conhecimrnto da camara que 0 cipal do termo de S. José da L'•ge, na fól'ma da 
seeretario ultimamente nomeado tendo de lei, etc.- Mando a qualquer offi.·~ial de justiça 
de retirar-sg do lagar, deixou de tirar 0 titulo deste juizo que, em cumprimento de,te por mim 
foi julgado de nenhum effeito 0 acto que 0 no- assignado e pr.ss:~do a requerimento de Bertho
nomeou, e foi proposto para occupar a cargo do lino Gomes da Silveira, vá á moradia do capitão 
secretario ua mesma Camara pelo vereador Vicente Ferreira de Moraes e intime para com
Rogrrio de Lima, 0 ci.iadão Fmnciseo N,·ry parecer perante este juizo ás 2 horas da tarde 
da Fonseca, que foi unanimamente approvado, do dia ele hoje, afim de se proco!er a auto de. 
e por já se achar a hora aliantada, 0 presi- perguntas requerido por aquelle Bertholino, in~ 
dente suspen leu a se'lsão, e marcou 0 dia 31 timando-se igualmente o Dr. promotor publico 
do corrente para se continuar os trabalhos. da eomarca para assistir ao mesmo auto; isto 
Eu, FPancisco e Lins de Meira Lima, vereador sob as penas da lei : cumpra.- S. José' da 
servindo dr secretario a eserevi. Paço da Ca- Lage, 22 dg Dezembro de 1884.~ Eu, Manoel 
maro Municipal, 30 de Maio de 1884. João ela Canclido Coelh? da Silva, escrivão que o esc1·evi. 
Rocha Cavalcante Netto, Francisco Lins de -Aggeu Fl·e~re. 
Meira Lima, Rogerio Antonio de Lima, José Certifico que intimei ao capitão Vicente Fer
Nobl'e da Silva Pontes: E o que se continha na! reirv. de Moraes, dei sciencia ao Sr. pro
dita acta aqui fielmente transcrip to no referido motor publico e ficaram todos scientes ; e 
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dou f e. Villa de S. José da L~ge, 22 de De
zembro ele 1884.- O offL~ül, Antonio Pedro 
da Silva. 

Auto de perguntas feito ao capitão Vicente 
Ferreira de Moraes. 

Aos vinte e dous dias do mez de Dazembro 
de mil oitocentos e oitenta e quatro, nesta 
villa, em casa do juiz municipal Dr. Aggêo 
Velloso Freire, presente o promotor publico ela 
com:1rca Dr. Manoel Antonio Supardo, ahi 
compareceu o capitão Vicente Ferreira ele 
Moraes, a quem o juiz deferiu o juramento aos 
Santos Evangelhos em um livro delles em que 
poz sua mão direita depois do que lhe fez as 
perguntas seguintes de conformilade com a 
petição retro que lhe foi lida : 

Perguntado qmd seLl nome, naturalidade, 
idade, estado, filiação, residencia e tempo 
della. 

Respondeu chamar-se Vicente Ferreira de 
Moraes, natural deste termo, com idad:3 de 
cincoenta e quatro annos, casado, filho do 
finado Antonio da Cunha Lima, residente no 
sitio Fico deste termo, ha seis mezes. 

Perguntado se havia prest:tdo juramento do 
cargo de ter·ceiro juiz ele paz do districto de 
Muricy, perante a camara municipal daquello 
muni•·.1pio, ou outra qualquer autoridade local : 

Resp:mdell não haver pr0stado desse cargo 
perante autoridade alg·uma juramento. 

Per·guntado se havia declarado a alguma 
autoridade ter prestado juramento do cargo de 
terceiro juiz d13 paz do Muri~y : 

Respondeu haver declarado não ter prestado 
juramento do cargo de tercoiro juiz de paz, 
deste puatriennio, sim de quarto juiz de paz do 
quatriennio passado do mesmo districto. 

E como nada mais respondeu nem lhe foi 
perguntado mandou o juiz lavrar o presente 
auto de perguntas, que vai assignado pelo 
respondente depois de lhe ter lido e achar con
form0, com o juiz e promotor. Eu, Manoel Can
dido Coelho da Silva, escrivão, que o escrivi.
Aggêo V. Freire.- Vicente FerreiJ'a de li!Io
raes.-111anoel Antonio Suparrlo. 

Conclusão 

E os faço estes autos conclusos ao Dr. juiz 
municipal. Eu Manoel Candido Coelho da Silva, 
escrivão, que o escrivi. 

Sentenç'l. 

Sellados e preparados venham-me con
clusos. 

S. José da Lage, 22 de Dezembro de 18S4.
Aggêo Freire. 

Data 

Aos vinte dous de Dezembro de 1884, nesta 
villa, me foi entregue estes autos por parte do 
Dr. juiz municipal com o despacho supra. Eu 
Manoel Candido Coelho da Silva, escrivão, que 
o escrivi. 

Guia 

Dou fé ter a sellar trGs folhas. Erat ut su
pra.- O escrivão Candido da Silva. 

Conclusão 

E logo faço es'es autos conclusos oo Dr. juiz 
municipal. Eu ::\Ianoel Caudido Coelho da Silva, 
escrivcl:o, quo o escrivi. 

Sentença 

Pngas as custas pelo requerente, entr·egue
sc-lhe e.3les autos inclependente de traslado. 

S. José da Lage, 22 de Dezembro de iS84.
A.ggêo V. Freire. 

Data 

Aos vinte e dons dias de mez de Dezembro de 
1884,nesta villa me foram entregues estes autos 
por parte elo Dr. JUiz municipal com o de,;pa
cho retro. Eu l\fanoel CanJido Coelho da Silva, 
escrivão, que o escrivi. 

Certidão 
Certifico que entreguei Gstes autos a parte 

sem qnG ficasse traslado em meu cartorio, con
for·mJ o duspacho retro. Dou fé. Lag,l, 22 de 
DezGmbro de 18:-l4.- O escrivão, Manoel Gan
diclo C o c lho da Silva. 

N. 14.-Bertholino Gomes da Silveira, à bem 
de seu direitu, precisa qt~o o Sr. escr-ivão, en
carregado do registm eleitoral de.>te muuicipio 
lhe dê por c,•rtidão verbo acl verbwn a pcti~1ão 
orn que o cidadão Luiz Jo-,ó de MoJ'aJs e outros 
requereram a eliminação do capitão Vicente 
Ferreira de Moraes do alistamento desta paro
chia, e os documentos que a instruem e o des
pacho do meretissimo dr. juiz de direito da co
marca ; pelo que pede a V. S., Sr. Gscrivão Ma
chado, lhe dê a certidão peJicla.-E. R. M. 

Certidão.-C3rtifico que revendo o archivo 
sobt·e o meu cargo de registro eleitoral da co
marca, me consta o pedido do supplicante do 
teor seguintn : Illm. Sr. Dr. juiz do direito 
Luiz José de Moraes, Firmo Fernandes B1·ag·a 
e Manoel de Souza Braga, elGitores dest~ pa
rochia de Nossa Senhora ch Graça, l!Zanclo do 
dir·eito que me conferJ o art. 41 do decreto nu
mero 2213 de 13 de Agosto de 1881, vem req ue
rer a V. S. que se sirva dG eliminar do alista
mento eleitoral o cidadão Vicente Ferreir·a de 
Moraes, visto como ha mais d3 seis meses que 
mudou-se desta frcguezia para a de Sunta Ma
ria Magdalena da Imperatriz, como provará 
com os attestaclos juntos. Assim pede á V. S. 
deferimento.-E. R. M.-Muricy, 1\:J de Setem
bro de 1884.-Luiz Josd de Momes.-Firmo 
Fernandes Braga.-111 anoel de Sou::;a Braga. 

Despacho.-Convido por edital com o prazo 
de 30 dias o eleitor a vir allegar o que fà1· a 
bem de seu dit"eito contm a eliminação reque
rila.-Muricy,19 de Setembro de 1884.- O. de 
Azevedo. 

Illm. Rvdm. Sr. vigario.-Luiz José de Mo
raes, par·a fins eleitoraes, ha mister de que 
V. Rvdma. se digne dG attestar ao pé desta, se 
o capitão Vicente Ferreil·a de Moraes, mudou, 
ha nm anno o sru domicilio desta freguezia 
para a dB Santa :Maria Magdalena da Impera
triz, attestação que deve ser j urad'!l in fide pa
?'ochi ; nestes termo~ pede o att'lstado reque
rido.-E. R. M. 
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Attesto por informação que o capitão Vicente 
Ferreira de Mora'es passou sua residencia para 
a fl'eguezia da Imperatriz ha muito menos de 
um anno, o que affirmo in (ide parochi.-Mu
ricy, 12 de Setembro de 1884.- Vigario, Jose 
Rob(wto da Silva. 

Requerem tres eleitores da comarca, a eli
minação do eleitor Vicente Ferreira cie Moraes 
por haver .este mudado ele residencia para a 
freguezia da Imperatriz,desta mesma comarca; 
mas dispondo o art. 1° § ·1' da lei n. 3029 de 9 
ele J an0iro dcJ 1881 e art. 33 do decreto n. 8213 
de 13 de Agosto de 1881 couRa diversa ; visto 
como não se trata de uma eliminação definida 
no art. 17 § 1' com referencia ao art.39 elo citado 
decreto n. 8213, mas de uma mudança que ele
veria sel' foita a requerimento do proprio elei
tor, julgo, portanto, ir.:~procedente o requeri
mento a folhct para mandar, como mando, qu~ 
se conserve o nome do eleitor Vicente Fe1-reira 
de Moraes na ordem em que se acha no alista
mento eleitoral da comarca.-Muricy, 18 de 
Novembro ele 1884.-0 juiz de direito, Tibw·cio 
Velloso da Rocha Lins. 

E nada mais se continha em o dito pecliáo 
Rqui fielmente copiado por mim dos proprios 
originaes, dou fe.-Muricy, 12 de Dezembro 
de 1884.- Eu Antonio Machado Dias official 
elo registro ebitoral <la comarca que copiei 
em juizo.-Antonio JJI acharlo Dias. 

N. 15.-Illm. Sr. 1° Juiz de Paz, presidente 
da mesa elGiloral. 

Bel'tholino Gomes ela Silveira, a bem ele seu 
ilirc;ito, precis>t que V. S. se digne ele mandar 
que o escrivão deste juiw o qual serviu no acto 
da organise~ção e installação ela mosa eleitoral, 
perante a qual acaba de proceder-.se :i eleição 
para deputado geral nesta parochia, certifique, 
em termos que façam fé, si o capitão Mauricio 
Correia ele Araujo, 4° juiz de paz deste distri
cl:o, e o cidadão Bernardo Gomes dos Santos, 3° 
immediato em votos áquelle, fol'am convo:;ados 
no acto da organisação da dita mesa para sup· 
prir a falta do 2o juiz de paz, tenente Manoel 
Alll'eliano da Silva, que não compareceu, e aos 
1o e 2° immecliatos tenente Antonio Gomes de 
Mello Calheiros Filho e capitão Manoel Affon
so dos Santos, dos qctaes o primeiro foi e~clu
ido da mes1 e o segundo dei~ou de comparecer; 
pelo que, pede a V. S. deferimento. Muricy, 
1• de Dezembro de 188'1. E. R. M.-Bcl'lho
lino Gomes da Silveira. 

Sim. Muricy, 1o de Dezembro de 1884.-Sâ 
Peixoto. 

Certifico, em cumprimento do despacho retro, 
que no acto da organisação da mesa eleitoral, 
perante a qual se procedeu hoje á elGição de 
deputado geral-acto a que assisti como escri
vão do juiz, não foi convocado par-e fazer par te 
ela mesa, em substituição do 2o juiz de paz te
nente Manoel Aureliano da Silva, o capitão 
Mauricio Correia d'Araujo, 4° juiz de paz que 
se achava nesta villa ; assim como não foi con
vocado o 3° immecliato Bernardo Gomes dos 
S~nt?s, tam~em p1·:sente nesta villa, para sub
stllmr ao i o 1mmed1ato tenente Antonio Gomes 
de Mello Calheiros Filho, que foi excluído da 

mesa, e ao segundo immediato capitão Manoel 
Affonso dos Santos que deixou de comparecer. 
O referido é verdude, e dou fé. Muricy, i o ele 
Dezembro de 1884.-0 escrivão de paz, Her
mes En1csto Vieira. 

N. 113. lllm. Sr juiz ele paz do Muricy.- Ber
tholino Gomes da Silveira,a bem do seu direito, 
precisa que V. S. se digne ele mandar que o 
escrivão deste juizo, á vista elo liyro das actas 
da eleição desta parochia, certifique em termos 
que façam fé, quaesos ciJadãos LJUO pela mesa 
eleitol'al, perante a qual se procedeu á eleição 
municipal em Agosto do anno proximo findo, 
foram declarados ,eleitos juizes de paz e sup
plentes deste districto, pslo que peJe a V. S. 
deferimento. E. R. M.- Muricy, 2 de Dez em
bro de 1884.- Bcrtholino Gomes da Silveinc. 

Sim.- Mmicy, 2 de Dezembro de 1884.
Sá Peixoto. 

Certifico,em cumprimento do despacho retro, 
que,revenclo o livro das actas das eleiçõss desta 
parochia, delle consb a i!. 19 que na eleição 
procedida nesta mesma parochia e município 
no dia 1. o de Agosto do anno pro~imo passado 
para juizes de paz e vereadores, foram eleitos 
juizes de paz deste distl'icto os cidadãos : 
1. o capitão José de Sa Poixoto, 2. o tenente 
Mctnoel Aureliano ela Silva, 3. 0 capitão 
Vicente Ferreira de Moraes, 4. o capitão 
Mauricio Correia de Araujo, e supplentes 
os cicladãos : 1. o tenentJ Antonio Gomes 
do Mello Calheil'os Filho, 2. 0 capitão l\hnoel 
Affonso dos Santos, 3. o Bernardo Gomes dos 
Santos, 4. 0 capitão' Belizai'Ío ela Cunha Lima ; 
eleição a que se procedeu para o quatriennio 
cor;•ente em virtude de ter sido anullaJa a q ne 
se procedera em Julho do anno de 1882. 

O referido é verdade e dou fé.- Muricy, 2 
de Dezembro de 1884.- O escrivão de paz, 
Hermes Ernesto Vieint. 

N. 17.- Publica-fórma,- Saibam quantos 
este instrum0nto de publica-fórma virem, que 
no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
ChrisLo de mil oitocentos e oitenta e quatro, 
aos clese'5ete dias do mez de Dezembro nesta 
villa de Porto de Pedms, comarca de Camara
gibe, provincia das Alagôas, e casa de meu car
torio, compareceu o capitão Manoel Ferreira 
Fontes, morador nesta villa, á rua do Commer
cio, P.essoa re.conhocida de mim tabellião pelo 
propno dou fe, e por elle foi-me apresentado 
?m do.~umento para delle extrahir o presonte 
mstrumento, que em razão do meu officio lhe 
acceitoi, o qual documento é do teor, fórma e 
maneira seguintEl : Certifico que hoje me foi 
ent1.:e9ue ~m edit'll pelo primeiro juiz de paz 
capttao Joao Baphsta de Verçosa Luiz ele con
VOJação aos eleitores desta parochia p~ra com
parecerem no dia 1° de Dezembro, ás 9 horas 
da manhã, na casa da camara municipal, cujo 
edital foi por mim affixado na porta da mesma 
camara ; o referido é verdade do que dou fé. 
Porto dG Pedras, 1° de Novembro de 1884. O 
official de justiça Jose Antonio de J1I aura. 

Reconheço verdadeira a letra e firma su
pra, do official d3 jLJstiça José Antonio de 
Moura, por tor della perfeito conhecimento. 
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Villa de Porto de Pedras, 17 dn Deznmbro de 
18134. Eu, João Cancio elo Rego, tabllllião pu
blico, o escrevi e a ''signo em publico razo elo 
que digo. Em testem unho da v,ordacle (signal). 
O tabellião pu.blieo. Juao Cancio elo Rego. 
Nada mais continha e nenhumil outra causa s~J 
declarou no dito documento, aqui usei mui bem 
e fielmente copia,do e transc~ripto conformo o 
senwlhante original, que entreguei ao mesmo 
ap1·esentanto, capitão Manool Ferreira Fontes 
que recebeu, dou minha fó. Conferido e con
certado comrnigo João Cancio do Rego, os
crivão de orphãos interino no impeJirnento do 
actual. Vilb do Porto de Pedras, 17 do De
zembro de 1884. Eu, João Cancio do Rego, 
tabellião publico de nolas, o escrevi e assigno 
com o sig·nal publwo, razo de quo uzo. Em 
testemunho da verdade. O tabellião publico, 
Joao Ccmcio do Rego. 

Publica-fórma.- Saibam quantos 0ste pu
blico instrumento de pubiica-fórma vil'em, que 
no anno do Nascimento dG Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1884, nesta villa de Porto de Pe-
dras, comarca de Camaragibe, província das 
Alagôas, e casa de meu cartorio, compat·eceu 
o capitão Manoel Ferrc•ira Fontes, morador 
nesta villa, á rua do Commercio, pessoa re
conhecida por mim tabellião pelo proprio, 
dou fé; e por ellG foi-me apresentado um do
cumenl:o para. delle e:s:trahir o p1·esRnte in
strumento, que em razão de meu officio lhe 
aceitei, o qual documento 8 do teor, forma e 
maneira seguinte : Juizo municipal do termo 
do Porto das Pedras, aos 31 de Outubro de 
1884.- Illm. Sr. Accuso o recebimento do 
officio de V. S. de hoje datado, em o qual me 
requisita um official de justiça deste juizo, 
para os trabalhos eleitoraes da eleição a que se 
te-m de proceder no dia 1 do mez de Dezem
bro vindouro, e nesta mBsma data designo o 
official José Antonio de Moura, que se ilpre
sentar:i a V. S. Deus guarde a V. S.-lllm. 
Sr. capitão João Baptista de Verçosa Lins, 
muito digno 1" juiz de paz desta parocha.O juiz 
municipal. -Thomaz Accioly de Gusmão 
W andc?"lcy.- Reconheço verdadeira a letra e 
firma do Dr .juiz municipal deste termo, Thomaz 
Accioly de Gusmão vVanclerley, por te1· della 
perfeito. conhecimento. Villa do Porto de Pe
dras, 17 de DezembrJ de 1884. Eu, João Can
cio do Rego, t::~bellião publico o escrevi o assi
gno. Em testemunho de verdad0 (signal). O 
tabellião publico. -Joâo Cancio do Rego.
Nada.mais se continha e nenhuma outra causa 
se declarou em dito documento ou officio, a 
que mui bem e fielmente copiado e transcri
pto conforme e semolhante ao original; que en
treguei ao mesmo apresentante, capitão Ma
noel FGrreim Font(ls que o recebeu, dou minha 
fé. Conferido e concertado commigo João Cancio 
do Rego, escrivão de orphãos interino, no im
pedimento do actual. Villa de Porto de Pedras, 
17 rle Dezembro de 1884. Eu, João Cancio do 
Rego, tabellião publico de notas, o escrevi e as
signo,com o signal publico, razo de que uso. 
Em testlemnnho de verdade. O tabellião publico 
João Cancio do Rego.- C. e concertado co
migo escrivão de orphãos interino, no impedi:.. 
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mento do actnal.- Jo,7o Cancio elo Rcgo.
Rocebi o original. -.ilf anocl Ferreira Fontes. 

Publica form:1- - Saib.cm quilntos este in
strumento de publica fórma virem,que no anno, 
elo Nascimento de No,:so Senhor Jesus Christo, 
do mil oi to centos e oitenta e quatro, nesta villa. 
de Porto das Pedras, comarca ele Camaragibe, 
provincia das Alagoas, e casa de meu cartorio 
compareceu o capitão l'l'ianoel Ferreira Fontes, 
morador nesta villa á rua do Commercio, pessoa 
reconhecida de mim, tab Jlião pelo proprio dou 
f0 ; e por elle foi-mo apresentado um docamento 
para àelle extrahir o presente instrumento, que 
em razão de meu ofrlcio lhe ilceitei, o qual do
cumento é do teor, fórma e maneira seguinte : 

Certifico que hoje me foi entregue pelo ca
pitão João Baptista de Viçosa Lins, 1" juiz de 
paz, sois officio< de convoc'lção ao 2" e 3° juizes 
de paz desta parochia, e dos quatro immediatos 
ao 4° juiz de paz, pari\ comparecet·em no dia 
30 do corrente, ás 9 horas ela manhã n::t Cfl.Ba da 
canmra para a organisação da mesa eleitoral, 
cujos officios foram por mim ·entreg-aes me
nos o dirigido á Antonio Leitão da Viçosa 
Lima, por se have1• mudado para o engenho 
Botija, termo da cidade do Passo ; o referido é 
verdade do que dou fé. Porto de Pedras, 16 
de Novembro de 1884. -O official de justiça, 
José Jlntonio ele JJ1 oum. 

Reconheço verdadeira a lettra e firma supra 
do official de justiça José Antonio de Moura, por 
ter della perfeito conhecimento. Villa do Porto 
de Pedeas, 17 de Dezembro ele i884. Eu João 
Cancio do Rego, ta bellião publico, o escrevi e 
assigno em pubbco raso de quGl uso. Em teste~ 
munho da verdade.- O tabellião publico, ,f.oã;o 
C ancio do Rego. 

Nada mais se continha e nenhuma outra 
causa se declarava em o dito documento, aqui 
bem e :fielmentn copiado e t1·anscripto conforme 
e semelhante ao original, que o ent1·eguei ao 
mesmo apresentante, capitão Manoel Ferreil'a 
Fontes, que o recebeu ; dou minha fé, Confe
rido e concertado commigo escrivão de orphãos 
interino, no impedimento do actual , João 
Cancio do Re5o. Villa do Porto das Pedras, 17 
ele Dezenibro de 1884. 

Eu, João Cancio do Rego, tabellião publico 
ele notas, o escrevi e assigno, com o sig·nal 
publico, razo ele que uso. Em fs da vorclade.-0 
tabellião publico, João Cancio do Rego. 

Conferido e concertado commigo escrivão de 
orphãos interino, em impedimento do acLual.
Joao Cancio elo Rego, 

Recebi o original . - 111 cmocl FeJToú·a 
Fontes. 

Fublica forma.-Saibam quantos este instl'U
mento de publica forma virem, que no anno,do 
Nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo, de 
mil oitocentos e oitenta e quatro; nesta villa 
de Porto de Pedras, comarea de Camaragibe, 
provincia das ,\lag-oas, aos dezesete dias do 
mez de Dozem bro, em meu cartorio compareceu 
o capitão Manoel Ferreira Fontes, mol'ador 
nesta villa, á rua do Commercio, pescoa reco
nhecida ele mim, tabellião, pelo proprio dou 
fé, e por elle foi-me apresentado um documento 
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para d'elle extrahir o pr~sente instr.umento, 
que em razão de meu officw lhe a~elter, o _qual 
documento é do teor, forma e maneua segmnte: 
Certifico que, hoje ás 2 horas da manhã, na 
casa da camara municipal me foi entregue pelo 
primeiro)uiz de paz ~apitão João Baptista de 
Viçosa Lms, tres officws para serem entregues 
a José Ignacio da Silva, quarto juiz de paz e a 
Antonio Francisco Alves da Siva e Manoel 
Thomaz da Guia, terceiro e quarto immediatos 
convidando-os para comparecerem até ás 2 
horas da tarde de hoje, para organisação ela 
mesa eleitoral, pelo não comparecimento do 
'Jrimeiro e segundo immecliatos ao quarto juiz 
de paz, cujos officios foram por mim entr:gues: 
o referido é verdade, do que dou fé. VIlla de 
Porto de Pedras, 30 de Novembro de 1884.-
0 official de justiça, José Antonio ele Moura. 

Reconheço verdadeira a lettra e firma supra, 
do official ele justiça José Antonio de Moura, 
por ter d'ella perfeito conhecimento.- Villa 
de Porto ele Pedras, 17 ele Dezembro de 1884. 
Eu, João Cancio do Rego, tabellião publico o 
escrevi e assignei em publico raso de e que uzo. 
Em testemunho da verdade, o tabellião publico, 
João Cancio do Rego. Nada mais se continha e 
nenhuma outra cousa se declarou em o dito do
cumento, aqui mui bem e fielmente cop~a~o e 
transcripto conforme e semelhante ao ongmal 
que o entreguei ao mesmo apresentante, capi
tão Manoel Ferreira Fontes, que o recebeu, 
dou minha fé. Conferido e concertado commigo 
João Cancio elo Rego, esc.livão de orphãos in
terino, no impedimento elo actual.- Villa ele 
Porto de Pedras, 17 ele Dezembro ele 1884.
Eu João Cancio do Rego, tabellião publico ele 
notas, o escrevi e assignei, com o signal pu
blico,e raso de que uzo .. Em testemunho da ver
dade.- O tabell!ão publico, João Cancio do 
Rego.· 

Cenferido e concertado commigo, escrivão de 
orphãos interino, no impedimento do actual.
João Gancio do Rego. 

comparecel'em no dia trinta do corrente ás nove 
horas da manhã, na casa da camara munici
pal, para organisação da mesa eleitoral, cujo 
edital affixei na porta ela camara municipal ; 
o refel'ido o verdade do que dou fé. Porto de 
f'edras, 15 d,3 Novembro de 1884.-0 official 
ele justiça.- José Antonio ele Moura. 

Reconheço verdadeira a lettra e fipma supra 
elo official de justiça José Antonio de Moura, por 
ter della perfeito conhecimento. Villa ele Port0 
ele Pedras, 17 de Dezembro de 1884. Eu .João 
Cancio do Rego, tabellião publico, o escrevi 
e assigno em publico e raso ele que uso. Em 
testemunho ele verdade. O tabellião publico 
João Cancio do Rego Nada mais se continha e 
nenhuma outra causa se declarava em· o 
dito documento, aqui muito bem e fielmente 
copiado, e transcripto conforme e semelhante 
ao original, que o entreguei ao mesmo apre
sentante capitão Manoel Ferreira Fontes, que 
o recebeu, dou minha fé. Conferido e concer
tado comigo João Cancio elo Rego, escrivão ele 
orphãos interino, no impedimento elo actual. 
Villa de Porto ele Pedras, 17 ele Dezembro de 
1884.- Eu João Cancio elo Rego, tabellião 
publico, ele notas, o Bscrevi e assigno, com 
o signal publico e raso de que uso. Em teste
munho de verdade.- O tabellião publico.
] oão C ancio do Rego. 

Conferido e concertado commigo escrivão de 
orphãos interino, no impedimento do actual.
Jo,7o Cancio do Rêgo. 
Recebi o original.-111 anoel Ferreira Fontes, 

N. 18.-Illm. Sr. Dr. jiliz municipal.
Bertholino Gomes da Silveira, a bem de seu 
d.treito, precisa que V. S. digne-se de mandar 
que o escrivão Machado, á vista do livro de ju
ramento de seu cartorio, certifique, em termos 
que façam fé, em que data e perante quem 
pl'estou juramento ele seu cargo o 2° juiz de 
paz deste districto tenente Manoel Aureliano 
da Silva; pelo que pede á V. S. deferimento. 
E. R. M.- Muricy, i6 ele Janeiro de 1885.

Recebi o original. - ]1 cmoel Fen·eim Bertholino Gomes da Silvei1'a. 
Fontes· Como requer. - Mul'icy, 16 de Janeiro de 

Publica fórma.-Saibão quantos este publico 1885. -C. de A.zevedo. 
instrumento d~ publica forma virem,· que no Certifico, em cumprimento elo despacho su
anno, do Nasc1mento de Nosso Senhsr Jesus pra que revendo o livro de juramento ao meu 
Christo,. de mil oitocentos oitenta e qu»tro, 1 cargo e ;artorio, á fl. 1 do dito livm, consta o 
nesta y1Ua ele P.ort? de Pedras, ~omarca de Ca- termo de juramento que prestou o 2o juiz ele 
marag1be, provmc1a elas Alagoa~, _e casa de paz deste districto tenente Manoel Aureliano 
meu ~artorw compareceu o caplt.ao M.anoel da Silva, em 16 de Novembro do anno proximo 
Ferre1ra Fo~l.tes, morador nesta _Yllla, a r.ua findo (1884), perante o Dr. juiz ele direito da 
do c~~mercw, pes~ôa reco~heClda ele mi~ comarca Tiburcio Valeriano da Roé~ha Lins. 
tabelhao pelo proprw : dou fe; e por elle fol- Dou fé. Muricy, 16 de Janeiro ele 1885.-0 es
me .apresentado u~ documento para delle e:- cri vão do jury, Antonio lYI achado Dias. 
trah1r o presente mstrumento, que em razao . . . . 
de meu officio lhe aceitei; o qual doeu- N: 19.-Illm: Sy. ~r. JUIZ mumclpal.-:-B_er~ 
mento é do teor fórma e maneira seguinte: thoh.no Gomes ela S1lven·a, a bem ~e- seu d1re_Ito, 
Certifico que, hoje me foi entregue um edital precisa que V. S. ~nande o escnvao elo crime 
pelo primeiro juiz ele paz capitão João Eap- neste ,termo cert1ficar-lhe ei:n termos que fa
tista de Viçosa Lima, de convocação a Manoel çam fe, o que d.e seu car:orw constar contra 
Eustaquio da Camara Pimentel e Manoel Mo- Estolano Fl~t·entmo da Silva, pelo. que ~ede 
reira da Silva Lins, segundo e terceiro juizes a V·. S.Defenmen_to:-E.R. l\1.-;-Murwy, 13 de 
de paz, e Antonio Leitão ele Viçosa Lima, J~nei;o de 188o. - Bertholmo Gomes da 
Francisco Antonio do Nascimento, Antonio Stlvetra. 
Francisco Alves ela Silva e Nanoel Thomaz da Como requer.-Muricy, 12 ele Janeiro de 
Guia, immediatos ao quarto juiz de paz, para 1885.-Gouveia. 
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Certifico que, revendo o meu cartorio. nelle i li.n~ ele ?ocl?y, qr:e prestará jm·~~nto.para ai
encontrei um proeesso cri.me in.tentaclo por I S!Sl1:· a JUStlficaçao. na hora e ~oca! cles1gnacl~s. 
parte ela justiça publica contra l~stolano F.lo- Muncy, 5 ele Janeuo ele '188v .- C· de ANe
rentino ela. Silva e outros, pelos cnmes prev1s- vedo. 
tos nos arts 126, 205 e 257 elo cocligo criminal, Data.- Aos cinco dias do mez de Janeiro de 
o qual processo ainda não está. concluiclo: Dou 1885 nesta villa em meu cartorio me foram en
fé.-Muricy, em 13 ele Janen·o ele 188v.-O treo·ues estes autos. Eu, Antonio Machado 
escrivão, Antonio il1 achado Dias. Dia~s escrivão, que escrevi. 

N. 6. -Juizo municipa.l elo. term_::> ele Mm:icy. Certidão.- Certifico que intimei nesta villa 
Autoamento ele uma JUSt.Jficaçao ele Fmno fóra elo meu cartorio Ignacio Avelino ele Gocloy. 

Fernandes Braga.- O esc1·ivão, ilntonio 1',1 a- do que ficou sciente e dou éf. Muricy, 5 eleJa
chaclo Dias. neiro de 1885.- O escrivão, Antonio 111achado 

Anno elo nascimento de Nosso Senhor Jesus Dicrs. 
Christo ele 1885, nesta villa, em meu cartorio, Juramento:- Aos cinco dias do mez de Ja
aos 5 dias elo mez ele Janeiro, autooi em meu neiro ele 1885 nesta villa em meu cartorio 
cal'torio a petição que adiante se vê, do que fiz onde se achava o Dr. Francisco Antonio 
este auto. Eu, Antonio Machado Dias, es- Correia de Azevedo juiz municipal, ahi com
crivão. pareceu lgnacio de Godoy a quem o mesmo 

lllm. Sr. Dr. juiz municipal.- Diz Firmo juiz lhe deferiu o juramento dos Santos 
Fernandes Braga, eleitor desta parochia, por Evangelhos ele bem e fielmente desempenhar 
seu advogado que, no dia 15 ele Dezembro ul- o lagar de promotor ad hoc que havia sido 
timo,requer<'lu a V. S. pHa justificar o constan- nomeado. E sendo pelo mesmo aceito o dito ju
te ela petição junta; occorreu que, tendo V. S. ramento prometteu cumprir e que assigna com 
designado o dia 16 elo mesmo mez, pasmu o o juiz. Eu,Antonio Machado Dias, escrivão que o 
exercicio;e por mais que o supplicante se esfor- escrevi.- C. de A::;evedo .- Ignacio Aàe
çasse não obteve elos juizes supplentes dar a li no de Gocloy. 
justificação requerida, pretextanclo não se ex- ·Juntada.-Aos cinco dias elo mez de Janeiro 
porem a peste ela variola que tem grassado nesta. de 1884 faço juntada a estes autos a ela petição 
villa: e por V. S. haja assumido a jurisclicção que adiante se vê. Eu, Antonio Machado Dias, 
e ao SLlpplicanle é urgente, para fins eleitoraes escrevi. 
prestar a re:"ericla justificaçól:o, como meio de Illm. Sr. Dr. juiz municipaL-Diz Firmo 
prova, requer a V. S. que, designando novo Fernt>ndes Braga, commerciante, eloitor desta 
dia hora e logar' proceda nos termos ela ref,l- freguezia, quG a bem de seu direito, pr-ecisa 
rida justificação com citação elo Dr. promotor justificar neste juizo, que 

0 
capitão Vicente 

publico ela comarca, visto que o 3o juiz ele paz Ferreira de Moraes, membro que foi da mesa 
capitão Vicente Ferreira de Moraes não se acha eleitoral, na eleição a que se procedeu nesta 
presentemente nesta villa, pena ele revelia, e villa no dia 1o elo corrente mez, declarou que 
bem assim requer que provado quanto baste, se achava juramentado como 3o juiz de paz 
v. S. hor:nollogue por sentença, sem ficar tras- desta fregnezia. 
lado, entregando-se o original ao mesmo sup- Nestes termos, o supplicante requer a V. S. 
plicante. Nestes termos pede a V. S. deferi- se digne de designar dia, hora e lagar para ter 
mento.-E.R. M.-Muricy,2de Janeirode · d 
1885. _ o procurador, advogado Manoel Ri- lagar a dita just~fic:J.ção, com intimação o 
beiro Bar1·eto de Jl1 oraes. . Dr. promotor pubhco da comarca, sob pena ele 

revelia; e sendo esta clistribuida.-E. R. M. 
Rol elas testemunhas; -Muricy, 15 de Dezembro de 1884.-Firmo 

1 Francisco Gabrie~ CorrGi8:. Fenwndes Bragct. ·- Procurador, Manuel Ri-
2 Estola no Florentmo ela S1lva. beiro B. de M ene.~es. 
3 Hercolino Napoleão de Mello. j Rol elas testemunhas.-1a Francisco Gabriel 

A. apr0sente com a primeira peti~·ão, que o Corrôa · 2a Estolan0 Florentino da Silva mo· 
supplicante juntará, clesign~ o dia 5. elo. cor- raclores' neste termo : 3a Hercolino Napol~ão ele 
crente, às 10 horas da manha para a JUStifica- Mello. 
ção. requ~ricla. con;parecenclo, na casa ele minha Como requer, e designo o dia 16 do corrente, 
res1clenc1a nesta VJ_lla, a parte, .t~st~munhas e o às 2 horas ela tade, na cas" da camGra, com 
Dr. promotor .publico,. que ser a mt1.mado com~ a citaç'iio elo Dr. promotor publico. Mm·iey, 15 de 
pena de revelia. MurJCy, 3cle JanGJro cle188v· Dezembro de 1884.-C. cl'r1:::evedo. 
-C. de A:::cvcclo. 

Certidão.- Dou fé ter ido desta villa ao en
"'Onho Itamar~ndetina onde se acl'tava resi
dindo o Dr. promotor e deixei de intimal-o 
por não estar no termo. Muricy, 5 de Janeiro 
ele 1885 .- O escrivão ,lntonio 111achado Dias. 

Conclusão.- E logo faço estes conclusos com 
vista áo Dr. j LlÍz municipal. Eu Antonio Ma
chado Dias, escrivão, que escreVI. 

Conclusão.- Em vista ela certidão supra, no 
mGio promotor cal hoc, o cid8,dão Ignacio Acle-

Certifico e dou fé que fui desta villa ao en
genho Itamaracá, deste ~ermo, sendo ahi inti
mei o Dr. promotor pubhco desta comarca por 
to elo o con teüdo ela petição G despacho retro, ele 
que ficou bem sciento. O referido é verdade. 
Muricy, 15 ele Dezembro de 1884.-0 official de 
justiça, João Baptista de Vasconcellos 8M>to. 

Traslado. -Procuração bastante nas notas 
que faz Firmo Fernandes Braga, como abaixo 
se declara. 

Saibam quantos este publico instrumento de 
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procuração bastante virem, que sendo no a~no 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto 
de mil oitocentos e oitenta e quatro, aos quin
ze dias do mez de Dezembro do dito anno, nes
ta villa em meu cartorio c:omparecou Firmo 
Fernandes Braga, e disse que nomeava e con
stituía seu bastante procurador ao advogadoDr. 
Manoel Ribeiro Barreto de Menezes, esprclal
mente para no juiz municipal deste ter~o jus
tificar que o 3• juiz de paz desta freguez1a, ca
pitão Vicente FetTeira de Moraes, antes da 
eleição do 1• de Dezembro corrente, declarou 
estar juramentado, podendo intentar qualquer 
recurso, requerer tudo quanto for a bom ele seu 
direito, inquirir e produzir testemunhas e sub
stabelecer. E como assim, o disse outhorgou; 
dou fé. Foram te>temunlu•s presentes, os abai
xo assignndos com os outhorgantes. Eu, An_
tonio Machado Dias, 1• tabellião que o escreVl, 
e firmei com o meu signo.l. Em testemunho 
(estava o signal publico) da verdade. Antonio 
Machado Dias. Firmo Fernandes Braga, Esto
lano Florentino da Silva, Ig nacio Ad9lino de 
Godoy. E nada mais se contendo na dita pre
cataria. dou fé. Muricy, 15 de Dezembro de 
1884. Eu, Antonio Machadà Dias, 1° tabellião 
que subscrevi e firmei com o meu sigmil, em 
testemunho da verdade .-A.ntonio Machado 
Dias. 

Assentada. -Aos 5 dias do mez de Janeiro de 
1885 nest:J. villa de Muricy, em ca'a de resi
dencia do Dr. juiz muni :!ipal Fr::mcísco Anto
nio Cesario de Azeve.lo, ahi pt·esente o me smo 
juiz, ás 10 horas da manhã presente tambem as 
testemunhas abaixo inquiridas pela parte e 
juramentadas pelo juiz, e bem assim presente 
o advogado do justificante,o promotor e commi
go escrivão, de que fiz este termo. En, An
tonio Machado Di as , a escrevi. 

f a testemunha.- Hercolino Napoleão de 
Mello, idade 35 annos, soltei ro , agricultor, 
morador na Branquinha deste termo e aos 
costumes disse nad:1 : testemunha jurada aos 
Santos Evang-elhos e prometteu di~er a ver
dade. E sendo inquirida sobre . a petição de 
folhas .que lhe foi lida e declarada. Disse que 
sabia o seguinte : Que no dia 1° de Dezembro 
do anuo proxirno passado por occasião da elei
ção que então se procedeu parJ. deputados ge
raes, elle testemunha, estv.ndo na ,.asa da ca
mara municipal desta villa onde se pt·o ~:edeu a 
dita eleit:ão, ouviu o just.ifi,~ado capitão Vi eente 
Ferreira de Moraes, 3o juiz de paz desta fre
guezia, declarar a diversos eleitores que se 
achava juramentado. Dada a palavra ao p ro
motor ad hoc, a requerimento do mesmo foi 
feita a seguinte perg·unta. Si elle testemunha 
não se re~·orda das pessoas que estav~im pre
sentes quando o justificado fez esla dednraç:to~ 
Respon leu; que estava qu asi todo o eleitorado e 
não póde pre~entemente recordar-se do nom e 
dr,ssas pessoas por não ter feito esse J'Bparo. 
E cbmo nada mí\is respondeu n0m lhe foi per
guntado e ao depois do lhe ser lido e achar 
conforme assig nou com o jL1iz e as pnrtes. Eu. 

.Antonio Machado Dias, escrivão que escrevi. 
- C. deAzevcdo.-IIe1·co tino Napoleao de 
J.1fello .- Firmo _ Fernandes Braga.-llfa-

noel Ribeiro Bar;·eto de 1lf enezes.- I gnacio 
Adelino de Gocloy. 

2:a testemunha. - Estolano Florentino da 
Silva, idade 49 annos , casado, negociante mo
rador no Bernardo Vieira, deste termo, e aos cos
tumes disse nada, testemunha jurada aos Santos 
Evangelhos e prometteu dizer a verdade, e sencl~ 
inquirida sob t·e a petição de folhas que lhe fo r 
lidae declarb.da: 

Di~se que po(occasião da eleição que ulti
mamente se procedeu para deputado gorB.l no 
dia 1• dA Dezembro ultimo, ouviu o capitão Vi
cente FerrcirJ. Moraes dizer perante todo o 
eleitorado que então se achava reunido na casa 
da camara, nesta villa, que elle se achtwa com
petentemente jm·amentado, isto por oc ca~iã_o _de 
algLlllS eleitores presentes, antes de lll!Cla
rem- se os trabalhos eleitoraes, arguil-o a se
melhante respeito ; dada a palavra ao promotor 
ad hoc, a requPrimento do mesmo foi feita a 
seguinte pergunta : 

Si ella testemunha tem presente os nomes 
desses eleitores que lhe fizeram ao justificado a 
arguição de quo acaba de fallar 'I 

Respondeu qu0 só se lembra dós nomes do c a-, 
pitão J . Gomes Call1eiros e Joaquim Romeu de 
Aqui no. E por nada mais responder nem lhe se t· 
perg-unta do e ao depois de lhe e e lid o e acha1· 
confol'me assignou com o juiz e partes. Eu,An
tonio Maehado Dias, escrivão (1ue o esc revi.-C. 
de .Azevedo.- Estolano Flo1·entino dct Silva . 
- Fi1·11to Fernandes Braga. - Jlf anoel Ribeiro 
Barreto de 111 ene,zcs .- I gnacio Adelino de 
Godoy. 

3"' tesiemunha.- Francisco Gabriel Corrêa, 
idad e 30 annos, casado, agricultor, morador no 
Bernardo Vieira. deste termo e aos eostu mes disse 
nada : tes temunha jurada aos Santos Evangelhos 
e pl'ometteu dizer a verJadc ,e sendo ,inquirida 
sobre a pet ição de folhas que lhe foi lida e de
clarada. 

Disse quP. no dia Jo de Dezembr .1 ultimo na 
qualidade de eleitor desta paroehia, estando na 
casa da camara municipal desta villa para vo
t ar então na eleição quo so procedeu para de
putado geral, e muitos_eleitores cujos nom~s 
agora ;Hio se 1·ecorda, rsto antes da ot•gam
'l.ação da mosa eleitoral, interrogaram o capitão 
.V icnnte Fen•eira dCJ Moraes, si elle havia pres
tado juramento de 3° juiz de paz desta fr og ue
zia, ao que elle respondeu afirmativamente. 
Dacb a palaVI'it ao promotor acl hoc por este foi 
requerido que se fizesse a pergunta seguin te. 

Perguntado si fóra dGsta occasião ouviu o 
mosmo justifit•ado de c larando o e estava ju t·amen 
tado. 

Respondeu que não ouvin, mas sabe que o 
fizer,, por lhe dizel'em outras pessoas. E como 
nada mais disse e nem lhe foi perguntado e ao 
de pois de lhe ser lida e a :!hat· conforme, as
si ~;" nou com o jui?. e as partos. Eu, Antonio 
Ma-: hado Dias, esc rivão , cscrevi.-C. de _,[zc
vcdo . - li'1 ·m<c isca Oabí ·icl C mTeú'ct. - Pi1·mo 
Fc; ·ncmdcs Braqa .-ilianocl RiúciTo ,B a·JTeto 
ele Jicnezes .-Ignacio Adelino ele Godoy. 
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Certidão.-Dou fe ter o justificante decla
rado não ter mais test8nnmhas a dat·. 1\!uricy, 
5 de Janeiro de 1885.- "lntonio 1lfachado 
Dic~s. 

Conclusão.-E logo faço estes autos con
clusos ao juiz municipal.- Eu, Antonio :Ma
chado Dias, esct·ivão, escrevi. 

Sellados e preparados, voltem conclusos. 
Muricy,5 de Janeiro de 1i:l8:S.-C .de A.;;;eveclo. 

Declarada.-Aos cinco dias do mel de Ja
neiro de ·1885, nos foram entl"eg·ues estes au
tos. Eu, Antonio Machado Dias, escrivão 
escrevi. 

Conclusão.-E logo faço estes autos conclusos 
ao Dr. JLlÍZ municipal. Eu, Antonio Machado 
Dias, escrivão, escrevi. 

Julgo por sentrmç/l, o dehzido P provrtdo 
da petição de folhas 5 p:wa que produza os 
seus dovidos effeitos. Entregou-se á parte, pagas 
as custas pelo justificante. Muricy, 5 de Ja
neiro do 1885.-Francisco Antonio Cesario 
de ..tl;;;eveclo 

Aos cinco dias do mez de Janeiro de 1885, 
mG foram entregues estes autos. Eu, Antonio 
Machado Dias, escrivão, escrevi. 

Entrega.-E logo faço entt·ega destes au
tos a parte. Eu, Antonio Machado Dias, es
crivão, escrevi. -lviaclwdo Dias. 

Juizo municipal do termo de Muricy.-·Auto:l
mento de uma petição do eleitol', Firmo Fer
nandes Braga.- Anno do Nnscimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de 1885, aos H dias do 
mez de hneiro do dito anno,nesta vilb, em meu 
cartorio, autuo a petição que adiante 11e vê, do 
que fiz este autoamento que dou fé. Eu, Anto
nio Machado Dias, escrivão o escrevi. 

Illm. SI". Dr. juiz municipal.- Diz Firmo 
Fernandes Braga, eleitor desta parochiu, por 
seu advog·ado que, tenrlo requerido a V. S. 
para que m;:ndasse. intimar o presi lente· da 
camara municipal, afim ele autorizar'' F1~ancisco 
Nei"y da Fonseé:a, secretario da camara muni
cipal desta villa, para apl'esentar o livro do jura
mento prestado pelos juizes de paz deste districto, 
e a citação d .:ste, sob pena de desobediencia, 
no sentido de que, per:mte V. S., so oxtrahisse 
certidão verbo ad ve;·b·um, do termo do referido 
juramento, prestado aos quatro juizes ele paz 
da ultima eleição, e verificar-se a falsidade rla 
~certidão prtssacla pelo dil:o secretario, e bem 
assim o desappareeimento do ref.-ri,lo livro, 
caso não fosse e!le exhibido, e its mais diligen
cias requeridas em stta petição de 2 dosto me"; 
acontece que, tendo V. S, designado por des
pacho de 3, a diligen~ia complen para o dia 5, 
o escrivão só fez a intimação do peesidente da 
camara, deixando de citar o secretario, que 
aliás consta ter-se occul.ta:lo no Engenho Ca
valheil'o; por isso, o supplicante requr•r a V .S. 
que, dGsig-nando novo dia, mande ]tOr seu res
peitavel drtspacho, citai' o rel'eriào seertJtario 
para que, sob pena de deqobeàiencia, venha a 
este juizo a,presentar o livro referido, afim de 
tirar-se P'·'rante V. S. a certidão de qu es e tra
ta, ou aliàs dBclarar as razõGs quo tiver, que 
obstem a apresentação do mesmo livro, ou de
clarar sobre o desapparecimento elo dito livro o 
que se tiver dado, e responder as perguntas 

quo forem necessarias para verificar-se esse 
desapparocirnento. E poeque o supplicante está 
informado ela parcialidade política qus aconse
lhou OSSC\ certidão :'alsa, procura pOl' todo; OS 

meios obstar estas diligencias, o supplicante 
requer que, quer compareça ou não o referido 
secrot[\rio, tomo-se por termo nos autos da dil.i
gencia requerida tudo que occorrer,entregando
se ao supplicante os autos independente do [!"as
lado. Nestes termos pede a V.S. àeferimento.
E. R. M.- Muricy, 14 de Janeiro de 1885.
Procumdor, J.lfanoel Ribeiro BwTeto ele Jic-
1'1-CZCS. 

A. como requet• e designo o dia d
amanhã, ás 10 horas do dia, citando-se o see 
cretario ela C[l,mara o o Dr, promotor para assis
tir. Muriey, 14 ele Janeiro de 1885.-C. ele 
Azevedo. 

Certidão.- Dou fé ter intimado nestavilla 
para de meu cartorio ao sGcretario da camara 
Franciseo Nery da Fonseca por todo conteúdo. 
do despacho e petição retro que lhe li e ficou 
sciente.- Muricy, 14 de Janeiro de 1885.
Escrivão, Antonio llf achado Dias. 

Certidão. -Dou fé ter ido desta villa ao En
genho Tabocal deste termo, e ahi intimei ao 
Dr. promotor por todo contoCtdo de despacho e 
petição que lhe li e ficou sciente.-Mnricy, 14 
de Janeiro de 1885.- Escrivão, ..tlntonio 1l!f a
chado Dins. 

lllrn. Sr. Dr. juiz mnnicipal.- Diz Firmo 
Fernandes Braga, eleitor desta parochia, por 
seu advogado, que tendo-se organisado no dia 
1° de Dezembro ultimo, a mesa parochial para 
servir na eleição geral á que se procr-'deu no 
mesmo dia, mesa parochial que foi installada 
sem contestação alguma das parcialid[\des po
líticas, por ter sido nos termos do art. 15 § 1 
da lei 11. 3029 de \J de Janeiro de 1881, orga
nisada aconteceu que o ;Jo juiz do paz, capitão 
Vicente Ferreira ele Mornes affirmou estar ju
ramentado, como estavam os fo e 2° juizes de 
pilz. Entretanto, depois de verificada a eleição, 
a parcialidade venrüda protestou, e tem espa
lhado não te!' o t•eferido juiz de ps.z prestado 
juramento, no intuito ele alcançar a nullidado da 
eleição, aliás procedida r~'gularmente; e porque 
o supplicrtnto não só sabia que o 3° juiz de paz 
estava juramentado, como viu com outros a 
declaração que fez, e no pt·oposilo de contestar 
o qun propositalmente os vencidos espalhavam 
no dia 9 de Dezembro, requereu por certidão 
v0:-bo ad '1>c1·úwn o respectivo termo de jum
mmto, tendo dias depois a certidão junta, que 
com a. data do 10 do mesmo Dezembro o secre
tario da camarr. munieipal, Francisco Nery da 
Fon''eca, affirma, como V. S. verá, não estar 
o 1·eferido juiz dr' p:n juramentado ! O sup
plicani:c,tondo razões a oppor contra semelhante 
cortidctO f[\lsa , no dia 15 de Dezembro rAque
reu a V. S. para produzir um[\ justificação, 
afim do quo lliolhormente podo sE e reg uerer a 
npresentação do livro drJ juramrmto para pe
ran tu V. :::; . ser exLrahid:t a certidão vcrTJO ad 
vc;·i;w11; 8 não tet1clo conseguido prestar esta 
jnstificacão por ter V. S. passado a jurisclic~ 
ção, de sorte que só agora J'enovou o qu(J então 
requereu,surprehendido ficou com a noticia que 
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se tem espalhado de que não só o livro de jura
mento como das actas da sessão da carnara mu
nicipal foram subtrahidos, livt·os que dnviam 
estar no archivo da camara,e sob a guarda do 
secr8tario, noticia esta que já está publicada no 
Dicwio da llf anhO:, orgão offieial. E, pois, 
para que fique authenticado este facto, e 
possa tambem o supplicante proceder como fôr 
a bem, ou o poder compe!enle tenha prova parr·a 
decidir, requer que V. S., por seu rcspeitavel 
despacho, mande intimar ao presi•lente ut1 ca
mara municipal, afim de que ordene ao respe
ctivo secretario, para apresentar o livro drJ j u
ramento dos juizes de paz deste districlo, no 
dia, hora o logar que V. S. designar, e na 
presença de V. S. seja extrahida a referida 
certidão; e caso tenha desapparecido esse livro, 
o que não 6 para acreditar-se, seja o dito se
cretario citado cóm pena de desobediencia, 
para, perante V. S., declarar por termo o fim 
qne teve este mesmo livro, quando ou em quo 
dia desappareceu, d'onde e como; e tudo quanto 
se fizer mister nó interesse de ficDr este facto 
completamente authentieado, mandando V. S. 
entregar o resultado da diligencia em original, 
sem ficar trasli1do, para que o supplicanto 
po>sa submetter esta prova ao poder compr.
tente. Nestes termos, pede a V. S. doferi
mento.-E. R. l\1. 

Muricy, 2 de Janeiro de 1885.- O pro
curador, Manoel Ribei1·o Bcwreto de 1\1 enezes. 

Intime-se o presidente da cs.mara para or
denar ao secretario da mesma, que compareça 
para o fim requerido, perante este juizo, no dia 
5 do corrente, ás 9 horas da manhã. na casa 
de minha residencia, nesta villa. Mur1cy, 3 de 
Janeiro de 1885.- C. depzevcdo. 

Certidão.- Dou fé ter ido desta villa ao En
genho Jussanã, neste termo, e ahi intimei por 
todo conteú:lo do despacho e petição retros, ao 
presidente da camara, tenente-coronel João 
da Rocha Cavalcanti Netto e ficou sciente. 

Muricy;5 de Janeit•o de 1885.- O escrivão, 
Antonio 1\Iachado Dias. 

Illm .. Sr. Presidente da camara municipal 
de Muricy.-Firmo Fernandes Braga eleitor 
desta parochia, precisa para fim eleitorar 
que V. S. mande dal'-lhe por certidão o teol 
verbo ad verbum do termo do juramento presta
do pelo cidadão Vicente Ferreira de Moraes, 3o 
juiz ele paz; tudo em termos que façam fé. Nest·3S 
termos, pede deferimento. E. R M. Muricy, 7 
ele Dezembro de 1884. Firmo Fenwnd,9s 
Braga. 

Dê-se. Muricy, 10 de Dezembro elo 1884.-
C. Netto. 

Certifico quo o 3° juiz cln paz, capitão Vicente 
Ferr~i~a de Moraes, eleito da ultima eleição 
mumClpal a que se procedeu, não prestou ju
rame_nto do respectivo logar. E' o quo consta 
dos hvros a meu cargo e dou fcí. Mu!'lcy, 10 de 
Novembro de 1tl84. -0 secretario, Froncisco 
Nery ela F'onseca. 

Tra.clado.-Procuraç:.ão bastante em notas que 
faz Frrmo Fel'nandes Bn..o-a, como abaixo se 
declara. Saibam quantos ~ste publico instru-

mento de procLlração bastante virem que sendo 
no anuo elo Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1885, aos 5 dias do mez de Janeiro 
do dito anuo, neste' villa do Muricy, em meu 
cartot·io compareceu Firmo FeruandGs Braga, 
e disse que nomeava e constituía seu bastante 
procurador e advogaclo ao Dr. Manoel Ribeiro 
Barreto de Mene:ws, especialmente para no 
juizo municipal deste termo requerer a exhibi
ção e exame dos livros de termo de juramento 
dos jnizes de paz desta freguezia e de actas das 
sessões da camara municipal desta villa, re
querer tudo mais que fàr a bem do seu direito, 
louvar e approvar louvados, requeret· certidões 
dos mesmos livros, substabelecer os poderes da 
presente: para o que lhe concede plenos e ili
mitados poderes. E de como assim o disse c ou
tot·gou; dou fe. Foram testemunhas presentes 
os abaixo assignados com o outorgante depois 
de lhe ser lida e achar conforme. Eu, Antonio 
Machado Dias, 1° tabellião que a escrevi e 
firmo com o meu signal. Em testemunho. 
(Estava o signal publico do tabellião) do ver
dade.- "'lntonio Jlfachado Dias. -Firmo 
Fernandes Broga.-Antonio Victm· âc llf ello . 
- Ignacio Adelino de Gôes Vasconcellos. 
E nada mais se continha em dita procuração. 
Dou fé. Eu, Antonio Machado Dias, 1° ta
bellião que subscrevi e firmo com o meu signal. 
Em testemunho de verdade.- Antonio J11a-· 
chado Deas. 

Certifico que não teve logar hoje a eloição 
e o exame dos livros requerido e nem a decla
ração do secretario da camara, porqLie nem 
este nem o respectivo presidente compareceu 
no logar e horas indicados, e nem remetteram 
os livros requeridos. Dou fé. 

Muricy, 5 de Janeiro de 1885. -Antonio 
Jl[ acl!aao Dias, 

E ~o!:l'o faço. estes a~tos conclusos ao Dr. juiz 
mumcrpal.Eu, Antomo Machado Dias, escrivão 
que escrevi. 

Sellados e preparados, voltem conclusos. 
Muricy, 5 de Janeiro de 1885.-C. de Aze

vedo. 

Data.-Aos cinco dias do mez de Janeiro de 
1885, me foram entregues estes autos. Eu,· 
Antonio Machado Dias, escrivão que escrevi. 

Guia.-Tem a sellar duas meias folhas. Era 
ut 1"etro. -NI achado .Dias. 

Gonclusão. -E logo faço estes autos conclu
sos ao Dl'. juiz municipal. Eu, Antonio Ma
chado Dias, escrivão que escrevi. 

Tendo decorrido o termo designado para 
apresentação em juizo do secretario da ca
milfa, outorgou-se os presentes autos á parte 
para requerer o que for de direito, pagas as 
custas pelo requerente. 

Muricy, 5 de Janeiro de 1885.-Prancisco 
Jwtonio Ccsar·io dé Azevedo. 

Data.-Aos cinco dias do mez Janeiro de 1885 
me foram entr•eguos estes autos. Eu, Antonio 
l\1aehado Dias, escrivão que escrevi. 

E logo f~ço entrega .destes autos ao portador. 
Eu, :Antomo M~chado Dias, escrivão que es
crevr.-Jintonzo "J1achado Dws, 
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DoLt fé,de ter intim~c1r n0.st·1 villa ao secreta
rio da camara L ... J:icipal Ft'ancisco Neves 
Gonçalves, por todo contendo da petição e des
pacho retro, deixando de intimar :o, o Dr. pro
motor publico por não se achar nesta villll-; 
ficou scien te. 

Mnricy, 14 de Janeiro ele 1885.-0 officill-1 
de justiça, João Baptista de Vasconcellos 
Santos. 

Termo ele aucliencia para o que abaixo se cle
clara.-Aos 15 dias do mez ele Janeiro do anno 
de 1885, em casa do Dr. juiz municipal, onde 
eu escrivão fni vindo, ahi presente o mesmo 
Jniz Dr. Francisco Antonio C2sario de Aze
vedo para effeito de proceder-se a diligencia 
requerida para fins eleitoraes pelo eleitor desta 
parochia Firmo Fernandes Braga,, e ahi pelo 
Dr. Manoel Ribei1·o Barreto de Menezes, advo
gado do supplicante, foi requerido que tendo 
sido citado o secretario da Camara Municipal 
desta villa, Francisco Nery ela Fonseca, para os 
fins de sua petição inicial, ractifieada por outra, 
junta aos autos, tendo comparecido o refe
rido secretario e lhe sendo lida a petição 
inicial, por elle foi dito que clesappareceram os 
livros de que se tt·ata e por esta razão deixa ele 
apresentai-os em juizo; que os ditos livros 
foram subtrahidos de sua casa, onde se achavam 
na noite de 5 para 6 de Dezembro ultimo, não 
podendo attri?uir a pessoa alguma a sub tracção 
dos mesmos hvros. E dada a palavra ao Dr. pro
motor publico, por este foi dito que estava sa
tisfeito e nada tinha que requerer a bem da 
justiça. E como nada mais expendeu nem lhe 
foi perguntado e ao depois de lhe ser lido e 
achar conforme, assignou com o jniz e as 
partes. Eu, Antonio Machado Dias, escrivão, 
escrevi.-C. de .Azevedo.- F1"ancisco Nery 
da Fonseca.- M~anoel Ribei1"0 Barreto de 
il1 enezes .-M~ anoel .Antonio Suporde. 

Conclusão.-E logo faço estes autos conclusos 
ao Dr. juiz municipal. Eu, Antonio Machado 
Dias, escrivão, escrevi. • 

Sellados e preparados, voltem conclusos. 
Muricy, 15 de Janeiro de 1885.- C. de ilze
vedo. 

Aos 15 dias do mez de Janeiro de 1885 me 
foram entregues estes autos. Eu, Antonio Ma
chado Dias, escrivão, escrevi. 

PROTESTO 

O abaixo assignado, na qualidade de eleitor 
desta parochia, cumprindo o dever que incumbe 
a todo o cidadão, de velar pela observancia das 
disposic.:ões leg-aes que garantem a verclade na 
manifestação do voto popular, vem, protestar 
contra a eleição que ora está se processando, 
pelo modo nullo e manifestamente illegal por
que foi organizada a respectiva mesa eleitoral. 

Deixando de parte a circumstancia de não ter 
sido a mesa organizada e installacla m~ vespera 
da eleição, como preceitua o art. 107 elo regu
lamento n. 8.213 de 13 ele Agosto ele 1881, sem 
qus estejam no conhecimsnto dos interessados 
o constem cl<1 ada os motivos que impossibilita-

ramo cumpl'imento do preceito legal, o abaixo 
assignatlo passa a occupal'-se rlas illegaliclades 
que foram praticadas no acto ela organização da 
mesa-illeg2Jidacles quo inquinam ele irremc
uiavel nullidacle todo o processo eleitoral. 

la illegalidacle.- Estatue o art. 98 elo ci
tado regulamento de 13 ele Agosto que « nas 
parochias ou distl"ictos ele paz, a mesa eleitoral 
se compora do jttiz ele paz mais votado da séde 
da paro chia ou do districto de p::z, como presi
dente, e de quatro membros que serão os dons 
juizes de paz. qus áquelle sB seguirem em votos 
e os dons cidadãos imrnediatos em votos ao 4° juiz 
ele paz»; mas, para que possam aquelles exer
cer <JS funcções de que os incumbe a lei, quer 
os judie ia rios ou policiaes, quer os eleitoraes, 
é preciso que tenham sido juramentados, porque 
é o jummento que complsta a investidura do 
cargo. E como si não fosse bastante para assim 
diciclir-se o principio geral de direito, o art. 118 
do precitado regulamento de 13 ele Agosto ter
minantemente dispõe que « não poderão con
correr para a composição ou nomeação das 
mesas eleitoraes os juizes ele paz que ainda não 
tiverem sido jurmnentaclos. »; acrescentando 
em sua segunda parte que « o juiz de paz, a 
quem ainda não tiver sido deferido juramento 
pela Camara Municipal, podera prestai-o pe
rante qualquer autoridade legal, e, em ultimo 
caso, na propria mesa, fazendo-se na acta. 
menção especial deste facto. » 

Ora, o 3J juiz de paz, capitão Vicentl3 Fer
reira de Moraes, membro da mesa, perante à 
qual protesta o abaixo assignado, não prestou 
juramento, nem perante a Camara Municipal 
on qualquer autoridade local, como o abaixo 
assig-naclo provara com documentos irrecusa
veis, nem na propria mesa, como é publico e 
verifica-se da acta na qual não se faz menção 
de semelhante facto. A mesa esta, portanto, 
illegalmente constituída, B, em eonsec1uoncia, 
nullo todo o processo eleitoral, feito perante 
ella. 

za illeg·alidad·e .-Quando, em face da lei, não 
fosse procedente o motivo supra-allegaclo, ainda 
o 3° juiz dtJ paz, capitão Vicente Ferreira de 
Moraes, não poderia fazer parte da mesa elei
toral, visto que, tendo mudado sua residencia 
para o municipio da Imperatriz, pordeu, por 
força ela lei, o logar de juiz de paz. 

E' certo que o aviso n. 532 de 22 de Outubro 
de 1881, confirmando a doutrina do~ avisos 
ns. 340 de 1860 e 31 de 1861, declara que os 
juizes de paz não podem ser excluídos da for
mação da mesa eleitoral por se terem mudado 
elo cli~tricto, emquanto a camara municipal não 
os tiver eliminado da respectiva lista; esta dou
trina, porém, não tem justa applicação, senão 
no caso de terem sido juramentados os juizes de 
paz, pois que o acto da eliminação suppõe a 
posso, e esta só começa com o juramento. Nem 
a lei e decisões citadas poderiam ser entendidas 
de outro modo, sem que dellas resultasse o 
absurdo. Si, para ser exchüdo da mesa elei
toral ümjuiz de paz mudado e não juramentado, 
fosse preciso um acto da camara, eliminando-o 
da lista elos juizos ele paz, seguir-se-ia que 
qualquer autoridade local e a propria mesa, 
ex vi do art. '118 elo regulamento de 13 de 
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Agosto, poderia deferit·-lhe juramento, e, certo, Camara Municipal da villa do Muricy, i o de De~ 
não é esta doutrina sustentavel. zpmbro ele 1884.-Bertholino Gomes da Sil-

3a illegalidade.-0 citado art. 98 elo regula
mento eleitoral diz que « a mesa se comporá 
ele quatro membros, além do 1° juiz de paz, 
como pre.siclente, o~ quaes serão os dous i uizes 
de paz que aquelle se seguirem em votos e os 
dous cidadãos immediatos em votos ao 4° juiz de 
paz». Entretanto, no acto ela organização da 
mesa presente, compareceu o cid:alão tenente 
Antonio Gomes de Mello Calheiros Filho, 1 u 

immediato em votos ao 4" juiz de paz deste dis· 
tricto, e, depois de ~er t9maJo acsento, foi ex
cluído da mesa, como tudo consta, da respectiva 
acta, sob o falso fundamento de ser incompa
tivel com o 3o juiz ele paz presente, que é seu 
sogro. E admira que assim se tenha decidido, 
porque o caso não é novo: além do outras der;i
sões, o aviso n.531 de 21 ele Out: bro de 1881 de
clara que não ha incompatibilidale em que sir
vam conjunctamente nas mesas eleitoraes dous 
irmãos. Ot·a, a incompatibilidade, nos casos em 
quo a lei a estabelece, procede sem pro tanto en
tre ascendentes e descendentes, sogro e genro, 
quanto entre irmãos: po1·tanto, si para a com
posição das mesas eleitoraes não sil:o incompa
tíveis dons irmãos, como declat'a o aviso citado 
tambem não são os ascendentes e descendentes·, 
os sogros e os genros. E osta doutrina e co:r
recta. 

Os principio!! reguladores da incompatibili
dade nas cliveraas relaçõos da v!cla civil, não 
podem ser applicados ás funcções eleitoraes 
que são por sua natureza estranhos a todo o mo
tivo e interesse pessoal. 

4a illegaliclacle. - Os §§ 2) e 3° do citsdo 
art. 98 determinam, elo modo mais imperativo, 
que, na falta elo 2" ou 3° juiz de paz que devem 
sei' membros da mesa, seja convocado o 4° · 
assim como, na falta dos clous 011 de nr~ 
dos dons immecliatos, sejam eon·vocados um ou 
dous que áquelles se seguirem em votos até 
o 4°. Pois bem : á organizaçãe da presente 
mesa deixou de comparecer o 2° juiz de paz, 
tenente Ma~oel Aureliano da Silva, e sem qun,na 
fórma da lt;n_precede.s~e a conv.ocação elo 4'' juiz 
de paz capltao Maur1c1o Corre1a de Araujo que 
se achava nesta villa B acabava ele conco1:rer ao 
pleito, como se verifica do livro elas assinatur·as, 
o presidente ela mesa nomeou para substituil-os 
o eleitor Cll.pitão José Barbosa ele Araujo, assim 
como não tendo comparecido o 2' immecliato 
capitão Manoel Affonso dos Santos, indepen
dente de convocação do 3", Bernardo Gomes elos 
Santos, que tambem se achava nesta villa. foi 
admittido o 4°, capitão Bnli's!lrio ela Cunha Lima 
que depois da illegal e violenta exclusão do 1", 
nome~~ para substituil-o o eleitor capitão N urna 
Pompllw de Barros Correia. 

Sendo patentes as illegalidacles praticadas e 
insanavel & nulliclade que della3 resulta para 
todo o processo eleitor>~l, o abaixo nssign11do 
r~quer que, consignada na acta a apresenta
çao .do presente protesto, seja este appensado a 
cópia que, na forma ela lei, deve ser remettida 
ai) poder ou autoridade competente. Paço da 

vcr~ra. 

Protesto.-0 abai:;:o assignado, eleitor desta 
parochia, em defeza ao principio da moralidade 
eleitol'al, vem protestar contra a eleição que se 
està procebsando, pela fraude manifesta que 
acaba de ser praticalana apuração das cedulas 
recebidas. 

Apoz o recolhimento das cedulas, a mesa ve· 
rificou pelas assign.ctturas, lançadas no livro 
para este fim destinado, que haviam concorrido 
á eleição 210 eleitores; entretanto, aberta a 
urna, foram nelh encontradas 209 ceclulas, nu
mero verificado pela contagem e recontagem 
fe[ta pela mesa com immedwta fiscalisação dos 
in tore,Jsaclos. 

Este facto demonstra que no pleito que acaba 
do ferir-se, não houve regula1·idade nem ordem 
nos trabalhos ; ao contrario, procedeu-se ele 
modo tão contt·ario ã livre mauifostação do voto 
que o cidaclão,concorrendo às urnas, não logrou 
que fosse o seu voto recebido. 

E a sorpresa sóbe ele ponto, vendo-se qul'l 
na apuração, em vez de 209 cedulas, contadas e 
re·contadas, apparecem 210 o quG não se ex
plica senão pela introclucção de mg,is uma no 
meio das outras, depois ele contadas. 

E isto foi facil á quem o fez. Todos presen
ciaram que, quando o presidente ela mesa con
tcmdo as ceJuJas, encontrou sómente 209, al
guns interessados agglomeraram-se em torno 
da mesa e o tumulto foi tal, que a rGcontagem 
de parte das cedulas foi feita pelo fiscal de um 
dos candidatos. 

Este facto por si só basta para, pondo em du
vida o resultado da apuração, nullificar todo o 
processo eleitoral. 

Por isto, o abaixo assignado requer que, 
aceite o seu protGsto e consignada na acta a 
sua npresentação, sej;l. elle appensado á cópia 
que se remetteu ao poder competente. 

Paço da Camara Municipal da villa do Mu
ricy, 1 de Dezembro de 1884.-Bertholino 
Gomes da Silveira. 

Contra-protesto.-Os abaixo àssignados, mem
bros ela me<a elGitoral, usando do direito que 
lhes clá a lei, offe!'ecem seu contraprotesto ao 
protesto apresentado pelo eleitor Berth<>iino 
Gomes da Silveira, assentando elle nas razões 
seguintes: 

Esta. me~a _ peraJ?-tB a ql:al acaba ele se pro
ceder a ele1çao, fOI orgamzada ele accôdo com 
os p1·incipios da ~e!?islação vigente, pois que 
faltando o 2° e 4° Jlllzes de paz, ao presidente 
desta ~es~ cump!·ia nomear um eleitor que 
os substrtmsse, as~un como, tendo sido suscitada 
a questão _cl~ incompatibilidade entre o 3° juiz 
ele paz capltao VICente Ferreira ele Moraes e o 
primeiro immediato Antonio Gomes Calh~iros 
Filho, e d ·ciclindo os membros presentes que 
e~·a procedente a mcompatibiliclade allegada, em 
VIrtude da qual. foi ex~luiclo de fazer parte da 
mesa o mesmo 1mmechato em votos Antonio 
Gomes Calheiros Filho, ao immediato presente 



Sessão em 21) ele f..1arço de 1885 457 

competia fazer a nomeação do outro membro 
dGsta mGsa. E' pt·incipio cort·ontG em noss<t 
legislação que não podem faz o r péll" te dos 
corpos collGctivos indiviclLlDs ligados por laços 
de parentesco que estabelecem entre elles re
laçõGs de dep?ndencia ou subordinação que 
lhes tolhPm a liberdade clG deliberar, e si a ele
cisão citada no protesto estabelece doutrina 
contraria, não tem esta o menor apoio na lei 
eleitoral vigente, sendo que entenden1 os abaixo 
assignados, não SGr obrigatoria tal decisão. 

Quanto ao segundo protesto apres~ntaclo pelo 
dito eleitoi·, basta o numem ele votos apurados 
constantes ela acta para convencer que o. <liver
gencia entre o numGro de G!eitores inscriptos G 
as cGdulas contadas, não se Gxplica SGnão por 
um engano na contagem elas mGsmas cedulas. 

Paço da Camara Municipal do termo e fre
guezia de Nossa S9nhora da Graça do Muricy, 1 
de Dezembro de 18.84.-Josd ele Sd Peixoto, 
presidente.-Josd Barbosc~ ele rlraHjJ, secre
tario.- Vicente Ferrei?·a ele J11oraes. me· 
sario.- Belism·io ela Cunha Lima.- ir tona 
Pompilio ele B. Cavalcanti.- Luiz Jos 
Pc'f'eira. 

DOCUMENTOS QUE ACOl\IPANHAi\I O PARECER N. 101. 
-1885, SOBRE A ELEIÇÃO DO 9° DISTRICTO DA 
BAHIA 

Augustos e Dignissimos Senhores Represen
tantes da Nação. 

Ante esta augusta camara comparece o Barão 
de Geremoabo, por seu bastante procurador, 
impugnando, com soliclos e irrecusaveis fLwda
mentos, o diploma que, ob e subrepticiamente, 
alcançara o Dr. João dos Reis ele Souza Dantas 
Filho, da maioria ela junta apuradora elo 9o dis
tricto desta província da Bahia, contra a von
tade popular, manifestada pelo eleitorado que 
compõe o mesmo clistricto. 

E', portanto, a vontade da maiot•ia dos elei
tores e, por conseguinte, o seu direito quo o 
contestante vem elefGncler, · para não colhet· o 
abuso altamente escandaloso e immornl de tel' 
ingresso na Camara elos Srs. Deputados o can
dato a quem as urnas repelliram com assaz 
sensível maioria. 

A prova por que vem de passar a lei n. 3029 
de 9 ele Janeiro de 1881, em todas as provincüs 
do Imporia e nomeadamente nesta, traz amarga 
e dolorosa desosperança de gue, senão impossí
vel, é clifficillimo regenerar o paiz politico. 

Para esse fim só rGsta.ra o recurso da eleição 
clirecta, e a sua inefficacia é de obviedade ante 
o funesto exemplo dos factos consummados, si, 
em tempo, não forem reprimidos. 

Já o dizia alguem que« não preciBavamos ele 
mais le.is e sim de reforma ele costumes. )) 

De facto; eles ;e qne os principias de justiça 
não estiverem inoculados em todas as rGlações 
sociaes, sejam quaes forem as novas prescri
pções legislativas, tudo é baldado, porque acima 
ele tudo está o vicio inveterado e infrene de 
pai4ões pccrtidarias, que levam de rojo os brios, 
. V. I.~ 58 

a honra, a dignicla<le, o enthusiasmo nobre e o 
,·.ui to de todm os exemplos sublimes. 

Clara J10'' demais a referida lei, q ner om re
lação ao alistamento eleitoeal, quer em relação 
~·.os ados ela eleição propriamGnte ditos, jamais 
perpassou pela mento do legislador que, logo 
nos primeiros annos de sua Gxecução, fosse tão 
dG ft·ente golpeadf.l, ji por intGrpretações ca
pciosas e quadrantes as occasiões, já por frau
des e ar.lis nojentos e :;.té por violencias re-
pugnantes. · 

Nos paizes regidos pelo systema constitu
cional rGpresentativo, a prosperidade ela nação 
assGnta na put"eza da representação. Falseada 
esta, como consequencia necessaria pela fata
lidade da logica, apparece a omnipotencia do 
pndm· executivo a cntorpBcer a marcha regular 
elo mecanismo politico. 

Infelizmente é o que da-sG entre nós, e clahi 
o pungente dito ele um ex-ministro da corôa 
de que « o poder é o poder, e a camara. 
dos Srs. deputados uma chancellaria ministe
rial. >) 

As 13 parochias que formam o 9° districto, 
são: Nossa Senhora da Saucle da .Missão, Nossa 
Srmhora do Livr,1mGnto elo Barracão, Nossa 
Senhora ela. Conceição ela Nova-Soll!·e, Nossa 
Senhora do Amparo, Sant'Anna elo Tucano, 
Santíssimo Coração ele Jesus do Monte-Santo, 
Nossa Senhora da Conceição elo B.aso, Santa 
Theresa elo Pombal, S. João Bapti8ts. de Gere
moabo, Santo Antonio ela Gloria, Nossa Se
nhora do Patrocínio elo Coité. Santíssima Trin
dade de Massacara e Noss~ Senhora do Bom 
Conselho dos Montes do Boqueirão. 

Sendo liquidas as eleições das sete primeiras 
fteguGzias, nas quaes obteve o candidato di
plomado 180 votos e o contestante 320, apezar 
de haverGm votado na ele Monte-Santo alguns 
eleitores sem titulas entre os liberaes, irre
gularidades ele que não faz cabedal o contes
tanto, entra este espaciaclamente no exame elas 
de mais, e esse exame vira externar a sacie
dado as ft·aL<des G tropelias por parte elas mesas 
eleitoraes e junta apuraclot"a, para salvar a 
candidatura de seu competidor. 

Pombal 

Preceituam os arts .15, § 20 e 149, §4° ela ci
tada lei e regulamento ele 13 de Agosto de 1881, 
que « a acta da eleição será transcripta no 
livro de notas do tabellifio ou escrivão ele paz; 
que 8. transcripção sera feita immecliatarnente, 
assignanclo-a a mGsa, fiscaes e eleitores que 
quizerGm, e que o tabellião ou escrivão ele paz 
é obrigado a d,lr sem demora traslado a quem 
o requerer. )) 

Essa disposição imperativa da lei, e cujo al
cB,uce é de intuição, foi propositalmente vio
lada. 

Lavr~cla a acta e assignacla pelos mesarios e 
fiseaGs, immediatamentc levantou-sG a mesa 
unanimemente liberal, sem gue fosse affixaclo 
o edital da votação na pot•ta do eclificio e 
feit::t a transcripção no livro ele notas, ~o~ eles~ 
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peito das instantes reclamações do tenente An
tonio Ferreira de Brito, fiscal por parte elo con
testante, e ele seus alliaelos e amigos. 

Não havendo a quem solicitar providencias 
pelas irregularidades commotticlas, por estar 
no exercício pleno de juiz municipal, na falta 
ele effectivo, o 1° supplente Antonio Soares 
Monte Santo, chefe liberal, e principal fau tor 
dessa illegalidade, e residir o juiz de direito 
na distancia de 15 leguas, dirigiram-se os re
clamantes ao cartorio elo tabellião para faze
rem lavrar um protesto, e nã.o encontrando-o, 
porque logo depois de haver votado elesappare
ceu, foram em seguida para o elo escrivão ela 
subdelogacia e paz, que obstinadamente negou
se a tom al-o. Nestas circumstancias recorre
ram ao escrivão de orphãos que lavrou-o no 
livro das audiencias, doe. n. i. 

Sómente no dia 3, foi que o referido chefe 
liberal, obrigado pela energia elos reclamantes, 
consentiu que o tabellião clésse a certidão nar
rativa do resultado da votação, doc. n. 2, cer
tidão pela qual se v& que o fiscal do contestante 
não assignou a transcripção como determina a 
lei. Com quanto tenha a clftta ele 2, sómente no 
dia 3 foi passada, e antes ele sel-o, j:l. propala
vam os galopins eleitoraes que o candidato di
plomado obtivera 95 votos e o contestante 20, 
quando o resultado real foi-ter aq nelle 68 e 
este 47. Ainda o doc. n. 3. sob a firma e res
ponsabilidade do contestante prova o allegaclo. 

A inobservancia proposital dessa solemniclacle 
logo após o lançamento da acta, inqnina ele 
mtlidade substancial essa eleição. Os arestos 
dos tribunaes assim o têm entendido na eleição 
de vereadores e juizes de paz, art. 217, § 1o do 
citado regulamento, si,qnantCj' o da relação de 
Belém de 3 de Outubro de 1882, no direito 
vol. 29 pag. 547. E nem a respeito podem ha
ver opiniões discordes para que se diga que os 
dous poderes legislativo e judiciario são inde
pendentes na intelligencia e applicação da lei, 
por não prestar-se ella a mais de um sentido. 

Já, por preterição ele formalidades legaes, a 
augusta camara dos Srs. Deputados annullou a 
eleição procedida nessa fl'eguezia a 31 de Ou
tubro de 1881, e mandou responsabilisar a 
mesa, mas sem resultado, porque até ao pre
sente não foi instaurado o competente pro
cesso. A impunidade acoroçoou a reincidencia. 

Geremoabo .- Nessa freguezia foram poster
gadas as principaes disposições da lei e regula
mento citados. A mesa não constituiu-se nem 
na vespera, nem no dia da eleição ás 8 horas 
da manhã. 

Nesse dia, depois de 11, foi que reuniu-se na 
sala da camara, procedendo incontinente à 
chamada dos eleitores, sem que aceitasse o 
fiscal alferes Porphirio da Costa Borges, apre
sentado pelo contestante, e sim outro, Manoel 
Pedro ele. Sou~ a. Callaça, seu inimigo pessoal o 
adversar10 polltwo, e um elos poucos eleitores 
do districto a quem o contestante deixou de 
enviar uma circular. 

Para prevenir o manc•jo indecente occorrido 
na eleição do Pombal ele 31 de Outubro de 1881, 
em que por outro nas mesmas condições foi 
substituído o fiscal do contestante, este na 
Gazeta da Bahia de 19 de Novembro, elec. 4, 

fez publicar quaes os seus fiscaes nas diversas 
freguezias do distl'icto. 

Ainda assim não valeu a prevenção. 
Além ele mesa uuanime, fiscaes tambem una

nimes para qne as cansas corressem a modo e 
geito. 

E foi por meio desse manejo e mais por não 
ser affixaclo e respectivo edital e transcripta no 
livro de notas a acta eleitoral, cujo traslado foi 
impossível obter, que o resultado da eleição 
foi completamente alterado, dando-se ao can• 
diclato diplomado 61 votos, quando obteve 48, 
e ao contestante 15, quando obteve 16, doc. 
n. 5. 

Contra essas arbitrariedades e tropelias pro
testoa o fiscal recusado, e nem ao menos consta 
ela acta o protesto, como determina o art. 150 
do cit. reg. 

Receiosos alguns eleiteres de que fossem 
dados como presentes, e assim succedeu, sob 
juramento declararam que nãe compareceram 
á eleição ; os does. ns. 6, 7, 8 e 9, cem provam 
o allegado. 

Si esta augusta camara já pronunciou-se 
contra a eleição elo Pombal em 1881, porque 
não foi aceito o fiscal do contestante, com maio
ria de razão contra a ela fl'eguezia ele Geremoa
bo, em que a essa fraude que escapou á sabedo
ria do legislador evitar, agruparam-se outras
qual mais assombrosa. 

Santo Antonio da Gloria. -Nessa freguezia 
repetiu-se a mesma scena quanto á recusa e 
substituição do fiscal. Apresentado por parte 
do contestante o eleitor Alexandre Ferreira ele 
Souza Gomes, a mesa não aceitou-o, incumbin
do esso tarefa ao eleitor liberal Januario Fran
cisco do Nascimento, a quem o contestante nem 
ao menos conhece, e é genro elo chefe liberal. 
José Alvos Nogueira, que foi o apresentante, 
como consta da acta. Deixou-se de caso pen
sado os eleitores seus amigos e alliaclos, e pro
curou-se um que se prestasse a subscrever a 
farça eleitoral. 

Além dessa arbitl'ariedade, votou sl3m ti
tulo, contra a expressa disposição do art. 141 
do cit. reg., o eleitor Manoel Barbosa de Sá, 
que, ao ser chamado, declarou em altas vozes 
não tel-o .. 

Deixaram de ser aceitos os devidos protes
tos, e nem tão pouco foram mencionados na 
a c ta, o que tudo está provado pelos doe. ns. 10, 
11 e 12. 

E como si não bastassem esses escandalos, a 
mesa, antes de apurar as cedulas, retirou-se 
precipitadamente, Bem que ninguem pudesse 
saber quantas foram recebidas, quaes os can
didatos votados e a votação de cada um. 

Parece incrível um acto dessa natureza, e, 
si não esLivessG evidentemente demonstrado por 
letra e firma dos principaes protog-onistas da 
fctrça, repugnava ao simples bom senso crel-o. 

Inquiridos, no mesmo dia ela eleição, por 
cartas elo capitão Herculano ela Costa Borg-es, o 
presidente da mesa capitão José Gomes da Cruz, 
o mesat·io capitão Antonio Laurinclo de Moura 
Ferreira, o falso fiscal do contestante e o do 
Dr. Dantas Filho, que foi o co nego vigario Lino 
Martyr ele S. José Ferreira, sobre o numero de 
votos que obteve cada um dos candidatos, res-
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pondeu o 1° que não se lembrava, recordando-se 
apenas que o contestante teve 10 votos; o 2', 
que não podia dizer os votos que obtiveram os 
candidatos, e que quem melhor poderia infor
mar eram os eleitores que votaram; o 3>, que 
só sabí:t da -votação obtida pelo contestante, qLJe 
foi 10 votos, e que a elo Dr. Dantas Filho dei
xava ele saber por não ligar interesse; o 40, fi
nalmente, que não se recordava ao certo ela vo
ta\'ão ele nenhum. 

E' o que textualmrmte se contém nos doe., 
sob ns. 13, 14, 15 e 10, cujas letras e firmas 
são as proprias identicas e estilo reconhecidas 
por um dos tabelliaes ela vilb elo Bom Conse
lho, por não pr·estarem-se a esse dever o es
crivão ele paz claquelb freguezia e o tabellião 
ela villa ele Geremoabo-tal a subserviencia em 
que vivem. 

Como protestar em cartorios exercidos por 
officíaes, que negam-se até ao simples reconhe
cimento ele firmas ele que têm perfeito conhe
cimento~ 

Quem tão boçal que acredite que o presiden
te da mesa eleitoral, um elos mesarios e os fis
caes, em cujo numero, é força repetir, se acha 
o conego Lino, percles~em ela lembrança, mo
mentos depois, a votação que alcançaram os 
candidatos, recordando-se apenas clous da elo 
contestante, e nenhum (até o proprio fiscal !) 
ela do Dr. João Dant~s Filho~ 

E' que realmente não foram contadas e apu
radas as ceclu!as ·[ler ter a mesa se evadido an
te.s desse trabalho. 

E porque era preciso dar ao candidato diplo
mado o maior numero de votos, ou não ti-vesse 
mo mesmo dia ela eleição assentado o quantum, 
clahi a ig·norancia geral relativamente a este. 

Tendo o contestante amigos naquella fregue
zia, e sendo, portanto, impossível deixar ele 
ter alguma votação, deram-lhe, para salvar as 
apparencias, apenas 10 votos, e era só o que 
estava assentado 

Não são somente os documentos exhibidos que 
salientemente e evidenciam a simulação e fal
sidade da eleição ora contestada. 

Ainda uma consideração de maxima valia, e 
basta para não alongar a contest.1ção. Caso vir
gem nos factos eleitoraes, ainda não houve 
eleiç.ão em quo compa recessem todos os eleitos 
res, som faltar, s0quer, um só em parochi· 
excessivamente extensa o de eleitorado numea 
roso. Es 'a miraculosa novidade estava reserva
ela á freguezia ele Santo Antonio da Gloria que
tendo 80 eleitores (vivos), todos 80 comparece
ram, não obstante ser o seu territorio senão, 
maior, igual ao ela província cb Sergipe. A 
secca que flagella aquelle sertão ou outro qual
qurr motivo extrao!'dinario, não impediu um só 
dos eleitores ele comparecer a eleição ! 

Reza a respectiva acta que apenas faltavam 
dous, e, isso mesmo por haverem fallecido ! 

Foi pena quB, a bem da liberdade do 'Voto 
não déssem-nos como vivos e presentes por não 
estarem elliminaclo~ elo alistamento ; o o fiscal 
conego Lino, que é vigario da fregne:óa, CJm 
caso ele necessidade, dar.-lhes-ia attestado, in 
flde pa;"ochi, de estarem vivos, sãos e ro
bustos, do mesmo modo que a mesa deu como 
presente o eleitor Francisco Geminiano dos 

Passos, que desde muito reside no termo da 
villa elo Bom Conselho, na distancia de q uasi 
40 leguas, ondr tem oscola particular, e quo 
não foi a eleiç,ão, como se vê elo documento 
n. 17. 

Esse documento recebeu-o o contestante a 
18 de Dezembro, quando assistia os trabalhos 
da junta apuradora. 

Quando o Diario da Bahia, de 10 elo mesmo 
mez, publicou o boletim eleitoral em que clava 
ao Dr. João Dantas Filho 70 votos e 10 ao con
testante, este na Gaceta da Bahia de 18 de 
mesmo mez, citado documento n. 3, protestou, 
declarando que alli havia 14 eleitores consel'
vaclores. que escaparam do naufragio do alista
mento ele 1881, e que com cet'teza não esti
-vera presente o eleitor Francisco Geminiano 
dos Passos por achar-se no Bom Conselho. 

Como este, os eleitores Antonio Gomes de 
Mello, Antonio Francisco de S:i, Alexandre 
Ferreira de Sa,José Pedro Rezende de Menezes, 
Manoel Soares elo Nascimento Piroca, Boa
ventura ela Silva Ca'valcante, Antonio Barbosa 
de Sá, Antonio Telles de Menezes e outros fo
ram considerados como preseutes in nornine 
pa!'a que o candidato diplomado obtivesse 70 
votos. 

E' impossível que a farça eleitoral, nas con
dições acima expostas, dignas de reprovação 
g·e!'al e lastima, mereça a approvação da au
gusta camara dos Sr~. deputados. 

Coité. -Não comparecendo na igreja matriz, 
no dia 30 ele No-vembro, nem o 1° nem o 2" 
juizes de paz, até 2 horas da tarde, o 3 1 con
vidou o 4" e um eleitor entre os presentes para 
com os 2° e 4° immediatos, por estarem tam
bem ausentes os. 1° e 3 ', constituírem a mesa 
eleitoral, segundo prescrevem os arts. 98, 100 
e H/8 do citado regulamento. 

Não prestando-se o escl'Ívão da subdelegacia 
e paz a vi!' lavrar a acta da organização ela 
mesa, e não havendo o 1° juiz de paz remetticlo 
os livros das actas e das assignaturas dos elei
tores, o 3°, de conformidade com os arts. 109 e 
238 elo mesmo regulamento, nomeou e jura
mentou um cidadão, e abriu e encerrou, nu
merou e rubricou dous livros para os trabalhos 
respectivos. 

lnsta!lada deste modo a mesa, teve logar no 
dia seguinte o processo eleitoral, em que foram 
cuidadosamente observados todos os manda
mentos legaes, obtendo o contestante 39 votos. 

Para a transcripção ela acta no livro de no1as, 
providenciou o juiz ele paz presidente, de har
monia com os avisos de 28 do Outubro e 3 de 
Dezembro de 1881, relativos ao art. 149, § 4 ', 
do citado regulamento. 

Não havendo na igreja matriz, edificio desi
gnado pelo governo ela província, por acto de 
iO de Agosto de 1881, para os trabalhos eleito
raes, outra eleição que a presidida pelo 3' juiz 
de paz, foi com geral sorpreza que veiu a lume 
a eleiçã:J clandestina e falsa attribuicla ao 1°, 
que nem no dia 30 ele Novembro, nem no im
mediato, compareceu no referido eclificio, do 
mesmo modo que os mesarios e eleitores que 
nell8, foram conside!'ados como presentes. 

O attestado jurado, elo l;e,pectivo parocho, 
(doe. n. 18) que não. pertence a nenhum dos 
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lados politicos, tanto que nem eleitor é, justi
fica de um mJdo indisca ti vel o allAgacl·J. E 
ninguom com maior competencia que olle pa1·a 
attestar a vBr<lcidade ou falsidade do aetos, 
que se dizem praticados na matriz da sua pa
rochia. 

Nessa eleição clandestina e falsa teve o can
didato diplomado 30 votos ; e para simalar 
livre manifestação das urnas deu-se ao con
testante 3 «por escarneo talvez! ') 

Sabendo e'te por amigos da cidade do La
garto, província de Sergipe, em C'I,ÍO termo 
temJ:lorariamente reside o 1° juiz de paz, que 
este á differentes peseo'ls communicara ter sido 
feita em casa particular a eleição em que fi
gm·a como presidente, teve do proceder alli 
uma justificação. 

Para dar toda força e authenlicidado ao acto, 
foram intimados o i" juiz de paz e o Dr. pro
motor publico. Ao passo que aquelle foi revel, 
este compareceu ; e não obstante o intPrcsse· 
que revelou, pedindo vista cb, justific1ç1to an
tes de serem inquericlas as· testemunhas, para o 
que veio de casa com a petição que submetteu 
a despacho, e o modo sagaz, capcioso e nté im
pertinente por que reperguntou-as para apa
nhai-as em contradição-tal foi a forç>L da ver
dade, que não ousou contestar um só dos de
poimentos, pelos quaes ficou fóra do duvi:la a 
confissão do '1° juiz de paz de h<wllr feito em 
casa particula1· a eleição. 

E como contestai-os, quando é de notorir>dade 
publica o caracter, idoneiclacle e boa fama . que 
merecidamente gozam assas testemunhas '! 

Com a vista pedida e incldericla pel:J juiz mu
nicipal, Dr. Lourenço Freire ele Mesquita 
Dantas, que, exercendo essee,wgo ha 9 anncs, 
nunca concedeu vista ele simples justificações 
sem caracter contencioso, outc·o não foi o rim do 
promotor quo obstar ele ser presente á aug-usta 
camara doe srs. deputados esse documento, 
pois a ser concedida, ficaria com os autos em 
si, e quando cobrados fossem judicialmente, 
seria fóra de tempo a sua apresentação ao poder 
verificador por ser assaz longa a distancia a 
percorrer. 

O interesse do promotcJr, ainda em maio c· es
cala que o do proprio io jaiz de paz, qnB inti
mado não teve a coragem de vil· a juizo negar o 
que anteriormente dissera ás testemunhas,mais 
se patentêa pelo facto sensuravel de mandar seu 
irmão Dr. Joviniano Rornero, log-o após a in
quirição das .testemunhas em prol elo direito do 
contestante e antes de ser julg:da por sentença 
a justificação, requerer outra em contraposição 
com a intimação ele si proprio e elo i" juiz de 
paz como justificado, quando ambos confun
dem-se no mesmo interesso ! 

Sendo incompatível com o cargo que exercG 
o papel ele jnstificante, poz á f1·ente seu irmão ! 

Que valor juridico pódo ter essa jnstificaçEío 
em que o justificado é o autor da farça e prin
cipal interessado e S8rviu do promotor um 
it·rnão do justificante ? ! 

Porque o 1° juiz de paz, qüe foi pressuroso 
em acudir a intimaç.fi<J dn irm?i.o do promotor, 
não o foi na j ustificaçãu anterior '! 

Compare-se o procedimento elo promotor em 
uma e outra e ainda os depoimentos entee si, 

o est.<i dito tuJo. Os does. ns. 19 e 20 justi.ficam 
o 8.1leg:~!do. 

Nescas concliçõos a approvação da clandestina 
e foJsa eleiçrio do 1° jLÜz de paz importa o mes
mo que affi.r·mar que o braneo é preto, e vice
vet·,:a. 

Massacg,eá . - De prornptidão na igreja ma
teiz o 2o e 4° juizes de paz e ainda um dos im
medifltos e ;\lguns eleitores s ;m quo fosse con
stitLlicla a me:'a no dia 30 ele Novembro, no sub
sequente, as 8 horas da manhã,o foi, sendo p1'e
sicl~J1tG o 2° juiz ele paz e mesa dos, o 4o, um 
eleitol', um dos immecliatos e outro eleitor por 
este convidndo, seg-uindo-se immediatamente o 
processo eleitoral com 16 oleitol'es presentes 
que votal'tlln no contestante. 

Sendo e"ta a unica eleição verchdei,·a e le
g·ili ma pot· t·;r sido feitr, com as formcdirlades 
lega:'·s; inclusive as do tempo n log-ar, como 
sob juramento attesta o respectivo vigario, e 
certifica o escrivão da snbdelegacia e paz (doc. 
ns. 2i e 22).sómente depois ele 6 de Dezembro, 
em que m:quella fl'eguezia esteve o Dr. Napo
leão Simões ele Oliveira , juiz de direito da co
marc::~ ele Geremoabo, foi que appareceu a falsa 
o clandestin:\ eléção elo 1° juiz clG paz, em que 
cleu-s:J ao candidato diplomado 11 votos e nem 
um ao contestante ! 

O modo e .forma porque repc·essntou-se' a 
f.trça foi de notoriedade, o assim é que a sua 
transcripção no livro ([e not1s é posterior a cb 
presidida pelo 2° juiz ele paz. 

Sob ns ameaças (tO pt'imeiro e ainda elo DL 
Pompilio Cavalcanti de Mello, juiz ele direito 
da comarm1 de Monte Santo, foi que o pobre 
escrivão pecstara-se a essa falsidade, depois de 
já. te1· certificado quo só houve a eí eição pre
sidi!a pelo 2° juiz de paz. 

Na eleição dessa freg-uezia, como na do Coitó 
a verdade está a impor-se ele um modo prodi
g-ioso. 

Que necossidacletinh<l o contestante de fraudes 
e ardis, elle que por si tinha a maiória do elei
eOI·aclo ? 
t Os manejos e trocas escandalosas sómente 
podiam apres~mtar ao candidato diplomaclo, 
que queria. converter a minoria em maioria ,ou 
unanimidade. E , como não h~.via outro meio de 
conversão, smgiram em má hora as duplicatas 
nessas duas ft·eguezias, e, por ellas e pelas fal
sidades elas de mais, foi que pôde obter um di
ploma, que nãD pass,t ele um papel sujo e ver
gonhoso. 

Bom Conselho .~ Sobre e~ta freguezia, em 
que não houve eleição, limita-se o contestante 
a transcrever o que disse na Gazeta dct Bahia 
citado documento n . 3, e que não foi contes~ 
t.tclo: <' Testemunha ocular cbs occurencias na 
villa de Bom Conselho, é por onde principio. 
Constitnid::~. a mesa elui toral no dia 30, como 
consta ela respectiv;J. acta, foi acceito o meLl 
fiscal, capil ão Aristides ela Costa Borges. 

No clb seguiu te, \:J horas ela manhã em ]Janto, 
com os eleitores -meus alliaclos e amig-Ós-em 
numero de 01 , dirigi-me à casa da Camara Mu
nicip~l o a!li nos cÕnsorvat1tOS até 10 i/4 horà2 
ela nmte, ssrn qLte apparecessem o presidente e 
membros da mesa eleitoral. Era i ho1·a da 
tarde, qmmdo um eleitor liberal nos commu-



SessO:o em 20 ele iVlnrço ele 188Zi 

nicara ter sido convidaclo pelo juiz ele paz, 
Francisco Ignacio Soares, pare<. assigmw a elei
ção que estava feita ern casa do profes,or Fr.,n
cisco clG Sallos 0 Silva, ondB estava hospecl:v.lo 
o Sr. Dr. João dos Reis de Souza Dantas, irmão 
elo presirlentq elo conselho, vice-pr·esiclente cb 
provincia e pai do candidato official. 

Apenas mediante o tempo ele sG:·, ás pressas, 
fr,lita uma petição, assignadiL pelo capitao Aris
tides e outros Gleitore . .;, della foram portadorns 
para o 1° jLüz ele paz o eleitor Jo<é Severo ele 
Menezes e outros, para que lhes declarasse-se 
vinha ou não a eleiç; o. 

Nem ao menos foi r0webida, quanto mais cles
pllchacla. O juiz elo paz, procurando o interior 
da casa do professor, alli encerrou-se, e não 
houve mais quem lhe pozcsse O> olhos durante 
aquelle dia. 

Burlada em parte essa provic!Gncia, outra 
petição fez o capitão Aristides e, pessoalmente, 
levou-a ao juiz de direito Napoleão Simões ele 
Oliveira, que tambem estava na allLlclicla casa, 
dirigiuclo a tropa com o, irm?lo do pr·esidentG 
elo conselho. O fim dessa petição era certidão 
ela fc~llada elez:çao, que constava estar lavrada 
nas notas do tabellião Alexandre Rodrigues, e 
um proleor;to contra os membros da mesa no 
edificio legal. Depois de haver declarado o juiz 
de direito (sic): que só despacharia em casa, e 
que para alli iria quando bem q uizesse, as 3 
horas ela tucle numdou levai-a despachada na 
casa ela Camara, onde permanecíamo~. 

Só a noite, com difficulclacle, foi encontrado · o 
tabellião q a e certificou negativamente, dei
xando claramente entl'ever que procedeu-se a 
eleição clandestina, mas que não foi tran
scripta. 

E por demais ja era essa certidão, porque na 
sala ela Camara Municipal estavamos eu e os 
meus amigos e alliaclos assignanclo o protesto 
no livro de not>JS elo tabellião companheiro, 
e que, logo na manhã do dia seguinte, foi lido 
pelo juiz de direito, que pressuroso pediu o 
livro ao tabellião para lei-o com ·O Sr. Dr. João 
Dantas. 

Somente a attitucle energica, que tomamos ele 
·não arredar pé da casa da Camara, foi que deu 
logar a abortar o plano de uma eleição clandes
tin~' (si é que abortou), igual á que se disse ter 
havido· em Julho ele 1882 para vereadores e 
juizes ele paz, em que o partido con~ervaclor, 
tendo grande maioria, nem um immediato 
pOLJde fazer ! ! 

O Sr. Dr. João Dantas julgou que, com pro
messas, corrupção, ameaças ou com sua pre
sença sultanica, podesse aliciar ou aterrorisar 
o partido conservador, mas illucliu-so, e, apezar 
de seu poderio e pujança, e ele vir expressa
mente fel"ir combate, desertou, poi~, ao passo 
que as suas fileiras rarefaziam-se, as elo lado 
aclver:'<O engrossavam. 

Em taes aparos, pela certeza ela derrota es
trondosa, ordenou a mesa, unanimemente libe
ral, que não comparecesse\ no dia da eleição, 
para assim nullificar o excesso ele votos que 
redundariam em mtm Lwoe. » 

Além do protesto, os eleitores fizeram um 
manifesto ao paiz, que já foi publicado pela 
imprensa. 

Sendo injustifictwel o procedimento ela mesa, 
que fl'flUdLllontamente deixou de reunit·-so no 
cli ,, i o de Dozombl"O, pam pr:JCecl T os trabalhos 
eloitoraes, por cuja falta ustà inCLl!'sa 11fL 
sancção penai da referida.lei,adJ"ede Gspalha-se, 
sorrateiJ"amonte e à ultima hora, que a causa 
desso. falta foi a alteração da ordem publica 
pelrt pt·esença :!e pessoas armadas, quando nos 
dias 30 ele Novombro, 1° ele Dezembro, e nos 
anter·iores como nos posteriores, reinou a maior 
tranquilidade. 

O al!egaclo e.stá plenamente provado pelos 
doc. ns. 23, 24, 25, 2G e 27. 

E, si houvormn, o q ne fez a for\·.a publica, 
composta de mais de 20 praças, ao mando elo 
tenente policial-Josri Placido de Guimarães 
Cova, poucos dias depois elevado a capitão, 
pelos bons ser-viços prestados, que não dis
porsou os gt'Llpos e nem ao menos prendeu 
um só dos turbulentos ~ 

Si houvesse quem impedisse ou obstasse, ele 
qualquer maneira, a reunião da mesa eleitoral 
no logar designado, porque até o presente não 
foi denunciado pelo pr·omotor publico como 
incu!'so no art. 29 § 4" clu citada lei ~ 

Si é certo, como não ha negai-o, que o crime 
presume-se pl·aticado por aquelle a quem apro
veita, é claro como a luz meridiana que só ela 
parte do candidato diplomaelo poderia partir o 
indecente plano ele não ter havido eleição, pois 
só a si aproveitava a omissão clelictnosa: 

Essa l'eflexão reveste ela maior força o pro
testo elos 91 eleitores que, alto e bom som, 
declararam votat· no contestante, a ter havido 
eleição, e reclamaram contra o esbulho que 
solfreram em seus di!'eitos politicos. 

Não é possível que estivesse na mente elo 
legislador por a eleição geral ele um clistricto 
a mel'cê ela parcial ele umP. parochia, cuja rnes<L 
deixa, propositalmente, ele cumprir os seus 
deveres. E' de necessidade indispensavel tomar 
serias providencias para evitar o abuso. O 
espirito ela lei é-que seja vencedor quem 
obtiver maioria. Pensar ele modo diverso é 
erigir o abuso em direito. 

Nullas, como são, ju1·is el' ele jure, as eleições 
do Pombal, Geremoabo e Santo Antonio ela Glo
ria, e as duplicatas ele l\fassa.cará e Coité, sem 
mesmo serem contados os 91 votos do Bom 
Conselho, o direito elo contestante é de evi
dencia e de intuição. 

O plano geral no districto foi: onde a mesa 
unanime aceitou o fiscal elo contesl&nte, mas 
previa qll0 neste rccahissem os votos de cloua 
terços elo eleitorado, não se fez eleição. Exem
plo-o collegio do Bom Conselho. 

Onde havia a mesma unanimiclaclo 0[1 mesa e 
esperava-se obter maioria para o candidato di
plomado, aquella não se installou regularmen
te, afim de poder· nomear ele sua gentn um 
fiscal para o contestante, e assim transformar 
a bel prazer o resultado dfl. eleição. Exemplo, 
os collegios de Geremoabo e Santo Antonio 
ela Gloria. 

Oncln, fin~1lmen te, não tinham meso,s unani
mes, nem ma.iorb, recorr,êram as duplicatas, 
como uníco meio ele l;riumpho. Exemplo, os 
collegios de Cai té e Massacarà. 

J1mta apuraclora.-Que ajunta em sua mr.io-
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ria sommasse os votos das farças e!eitor:1es de 
Santo Antonio da Gloria, G<Jremoabo e Pomb~l, 
de accôrdo ; porque, h:LYendo somente um:\ a.u
thentica, não lhe é dada attribuição de conhe
cer de meritis do processo ele i tora!, art. 177 
do citado regulamento, embora as arbitrarie
dades e fraudes commettidas. 

Mas que, havendo duas S<1bre cada uma das 
eleições de Massacará e Co i té, preferisse as 
attribuidaS 3.0S 1°5 JUÍzeS de paz, quandO dOCU
mentOS de maxima valia-como attestado'< dos 
respectivos parochos, sob a santída.le elo jm·n
mento, 8ffirmam quG as eleições presididas pelos 
2° e 3° juizes de paz foram as unicas que hou
ve na matriz, e que fóra dellas outras não 
houve por não terGrn comparGcido na do Coi
té os 1 o e 2o Luiz Ferreirv. dos Santos Ro
cha e João Antonie Rabeílo, e na do Massa
carã-o 1o, Antonio Francisco dos Reis, é o 
que demonstra a pai:s:ão partidaria. de que es
tava dominada em prol do candidc,to a quem 
quiz mimosear com um diploma. 

Para esse fim foi preciso saltar por cima, ou 
antes, c:ücar aos pés o j u!'idico e luminoso pa
recer das secções do Imperio e Justiça do Con
selho de Estado de 17 de Novembr·o de H681, 
approvado e publicado pela Imperial resolução 
e decreto n. 8308 da mesma data. 

«Nada mais facil do que distinguir, no caso 
de duplicata, a eleição verdadeira da falsa; e 
para esse resultado basta attender ás circum
stancias do lagar· e do tempo », dil-o o pa
recer. » 

Entretanto, a maioria da jtÍnta procedeu de 
modo inverso, deixando de attender para essas 
circumstancias. 

Como as farças dos primeiros juizes de po.z 
davam (e ainda assim por 24 votos !), ganho de 
cansa ao Dr. João Dantas Filho, foram pre
feridas. 

A lei de 9 de Janeiro, art. 29 § H, além de 
nu!lidade, fulmina com a pena de 6 a 18 mezes 
de prisão e multa de 5008 a 1:500,-i; ames>< elei
toral que se reune fóra do lagar designado 
para a eleição ; a maioria da junta, por acto da 
mais requintada arbitrariedade, praticou just8"
mente o contrario, isto é, deixou de apurar as 
eleições procedidas no edificio legal, e apurou 
as feitas atraz da porta. 

De antemão contando com esse resultado, foi 
que o Dr. João dos Reis de Souza D,mtas pai, 
como recurRo extrBmo de salvação, mandou 
forjar as duplicatas, já que para a mesquinha e 
triste victoria de sou filho não bast:tram os 
ardis nojentos e violencias repngn:mtes, repre
sentadas em Santo Antonio dt Gloria, Gere
moabo, Bom Conselho o Pombal. 

Não foram oómente as expostas as irregula
ridades commettidas na apuração geral. Outras 
houve que o contestante deixa de referir 
por estarem especificadas no documento sob 
n. 28. 

O attentado inqualificavel e inclassifieavel, 
commBttido pelas meBas eleitoraes e maioria da 
junta apuradora, não rórle, não deve merecer a 
approvação da augusta camara dos senhores 
deputadJs. 
~ejam qnaes f01·em as combinações, se valer 

G 1mperio da razão e do direito, da lei e da mo-

ralidade, como espera o contestante, ha dEJ 
baquear sob o seu proprio peso o artefacto do 
dolo e da malicia. 

E' doloroso e affiictivo o lugubre quadro que 
se desenrola ante o scenar·io do paiz inteiro 
nas eleições de 1 o de Dezembro. 

A abstenção promettida em pleno parlamento 
pelo gov,1rno, tornou-se na mais desbragada 
intervenção, e nestB districto foi o irmão do 
primBiro ministro e vic0-pres~dente da pro
víncia quem planrjou e dirigiu a immoral cam
panha, sBcundaclo pelos agentes do pa'der pu
blico a partir dos juizes de direito das tres co
marcas do mesmo districto. 

Da augusta camara dos Srs. deputados 
pende o verbo ele l:wantar a lei dG 9 de Janeiro 
ela desmoralisação precoce a que infGlizmente 
cheg-ou. 

Se assim não sncceder, ai da regeneração 
do nosso systema representativo ! 

E' mais satisfeito o contestante de merecer 
a confiança da maioria do eleitorado, embora 
seja desconhecido o S'm direito, - do que ser 
represrmtante da nação do modo porquG o foi 
sou competidor. 

Justiça, e sómente justiça,0 o que pedG o con· 
testante para qurl não ''eja suffocada a victoria 
das nrnas.-E. R. M.-ltapicmú.-Bahia, 1° 
de Fevereiro de 1885. -Barão de 'GeTe
moauo. 

Illms. o Exms. Srs. presiclento o mais mem
bros da za commissão de inquerito.- .Sem 
acompanhar o contGstante no lado de phrases 
declamatorias com quG preambula e recheia a 
sua f ri vola contestação, cingir-me-ei a dis
cutir , sem rhetorica e com a concisão possivcl, 
as inexactidões e sophismas, com que pretende 
destruir o meu legitimo diploma de rrJpr·esen
taute do 9° distt·icto da Bahia, seguindo, pois, 
passo a passo o Sr. B<~rão de Geremoabo. come
çarei pelo collegio de : 

Pombal.-Al!ega S. Ex. que a acta não foi 
transcripta no livro de notas ; que nilo sG affi
xou edital da votação ; que não se lhe deLl tras
bdo ela acta; quo nem a mesa, nem o tabGllião 
do Jogar, nem o escrivão dG paz lhe aclmttiram 
o seu pwtec;to, sendo os amigos do contestan
to, pois, abrigados a recorrer ao escrivão de 
orphãos, que a lavrou no livro das andiencias; 
que o fiscal do contestante não assignou :J. 

tranr;ceipção. OndG as provag destes assertos ~ 
Que a acta foi tramcripta no livr·o de nota.s 

immediatamonte depois do procec;so eleitoral, 
sG depl'chenle da authenlica. (fls. 4 ), pela 
ordem tlue neste S'llltido intimou ao notario o 
prGsidentn da mesa . E o cont,?stante não adduz 
em contrario clocumGJlto nonhum. 

Qtmnto á .omissão do edital, S. Ex. iguc\l
mPnte se dispensou de provai-a. 

Nem, sec1uer, tentou fazel-o. 
No mesmo c1so está a sua affirmativa de lhe 

tel' a mesa denogado cGrtidão da acta. 
A historia, que S. Ex. relata, da evasão da 

mesa irnmGdiatamento depois da eleição, es
triba-so apenas no documento appGn8o á con~ 
te-:tação sob n. 1. O espírito de parcialidade do 
official, que se arrogou o direito de enxertar 
protGstos eleitoraes no livro de audieneías · do 
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juizo de orphãos, logo se denuncia no cabeçalho 30 ; que a eleição não começou :1 hor·a legal ; 
desse papel, onle as primeiras palavras desse que não se publicou o edital annunciador da 
funccionario judicial, sem competencia algllma apuraçlí.o ; que não S'l transcreveu a acta com
para se pronllnciar no assumpto, são llma ac- potentemente no livro de notas ; que a mesa 
cusação peremptoria contra «OS abusos commet- recusoll o traslado da acta, requerido pelos 
tidos pela mesa ela paro chia». amigos do contestante. 

E' a linguag·em ele um apanig·uado. Não Nenhuma destas affirmações apoia-se em do-
tenho, porém, interesse de ordem alguma em cumento. -A primeira, a segunda e a quarta 
repellir o protesto do mell competidor, que se são desmentidas pela authentica, e tem por si 
encarrega de certificar nelle a veraci'l"de da apem~s a palavra elo meu oppugnador. Asoutras 
authentica. E' incrivel; mas la está. O pro- duas são pLuas alleg-ações, sem fundamento do
testo, impugnando a eleição, affirma quo <<a Cllmental. O papel que o contestante exhibe sob 
votação clada ·ao Dr. João Duntas Filho, fei do n. G,como o protesto que a mesa rejeitou, não se 
68 votos, e de 47 a do Barão de Geremoabo. » sabe r que paro chia se refere ; porque não o diz 

Ora, a authentica diz justamente« Dr. João nem no 9ndereço aos membros da mesa, nem no 
Dantas Filho, 68 votos ; Barão de Gere- texto nem na data. O texto nada revela quanto 
moabo 47. » a isso ; o endereço refore-se á » mes~\ desta 

O pàpel do Sr. Barão, portanto, não se de- parochia >> ; a data allucle ~ « sala da camam >>, 
veria intitular protesto, mas confirmação da sem se dizer de que município. Esse protesto 
acta. poderia caber·, pois a qualquer collegio desse 

Depois desta decepção, de que 8. Ex. é autor ou de outro districto, 
contea si proprio, poderia eu abster-me de Demais a mais é firmado sómente por um 
qualquer reflexão mais a respeito de.,te colle- eleitor, e só tres din,s depois da eleição apre
gio. Todavia, tocc:rei na circurn;;tancia do fiscal. sentado a nota rio, na Ii·eguezia do Bom Canse
AsseveraS. Ex. que o sou não assignou a tran- lho, quinze leguas distantrcs ele Geremoabo. 
scl'ipção da a c ta. Em documento S. Ex, allcluz Esse tabellião de Bom Conselho é o maior pro
uma certidão palavreada, onde se affirma terem tog-onista no romance dessa contestação: é o offi• 
subscripto a acta «a mesa e mais eleitores. » cial que apparece reconhecendo todas as firmas 
Evidentemente esse documento só pod0ria con- de todas as localidades do districto.Merece,pois, 
stituir prova do que so alleg-a, si posterior- a camara especial aLtençao essa figura. O papel 
nHmte affirmasse que o fiscal não assignou a sob n. 7 ó uma declaração, que comquanto se 
acta. Não o tendo feito, a illação é duvidosa; inculque feita em Geremoabo no 1o de Dezem
porque a referencia ao fiscal póde ler sido omit- bro, só 10 dias após a eleição recebeu o cunho 
tida por inadvertencia, OLt malícia. do official publico, com cuja fé se autoriza, 

Supponhamos, porém, verdadeiro o acerto do o reconhecimento é ainda obra llo tabellião do 
contestante. Quid inde '? Bom Conselho. Que fiança traz, pois, esse pr·o-

Os fiscaes, como os eleitores, assig-nam a testo, ele gue fosse apresentado á mesa no acto 
acta «si quizerem. » E' a expressão da lei. E, da el8ição '? Das suas dal;as, a unica digna de 
si o não fosse, o caracter voluntario da assig- confiança é a de 10 de Dezembro, dia em ·que o 
natura dos fiscaes, ainda assim seria manifesto. notaria a authenticou com o seu signal. Não 
A doutrina que v e nullidadl" na ausencia dessa é, portanto, um documento, mas um artificio. 
assignatura, pecca por esdruxula. Ella daria Os 16 eleitores que o subscrevem, buscam 
sempre ao candidato vencido o direito de inva- assegurar os seus sutfragios ao Bar·ão ele Gere~ 
lidar a eleição do seu adversario, cohchq,van- moabo, declarando heverem votado nelle todos 
·do-se com o fiscal, para n:!:o subscrevet· a acta, os 16. Mas, 10 é precisamente o numaro de 
e allegar posteriormente havel-o deixado de votos q'le a authentica attribue ao meu con
fazer em cousequencia de embmaços oppostos tendo r. 
pela mesa. Assoveram elles que os suffragios obtidos 

O doc. n. 3, como os dous subsequentes, é por mim foram 48, e não 61. Mas a este as
uma correspondencia publicada pelo Sr. Barão serto se contrapõe o da acta, o numero das 
de Geremoabo na Gazeta da Bahia, folha con- cedulas recebidas, que, segundo a authentica 
servadora. S. Ex. acredita que esses escriptos ascHndeu a 77. Dezeseis eleitores declaJ•am ter 
enceream o valor ele dom~mentos, unicamente votado no meu competidor. Si acta não fosse 
por correrem «sob sua. firma e responsnbili- a pllra expressão da verdade, como cenceber 
dade: »Esta illustre commissão, porem, bem essa coincidoncia rigorosa entre esse numero e 
sabe, que não ha cidadão ne s" paiz, a quem o dos votos consignados nella, ao Barão de Ge· 
as leis e o senso comrnum a'<seg-urem o privi- remoaba? 
legio de documentar os seus d<"poimentos com Em Março de 1882, o conselheiro Rodolpho 
a sua palavra, e ser no mesmo processo, autor Dantas obteve, neste collegio, 58 votos, faltan
e testemunha de si mesmo. « A'firma e res- elo 26 eleitores. Duas revisões houve depois 
ponsabiliclade » de S. Ex. presumo eu poder dessa data, q&e ampliaram o eleitorado. 
oppôr a minha responsabilidade e firma. São, Qllando muito, pois, haverem crescido alli 
vortanto, os documentos que 'hão decidir entre uns tres votos (tanta é a diÍferença entre 58 e 
nós. 61) as forças liberaes ~ 

Geremoabo.-E' inaudita a simplicidade com O doc. n. 9 traz oito assignaturas de eleito-
que o meu antagonista julga demonstrar com res, que assignaram não ter comparecido á 
o simplGs nllegar tudo quanto lhe parece. eleição. Ora, dessl)s oito, o 1°, 2°, 3o, 6o, 7° e 

A respeito deste collegio affirma S. Ex. que J 8° estão exactamente mencionados na authe:qti
.a installaçãe da mes!lo não se effectuou no dia. ca, como ausauteâ. 
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Apenas o 4° e o 5°, Antonio José Leite e 
Manoel José Alves, se diz I!a acta que vo
taram. Mas a declaração de ausencia, apre
sentada pelo meu antagonista, opponho eu 
uma declaração de presença e a de terem am
bos votado em meu nome. São elles proprios 
que o dizem, e firm2m, nos 2 documentos que 
apresento sob ns. 1 e 2. Logo, as suas as
úgnaturas no doc. n. 9 da contestação, não 
são authenticas. Como quet· quB seja, porém, 
entre essas duas declarações oppostas o que se 
poderia levantar é uma duvida. E, neste caso, 
a attestação da acta forçosamente a resolye 
contra o contestante. 

Nao é ma a lembrança; engenhada por elle, 
a respeito dos fiscaes. Pretende S. Ex. provar, 
que a mesa ele Geremoabo, recusando o fiscal 
po candidato canservaclor, clél'a assento sob esse 
caracter, a um eleitor liberal. Em comprova
ção desta a:ffirmativa, diz S. Ex. que Manoel 
Collaça, o fiscal aclmittido,é um elos poucos elei
tores do districto a quem não enYiou a sua 
circular, e junta o pretenso doc. sob n. 4. 
Esse documento é uma lista de fiscaes, puslica
da por S. Ex. na Gazeta de 19 ele NovemlJro. 
E' curioso este genero ele prova. Si vingasse 
o preccedente com um aresto ela camara, que 
aceitasse essa especie ele documentos, não 
haveria mais eleição que resistisse ás manhas 
da cabala 

Cada candidato, em relação aos collegios onde 
receiasse derrota, teria a cautela ele annun
ciar préviamente, como fiscaes, certos e ele
terminados nomes, que no dia da eleição seriam 
substituídos por outros. Si o revez se verificasse, 
o candidato mal succedido, com o jornal do seu 
annuncio em punho, veria estabelecer a prova 
de que as mesas desses collegios lhe tinham 
recusado admissão aos seus fiscaes. Não tem 
graça a habilidade? 

Santo Antonio da Gloria. - Aqui, repete-se 
o mesmo artificio quanto ao fiscal, sem prova 
alguma da irregularidade allegacla. As allega
ções são identicas ás qoe acabo ele analysar rG
lativamente a Pombal e Geremoabo, acrescendo 
apenas, a circumstancia allegacla, mas igual
mente por demonstrar, ele ter votado sem ti
tulo, um eleitor. 

Apparecem como protestos tros declarações 
(documentos 10, 11 e 12) cada uma de um elei
tor, todos reconhecidos, aos 11 ele Dezembro, 
na parochia elo Bom Conselho, que dista 43 le
guss de Santo Antonio da Gloria. 

Dá o contestante grande importancia aos 
doc~ment?s ns. 13, 14 e 15. São cartas em que 
vanos eleitores e membros ch mesa, interro
gados sobre o resultado ela eleição, declaram 
não oter em mente. E' preciso desconhecer a 
desconfianÇa profundíssima que, entre as po
pulações do interior, separa os membros de 
parcialidades adversas, para não ver nessas 
respo~tas uma simples escusa, inspirada pela 
~uspeita, pela falta de confiança na boa fé dos 
mterrogantes. 

Faz grande cabedal, o contestante, do facto, 
contra o .qual não pôde obter uma prova, do 
comparecimento ele todos os eleitores da locali
darle. De que a authentica certifica a presença 
de todos, induz S. Ex., .que nenhum campa-

receu ; e, para CLJmulo de lisura nas suas alle
gações, ousa n:ffirmar, que Santo Antonio da 
Gloria, uma parochia apenas em um districto 
que cont& 13 collegios, é til:o vasta (si não mais) 
quanto a província de Sergipe! A illustre 
cornmissão aclmittira, que uma interjeição aqui; 
suppra toda a resposta. . 

O Sr Barão de Geremoabo remata uma m
juria gratuita, dirigida ao conego Lino, paro
cho da freguezia e saceedote de claras virtudes, 
com o documento n. 17. Essa carta subscreve
se com o nome ele um eleitor, que, dado como 
presente na acta, declara não ter comparecido. 

Esse papel, porém, cuj<t firma foi reconhe
cidf\, no Itapicurú, 22 leguas longe do lagar ele 
onde é datado - sete dias clej0Dis d.a eleição, é 
uma missiva particular, cujas declarações e 
protestos ele adhesão ao meu contendor tom, 
conseguintemnete, um caracter gracioso, in
capaz de constituir prova contra o instrumento 
publico dos t,·abalhos eleitoraes. Além desse, 
enumera, o contestante, não menos ele nove 
eleitores, que diz" não terem comparecido a 
eleição. 

DesRa proposição, porém, não apresenta S. Ex. 
uma somba, sGquor, de documento. Quem mais 
naturalmente poclera incorrer em nota de farça: 
os que, com authenticas dos trabalhos elei~o1:aes 
a:ffirmam a presença ou os que sem a mmuna 
tentativa de prova. arguem da mais criminosa 
falsidade a tantos cidadãos respeitaveis e func
cionarios de elevado caracter~ 

Em Março de 1882, suffragaram ao conse
lheiro Roclolpho Dantas neste collegio, 56 elei
tores, faltando 9. Depois o feleitoraclo avultou 
com revisões successivas. Onde, pois, o espanto 
de que ele 65 se elGvasse a 80, e os votos libe
raes crescessem de 56 a 70 '! 

Massacara (Cumb). -A inculcada eleição em 
que figura como presidente da mesa, nessa pa
rochia o 2° juiz ele paz, é umá escandalosa 
duplicata, cuja fraucll'l pela propria acta se !'e
vela cabalmente. 

NãQ acompanha, com effeito, essa acta (doe. 
n. 3), a lista elos eleitores que concorreram, e 
não se pôde obter apezar de exigida pela se
cretaria da presiclencia ela provivcia. 

Em pró! da eleição que o contestante enca
rece como genuina,· só se aclduzem dons argu
mentos : o attestadogdo parocho e o testemunho 
do escrivão de paz. 

O primeiro argumento cahe naturalmente 
ante as suspeitas que o proprio contestante sug
g·ere contra a respeitabilii!.ade desses funcciona
rios ecclesiasticos. Como, realmente, attribuir 
esse caracter de fé publica, do vigario de Massa
carà, pela sua dignidade no logar, ao mesmo 
passo que vimos accusaclo )"pelo meu antago
nista o vigario de Santo Antonio da Gloria, 
conego Lino, como capaz ele falsear o seu jura
mento, e dar a mortos attestados de existen
cia ? 

Ja se ve que os vigarios não são autoridades 
aos ol~os ele S. Ex., senão quando, convém aos 
seus Interesses. , 

O testemunho do- escriyão é annullado por 
ella mesmo na justificação junta, sob n. 4, 
onde e~se. ft~ncciouario prova a coacção de 
qne fo1 VlCtuna, por parte_ do zo juiz de paz, 
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que, auxilia lo por outros, á força o obrigou Será licito a honrada commissão hesitar em 
a langar no seu livro de notas, a acta da reconhecer a legalidade na segunda, e apontar 
imaginaria eleição, que o meu contestante na primeira a du phcata fraudulenta ~ 
def,nde. Bom Conselho. -Largas considerações ex-

O conselheiro Rodolpho Dantas, em 1882, pen.Je o contestante a proposito desta f.-egue
recebeu nesta parochia, 13 votos, faltando 16. zi,., onde não houve eleição, esforçando-se por 
Eu obtrnho 11, em 1884. Não será pois, ex- demonstrar que a responsabilidad' de<te facto 
cesso de audacia, no meu competidor, 0 chamar cabe ao candiato liberal e ás influencias que 
de suas, as sympathias do eleitorado nesses o sust ntam. 
collegios e arguir-me a mim, de; interessado Serve-lhe de esteio ao r 1ciocinio, como argu-
am falsear-lhe a eleic;ão? mento decisivo, uma declaração firmada por 

90 eleitores, os qoaes faz~m-lhe a finoza de 
Coité: -E' insigne o desplanêe com que 0 declarar que, si a mesa se tivesse constituido, 

meu competidor preconisa a duplicata de que esses 90 votos pronuuciar-se-bm pel, candi
S. Ex. é auto r neste collegio · dato conservador. A illustre commissão não se 

Os traços essencia~s ria phantasia esboc;ados póJe enganar quanto ao alcance dessa~ decla
por S · Ex· são os mesmos qu 8 caracteriznm rações post ('actum que a nada comprornettem, 
o de Massacar·á. Mas aqui a audacia da fraude e tantas vezes não exprimem senão obsequio 
apura-se em f ·ições ainda m.ai~ graves· C?m- pessoal aos agenciadores de abaixo as-;ignados. 
poem a mCJ'la eleitoral o 3~ e 4o J~rzfls de P1 z _Jun- Seja, porém, como for, a verdade, formalmente, 
tal?ente com o. 2o e. ~o rmmedratos, exclutdos~ :reconhecida pelo Cll1testante, é que no Bom 
pors o~ 2 pru:rerros Ju:_zes de paz, belll como 0 1 

1 
Conselho não horwe eleição. S. Ex. não pre

e o ~"!mmedr1tos. Na? se havendo prestado o tendera, pois, seguramente que se lhe credi
e,cr~vao da subclelegacra a repre~entar na co- tem ess ls 90 votos gentilmente affian!,'ados 
medra, nomea-se um foncciOnan? ad hoc. Em- para uma eleição hypothetica e impossivel. 
fi.m para acta dos. trabalhos elert~rae 1 e. as- Saber a quem caberá a culpa nessa m~china
stgnatura dos eleitores, ~~we a rmprovrsada ção é uma pora questão de moralidade, com que 
mesa que .estabelecer ~~n~, ence!'rar, nume- nada tem o resrrltado eleit,ral do pleito. En
rar e rubrtcar na occasrao hvros novos. tratanto 0 candidato liberal não foge a liquida-

Para justificar esse simulacro de eleição não ção dest~ ponto. Antes dá-se pressa em acei
diRpõe o contestante de mais c!ocumento~ que tal-a, e, par·a que se não dBmor·e, acrescenta 
um attestado do parocho, certtficando nao se ao officio ( já annexo aos · apeis desta ~leição, 
ter reunido na matriz outra mesa, a não ser a dirigido pela mesa eleitoral daquella parochia 
presidida pelo 3o juiz de paz, e uma justifi~a- ao pr,,sidente da Bahia, os d >cumentos, que óra 
ção promovi ~la no Lagarto, na qual alguus .rn- offereço sob ns. 9, 10, 11 e 12, firmadas pelo 
dividuos d poem ter ouvid.o. affirmar ao i o JlllZ delegado de policia, pelo adjunto do promotor, 
de paz que a elei(·ão pr stdJd' por elle se ce- pelo juiz municipal e pelo juiz de direito. 
leb:ara em casa particular, e affirmam ter elle Esses documentos, provam além de toda a davi
a sua residencia naquelle ponto da provincia da, que a eleição dr"ixou de effactuar-se, gra
de Sergipe. Mas os documentos que ora offe- ças unieamente a inters·mção pessoal do con
reço sob ns .. 5, 6, 7. e 8 exuberantemente ,pro- testante, que á frente de 50 capangas arma
vam que Lmz Ferre1ra dog Santo~ Rocha e do- dos, deixando de sobrecelente em sua residen
micilia?o no Coité, onde ha muitos ann~~ s.erve cia um grupo não inferior de jangunços, oc
como JUrado e presentemente como 1 JUIZ de cupor1 desde ás 8 horas da manhã a casa da 
paz ; assim como a~ justifkações appensas sob Camara Municipal. A mesa, para evitar der
ns. 7 e 8 a est'l defesft neutralisarn. o alcance ramamento de sangue, deliberou prudente
da que o contestante apresentou, -leuando ex_· mente não reunir-se, dando immediatamente 
trer::re. de duvida que a eleiçã? pr~sid da _pelo (no 1 o de Dezembro ) conta do facto á presiden-
1 o JUIZ de paz sB effectuou ns rgreJa matnz do c ia da provi ncia. 
Coité. O intuito do meu contendor era infamar com 

Em abono da duplicata forjada pelo 3° juiz um conf!icto sanguinolento a eleição do seu 
de paz a que re~ta, pois, unicamente é o in adversario, porquanto S. Ex. sabia que, co:r
ficle parochi do vigario do logar. M<s, por tando o Bem Conselho não menos de 70 eler
maior que seja a re~pei~abili~ade do caraet"r dos tores, úndlJ: quando o candidato c_onservado:r 
parochos, seria das mats pertgosas c"nsequen- logra~se allt 90 v.otos, sempr~ esta!·tam SOque 
cias attri buir a esses funccisnarios a SUfll"ema po i erram aproveitar ao caud1dato hberal. 
autoridade que lhes ficaria cabendo em m~ter~a A differança em favor de S. Ex. nessA cal
eleitoral, si a simples a~serção de um ~tgarw legio seria, assim, apenas de 10 votos, parcella 
pudesRe destruir a c1•edulidade l~g_al de mstru- ,1ue não alterava a maioria obtida pelo seu 
mentos como as actas de elerc;ao,, firmadas antagonista. 
pelos funccionarios civis a quem a lei investiu C . ~ d R C b 
nessa competencia. · oncezçao ~ as o.- a e-me ~gora reque-

p t · t- ' trema a sua sim rer a annullaçao dos trabalhos eleltoraes desta. os a asstm a ques ao, e ex ' - h' "de 1 , 11 
plicidade; por que temos a considerar apenas, paroc la, evl n .emen.e nu as. . 
de um lado uma eleição figuradO ante uma mesa Constam os fundamentos em que me apo~o 
composta p'elo 3o e 4o juizes de ~az e o 2° e 4° de um protesto, que a mesa, na acta respectt
immediatos-do outro, uma elercão celebrada va declara ter-se-lhe apresentado, mas que 
ante uma mesa constituida pelo f o e 2° juizes entende a não aceitar pelos pontos em que 
de paz com o 1 o e 3° immediatos. bastava. » 

v. I.- 59 
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A opportunidade desse protesto, a realidade 
da sua apresentação :i mesa eleitoral é, por
tanto, inquestionavel, o que não acontece aos 
do contestante, nenhum dos quaes consta das 
authenticas. 

As nullidades que opponho a essá eleição, e 
se acham comprovaJas nos does. ns. 13, 14, 
15, 16, 17 e 18, vêm a ser: 

1o. Não estão juramentados os 1o e 2o sup
plentes de juiz de paz, que serviam na mesa 
eleitoral. 

2'. Não se ter separado o logar onde func
cionava a mesa do recinto destinado á reu
nião da assembléa eleitoral, garantia esta de 
tal importancia que mereceu ser terminante
mente imposta na lei de 9 de Janeiro de 1881, 
art. 15, § 4'' e reg. arf. 126, § 3o. 

3o. Não houve urna fecha~Ja á chave e com 
os demais requisitos exigidos pelo decreto n. 
8213 de 13 de Agosto de 1881, art. 140; fa
zendo as suas vezes uma boceta de papelão, 
cuja tampa se sustinha sobre arestas ele arame. 

Foi deste modo infringida grosseiramente 
uma garantia essencial da sinceridade do es
crutínio, não havendo nada que o protegesse 
contra a parcialidade da mesa e seus apani
guados. 

4o. Os eleitores chamados votaram sem ex
hibir os titulas respectivos, contra o dispostQ 
na lei de 9 de Janeiro, art. 15, § 18, parte I e 
decreto de 13 de Agosto, art. 141. 

Si fossem conhecidos os eleitores que vota
ram sem titulo, a solução seria descontai-os, 
como determinou esta Camara, na legislatura 
paRsada, approvando os pareceres n. 53, sobre 
a eleição do 2" clistricto do Espírito Santo, e 
n. 126, sobre a do 1° do Piauhy. 

Tendo sido, porém, esse o procedimento ge
ral dos eleitores nes'e collegio, animados ;:>elo 
presidente, que a isso os acoroçoou, declaran
doescusada a apresentação dos titubs eleitoraes 
a consequencia é a nullidade da elr'ição. ' 

Ha neste sentido um are~to do Senado 
annullando a eleição de Nossa Senhora da Pie: 
dada dos Geraes, província de Minas, e um da 
Camara dos Deputados,adoptando o parecer n. 
78, concernente á eleição do 1° districto ness.a 
província. 
. A nullidade, portanto, da eleção do Raso é 
1rrecusavel. 

Junta Apuradora.-Em poucas linhas reba
terei o largo palavriado elo contestante contra a 
maioria dessa corporação. 
. Cifra-s6 a accusação formulada contra a 
JUnta apuradora em não ter l'lla, nas eleições 
de Massacará e Cuité,preferido as actas de elei-
9Õ:'s phantasiadas sob a presidencia dos 2° e 3o 
JUizes de paz ás de eleições regularmente pre
sididas pelo 1° juiz ele paz nessas duas locali
?ad'f\. A pedra de escandalo está em que a 
JUnta não se curvasse, de olhes fechados, ao at
testado dos Curas, fornecido sob a santidade do 
4ur-amento. O devoto que pretende fazer do 
JUramento dos parochos a ultima palavra em 
mataria eleitoral, é o mesmo que, nesta mesma 
contestação, e refer·indo-se a um dos mesmos 
V?neraveis _eccleo;iasticoq do districto, conego 
Lmo, v1garw de Santo Antonio da Gloria, de-

nuncia a existencia de vigarios que, por con
descendencia ou interesse, faltam habitual
mente á fé do seu cargo. A verd,1de é que a 
junta apuradora cumpriu dgorosamente o seu 
dever: entre duas achls firmadas pelos 2° e 3° 
juizes de paz e duas assignadas por dous 1 os 

juizes de paz, apurou estas de preferencia 
áquellas. Não podia proceder de outro modo; 
porque é velado ás juntas apuradoras conhecer 
da validade intrínseca das eleições. Entr·e actas 
duplicadas, a obsPrvancia das solemnidades ·ex
teriores e dos requisitos materiaes impostos 
pela lei, é o criterio de que dispoem essas au
toridades para discriminar e escolher. O mais 
toca á verificação de poderes. 

Tenho concluído a defesa do meu diploma; 
cabendo-me a satisfação de terminal-a e res
ponder ao arrazoado interminavel do meu con
tendor, sem cahir uma só vez no systema de 
convicios e divagaç@es em que se deleita e 
espraia o meu antagonista. 

Côrte, 24 de Fevereiro de 1885.- João elos 
Reis de Souzy, Dantas Filho. 

Posta á margem a rhetoric::t, de que tanto 
abusou a impugnação otferecida pelo candidato 
diplomado, cingir-me-ei exclusivamente ao 
exame dos pontos essenciaes das differentes 
e1eiçõe5, segundo a ordem já seguida, adian
do para a discussão oral a materia secun
dari~ .• 

Collegio do Pombal-.Arguiu o deputado 
eleito, Barão de Geremoabo, de nulla esta 
eleição, por não ter sido a acta transci"ipta 
no livro de notas do tabellião, immediata
mente depois do proce'!so eleitoral, corno 
preceituam os arts. 15, § 20 e 149, § 4° da lei 
n. 3029 e regulamento eleitoral de 13 de Agos
to de 1881. 

Em apoio de sua alleg:ação, narrou os factos 
taes quaes se passaram no dia da eleição, desde. 
que a mesa evadiu-se sem fazer transcrever a 
acta, até que obteve-se no dia 3 de Dezembro a 
certidão narrativa (que foi datada de 2) da 
votação de ambos os candiJatos. 

Pareceu ao candidato diplomado que tudo 
isso era art3facto do espírito partidario, sempt·e 
disposto ao s:tcrificio da verdade em proveito do 
interesse político, e por isso affirmou que não 
foram adcluzidas provas sufficientes da princi
pal arguição, a falta da immediata transcripção 
da acta. 

Não ha novidade neste modo de argumentar, 
de que sempre se soccorre quem está con
vencido da existencia do facto, mas conhece 
de sobra a difficuldade da pt·ova. 

Novidade encontro eu na ingenuidade com 
que o candidato diplomado "deprehende ela au
thentica, pela ordem intimada pelo pre~iclente· 
da mesa «ao notaria, que a acta foi transcripta 
no livro de notas immediatamente depois do 
prcces3o ele i tora!». 

Este modo de raciocinar, ao inverso de todos 
bastou-lhe para dar-se. por victorioso em rela
ção á eleição do Pombal. Da ordem intima·Ia ao· 
notaria deprehendeu que a acta foi transcripta, 
ao passo que com o commum dos mortaes sue
cederia o contrario ; da acta transcripta de--
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prehenderia que houve ordem para a tran
scripção. 

O candidato diplomado dá por executada a 
ordem apenas expedida, no dizer da acta ; vou 
mostrar-lhe, porém, com o documento sob n. 1 
que não houve ordem, nem, portanto, cumpri
mento della. 

O documento é uma certidão do proprio 
-tabellião João Bonifacio Ferreira, que certi-
-fica: 

1°, ter lançado em ~notas. a a c ta da elei
ção no dia 2 de Dezembro em cas1. do te
nente-coronel Antonio Soares Monte Santo, 
para onde foi conduzido ou chamado; 2°, que, 
findo o lançamento, entregou o livro das actas 
ao secretario da Camara; 3°, que não deu a 
-certidão pedida no dia 2, por não lhe ter sido 
ainda entregue a acta, tendo i lo no mesmo dia 
para a casa do tenente-coronel Mont~ Santo, 
donde remetteu a certidão narrativa e voltou 
no dia 3. >) 

Parece que este documento far. a prova plena 
quo exige o candidato diplomado, e, portanto, 
-determina a nullidade da eleição do Pombal. 

Collegio de Geremoabo. - Para destruir· 
quanto foi allegado contra a eleição fraudu
le:att da parochia de S João Baptista de Ge
remoabo, invoca o candidato diplomado em seu 
apoio a respectiva authentic"'· Realmente ne
nhum vicio encontra-se neste documento, re
digido com artística correcção. porque é da 
naturez'L da fraude revestir sempre a fórma 
mais p61"feita ; mas ao can .ti dato diplomado não 
não póde s·'rvir elle de escudo contra as accu
sações adversas, porque o producto da fraude 
não pó' :e ser offerecido como prova contra a 
existencia da fraude, sem estabelecer-se um 
·circulo vicioso. 

Disse o deputado. eleito, Barão de Ge!'emoabo, 
a respeito deste collegio: 1o, que a mesa não 
constituiu-sfl, nem na vespera, nem no dia da 
eleição, surgindo nesse dia ás 11 horas, na 
casa da Camara, já organizaia e pocedendo-se 
immediatamente á cham~da; 2o, que, não foi 
aceito seu fiscal, o alferes Porfirio da Costa 
Borges, sendo substituído por Manoel Pedro 
de Souza Calaça, seu inimigo pessoal e polí
tico; 3°, que, havendo protAstado contra taes 
tropeli"s o fiscal recusado, não lhe foi aceito o 
protesto pela mesa; 4o, que não se transcreveu 
a acta no livro de notas do tabellião, logo apó; 
.a eleição; 5°, que a mesa recusou o traslado da 
acta ; 6o, que o resultado real da eleição foi o 
seguinte: Dantas Filho, 48 votos, Barão de Ge
,remoabo 16, ao passo que a acta, segundo as 
notici8s por elle recebidas, resa va: Dantas 
Filho 61, Barão de Geremoaboi5. 

Em sua impugnação o candidatq diplomado 
soccorre-se sempre da authentica, doudejando 
.no circulo vicioso, do qual não póde affastar-se. 

E' assim que diz elle: 
« A primeira, a segunda e a quarta affirma

ções são desmentidas pela authentica e tem 
por si apenas a palavra de meu oppugnador. 
As outras duas são puras allegações sem fun
-damento documental. >) 

Eis ahi ; argue-se a authentica de ence!'ral' 

falsidades e esta grave accusação se p!'etende 
refutar com a propria authentica ! 

Depois de affirmar que as allrgações do 
deputado eleito, Barão de Geremoabo, são des
'titaidas de fundamento documental, passa o 
c1ndilato diploma lo a examinar um por um 
os documentos por aquelle barão offerecidos, 
dando tnccos á intelligencia para arrancar-lhes 
a força probatoria. 

Não querendo alongar demasiado este traba
lho, adio para a discussão oral a analyse da 
impugnação opposta a cala um destes docu
mentes, aliás . exhibidos por demais, pois o 

· vicio capital, que inquina de nullidade esta 
eleição e que se acha plenamente provado e 
até confessado pelo candidc>to diplomado, ó a 
substituição do fiscal apt·esentado pelo candi
dato conservador. Delle é que derivam todos 
os outros. Foi por não ter sido admittido o 
fiscal do deputado eleito, que deixou-se de 
organizar mesa; que fól'am recusados os pro
testos ; que não foi lavrada e transcripta a 
acta ; que, finalmente, augmentou-se para 61 
votos a votação do candid-:tto diplomado, que 
tinha sido de 48. 

Que ge'nero de prova ha de oppor-se a uma 
acta falsa, feita cum todo o rigor nas formali
dades, sem annunciar em seu contexto a 
menor irregnlaridade '! 

Quer o candidato diplomado que se apre
sentem declarações dos proprios m'lsarios, que 
commettem o c1·ime; do tabellião, que os auxi
lia e se occulta para não dar certidão ; dos 
el.eitores partidistas da mesa f;;cciosa e das 
autoridades com quem esta procede de aecô!'dJ ~ 

Só por desconhecimentos d<Js princípios que 
regem a materia, pó.Je-se exigir p1·ov.L provada 
em taes circnmstancia'l. A fmude, o dolo e 
a simulação, provam-se por qualquer meio, 
desrle o documento até ao indicio ou à conw 
jectura; nosso direito escripto assim o per
mitte, tanto no civel como no commercial. 

A doutrina está consignada na Ord. L . 3o 
Tit. 59, que se insl!reve: «Das provas que se 
devem fazer por escriptura publica. » 

No seu § 2b está decl'etado que o « engano e 
a simulação se possa provar por testemunhas, 
porque o engano semp1·e se faz eneobertamente 
e,portanto,não se poderia provar pol' escriptura 
publica.)) 

Longe de encontrar obstaculos em nosso di
reito, o desfazimento do dolo, da fraude e da 
simulação, é tão favorecido que podem estes se!' 
provados, não só por testemunhas, como por 
conjectu!'aS concludentes e presumpções juris 
et de jure. E' esta a doutrina ensinada por 
Silva, Nollasco, Guerreiro, Corl'eia Telles, Coe
lho da Rocha e toda a tul'!"ente de praxistas por
tuguezes e nacionaeq, 

Nem se po leria deixa!' de admittil' todo ge
nero'de provas sobre a simulação, a fraude e o 
dolo, como se Rdmitte contl'a a violencia, o 
erro, a causa illicita e todos os factos >~obre os 
quaes seria impossível a parte obter provas por 
escl'ipto, porque, além desta razão, viciando, 
como viciam radicalment~ os actos e conven
ções, ó preciso que, antes de tudo, se conheça 
a verdade que elles occultaram em prejuízo da 
parte e muitas vezes do interesse publico. 
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( Zachariaa,Direito -Civil Francez. t. 3° §§ 598 
e 5911 ). 

Esta necessidade imprescindível da prova 
testemuahal e ind cial ou circumstancial, ainda 
mÍiis se ju>tifica, si considerar-se que os actos 
ou contractos fraudulentos não são aetos ou 
contractoa propriamentA, porque lhes falta a 
substancia; colorem habent, snbstantiam vero 
nullam. 

E' o que acontece ás actas simuladas de G8-
remoabo, Santo Antonio do Gloria e outras do 
9o diatricto eleitoral da Bahia : colorem ha
bent, substanteam vero nullam 

Applicados estes sãos princípios á mater·ia 
eleitoral, é obvio que no examB aprofundado de 
qualquer eleição não deve se1· des ;JI"ezado ele
mento algum de prova, e que, tratando-se d3 
dissipar as sombras, com que costuma envol
ver-se a fraude, os indícios, as circumstancies, 
as conj9cturas, as pr·esumpções, são raios lu
minosos que proj e c tam deslumbrante clari
dade. 

Exigir, portanto, com tão serio entono, como 
o fez o <·andidato di!Jlomarlo, que as allegaçõ~s 
do deputado eleito, Barão de Geremoabo, te
nham fundamento documental ó violentar ao 
mesmo tempo leis moraes e jurídicas. 

No di•tricto que o canclilato diplomado dis
puta ao Barão de Geremoabo são conhecidas e 
usadas todas as artimanh 1s, t~ica<, tretas 
e chicanas eleitoraes; a victoria aos can
didatos liberaes é sempre obtida pela inter
venção inclebita elas autorida ies e elo governo, 
e pelo emprego dos meioB adRquar!r:is p:-1ra co'r
rigir o erro ou o descvJdo dos eleitor<'S. 

Só não consta que se tenha substituído folha 
ele aG.thentica, como no 2° districto do Piauhy ; 
tudo mais encontrará precedAntes nesse afa
mado districto, que teve a gloria de ser o pri
meiro no Imperio, que substituiu os fiscaes 
nomea los pelo candidato conservador por ini
migos pessoaes e politicos deste para zelar-lhe 
os int,resses e os votos ! 

Esta novidade deu-se pela primeit·a vez em 
1881 na eleição do colleí5io do Pombal, onde 
tendo os amig-os do cleput~.do eleito, Barão ele 
Geremoabo, nomeado um fisc ·-1. a mesa. decla
rou que já havia sido otfereci lo e aceito como 
fiscal do me<mo can:lidato o vigario Ricardo 
Borges, chef,3 liberal da localidade e inimigo 
pessoal daquell8 a quem fingia representar. 
Teve logar o escandalo no dia 30 de Outubro 
por occHsião ele formrtr-se a mesa, que t'nha de 
servir na eleição do dia seguinte : e,como clelle 
tivesse cnnhecimento o Barão do GAremoabo no 
mesmo dia, por estar na villa ele Itapicurú, a 
poucas leguas de distancia, teve tPmpo de 
expedi!· um portador com energica reclamação 
escripta, que foi apresentada á mesa em 31, 
sem que, entretanto, merecesse ser mencio-
nada na acta. · 

Passou-se tudo na melhor harmonia, a 
julgar pelo que nisse a acta. 

· Referindo o facto declarou a 2a commissão 
de inquerito no parecer n. 57, de 5 ele Janeiro 
de 1882 « que a acta da parochia do Pombal 
era muito suspeita de ft•aucle, e, deiltando de 
apurai-a, mandou que o juiz de direito da co
marca de· ltapicurú, averiguadas as irregu~a-

ricl3des attribuidas ao procedimento da mesa 
eleitor rl, lhe applicasse as penas da lei.» 

Até hoje nada se averiguou, e a impunidade 
ela mesa elo Pombal animou agora a~ de G<"re
moabo e Santo Antonio da Gloria a commet
'terem o mesmo attentaclo. 

Certo de que repetir-se-ia o abuso e não 
tendo meio de evitai-o em mesas eleitoraes, 
unanimemente adversas e refractarias á obs;r
vancia da lei, lembrou-se o depu ta· lo e lei to, 
Barão de Get•emoabo, de publicar pela imprensa 
os nomes de seus :fiscaes em todas a.s par~chias 
do distric'o, afim de ver si por tal meio im
pedia reinciclencia do escandalo, conseguindo 
que a eleição corresse regularmente fiscali
sacla. 

C<>m effeito na Gazeta da Bahia de i9. ele No
vembro fez inserir a lista de seus fi;;car"B, sendo 
o da parJchia de S. João Baptista de Gere,uoa
bo o alferes Porfirio da Costa Borges. 

Pareceu a todos na província ser esta uma 
excellente precaução, e á ninguem acudiu, nem 
podia acudir a suspP-ita de haver o Barão de 
Geremoabo fõito a publicação com fim precon
Crébido e lat •nte de trocar os fis<Jaes para arguir 
ele nullas as eleições das freguezias em que 
não tivesse maioria. 

Poiq bem; o que ninguem suppoz ou pensou, 
affirmou-o com a maior impavid<"Z o candidato 
diplomado, que, habitua lo sem duvi .la a julgar 
os outros por· si, não hesitará, quando fàr ne
cPssario, diante ele taes meios para registrar 
victoria, como a de fo :ie Dezembro de 1884, 
qu~ o trouxe a esta c amara na qualidade de 
usUI'pador <ie di~lorna alheio. 

«E' curioso este genero ele prova, diz o can
didato diplom,do, referindo-se á publicação da 
!iJta dos fi<caes. Si vingasse o precedente com 
um aresto da camara.que auceit11sse essa especie 
de documentos, não haveria mais eleição que 
re'sistisse á manha da cabala. Cada candidato, 
em relação aol collegios onde receiasse der
rota, teria a cautela ele annrrnciar previamente 
como fiscaes r·crtos e determinados nomes, que 
no difl a, eleição seriam substi uiclo< por outros. 
Si o revez se verificasse, o candidato mfll sue
cedido, com o jornal de seu annuncio em punho, 
viria estabelec"Jr a prova de que as mesas des
ses collegios lhe tinham recusado admissão aos 
seus fiscaes. l> 

Bem se ve que quem escrever1 estas linhas 
não conhece praticamente o procr sso eleitoral; 
ao contrario, teria a !vertido que, verificada a 
grAtuita hypothe:oe que figuron, os segundos 
fiscaes teriam de ser nomeados ou pelo proprio 
candidato que houvesse public>'do a lista, ou 
por ee11s amiges politicos da loc·,lidade, que 
assim assumiriam a respons rbiliclacle do acto. 
Em ambos os casos cessaria a razão da qu,ixa, 
não provado o acto ser imp11tado aos adversa
rios, como aconteceu em Geremoabo e Santo 
Anton·o da Gloria. No primeiro,dflstes collegios 
a apresentação foi feita por eleitores, que a 
acta não menciona, e que tiveram pejo de 
affrontar a luz da publicidade. No segundo, 
houve mais despejo e desembaraço, como ver
se-ha no perioclo seguin'te : Nos debates apre
ciarei com v~gar a analyse aos documentos 
feita pelo candidato diplomado. 
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Santo Antonio da Gloria.- Neste collegio 
foi igualmente recusado o fiscal nomeado pelo 
Barão de Geremoabo, sendo substituído por 
outro apresentado pelo chefe liberal da paro
chia, tenente-coronel José Alves Nogueira e de 
nome Januario Francisco do Nascimento, por 
occasião da organizetção ela mesa. 

Cabem aqui as mesma> refl'lxões acima addu
zidas em relação ao collegio de Geremoabo. 

A recusa e substituição forçada de um fiscal 
é facto de summa gravidade, que inquina de 
vicio lethal qualquer eleição. 

Em Santo AntoniO da Gloria haviam de lançar 
mão cles1e vergonhoso recurso, porque era 
assim necesario para fazer votar na acta todus 
os eleitores da freguezia,em numet·o de 80, sem 
excepção de um só. 

Como consegu1riam exhibir phenomeno desta 
ordem, si na mesa tiv sse assento o fiscal do 
candidato opposicionista ? 

Não podia tambem a mesa realizar o seu pro
jacto de fazer votar to lo-< os ausentes, se apu
rasse as cedulas em presença elos eleitores, e 
por isso retiroa-se muito a tempo e foi concllllir 
seus tr" balhos onde bem lhe pareceu. O mais 
que se seguia excede as raias da credibilidade. 

Presidente da mesa, mesario, o falso fiscal 
(do Ba1·ão de Geremoabo) e o verdadeiro (co
nego Ll.uo) do candidato diplomado recebem 
cartas do capitão Herculano da Costa Borges 
iudagando do resultado da eleição e respondem 
todos-una voce-que i~noram a votação do 
candidato governista, Dantas Filho, sabendo 
entretanto dons drlles que o Barão de Geremoa
bo havia obtido 10 votos. 

Até o proprio fiscn.l do candidato diplomado 
ignorava sua votação ! E esse fiscal não era um 
camponio boçal, desconfiado do alcance da cu
riosidade do capitão Borges; mas um sacerdote, 
vigario da fr·eguezia, o conego Liuo Martyr de 
S. José Ferreira! 

O can lidato diplomado não po:lendo resistir 
á evid•mcia da fraurle, desde que leu as cartas 
alludidas, juntas á contestação sob ns. 13, 14-
i5 e 16, tenta explicai-as por maneira curiosa e 
original nos seguintes termos: 

"E' preciso desconhecer a desconfiança pro
fundíssima que entre as popnlaçõrs do interior 
separa s membros de parcialidades diversas para 
não ver nes~as respostas urna simples escusa, 
inspir>tda pela suspeita, pela falta de confiança 
na boa fé dos interrogantes. » 

·De maneira que, no entender do candidato 
diplomado, deve-se occLtltar a verdade sempre 
que se suspeite ou clesc·•nfie da boa fé de quem 
deseja conhecei-a. Eis ahi a razão porque os 
mesarios e os dous fiscaes recusaram divulgar 
o numero de votos que teve o· candidato diplo · 
macio. Eis a versão deste. 

Outros acreditam que os pobres hómens não 
responderam, porque na realidade nada sabião, 
por não se achar ainda assentado qual o numero 
de votos que d.wia caber ao candidado· gover
nista. Só no dia seguintA, depois de recebidas 
novas recommendações, foi que resolveu-se en
cher a casa, ou abarrotar o nome do candidato 
diplomado com a votação do> eleitores presen
tes e dos ausentes, por cautela, para o caso de 
quebras. 

Além.do documento n. 17 da contestação, o 
qual prova a falta de com;,arecimento do eleitor. 
Francisco Gemin:auo dos Passos, junto a decla
ração sob n. 2, no que1l declaram cinco eleito
res não haverem comparecido a eleição, sendo 
portanto bolsas as assignaturas que lhes são 
attribuidas. 

Junta-se igualmente o documento sob. n. 3, 
que é um protesto as-ignado por dez eleitores e 
que por eqaivoco detxou de ser unido a con
testação. 

Na euthusiastica defeza desta eleição não es
queceu-se o c>~ndidato diplomado de seu argu
mento predilecto, clerivudo da fo1·ça probante 
do «instrumento publico dos trabalhos eleito
ras'.» Esta coartad". já ficou acima liquidada, 
quando tratei da eleição de Geremoabo. 

Em resumo: 
A eleioão de Santo Antonio da Gloria não 

pôde deixar de ser aunullada, por fraude e si
mulação: 1 '', porque foi recusado pela mesa o 
fi~cal nomeado por diôclaração escripta do Ba
rão de Geremoabo, sendo substituído per outrv 
offerecido pelo chefe liberal dP. localidode, te
nente-coronel José Alves Nogaeira: 2o, por
que figuraram como tendo comparecido e vo
tado os oitenta eleitores da parochia, sem 
excepção de um só , apesar da grande ex
tensão do territol'io da freguRzia, dos máOI! 
caminhos, da secca, das molestias, e tantas 
outras causas que arredam da urna certo 
numero de eleitores em todas as fre
guezias; 3o, por não ter havido apnração das 
cedulas,como provam as cartas de doas mesarios 
e dos àous fiscaes (verdadeiro e falso), ms quaes 
todos elles dizem ignorm· o resultado da eleição 
e especialmente o namero de votos obtidos pelo 
candidato govern:sta. 

Parochia do Coité.-E' insigne o desplante 
com que o pretendente diplomado preconisa a 
duplicata que fez neste collegi >, quando deve 
ter consciencia da sua nullidacle. por ser clan
destina e falsa, seu lo datada do f o de Dezembro, 
mas arranjada muito posteriormente. 

A verdadeira e unica eleição feita nesta fre
guezia foi presidida pelo terceiro jaiz ele paz, 
tendo o barão de Geremoabo obtirlo 39 votos. 

Pergunbr-se-á qual a razão porque tendo 
os 1° e 2° juizes de paz provavelmente maioria 
na mesa, deixou o candidato diplnmado de fazer 
eleição regular, consentindo que o terceiro juiz 
de paz a fizesse sem reclamação ou protesto de 
pessoa alguma. 

A explicação é facil e toda em abono da sa
gacidade do candidato diplomado ou de quem 
o dirigiu na eampanha eleitOral. Eil-a: tendo 
o deputado eleito, b•rão de Ger;Jmoallo, maioria 
no eleitorado do Coité, e não convindo isso aos 
interesses do candidato governista, foi mister 
procurar um meio de irtutilisal-a. 

Si a mesa fosse unanimemente governista, 
recorria-se ao expediente empregado em Gere
moabo e Santo Antonio da Gloda, recusando-se 
o fiscal conservador e substituindo-o por um 
apaniguado, e então seguir-se-ia tudo em mar 
de rosas ; mas nesta freguezia o caso era di
verso, porque a opposição tinha dous membros 
na mesa, o 3° jui?. de paz e o 2o immediato, que 
fiscalisariam o procedimento da maioria. Era 
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mister, portanto, descobrir o meio de aprovei
tar a minoria do ebitorado, que era favoravel, 
sacrificando a maioria, que era contraria. 

Chamou- se a postos o congresso dos galopins 
e chefes d~ cabala, encanecidos nas artimanhas 
e mestres d 1 nugas eleitoraes, e depois de se
rias e meditadas conferencia,, em que offere
ceram-se e Ruggeriram- se varios alvitres,adop
tou-se, afinal, a idéa da duplicata, porque esta 
reuniria todas as condições exigidas, o aprovei
tamento da minoria com sacrifício completo da 
maioria, perante a junta apuradora. 

O plano foi executado. A opposição, não 
vendo cheg tr os 1° e o 2' juizes de paz até 2 
horas da tarJe, organizou mesa no consistol'io 
da matriz, presidida pelo 3' juiz de paz e com
posta ainda do 4° juiz de paz, um eleitor, 2' 
e 4o imme liatos, e pro~edeu á eleição, que deu 
ao Barão de Geremoabo 39 votos. Era o que se 
queria. 

Sabendo o 1° juiz de paz da eleição do 3° 
juiz de paz, ananjou uma acta clandrestina, fi
gurando ter havido eleição no dia 1° de De
zembro, na qual foram votados o Dr. Dantas 
Filho com 30 votos e o Barão de Geremoabo 
com 3, para fingir que compareceram a esta 
farça eleitores amigos do barão. 

Estava preparado o material para a junta 
apuradot·a, que bem o aproveitou, preferindo a 
eleição clandtJstina á unica, real e legitima, 
que houve na. parochia elo Coité, como attestou 
in firle parochi o Rvm. viga rio Vicente Va
lentim ela Cunha, alheio a ambos os partidos, e 
que nem eleitor quiz ser. 

E' evidente que, em conjuncturas taes, a pri
meit·a cousa a indagar é a quem aproveita o 
abuso ou a violação ela lei, porque é este o mais 
seguro cri te rio para cheg-ar-se ao conheci
mento ela vercla I e. Pois bem; não se póde con
testar que só o caniiclato diplomado tirou van
tagem ela duplicat>l elo Coité, como já expliquei, 
porque, apezar ele clandestina e ele contar 
menor numero de eleitores, foi preferi la na 
apuração, dl-lsprezarl.a a verdadeira eleição, á 
que concorreu maior numer,J de eleitores. 

Si o processo ele i toeal houvesse corrido re
gularment~, votando todos os eleitores pe
rante uma só mesa, o resultado elo pleito seria: 
Barão de Geremoabo 39 votos, Dantaq Filho 33, 
o que bastava para dissipar as esperanças e os 
sonhos doirados elo can !ida to governista. 

Entretanto, o canclicltto diplomado attribue a 
fraudo ~o deput·-1do eleito, Barão ele Geremoabo, 
vilmente espoliado dos votos que lhe confe
riram mais de 150 eleitores, e que ntmhum 
interesse tinha em promover duplicata, achan
do-se em mainria n t parochia do Coité. Quem 
lucrou com ella foi somente o candidato diplo
mado, arredando da apuração os 39 votos ob
tidos pelo Barão de Geremoabo, e sufficienteR 
para supplanta.rem a ridícula maioria de 24 
votos, Hrranjada pela juntct apuradora. 

J ulgad~ a duplicata elo 1° juiz de paz á 
luz da razão e do bom senso, é claro que não 
pode deixar de ser conclemn'lda como falsa e 
clandestina. O pro~rio juiz de paz, que a pre
'sidiu, conversctndo com amigos seus, no La
garto, Buquim e outros legares da provincia 
de Sergipe, confessou que essa eleição tinha 

sido feita em casa, como vê-se dos documentos 
ji unidos a contestação e da carta .que junta-se 
agora sob n. 4, da lettra e punho do major 
Semeão ela Fonseca Doria, patrão do 1° juiz 
ele paz elo Coité, que é seu tropeiro, como se 
acha provado e corrobora-se com os documen
tos ns. 5 e 6. 

O candidato diplomado juntou uma justifica
ção feita no Lagarto, menos para debilitar a 
que foi exhibicla pelo deputado eleito em sua 
contestação, do que para contostar que o 1° 
juiz ele paz seja tropeiro do major Semeão ela 
Fonseca Doria. Com effeito, para provar que a 
eleição elo -1° juiz ele paz foi celebrada na ma
'triz do Coité. não se iria proceder a justificações 
na provincia de Sergipe ; o que agastou o ho-

. mem foi ser qualificado ele tropeit·o, que re~l
mente o é, tendo entretanto, vergonb.a ele sua 
profissão, aliás honesta, quando devia pejar-se 
das alicantinas que~ pratica por ordem superior. 

Outra justificação foi feita no Bom Conselho 
para provar que a eleição elo 1° juiz ele paz elo 
Coité sahiu pura e virgem das urnas na matriz 
elo Coité. E provou-se com tres testemunhas, 
que juraram perante o juiz municip«l elo Bom 
Conselho, que é, seja dito de passagem, filho 
do celehre vigario Ricardo Borges, o faho fis
cal elo barão de Geremoabo na eleição de 1881, 
ele que já tratei. 

Tod1s estas testemunhas, tanto as que cle
pur.eram no Lagarto, como as inqueridas em 
Bom Conselho, sabem mtis, mu to mais elo 
que o virtuoso viga rio da freguezia, que reside 
ao pé ela matriz e que attestou in flrie parochi 
não ter havido na igrej·" outra eleição além ela 
elo 3° juiz de paz. Por minha parte dou müs 
valor :10 testemunho elo vigario elo que aos de
poimentos ele individues apennaclos para jurar 
de s1ene apropria aquillo que nnnca viram e 
ele que só ouviram fallar quando foram inclus
triaclos para comparecer em juizo. A illustre 
commissão avaliará elas razões pró e contra 
aclcluziclas e ha ele concluir fJrçosamente pela 
validade ela eleição pt·esiclicla pelo 3' juiz ele 
paz : 1°, porque FÓ ao can:lídato diplomado 
interassava a duplicata, naturalmente aconse
lhada por quem dirigiu a elqição elo go distrieto ; 
2°, porque o testemunho autorizado elo vigario 
é sufficiente para provar que o primeiro juiz ele 
paz não fez eleição na matriz ; 3 ', pnrque 
foi o proprio 1. 0 juiz ele paz qu8m em conversa 
com diversos amigos revPlou que a sua eleição 
fora feita sem incommodo em casa particula.r. 

Massa.cará (Cumbe) .-Vem de molde para 
esta eleição as considerações feitas acerca da 
elo Coité. Nenhum intet·ASS1 tinha o deputado 
eleito, BJrão ele Geremo' bo, em promover du
plicata, quando ·é c1rto que contava em seu 
favor maioria elo el 'Ítoraclo, segundo verifica-se 
das eleições havidas, obt~nclo o candidato diplo
mado 11 votos na >'Ua clanclestin1 e falsa dupli
cata, e o Barão ele Geremoabo 16 na Pleição 
unica e verdadeira que hottve, presidida pelo 
2' juiz de paz na respectiva matriz, como attes
ta o reverendo vigario, e certifica o PScrivão de 
paz nos documentos ns. 21 e 25 juntos a con
testação. 

Dias depois appareceu nf\. freguezia do Cumbe 
o juiz de direito de Geremoab0,Napoleão Si-



• 
Sessão orn 20 de 1iarço de 1885 471 

mães ele Oliveira, que, de accôrclo com outros 
in di'' id uos, dotados igualmente de consciencia 
elastica, fabricou a falsa eleição, que :figura 
presidida p lo 1 o juiz de paz, dizendo que era 
para salvar o candidato diplomado, quB sem 
ella tinha tres votos menos do que o Barão ele 
Geremoabo purque, em tal caso, seria contada e 
apurada a eleição presidida pelo segundo juiz de 
paz. Mas, como a eleição estava lançada no livro 
de notas do respectivo escrivão, e este já havia 
passado a cel'Lidão sob o n. 22, de que acima 
fallei, :figurava uma justificação requerida 
pelo escrivão.para provar que foi obrigado pelo 
tenente-coronel Arsenio Dias Guimarães e ou
tros a lançar em c, sa deste no seu livro de 
notas uma eleição feita pelo mesmo coronel e 
seus amigos na noite antecedente. 

Eis até onde foi a prova do candidato diplo
mado; uma triste justificação em que uma só 
das testemunhas refere a fabula por tel-a ou
vido do proprio escrivão. 

Em facil entretanto ao candidato diplomado 
liquidar de medo peremptorio esta questã.o tra
zendo a presença ela commissão o livro de notas, 
em que diz-se que Pstão lançadas ambas as 
eleiçõa.~, e que se acha actualmente guardada 
pelo Sr. Dr. Pompilio, juiz ele direito da co
marca de Monte Santo. Es'e livro resolveria a 
duvida relativa á hora da eleição e por elle 
ver-se- ia qual foi a acta primeiro lançada. 

Parece, porém, que ninguem terá delle no
ticia alguma, pois, o escrivão sendo convidado 
para lavrar uma escritupra, recusou-s@, dizen:lo 
que o livro estava :findo e ia ser remottido para 
Monte Santo, quando é certo que lhe conheciam 
mais de metade das folhas em branco. 

Os doc. sob ns. 7, 8, 9 e iO esclarecem per
feitamente o proce.iimento do escrivão de paz, 
que se acha sob a violenta pressão. do> interes
sados ern fazer passar como vahJa a ver·go
nhosa dLiplic,>ta do 1° juiz de paz. 

Em resumo : A eleição do f o jaiz de pHZ foi 
obra do Dr. Napoleão, juiz de ilil'eito de Gere
moabo.para salva?" o candiato diplomado,muitos 
dias depois de\ eleição do i de Dezembro. 

Bom Conselho.-N ste collegio, tendo-se or
ganizado a mesa regularmente no dia 30 de 
Novembro, esperou-se deb1lde por ella no dia 1 
para a eleição, que por isso não teve logar, 
sen·Jo apen·'s prejudicado o deputado eleito, 
Barão de Geremoabo, que contava 91 votos pre
sentes, ao passo que o candidato governista 
sómente tinha cerca de 40. 

Foi por estarem os amigos do Barão de Ge
remoabo em grande superioridade sobre os selJS 
adverssarios, que o pcli do candidato diplomado 
reteve em sua companhia a mesa organizada 
na vespera, no intuito de frustrar, como frus
trou, a eleição. 

Sempre a fraude sob diversos aspectos. Em 
Geremoabo e Santo Antonio da Gloria, onde as 
mesa~ são unanimes, eil-a substituindo os :fis
caes para ter o direito de fazer tu-Jo mais. 

Em Coité e Ma~sacará. cedo quiz-se inutilizar 
as maiol·ias, eil-a manifestando-se por meio de 
vergonhosas duplicat,as. No Bom Conselho, 
:finalmente, ond<i a maioria era consideravel 
contra o candidnto diplomado, mas a mesa 
unanime governista, deixa d,e haver eleição 

para arrebatar.-se ao deputado eleito o diploma 
a que tem direito. 

Não havendo outro meio de tentar justificar 
o escandalo'o procedimento da mesa, lemra
ram-se de fazel-a officiar ao presidente da pro
víncia, communicando qrle não tinha havdo 
eleição por estar o Barão de G'êremoa bo com 
homens armados, dentro da villa, ameaç1rndo 
os eleitores. Quem conhece o Barão de Gere
moabo dá a semelhante caiumnia a impor
tancia que ella merece, e nem me rebaixo em 
procarar d esfazel-a. 

Sómente clü·ei que quem tinha em seu favor a 
gmnde maioria do eleitorado do Bom Conselho, 
não podia embaraçar de qualquer forma a reu
nião do collegio eleit.oral. 

A commissão sem duvida alguma ha de re
conhecer a vali lado dos 91 votos dados ao Barão 
de Geremoabo pelos eleitores do Bom Conselho, 
para q ne não tenha ganho de causa a fraude 
audaz que impediu a maRifestação dos votos 
de tão grande Numero de eleitores. E' mister 
que a fraude tenha certeza de não prevalecer; 
do contmrio, assumindo com formas ha de 
cooperar efficazmente para falsear-se o regimen 
parlamentar. 

Seja deputado quem obtiver a maioria dos 
suffragios licitamr,nte, e não qurm por sua 
fertil imaginação descobrir maior e mais va
riado arsenal de !'r' cursos ignobeis para inuti
lisar os votos dos adversarios. 

A nação quer vêr srntado's nas bancadas le
gislativas cidadãos dignos e respeitaveis por 
seu caracter, por suas virturles e principal
mente por seu acrysolado respeito ao direito 
alheio e à lei; porque sómente assim terá o 
cot·po legislativo a força moral necessaria 
para impor-se á vener·ação do paiz. 

A nação não quer entre os seus legisladores 
s~não os representantes da maioria do elei
torado, e nunca os mandatarios da força bruta 
de uma dazia de audaciosos desordeiros, ou os 
productos da habilidade engrnhosa e fecundís
sima de certos estellinatarios eleitoraes, cujo 
maior padrão de gloria consiste no registro 
constante de novas e aprimoradas fr•audes. 

A commissão dará o valor que mere
cem aos attestados das autorid>Jdes do Bom 
Conselho. Convém dizer que desde o juiz 
de direito até ao fficial de justiça são 
todas elbs creaturas que pensam, faliam e 
obr·am segando as inspirações ou os in
teresses do Dr. João dos R ais de Souza 
Dantas pai do candidato diplomado, e chefe po
li ti co do 9° districto. 

Faz-so mister tambem repetir aqui o que i? 
foi na!'rado na contestação, isto é, que o Dr. João 
Dantas, esteve presente em Bom Conselho, foi o 
general em chefo da campanha, que deLl em 
resultado o sumiço ela me'a eleitoral, da qual 
até hoje ninguem deu noticia, senão ella pro
pria no celebre officio dirigido ao presidente da 
província, declarando que não compareceu á 
casa da camara para o processo eleitoral por 
causa dos capangas armados do Barão de Gere
moabo. 

Convém notar ainda qne no Bom Conselho 
existia um forte destacamento de 30 praças de 
policia sob o commando do tenente Cova e ás 
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ordens do Dr. João Dantas. Si o Barão de Gere- A certidão não podia deixar de ser negativa 
moa h o appareceu com 50 capangas que amea- porque sup plente de juiz de paz não presta e 
cavam a t~anquil!Uade publica e assustavam a nunca prestJu juramento para servir em mesas 
mesa eleitoral, por que razão a força publica eleitoraes e só o pr<-'sta quando por vaga na 
não cumpriu seu dever, desembaraçando a villa lista dos juizes de pa~ passa a occu'par um dos 
de taes individuas Y Não o fez, diga-se a ver- logares destes. 
dade, porque a historia dos capangas é mais A allegação é, pois, fdvola e futilissima, im
uma fabub para envernizar o es~andalo. O pensada e aerea, custando a crêt· que, originaria 
Barão d3 Geremoabo e 91 eleitores e~peravam de um professor trefego, fosse perfilhada pelo 
na casa da camara p8la mesa eleitoral, que se candidato g·ovet·nista. 
havia organizado de vespera, e cujo descaminho A~ duas s"guintes bases do protesto não ca
ninguem podia prever. - recem de ser refutadas. Nem a falta de divisão 

Ora, si as causas haviam corrido regular- ou separação da mes 1. do corpo do collegio alei
mente, que neces>idade tmha o Barão de Gere- toral, nem a substancia material de que era 
moabo de capangas 'I feüa a urna, foram partfl para qualquer proce-

Sua vida e a de seus amigos não havia sido dimRnto fraudulento, que nem mesmo é allegado 
ameaçada, nenhuma desordem occorreu, houve Quanto ao ulcimo ponto do protesto, a ülta 
sempre paz e socego ; para que, pois, os ca- de exhibição dos títulos dos eleitores não se 
pangas ~ acha provado, não bastando a simples allegação 

O presidente da província da Bahia havia sem provas, pelo menos circumstanc1al e tes-
. feito recommendações muito especiaes ao f o juiz temunhal, para invalidar o que se acha meneio

de paz do Bom Conselho, como póde vêr-se do nado na acta. 
officie que lhe· dirigiu em data de 11 de No- A justificação offerecida pelo candidato di
vembro, publicado no expediente do governo, plomado não consegue o fim desejado, tendo 
no Dial'io da Bahia de 20 de Dezembro, doc. jurado nella como primeiras testemunhas o 
n. 11; mas viu-seja como respondeu o juiz de professor Pedro Ferreira Borges, que é o 
paz a taes esperançosas re •ommendações, es- motor de tudo na freguezia do Raso quanto 
condendo-se com seu~ companheiros para que póde interessar o cand1dado diploma:lo; a se
não houvssse eleição, e ficando privados do di- gunda testemunha é um eleitor que diz ter 
reito de votar mais de 120 eleitores, 91 dos votado sem titulo, e a terceira individuo resi
quaes acompanhavam o Barão de Geremoabo, e dente no Tucano, onde informou-se do que 
nelle teriam votado, como declararam em pro- passou-se no Raso pa-ra depôr como teste-
testo, si tivesse havido eleição. munh• da justificação. 

Man:lam a justiça e a moralidade que taes E' intuitivo, po s, á vista do expos·to, que 
votos sejam adjudicados ao deputado eleito não ha razão procedente para annullar-se a 
Barã~ dr' _0ere::no~bo, delles esbulhado por um~ eleição da freguezia do Raso. 
machmaçao cr1mmosa, que só por tal meio póde Junto por demats os does. ns. 12 e 13 que 
ser nulldba la, para escarmento de futuras provam estarem juramentados os juizes de paz 
tentativas com identico fim. do R~.~so, e que nas eleições ant riores têm ser-

Conceição do Raso.-Ataca 0 candidato di- vido os immeliatos Antonio Fabiano de Car
plomndo a eleição Ja freguezia do Raso, que valho e João Pa-<tor de Abreu. 
desde Dezembro passado é consLlerada nulla :· pilogo. -Tendo tido o Barão de Geremoabo 
p_elo Diario da Bahia, apenas por ter nella ob- toda a votação conservadora e cerca de 140 vo
tldo 38 votos 0 Barão de Geromoabo e 5 0 Dr. tos liberaes, dados pslo Exm. Sr. Barão do Rio 
Dantas Filho: Real, tio cio candidato diplomado, não era pos-

qom effeito, os vícios que allega são os se- sivel que este sahisse victorioso no pleito elei-
gumtes . toral. Só empregada a fraude em alta escala, 

f.o Falta de juramento dos dous immcdiat•Js como ficou demonstrado, pôde arranjar um di-
(io e 2o) que fizeram parte da mesa. ploma, c;om 24 votos de mairoia sobre o depu-

2.o Falta de grade ou divisão do recinto des- tado eleito, a quem foram arrebatados mais de 
tinado á mesa. 150 votos. 

3. o Falta de urna de madeira f echade. a chave Tamanha iniquidade não h a de ser sanccio-
tendo servido na eleiçãJ uma pequena boceta nada pela illustre za commissãs de inquerito, 
de papellão. nem pela Camal'a dos Deputados, cuja missão é 

4.o Haverem os eleitores votado sem eJ~:hibi- reconhecet· os deputados eleitos e não fabricar 
ção de titulo. rep-resentantes da nação. 

Reqnerimento.-Sendo conveniente que seja 
Quanto aos tres J"rimeiros fundamentos são presente á za cornmissão de inqnerito 0 livro 

frívolos que não _merecem centestação, sendo de notas em que foram transcriptas a verdadeira 
mesmo . de admuar que. o candidato diplo- eleição e a duplicata da freguezia de Massa
~ado, _Julgasse neeessariO o juramento dos cará (Cumbe) : 
lmmedlatos para que pudessem servir na }) Requeiro·que se requisite telegraphica
mesa eleitoral, chegando até a requerer em ~ente do presiJente da província da Bahia, 0 
seu proprio n?me e sob sua assignatura (doc. hvro de notas do escrivão de paz da frerruezia 
n. 17) ao presidente da camara municipal do de _MasAacara ou Cumbe, em que foi 0 tran
Tueano .« para man iar dar-lhe por certidão o scnpta a eleição pt·esidida pelo 2o juiz de paz 
teor do Jurarn.ento. aos supplentes do:;; juizes de tenente-coronel Arsenio Dias Guimarães e 
paz do guadr1enmo passado do 2° districto da posteriormente lança la a acta da duplic~ta 
freguezn~ do Raso. }) clandestina feih pelo fo juiz de paz, tenente-

.. 
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coronel Antonio Francisco dos Reis, afim de 
ser presente á. 2a. commissão de inquerito. )') 

Como procurador. - lnnocencio M. de 
Araujo Gjes Jt.(,aior. · 

ACTA DO DIA 21 DE *ARÇO DE 1885 

Presiàencia do 8-1·. M o1·eim de Ban·os 

A's H horas da.": manhã feih a chamada 
. acham-se presentes os Srs. : Moreira de Bar
ros, .Affonso Celso Junior, Valladares ~ Costa 
Rodr1gues, Mac-Dowell, Dias Carneiro, Silva 
Maia, Soares. Ribeiro de Menezes. Alves de 
Araujo, Carlos Peixoto, Leitão da Cnnha, Ber
nardo de Mendonça, Diogo d.e V~sco.ncel~os, 

' w ' , 

Franklin Doria, Barros Cobra, Coelho de Al-
meida, Bezama.t, Affonso Penna, Carneiro da 
Cunha. CamC<r o e Prudente de Moraes. 

Comparecem depois da chamada os Srs. : 
RodriguC!s Alves, Alcoforado Junior, Schutel, 
Mi uel Castr·o Barão do Guah , Joa uim Ta-

paro, Dôres,Humildes, Valen.ça, Picos, Jaie.õs e 
Oeiras; não a.dmittindo por improcedentes as 
arguições de nulidade articuladas contra a 
eleição de Oeiras, e verificando que a annul
lação das eleiqões das parochias de Humildes, e 
Dôres, presididas por mesas organizadas com 
m racçao man1 esta e c a1•a.s e term1nantes 
prescripções legaes, não infiue no resultado 
g~ral, visto como o desemba~gador Candido 

' expediu diploma, não perde com a deducção 
dos votos obtidos nestas pa.rochias a maioria. 
necessaria para ser considerado legitimament e 
eleito, formula. assim o seu parecer : 

1.0 Que sej Lm approvadas as eleições <lo 
Amparo, Picos, Oei.ras, Valença. e Jaicós ; 

2.0 Que seja. a.nnulla.da a eleição da parochia 
de Dôre:;, e Humildes. 

conhecido de utado o desem-
bargador. Candido Gil CasLello Branco, que fica 
com 452 votos contra J48, que recahiram no 
seu competidor. 

Sala da 1 :~o commissão de inquerito, em 2i 
de Março de 1885. - Joaquim Tavares.- J.l'l. 
Alves de Araujo.- Jose Jf m·iamz,o.- Fnzn-

z.n ia.- · , 
M ac-DoweU, vencUo quanto á parochia de 
Humildes. - Al'!:'aro C~minha, venciqo quan
to a annulacão de Humtld~s. 

vares, Delfino Cintra, enriques, Eufras~o Cor
reia., Rodrigo Silva, Augusto Fleury, Zama, 
Joaquim Pedro, Dantas Góes, Salgado, Mares 
Guia, M~ciel, Candido de Oliveira, Antonio 
Carlos e Leandro Maciel. O SR. Pu:siDENTE dá: para o dia 23 a se

Lou- guinte F .alta, com causa. participada. o Sr. 
renço de Albuquerque. 

Faltam sem causa parti~ipa.da os Srs. : Al
fredo Chaves, Araujo Pinho, Araujo Góes Jll-. . . . . 

' ' ' ·- Almeida Oliveira, Antonio de Siqueil"a, Be-
zerra. C:lvalcanti, Antonio Prado, Barão da. Leo

oldina Bulhões Bento Ramos Cruz Carlos 
Affonso, Ca~trioto, Carneiro da Rocha, Diana, 
Francisco Belisa.rio, Francisco Sodré. Felicio 
dos Santos, Ferreira de Moura., Gonçalves 
Ferreil'a, Gomes de Castro, Ilclefonso de Ar anjo, . 
José Mariano, Lacerda Werneck,Ma.rtim Fran· 
cisco, Mont'jndon, Olympio de Campos, Silva 
Mafra., Sinimbu Jumor, Sigismundo, Saty1·o 
Dias, Ulysses Vianna e Visconde <lo Souza. 
Ca1·va.lho. 

Ao meio-dia o Sr. presidente declara. não 
haver sesslo • 

O Sn. i 0 SBCI\ETARIO declarJ. não haver ex
pediente. 

E' lido e vai a imprimir para. ser votado na. 
fórma regimental, o seguinte 

PA.RECER 

N. 102-i885 

Pl'o'Oincia do Piauhy (fJ dist1'·icto) 

A ta. commissão de inquerito, depois de 
examinar a.ttentamente as actas e mais docll
mentos relath•os à eleição do i o districto do 
Piauhy, G,lle se compõe das parochias do Am-

v. I.-60 

ORDEM DO DIA 

N. 89. Reconhecendo o Dr. José Pompeu, de
puta.1o pelo 3° districto do Ceará.. 

• . econ ecen o 
pelo i:Jo de Minas Geraes. 

N. 91. Reconhecendo o Dr. J astiniano das 
Chagas. pelo 6o da. mesma provincie.. 

N. 92. Reconhecendo o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da. Luz, pelo fio da mesma provincia. 

N. 93. Reconhecendo o Dr. "Leopoldo d.1. 
Cunha, pelo 2° do Espit·ito Santo . 

N. 95. Reconhecendo o Dr. Bezerra. de :Me
nezes, pelo 3° da cõrte. 

N. 97. Reconhecendo o Dr. Altredo Camillo 
Va.ldetaro, pelo i '' da côrte. 

N. 98. Reconhecendo o conselheiro Manoel 
Antonio Duarte de Azevedo, pelo 5·> de 
S. Paulo. 

N. iOO. Reconhendo o Dr. Thomaz om· 
peu de Souza. Brazil, pelo 7r> do Ceará. 

N. 101. Reconhecendo o Dr. João dos Reis 
de Souza Dilntas Filho, peio 9° da. Bahia. 

Eleição das commissões. 

Si houver tempo: 

Discussão dos pareceres : 
N. 77 Annullando o diploma. conferido ao 

Dr. Severino Ribeiro e reconhecendo o Dr. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1415- PÃjgina 2 de 10 

474 Sessão em 2t de Março de 1885 

Itaqui,. pelo 3° distrieto do Rio Grande do 
Sul. 

N. 85. Annalla.n:lo o diploma. do Dr. Amaro 
Cavalcanti e rec~>nhecendo o Dr. Antonio 
Pinto ;lo 2> do Ceará. 

N. 94. Annullando o diploma do Barão de 
Anadia e mandando proce:ler a nova eleição. 

de Barros Pimentel e reconhecendo o Dr. José 
Luiz Coelho e Ca.mpo3, pelo 4? districto de 
Sergipe. 

N. 99. Annullando o diploma conferido ao 
Dr. Gasp:1r M. de V. Dr11mond e mandando 
procaier a nova'eleição. 

DOCUMENTOS UE ACOMPANHA~! O PARECER N. i02. 
-1885 SOBRE A ELEIÇÃO DO fo DISTRICTO DO 
PlãUHY 

·Augu.stos e dignissimos Sra. representantes 
da nação. 

A apuração das eleições do fo districto da. 
provincia do Piauby contou ao abaixo assi
gnado 480 votos, inclusive dous em separado, 
e ao Sr. desembargador Candido Gil Castello 
Branco 604, ou mais 124; 

foi formada pelos votos da parochia de Noss~ 
Senhora da Victoria de Oeiras, onde este obteve 
i39 contra 46, dados àquelle, ~·- elos da a.ro-
chia. de Nossa Senhora as ôres de herezína, 
onde o referido desembargador teve HO contra 
75 do abaixo assignado. 

Essas eleições, porém, não podem ser appro
vadas: a. 1&, porque não foi feita perante mesa 
organizada. na fórma da lei, nem conclaida no 
dia p1·oprio ; a 2&, porque não concorreu á for
mação d:1 sua mesa. nenhum dos juizes de paz 
d1 respectiva parochia, e porque foi feit11. em 
odificio situado em territorio de outra pa
roeb.i.a. 

E' c que se provará por partes, começando da 
. eleição de · 

Nossa Senhora da Victoria de Oeiras.-Em 
regra não se póde considerar feita uma. elei
çlo antes de affix1do o edital que publica. o 

, e avra a, ac;1<1gna a e e·ncerra 
a a.cta, cujas cópias authentica.s devem ser ex
pedidas aos destinatarios legaes ; é o que se 
dedaz claramente dos§§ J2 e 20 do art. 15 
combinado com o art. 20 da lei de 9 de Ja
neiro. 

Antes disso não pôd'e haver authentica, nem 
ainda a prova legal da eleição, nem por eonse
queneia eleiçio :'eit1, pois em direito o que 
nlo se prova nlo exi1te e o que nlo e%iat~ nlo 
produ1 t~ito ~· c nofl. e11e ec non apparere in 
jtrre itle• est. , 

Ora, a aet& da elei~o de O eiras diz ao . ter
minar o ~eguinte. i 

«Tendo 03 Jous mes'lrios Joaquim L~pes 
Gallo e Ivo José de Carvalho re~usado-se .a 
a.s!ignar a presente acta, sob pr:_te:!:to de 

' de suas assignatul"JS, accrescentando que os. 
trabalhos eleitoraes se haviam prolongado até 

·de· ois de 7 horas da noite un.ndo à certo 
que estes esta'Darn terminados desde as 6 horas, 
resolveram os demais membros convocar na 
fórma do§ 2o do art. 149 combinado com o§ zo 
.10 art. 1:i5 e 2=> e 3° do art. 98. todos do de
creto de i3 de A gosto de i88i, os cidadãos 
4J juiz de paz desta parochia majot" Antonio 
de Holland'a Costa. Freire e o 4° immed.i:lto te· 
n~ute·coronel Ignacio Luiz de Araujo Costa, 
para os subatituir. • 

Dahi a consequencia que para os dou~ me-
sar1os ra er1 os nao as:ngnai"em venc1 os, por 
não ter sido aceito um protesto do fiscal do 
abaho assignajo e do Dr. D3mosthenes Com-. .. . -

' . 
da mesa, foram considerados ausentes ou im pe-
didos e substituídos per outros : a acta o diz 
sem oerer. 

As palavras antes e estavam, nota as Ii.o 
tre:!ho transcripto, revelam a verdade ao pt·i
meiro lance d'olbos ~ 

· A primeira é inverosímil, po:.-que não é cu
ria.l que os dous mesarios expulsos quizessem 
declarar as razões que tinham para assigna
rem-se vencidos, antes da assignatura, e a 
segunda. é contraproducente, porque mostra 
que a maioria da. mesa considerava terminados 
os trabalhos antes de ter!l!inada a acta e po~qu~ 
nao neg~ que ossem at s, p 
este um dos easoi em que cabe a velha regra 
de direito qu.i tacet consentire videtur-. . . . . -· . 
cuja quarta foiha vai o proteato recusado, 
prova a rejeição deste, a G:!:pulsão da minoria 
da mesa e o prolongamento da. eleição até em 
t13mpo que não póde ser precind.:~. apezar dos 
§§ i e 14 do art. 15 da lei e 128 <;, i32 do regu~ 
lamP.nto de 1::3 de Agosto. 

Essa. justifica\ãO foi julgada nulla pelas jas
tiç'ls da terra., porque foi dada. peranb o presi
dente da. mesa. como.justificado, e clle assignou 
os depoimentos de duaa testem11nhas contestes 
e maiores de toda. a exeepção, sem negar a 
narração que fizeram dos factos allegados. 

Esta eleição, portanto, está inqui oa.da por 
todos os vicio& possiveis : pelo da illegaZirlade, 
resulbnte da infra.eção das disposições citadas; 
pelo da ~iolencia, tr~duz~da na e"Ipu~são esc11-

fraude, consistente nos meios empregados para 
illidir a prova da justifi.~ação judicial. 

Dores.-A eleição desta parochia e radical e 
absolutamente nulla, já pela intervenção des
temperada e escandalosa em favor da candida
tura do Sr. desembargador C. Gil, por parte 
das doas primeiras autoridades da província, 
já. pelo zelo irrrequieto do engenh··iro militar 
capitio José· Faustino da Silva,. que- é ou foia.té 
ha pouco ajudante de ordens da presidencia~ e 
que tem sido sempre· fisca.l do meamO" desembar
ga.dor, nas eleiçõe3 de Therezina. 
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Todos os juizes de par. eram eonserndores e 
todos os immediatos libera.es. Dos prim&iros, 
porém, .dous estavam impedidos, e, si .algum 
delles fosse eliminado da respectiva lista, 
ficaria senlo liberal a maioria da mesa., cousa 

are eria · : 
dasse do eleitorado, nem preferisse os recursos 
da. cabala officia.l aos meios modestos e menos 
a.ppar.atoso> da: legalidade. . 

r u torra, ca.px a:o 
José Faustino repres3ntou oito dias antes da 
eleição ( 22 de Novembro) ao presidente d:1. 
pr.ovincia, allegando que o 4° juiz de paz estava 
m:adado p:1ra. outra provincia, e provan~!o esse 
facto com uma certidão fornecida. pela compa
nhia de navegilção, d.'l. qual constava. que aquelb 
juiz ha."iia. embarcado em um doa seus vapores 
em 17 de Fevereiro << para. a cidade da Parna
hyba. .. • (D"c.umeato n. 2.) 

' dou no dia24 que informasse a Ca.m:J.ra Muni-
cipal e est:1. respondeu em 26 negando o faeto 
e affirmando o contrario. 

Apeza.r disso, no doming<~ .30, isto é. no 
mesmo dia em que devia ser organizada :.1. 

mesa eleitoral da parochi~. m~ndou .o presi-

4° juiz de paz ao 2° immediato a este, e como 
a eamara não cumpriu essa. ordem, mandou ju
ramental-o pelo chefe de policia, que certa
mente não é autoridade local., nos termos do 
art. 118 do decreto de 13 d3 Agosto. (Docu
mento n. 3.) 

Foi esse 2° immediato suggeri "1Q para 4° juiz 
de paz pelo fiscal do Sr. desembargador C. 

. Gil, aceito p~l? -preaident~, e ju:amentado pelo 

peitos pessoaes e intrigas púeris, fizeram du
v~dosa a victoria do seu proprio partido em um 
di;;tricto, onde tinha maioria. por adio a. um 
correligionario de quem todos foram amigos e 
qu~ nem siquer foi candidato. 

t ·,.. .... -

pulsos da. mesa eleitoral de Oeiras, o Sr. Lo
pes Ga.llo, e entre os que forneeeram ao pre
sidente pt•ovas poathumas da mudança do 4° 
JUlZ e paz as ores, o <!Onego omaz e 
Moraes Rego ; assim como o protesto do capi· 
tão Salustia.no Campos, assignado pelo Dr. D&
mostb.enes, republicano e irmão do presidente 
da mesa, que recusou fazer men~ão do mesmo 
protesto. 

E' uma· histori& longa, que não :ficaria. bem 
nos annaes da casa. 

o abaixo assignado poderia., alem dessas 
oppor outras allegações contra p ·rte da vota:~ão . -, . 
neceasario a.rticulal-a.s para fundar sua. in
tenção, e tendo de comoa.ter um adversario, 
ue offerece rl. rimeira vista uma differen a 

de mail3 de 100 votos em seu f.tvor, não deve 
descer a minudencias, para não amesquinhar 
o debate. 

I 

vavel que não fique sem companheiro: deixa-sa 
isso ao seo arbitrio. 

Apuração.-Do exposto conclue-se que, em 
face dos arts. 18 da lei e 177 do regulamento, 
a junta. a}lura.dora não devia ter contado os 
vetos da~ duas eleições em questão nem, por 
consequencia, expedido ao Sx-. desembargador 
C. Gil um diploma, que não carece de ser an
nullado, porque foi radicalmente nullo, nem . . . 

ha'óere titult'm, quam.ltabere -uitiosum . ., 
A juntn., porém, devemos crel-o, procedeu 

de boa fé e teve uma descul a-o decreto de 17 
e ovem ro e , que, uaurpa.n o a 1'1-

buições legislativas e affrontando prohibições 
eXiJ't"essas do legislador, veiu perturbar o sys
tema coherente e logico da nova reforma, gra
ças ao prestigio do primeiro po.ier constitu
cional. de que, a.peze.r da constituição, goza o 
e:tecutivo entre nós, com sciencia e pa.ciencia 
dos outros poderes. som exceptuar o proprio 
p~rlamanto e a opinião. 

A lei da 9 do Janeiro e o dec1·eto de i3 de 
Agosto dividiram as nu1\ida..ie".\ el~i\ora.es em 
extrinsece.s e intriusecat~, conferindo o conhe
cimento do.s pl'imeire.s as juntas S.flUt'adorcu, 
comp sta.a do~ mais competente-; para informar 
sobr<J a.s questões de f~tcto e presididas por ma
gistrados legistas, o reservando ns seg11nclas o 
conhecimento do poder verificador. 

ss1m, e r os a apur.: o os os 
eleições nutlas, conforme o § i.2 do art. i5. 
comb.com o pr. -do art. i8 l~i e com o art. i77 
·do reg .• o diploma. expedido era val.do e a. sua. 
annulação poaterior, decretada na verüicaçio 
dos poderes, imports.va. .a :nnullação de todas 
as -eleições do respectivo districto e :por conse
quencia.·a necessida:le de novas, nos te-rmos do 
a i-t. tO da 1 ei. 

O Decreto de f7 de Novembro invertea tudo 
isso e não e possiv-el e:s:ecota.r- .. ~disposição 
-deste artigo sem primeiro declarM.uullo-e.irrito 
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o mesmo decreto, como pôde e deve fazer 
quanto antes o poder legislativo. 

E nem se invoque o parecer, que o precedeu, 
do conselho de estado,que não foi consultado so
bre a preliminar essencial da incompetencia. do 

, . 
reduz à fórma do jus constit·uwm idéas, que 
lhe foram propostas como ideal do jus consti
tuendum. 

or tudo 1ssso e pe o mais, que verb~t.lmente 
exporá, julga o abaixo assignado que, d~scon
tados os votos das elei((ões nullas das paroeh.ia.s 
de Nossa. Senhot•a. da Victoria de Oeiras e de 
Nossa Senhora. das Dôres da. Therezina., deve 
ser reconhecido deputado pelo mesmo districto, 
apesar do diploma do Sr. desembargador Gil, de 
cujo protesto consta que a junta. apuradora o 
expediu suppondo-s3 obrigada. a a.pural·os pelo 
de~reto exorbita.ntP. e inexequive! de 1.7 de No-

Venho contrariar a eonstestação offerecida 
pelo Sr. Dr. Antonio Coelho Rojrignes, á 
minha eleição de deputado á Assembléa 
Geral Legisla.tva, pelo f o districto da provineia. 
do Piauhy. · 

Começa. o contestante reconhecendo, que 
a "minha eleição tem· sobre a delle i24 votos 
de maiori~, e que isto é devido ás_ vot~ções 

Oeiras, e Nossa. Senhora das Dores de The
resina. 

Dahi natural 
que enxerga. em ta.es votações, e o pedido que 
faz para que sejam nullas, como meio unieo da 
minha exclusão e da. sua entrada para o par
lamenLo. 

Oeiras.- A parte mais importante da. con
testação, relativamente a eleição desta paro
chia., assenta nos factos relata.dos em uma 
justificação requerida no juizo municipal pelo 
fiscal do contestante, Salustiano de Hollanda. 
Bezerra Campos. 

Essa justifica~io està junta. á contestação 
documento n, 1, e nella a pag. 4 acha-se 
o protesto que se diz ter sido rejeitado. As 
aecusações articuladas contra o procedimenot 
da mesà, ou seu presidente, consistem: 1 t) na. 
recusa. do dito protesto-2o- na expulsiio da 
minoria da. mesa isto é dos mesarios Joa uim 

opes Gallo, e Ivo José de Carvalho- 3o na 
prolongação dos trabalhos eleitoraes além das 
sete horas da noit9-e 4o, no emprego de meios 
fraudulentos para illudir a prova da justifica
ção dada pelo :fi.s cal. 

Q11anto aos tres pri.meiros pontos, para se
rem radicalmente destruidos. basta. ler o his
torieo da eleição, fielmente descripto na acta, 
por onde se vê, que dizem inteiramente o 
avesso do que se passo a • .As declarações da acta 
são com.vrovadas pelos doas documentos con
testes e Juridieos, que .offere~o sob n. 1-jus-

i fi cação julgada no juizo munici pai : e n. 2, 
contraprotesto no juizo de direito da comarca. 
Quanto ao 4> ponto, não se exhibiu. prova 
de gcnero algum, e por isso não trato de o re
~utar .-A acta, e os dous docu_mentos que of-

,. ' 
deixaram de assignar a mesma acta, e retira-
ram-se, não porque lhes fosse negado fazel-o, 
assi nando-se-vencidos-mas or ue ueriam 
fazer outras ec arações e protestos, no que a 
mesa não consentiu, por ser contra. o disposto 
no regulamento de i3 de Agosto,art. 139, § 3°, 
e assim o pretendiam, no intuito de invalidar 
a eleição, como era proposito do setl partido, 
visto ter certeza da derrota, por ser grande a 
maioria em meu favor, composta de liberaes e 
conservadores. · 

A mesa não fez questão de serem. as pre
te~c)idas de~larações lançadas antes ou de-

· go das palavras-antes-e estavam-que su
blinhou, e fs:;em parte do trecho da acta que 
transcreveu. · 

sso e mera conJunc ura. u garmen e se 
dizem terminados os trabalhos de escripturação 
quando escripto o contexto, são levados á. assi
gnatura.. 

Como já. disee, a justificação dada pelo fiscal 
Campos~ é a base principal da contest~ção, a 
s11a pedra angular : mas que merec1mento 
póde tet" em direito essa celebre peça ?-Ne
nhum-bastando dizer,que o juiz perante quem 
foi requerido, declarotl-se suspeito, depois da 
.. . . -

nada mais devo accrescentar. 
Dôres. - As nullidades que o Sr. Dr. 

Antonio Coelho Rodrigues, empresta a elei
ção desta parochia, segundo a. sua. generica. ex
posição, r.esumem-se nos pontos seguintes : 

i. 0 O presidente do provincia, indevidamente 
considerando mudado o 4e juiz de paz, Cantidio 
José de Souza., mandou que a eamara muni
cip&.lju.ramentasse o 2o immediato a. este, e 
como a cama.ra. não cumprisse essa ordem, 
mandou que o juramento fosse prest.ado peran-
te o chefe de policia.. · 

2. 0 A turma dos immediatos deixou de ser 
representada, como cumpria, já pela deslocação 
do 2o, já. por tet·em sido considerados incompa.
tiveis outr{ s, que haviam exercido ou estavam 
exercendo car o r ibuidos como si a dis o-
sição do art. 24 fosse extensiva a elles. 

3. ° Finalmente, a eleição foi feita em edifi
cio situado fóra do territorio da parochia. 

Antes de tudo um·a rectificação. 
O presidente da província mandou que a ca

ma.ra. munieipal désse juramento ao immediato 
ao juiz de paz. mas não indicou o 2°. e nem tão 
~o'.:lco deu ordem semelhante ao chefe de po-
licla. . 

Isto posto, direi : . 
i. o Que o juiz de paz _ Cantidio estava effe

ctivamente mudado para. fóra da provincia, 
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como prova o documento n. 3. Em confirmação 
desse facto, occorre que não compareceu á 
eleição, nsda participou, e a 3 de Dezembro 
ultimo requereu por procurador a sua transfe
r~ncia. de official da guarda n~cional da Tbere-

' comento n. 4). Parece que havia um plano 
combinado. Os quatro juizes de paz eram con
servadores ; não com arecendo á eleição, sob 
pretexto de mo est1a, os tres pr1me1ros, como 
não compareceram, e não podendo ser substi
tuído o 4u, porque a. camara municipal, tam
bem. composta de amigos, teria de informar, 
como informou. que elle não estava mudado e 
apenas andava aus~nte temporariamente, da
va-se o caso desejado, não havia juiz de paz, e 
nem, por conseguinte, eleição. Era o unico 
meio de ganhar, para quem tinha certeza. de 
perder nas urnas. O presidente da y:ovincia 

são dos imroediatos para a organização da. mesl. 

O documento n. 5 oferecido pelo proprio 
. con es an e, mos ra serem e es os seguin e : 

Laurindo de Castro Lima e José Antonio da 
C11nh:l. com ~1 votos cada um ; Francisco da 
Silva Rabello e João de Hollanda Cavalcanti, 
30 cada. um ; Raymundo Antonio Lopes e José 
de Hoilanda Cavalcanti, um vato cada um. 
Sendo julgado vago o Jogar de 4° juiz de 
àaz pela mudança de Cantidio, foi elle ~a
sumido por José Antonio da. Cunha e não por 

· ima e i u 1 vota ão e 
dizem que mais velho, porque este tinha ser
vido o emprego de procurador da eama.l'a, re
munerado , e na fórma. da lei de 9 ~e Janeiro 

Neste territorio está situado o edificio da Ca
mara Municipal, onde se fez a eleição. Mas 
essa lei nunca teve execução: e a antiga divi
são prevaleceu sempro relativamente a todos 
os ramo_:; do set"viço publico. Esta regra. s? ~eve 

' ' o 
-qua.JldO o bispo approvou aquella lei. Ainda 
assim, não está liquida a questão para :fins elei
toraes, or ':le ara est,es não influem as divi-
sões posteriores as que foram e1tas em virtude 
da lei de 9 de Janeiro de 1881 art. 17 § 4. 

E' talvez por isso que a ultima revisão de 
eleitores na Therezina foi ainda regida. pela 
divisão primitiva, e não pela da lei de 1870. 
Como quer que seja, isso é uma simples irre
gularidade, que não póde influir no resultado 
da eleição, e sem alcance para tt•azer prejuízo 
p:1blico ou particular, e por isso não dá logar a 
nullidade. Pelo e:tpendiJo e pelo mais que se-. . . . . 

Victoria de Oeiras da provincia do Piauhy. 
Rio de Janeiro, 3 de Março de 1885.- Can

dido Gil Oastello B1·anco • 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAl\I O PARECER N. 98 
- i885 SOBRE A ELEIÇÃO DO 5° DISTniCTO DE 

S. PAULO 

e , ar . , e 
de 13 de Outubro de i881, não podia o dito reza. e concisão. 
Laurindo entrar para a lista dos juizes de paz, Já perante a junta apuradora apresentou o 
e não tendo entra.do por iss::>, tambem não po- abaixo assignado o seu protesto ; e foi-lhe 
dia continuar a ser supplente. O 3o juiz de peremptoriamente recusado pela maioria da 
·paz, foi o presidente da mesa, l.'l nome!Ju para mesma, não o direito de protestar, como a sim
os dois outt•os juizes de paz, art. 98 § 2o do pies menção do protesto na respectiva acta, 
regulamento, os eleitores Antonio da Silva Reis apezar do te:s:to expresso da. lei, repetido no 
e Luiz Manoel Soares. Comparecendo Fran- regulamento, consagrado á doutrina da legis
ciaco da. Silva Rabello, immediato em votos lação anterior, que póde resumir-se na se
ao 4o jaiz de paz, tomou assento, nio obstan- guinte -o protesto não se recusa, e deve 
te ser servido de contador e partidor, por não chegar ao conhecimento do poder competente. 
lhe ser extensiva, na qualidade de supplente, A. doutrina do art. 16, § 1°, n. 3 da lei foi 
a. incompatibilidade da lei, e nomeeu o eleitor reproduzida no art. 161 do regulamento, e este, 
Francisco da Costa.· Freire para substituir o com força de lei, expressamente declarou no 
ímmediato, . que não compareceu, José Hol- art. 177 que a mesma regra decretada. para a 
!anda Cavalcanti . Assim ficou organi~a.da a apuração da e~ição de ~e_:-adores seria appl!-

Josê de Hollanda Cavalcanti, pelos motivos já 
allegados. João de . Hollanda Bava.lcanti, .por 
ter sido eliminado na revisão de 1883, e Ray
mundo Antonio Lopes, por ser sopplente do 
juiz municipal. Não . houve, pois, deslocação, e 
a ordem das substituições foi rigorosamente 
observada. 

3. 0 E' certo que por uma lei provincial de 
i 870, parte do territorio que pertencia a fre
guezia de Nassa Senhora das_ Dores, passou a 
p ertencer a de Nossa Senhora do Amparo. 

ca a a , 
podendo recusar-se · protesto~. que, para. todos 
os effeitos, devem valer .como simplos represen
tação. · 

A maioria da junta, porém, sob o contrapro
ducente pretexto de incompetencia para julgar, 
não só recusou o protesto, como, revelando os 
fins que tinha em vista, nem consentiu que se 
mencionasse o facto de sua apresentação. 

O pln.no, que aliás :filia-se á nullidade da 
eleição de algumas parochias, revelou-se ainda 
nas falsa.;; noticias para a imprensa, em que 
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. annunciou a expedi~ão de diploma pol' un.ani
dade de votos e sem eontastacão. 

Mu a prova da apresentação de protesto está 
na declaração .c:Je dons membros da janta apa
rad~ra. os quaes não assignal'am a aeta. pela 

consta. que esses dons declarantes não a qui
zeram assignar, e no attestado do juiz substi
tituto do de direito, que pre~idiu a junta, do-

' possível: art. i5, §§ 12 e 13 da lei e 127, 128 
e 129 do regulamento. 

Na. organização dâs mesas eleitoraes é pre
cis.o distinguir duas entidades: o presidente 
da. mesa, jniz de paz mais votado, centro da 
formação 1 •gal das mesmas ; e os me~arios, 
garantia. da. representação de todos os inte
resses, isto é, da maioria e minoria. 

Repousando na resideneia das mezas a. 
orgu;ação o sy:;terna, e sen o, por ass1m IZar, 
esta o fiel da balança nas eleições, o legislador 
nio quiz que,. el?l caso 'ilgum, pudesse ser afa.s· 

' . 
duas hy~otheses- pronuncia. por crim'3 q ll8 nio 
seja. de responsabilidade, ou condemna.ção por 
sentença passada em julgado por qualquer de
lieto: lei ar~. 15, § 9•, reguhmento a.rt. 120. 

O fim da. lei ~ nullifbar todos os a.rtificios, 
pelos quaes, a e-xp~rienda. havia. demonstrado, 
se afi,.sts.vam da. presidencia. das mesas eleito .. 
raes aquelles que as devia.m presidir, e por isso 
estabeleceu que só a sentença do poder Jlldieia .. 
rio tira~lhes a. competeneia. E tio im.porta.nte 
é essa garantia, q u ~ o legislador a eaten 1e u aos 
immediatos ao juiz de paz, quando devessem 
represent:il·o em seu impedimento oa fil.lt"l. 

O mesario é o representante de um legitimo 
interes<e politico, o procurador de lima pa.rci.a
lida.d~ a.o lado. de outro; esta. ~ ~ presumpção 

, 
com. t~nta ce~tez:: quanta pJssivel, para que as 
ma1or1as e m.mortas· tenham seus fisea.es. 

Presidencia unica. e certa -fiscalisação du
pla- garantia commam: eis os fins snp"'riores 
das disposições legaes, denunciando-se em to los 
os preceientes e eautellas do art. :1.5, § .7o da. 
lei e secção fa do ~.a.pitulo 2° do regulamento. 

E-xposta a. doutrina da lei~ eump1·e ex.a.minar 
o .modo :por que foi ob'lervada. com referet"encia. 
áor.ganização·da.s mesas eleitoraes de diversas 
parochias. 

Nossa . Senhora. dos Remedios da. Ponte do 
Tietà. -A .acta. da. insta.lhção da me8l. paroeh.ia.l 
no dia 30 de Novembro, para a. eleição que., -em 
fo escr 'tinia, teve logar em f o de Dezembro. 
diz o segui~te: 

. 
Na acta da eleição, em 2) escrutínio, no dia 

6 de Janeiro, lê-se o seguinte : 
< • • • resentes Antonio Henri u co· ' 

sidente da mesa. eleitoral, e osé Bicudo de 
Aguirra., Damasio José Corrêa., Antonio Pe~ 
reira da. Cunha. e Antonio Rodrigues Falclo, 
mesarios, cujos membt·os foram eleitos na 
respe1·a da eleiçcto elo 1.0 esc1·utinio, como 
consta da acta re.~pecti,a. ~ 

A mesa., conforme a prova da. act& de instai~ 
laçiio, organizou-se por meio de eleição, e 
com esse a.rtidcio excluia~se da preaidencia. 
da. m"sma o juiz de p~z mais votado José 
Feliaberto Machado, que não podia ser afastado 
dos trabalhos eleitoraes; pre3idiu a elsiçlo dos 
mesarios e teve a. penas um voto para presidente, 
sen io preterido por Antonio Benri [Ue Corrêa, 
segundo votado para jaiz de paz, que assim, em 
pr )sença daquelle,o exeluia do exercicio do seu 
ear o. 

A mesa seria. orgnisada do seguinte modo: 
. José Fclisber-to Machado, i o juiz de paz, pre

sidente. 

~ntonio Henrique Corrêa, 2:) juiz-de paz, me-
za.no. · 

J?sé Bicudo de Aguirra., 3o juiz de· paz, me~ 
zano. 

Antonio . Rodrigues Fa.lcão, 5"> votado, me
zario. 

Damasio José Corrêa, 6° -votado, meza.rio. 
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Mas etfectivamente, .e po.- eleição,. orga.ni
zoa·sa do seguinte modo: 

Antonio Henrique Corrêa, 2° juiz de paz, 
presidente. 

Antonio Pereira da Cunha. elei.tor, mozario. . . ) . . 

r~nte mesa tão nullamente organizad'l a nen
hum candidato póle aproveitar. 

S. João Baptista do Rio Verde.- Como 
prova o o~umento so · n. 9 sao JlUZes e 
paz e immediatos des·ta parochia, na Mdem 
em que vão mencionados~ os seguintes eida
qãos: 
i. o Fab:.ão Joaquim Ferreira Soa-

ras, ...... ,................ 42 votos 
2. o Joaquim Cornelio de Macedo... 41 » 
3. o Antonio Hylar1o Villela de Ma-

galbã:es ............. : •.•..• , » 
4,o José Ped1·o Pereira Vidal...... ~ 
5.0 ManoelReginaldo-de Oliveira.. » 
6. 0 ·Francisco Alves de Toledo.. ... -. 
7. 0 Joaqui!D- lgn.acio Fagundes ••.•• 
. 

9.0 Salvador Fiusa de Oliveira.... 4 » 
Da aeta da. inst·;llaç!o da. me.:;a. eleitoral, 

vespera do 1° escrutinio consta que a. mesma 
foi organizada como adiante segue: 
i. o Joaquim Cornelio de Macedo. 
2. 0 José Pedro Pereira Vidal, 
3. o Manoel Regi naldo de Oliveira. 
4. 0 Antonio José de Mendonça. 
5. 0 Salvador ~,iuaa de OlivP.ira. 

A eomp9.raçio dos dois documentos autori~a 11 

affirmar que: 
1 o Foi e:s:cluido da presidencia da me.\Ul. elei

tora'l, sem decla:ação rle ~otivo, o juiz de. paz 
mais votado Fabtão Joaqu1m Ferreira Soares, 
dizendo-se ex.actamente que o 2° Joaquim Cor-

• , o 

2. o Desap pareceu o 30- juiz de paz Antonio 
Hylario Vilella ·de Magalhã.es se~ que da acta 
conste o motivo da falta on tmpedtn.cnto. 

3. o Figura. como primeiro i~media,to- (5° vo
tado para juiz ?e paz) Antomo Jose d~ Men
donça, que é o oltavo na. arde~ da votaça~, sem 
que igualmente ~e possa adnn~ar o mottvo por 
que foram e:ltclutdos o 6° e o~ votados •. Fra.n
ctsco Alves Toledo e Joaqmm lgna~1o· Fa..-

gundes. . d' h 
. 4. o Fez parte da mesa. como tmm~ 1ato, c ~-
mado por vir~ode da lei, Salvador F111Ba de Oh-

veira (official de justiça, do!umento n. 4) nono 
na ordem da votação para juizes de paz. 

A monstruosidade da. organisação desta mesa 
eleitoral traduz multiplicas infracções ·da lei, 
constituindo nullidades insanaveis. 

por Jo:iquim Cornelio de M"'cedo, salvo nos 
casos definidos na lei e por motivos e:x pressa
m~>nte declarados: re ulamento, art. 99 23 • 

Esta. illegalidade teve por etl"eito excluiros 
immediatos dos lagares que por direito lhes per
tenciam na formação da mesa. · 

Devia occupar na turma dos juizes de paz o 
lf)gar de 3° mesario Antonio Hitario Villela de 
Magalhães, terceiro votado · para o di to cargo 
mas entrou em seu logar o· 4 · José Padro Pe
reira Vidal com infracção d;1. lei-art. i5 § 7° 
e reguhmento art. 98. 

Ainda. com infracção ~as disposiçõe5 citadas, 

de nullida.les, fez parte da mesa como immediato 
de juiz de paz o 9) votado contra a expressa. 
disposiçã0 da lei e regulamento, que mandam 
convocar s men e a e o vo a o, 1s ~ e, o 
imm9diato. 

Esta mesl eleitoral não se discute : revela o 
proposito de uma organisação especial para. fins 
determinados. 

O conteudo textual da acta não permitte co
nhecer o destino do juiz de paz mais votado, do 
3' na. ordem da votação, do 6° e 7°immediatos, 
como si o silencio tivesse por fim evitar a con
fissão expres~a de que não foram convo.cados e 

S. Pedro de Turvo.-A eleiçlo da parochia. 
do S. Pedro do Turvo foi perturbada em ta es
crutínio, a. 1° de Dezembro, deaapparecendo os 
rrspectivoslivro• e todos os papei~, como conet!i 
de commi•sões officia.ca. 

A acta do 2' oacrutinio é por ai sd suffieiente 
para oriJonciar o que foi a elBiçlo. 

SA:o juizes da paz e ROUi imtnediatos, em re
sultado da eleiçDo que teva log..tr em 30 de Se
tembro de 1882 (doewn'3nto n. 3·) os seguio.tea 
cidadlos. · 

i." Franeisco Jose Nogueira .•••.... 
2,0 Jo1ó GarciadaCo1ta Brag& ....... 
3,° Francisco Narciso Gonçalves .••.• 
4,0 Antonio Botelho de Carvalho .•. . . . . . . ...... . 
6. o José Leite d~ Mendonça ..•.••••• 
7. o Francisco M:inoel de Souza ..•••. 
8. o José Luiz Alves Vianna ..••.•.•. 
9. <> Francisco Ca.millo de Lima. •••.•.• 

votos 
. 46 
36 
33 
30 

H 
7 
4 
2 

A mesa eleitoral orga.nisou-se do segtrinte 
modo: 

1. o Francisco Narciso Gonçalve5, 3 'juiz de 
paz. . . . . 

2. o Antonio FerreJra Mendes, 1:0 1mmed1ato. 
3.o João Americo Bressane, eleitor· 
4. o Fidells José Rocll'igues; eleitor. 
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5. o Joaquim Antonio da Silva. Gllimarães, 
eleitor. 

Comparando,..se a organização da mesa com a 
lista. dos juizes de paz e i mmediatos, verifica
se que da. turma dos primeiros só fez parte da 

ça. já. foi declarada pelo podr~r competente e teve 
os effeitos legaes, o 4') jaiz de paz, Pedro 
José Machado, ja en.tão 3' da list~ devia ft~.zcr 
parte da. mesa com. exclusão do 1° im~e:iiato, 
José Pereira. de Mello, então 4 1 juiz de paz. -. ) 

gundos sómente o 1°,completando-se a primeira 
com um eleitor, e a. segunda. com dous eleito
res. Todos os eleitores foram eleitos pela. mesa; 
1s o e, pe o JUIZ e paz e 0 tmme 1a o. 

Da. leitura da acta conclue-se: que fizeram 
parta da m·~sa, em 1<> escrutinio o juiz de paz 
mais votado Francisco Jose Nogueha e o 5) im
mediato Francis~o Camillo de Lima; que, dos 
tres (:;leitores. que apparecem na mesa, um já ha
via feito parte da mesma, em 1 o escrutinio; que, 
por não terem feito parte da mesa, em 1° es
crutinio, os juiz~s de paz José Garcia d:~. Costa 
Braga. e A~tonio Botelho de C9:r~alho, enten-

' ' aquelles não poliam concorre1• para a orga-
nização : que foi chamado para a. organização 

o"m • • illo de 
Limà, aliás, denominado na acta 2° supplente, 
sem que constem os motivos por que não fize
raiD; pa:te da mesma os 2J, 3') e 4') immediatos, 

se 1 e e n o a, ra c1s 
Souza. e José Luiz Alves Vianna, que, aliàs, 
compareceram. 

Não podià o 5:> immediato, excluído pela lei, 
deixar de concorrer como tal para a organização 
da mesa, tomar o logar de mesa.rio, e menos os 
eleitores, com exclusão dos 2°, 3° e 4° im
mediatos. 

A' nullidade manifesta da o1•ganização da. 
mesa, accresce a circumstancia. de não acompa-. . . . -
a.ssignatura dos eleitores, que compareceram e 
votaram. 

Es irito Santo do Turvo -São "uizos de a.z 
e immejia.tos desta parochia, em resulta.do da. 
eleição a que se procedeu em 15 de Outubro de 
1882 (documento n. 3J os seguintes cidad!os : 
BernarJino Antonio Pereira. de Lima ti votos 
Manoel Josó de Almeida.. . . • . • • • • . • to :. 
José Pedro da Silva . ......• , • • • • • • 7 ,. 
Pedro Jo~é Maeha.do.............. 5 ,. 
José Pet·eira. de Mello. .. .. .. .. • .. • 4 ., 
Francisco Lourenço da. Silva........ :J ~ 
Domiciano Antonio Teixeira..· • • • • • 2 • 
José da. Silva. e Souza ..•• , ••• , • • • • 2 ., 

.A mesa elaitol'al ficou organi:t:ada do seguinte 
modo: 

Manoel José de Almeida 2) jui~ de paz. 
Jose Pedro da Silva 3' juiz de paz. 
José Pereira. de Mello to immedie.to. 

l."ancisco L:-:~urenço a 1 va 0 1mme ~ato. 
Domiciano Antonio Teixeira 3<> immediato. 
O 1 a juiz da pa.z Bernardino Antonio Pereira. 

de Lima.. que compareceu e votou, foi excluido 
da organização da meea, por se haver mudado 
·da parochia, como declara a a.eta. Si a mudança. 
não foi declarada. pela autoridade competente, 
de modo a determinar a eliminação do nome 
desse juiz de paz da lista respectiva, e jura
menta.r-se o i o immediato, que nesse caso seria 
o 4° juiz de paz, aquelle devia, na fórma. da lei, 
presidir a mesa eleitoral; si, porém, a mudan· 

ella foi declarada a ar-bitrio do 2a juiz de paz, 
a. quem faltava competencia., e dahi resultou 
q_ ue, pret;•rido da. mesa um juiz de paz, foi 
a tmttl o 1 ega mente mats um xmme xato, 
perturbando-se, por esse modo, o equilíbrio de 
representaçã(l, que a lei procurou manter 

Portanto, nullida.de da organização da mesa, 
ou por incompetencia da. presidencia, ou por 
preterição de um juiz de paz e admissão de um 
immediato. 

O resultado da eleição nas parochias de Nossa 
Senhora dos Remedios da Ponte do Tiéte, S. João 
Baptista. do Rio Verde, S. Pedro do.Turvo e 

Nossa Senhora doa Remedios 

Conselheiro Duarte de Azevedo ... 
Conselhúro Abelardo de Brito ..• 

Conselheiro Duarte de Azevedo ..• 
Conselheiro Abelardo de Brito .•.• 

S. Pedro do Turvo 

Conselheiro Duarte de Azevedo .. 
Conselheiro Abelardo de Brito ... 

Espirito Santo do Turvo 

Conselheiro Duarte de Àzevedo .• 
Conselheiro Abelardo de Brito .•• 

iO votos 
3 " 

56 )) 

29 :. 

15 )) 

1 • 

9 , 
3 » 

pr1meuo eve 
ditferença. 54. 

A apurnçilo geral de votos, conforme consta 
da resp!)Ctiva. acta.. deu o seguinte resultado: 

Conselheiro Duarte de Azevedo 655votos +15 
em tiOparado. 

Conselheiro Abl.lla.rJo de Brito 624 tatos+ 5 
em separado. 

Deduzidos ao primeiro 90 votos que tave nas 
parochias, cujai mesas cleitora.es não foram 
organizada-. conforme as di'>posições da lei e 
J•egulamento, e mais dou~ em separado, que 
lhe foram dados na parochia do Espirito Santo 
da Fortaleza por eleitores alistados na sessão de . 
Sotembro de 1884, como consta ela acta ; 

Deduzidos ao segundo 36 votos que teve na
quellaa quatro paroehias, e. mais tres em s?pa-
ra o, sen o ou ça a 
Parana.panema. e um da de Faxina, o resultado 
liquido é o seguinte: 
Conselheiro Abelardo de Brito. 588+ 2=590. 
Conselheiro Duarte de Azevedo. 565+13=578. 

O abaixo assignade, limitando-se, por agora, 
ás eleições das parochias de que tratou. protesta 
provar a nullidade das de Lavrinhas, Espírito 
Santo da Fortaleza e outras, e, cheio de con
fiança na Camara. dos Srs. Deptüados, espera 
que triumpharà. a. ca.uu da. justiça., sendo re_ 
conhecido, sem attenção ao merecimento pe~-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/201514:15- PÃjgina 9 de 10 

Sessão em 21 de Março de 1885 481 

soai dos candidatos, mas ao resultado da elei
ção, aquelle que reuniu a. maioria legitima de 
votos. 

Gôrte, ii de Fevereiro de 1885.-Laurindo 
Abelardo de Brito. 

Eleiçli:o do 5° diswicto de S. Paulo 

Na vida forense ha. um meio ordinario de se 

secretaria do governo da província. de S. Paulo, 
das eleições de juizes de pa.z feitas em 1882; é 
o invocado documento n. 3. Com a cet'tidão do:; 
nomes dos eleitos, passou a examinar, ainda na. 
mesma. secretaria, as actas dos collegios em 
que a fortuna politica lhe foi adversa, e onde 
encon rou su s 1 u1çao o JUlz e paz pe o 
2o ou 3o, o~ do 1° ou 2o immediato pelos que se 
lhes segutam na ordem da votação, decidiu 

----al!ejga:.t!....G(l~~[)S--il!J~Q.O!il-.--\ol-WLM()-ar-Stl-t)J1W!4-Q-U~-<Wilel!il1.-ha\tia..-.aido illegi tima.mente orga-
cia da causa. não se presta á discussão, aban- nizada ! 
dona a parte vencida o exame do objecto do Isto é, o contestante abstr:ahiu das dispo
litígio, e apega-se ás suppostas irregularidades çõcs e"l:pressas do art. 98 do regulamento de 
do íeito. i3 de Ago3to de i881, que e stabelece a maneira 

Os pleitos eleitoraes tambem soffrem a in- por que devem ser substituídos os presidentes 
:fluencia. deste espirito de chicana. A eleição e membrog da mesa eleitoral no caso de ausen
mais disputada e mais fiscalizada pelas par- cia, falta ou impossibilidade, dos designados 
cialidades politicas, que nada allegaram no pela lei; e erigindo em principio impraticavel 
terreno da. luta contra. a fórma do processo que o presidente da mesa. é sempre cetto, é 
eleitoral e acolheram trium hantes ou resi- ser:: re o 1° ·uiz de az, descobriu nulidades 
gnadas o resultado das votações com o pro- em toda. a mesa. do 5° districto de S. Paulo, que 
dueto real da vontade popular, póde ser, não foi presidida. pelo to juiz de Paz da. Pa.rochia 
entretanto, . impugnada pela al;egação de pre- eleito em 1882 ! 

, 
brára. pQrante os collegios eleitorMs, e que 
a.pparecem afinal como singular invocação ao 

~ . ·- . ' 
Poucos desejariam para si este modo de 

eleição; mas alguns o acolhom, e a impu
gnação feita. ao diploma expedido unani1nente 
pela junta apuradora do 5° districto da pro
vincia de S. Paulo revel~ que o recurso 
interposto das mais solemnes e justas deci
sões ... é sempre um recurso ~egitimo. 

A • eleição do 5° districto de S. Paulo não 
argúe o co:atestante fraudes ou violencias; 
nem era elle ue as oderia aro-uir or ue 
foi quem gozou em larga escala da tutela 
official, e não foi em seu prejuizo que se 
acommetteu á mão armada a mesa parochial 
de S. Pedro do Tttrvo para se roub " 
actas do primeiro escrutinio, e se impediu a 
diversos eleitores de Botucatú, por capangas 
na. estrada, o exercício do voto no segundo. 

Em todos os collegios a eleição foi fiscali" 
zada pelos candidatos das duas parcialidades 
em luta, e em -nenhum delles, quer no pri ... 
meiro, quer no segundo escrutinio, appareceu 
reclamação contra a maneira. por quo se orgo.
nizaram as mesas, ou correu o processo elei
toral. 

Entretanto agora, perante a camara dos 
Srs. deplttados, accusa.-se a nullidade da or
ganização das mesac; de alguns collogios, 
naturalmente os do menor votação para o 
contestante, e engendro.-se, com geitoso cal
culo de votos, a. maioria. artificial com que se 

--------~p~r~e~te~nd · -
perdeu na. parochia ! 

A honrada. commissão de poderes, e a camara 
dos Sra. deputados, não se podem prestar a. 
tal expediente. Ainda não chegamos. feliz
mente, aos tempos, de que falla Ta.cito, em 
que tudo se sacrificava, até mesmo o decoro 
publico. 

A mais perfunctoria leitura da contestação 
otferecida contra a elejção do ·so districto da 
S. Paulo denuncia, que ella foi redigida sobre 
base fragil. O contestante obteve certidão de 

V. I.- 61 

::, ' 
i 0 juiz de paz, certos ta.mbem nessa intelligen-
cia extravagante, são 03 mais mesarios, o 2° e o 
·o ·ui s d a e io 2° immedia.tos ao 
4° juiz de paz. Mas todos elles, quando não 
podem ou não querem comparecer, são substi
tuídos p~los immediatos em votos, na fórma. 
previnida por aquellas disposições expressas. 

Sendo assim, o que importa que a mesa da 
parochia do Rio Verde não fosse presidida pelo · 
1° juiz de paz Fabião Joaquim Pereira Soares 
(que o contestante não póde ignorar que é fal
lecido), que della. não fizesse parte o 3° juiz de 
pa.z Antonio Hilario Villela de Magalhães, que 
não compareceu nunca, ao menos para voar, 
no primeiro ou no segundo escrutínio; que não 
fos~e membro della o 6u votado Francisco Alves 

, ruti-
nio, ou o Í 0 Joaquim Ignacio Fngundes, cujo 
nome não é mencionado entre os 11ue votnrnm 
ou deixaratn . de votar nos dois escl'utinios, 
prova de que estava eliminado da lista ua pa· 
rochia. ? 

Fallccendo o 1" juiz de pnz, o fo immediato 
Milnool Reginaldo de Oliveira pnssou, natural
mente, '[lllra o qua.iro dos juizi}S do paz, o ficou 
sondo Jo:1quim CornGlio dos Snntos o juiz de 
paz mais votado, como tn.l qualificado na. neta 
do. organização da. mr.aa, &13m r '~clanu1çtlo do 
pessoa nlguma, inclusive dos tlscll.Os, um dos 
quaes, palo nomo, Pedro Reginaldo do Oliveira, 
deve sar irmlo ou parente proximo do juiz do 
pn.z Manoel Reginaldo de Oliveira, membro dt~ 
meza. e co-religionario do contestante. 

dmitticla a. hypotb.ese, muito prova.vel, de 
haver fallecido Oll ter- se mudado da parochia o 
juiz de paz Antonio Hilario, que não compareceu 
aos dous escrutínios, são inquestionavelmente 
os juizes de paz mais votados Joaquim Cornelio 
de Macedo, José Pedro Ferreira Vidal e Ma
noel Reginaldo de .Oliveira.; e eliminado o no
me de Joaquim Igns.cio Fagun.des, não mencio
nado nas a.ctas como tendo votado ou deixado 
de votar. os immediatos seriam necessariamente 
Antonio José de Mendonça e Salvador Iriusa. da 
Oliv~ira.. 
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Ora, é isto mesmo o que ress., a acta «presen
tes o juiz de paz mais uotado Joaquim Cornelio 
de Macedo e seus immediatos em 1Jotos os 
jui~es de pa:s Jose Pedro Pereira Vida.l e Ma
noel Regina!do de ~liveira, bem co~? os dous 

Mas o contestante não foi mais feliz quanto 
às arguidas :nullidades das parochias de S. Pe· 
dro do Tu-rvo ~ Espirito Santo do Tutvo . 

Em S. Pedro (de caja mesa um capanga, ar
mado de garrucha, arrebatou o livro das actas 

o • • •• 

de paz mais votado Francisco Nogueira, do 3o 
Francisco Narciso Gonçalves~ de João Americo 
Bressana, eleitor designado em. falta do 2° o 4° 
JUlZ e pa.z, o unmc a o n on1o erre1ra 
Mendes, e de Francisco Cfl.millo de Lima, que 
a acta qualifica de segunda duplicata do jui; 
de paz, sem reclamação de pessoa. alguma. 

N!o . comparecendo ao 2° e14crutinio por im
p~dimento, como declara a. acta, o juiz de paz 
mais votado e o supplente do juiz de pa.z FraD· 
cisco Camillo de L1ma., e niio tendo ainda com
parecido o 2o e 3° juizes de paz ~osó Garcia. ela 
Costa Braga. e Antonio Botelho de Carvalho, 
tanto que deixaram de 'l>ota'l" como eleitorea, 
era o ce.so de chamar-se mais um eleitor para 
a turma. dos juizes de paz, e outro para a dos 
immediatos, como se praticou e consta da acta. 

A· mesa. eleitoral do parochia do Eepirito 
Santo do Turvo deitou de ser presidida pelo o • • • • • 

Lima, por se ter este mudado para outra pa
rochia, como apropria acta o declara. 

Com este procedimento o i 0 juiz de paz per
deu o seu lagar, sem necessidade de decla
ração da. autoridade como o contestante pretende 

Foi, pois, a mesa. prasidida. legitimamente 
p.elo 2° juiz de paz, então 1°~ Manoel José de 
Almeida, que eom o 3°. o 1 o immediato ou 50 
Totado José Pereira de Mello, então 4o juiz de 
paz, e os dous supplentes immediatos eompu
zera.m muito legitimamente a mesa, na a.usen
ci• do 4o juiz de paz Pedro José Machado. 

Com effeHo, a lista dos juizes era. : 
i. 0 Bernardino Antonio Pereira de Lima 

(qae j~erdeu o cargo por mudança de 
paroehia.) 

2. o :Manoel José de Almeida. 

não eompa-

. . 
6. ° Francisco Lourenço da Silva. 
7. 0 Domincia.no Antonio Teixeira. ( docu

mento n. 2 do contestante.) 

Ora, eliminado o nome de Berna.rdi:n.o Anto
nio Pereira. de Lima, 1° juiz de paz, e na. au
sencia de PeJro José Machado, não é evidente 
que QS nomes que restam deviam aer os dos 
membros da mesa ~ . 
. ~ quando não se devesse elim~n:a-~ o nome do 

Em qualquer hypothese, pois, é ine:xpugna
vel a organização da me:;a do Espirito Santo do 
Turvo: 

Resta um ponto r:ó da contestavão, a que 
replicamos •. 

A mesa da párochia dos Remedios, em cujo 
collegio o contestante obteve tres votos, e o . . - . . 

' fórma legal ; os mesarios foram eleitos pelos 
juizes de pa.z e imn;tediatos. . . . 

lustrada. eommissão de poderes considerar, que 
com excepçlo de um só, os eleitos foram os 
proprios, que eram chamados pela. lei para 
membros da mesa., a in1luencia da irregufari
dade desapparecerd; a nullidade 1learà nua. 

Si o fim do. lei prehencheu-ae com a presença 
doa funceiona.rio~. cuja vocaçiio determinara, 
o q.ue importa sabet• se a nomeaçllo S'l íoz por 
ele1çlo 1 

Entretanto, força é convir, que neua parte o 
protesto basea.-sa na infracçilo da uma forma• 
lidade. 

O ab-.ixo a.saignado ·persuade-se, que demllD• 
strou a inanida.de da contestaçio opposta ao seu 
diploma.. 

Se quizease ~eta.liar, 

esforço dos seus correligionarios e amigos 
contra a força immensa. do poder o:fficial, po
deria arguir as nullidades da.s eleições do 
Bom Succeeso e de Santo Antonio, na. primeira 
das quaes a. mesa. se compoz de seis membros, 
e na segunda não :fizeram parte della. os im.
mediatos aos juizes de paz, que nem convocados 
foram. Poderia ainda, a exemplo do proprio 
contestante, allegar q uG na mesa de S. Se
bastião do Tijueo Preto, não intervieram o 
3° juiz de paz e o 2o immediato, o 4° juiz de paz 
e o~ immediato. 
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Porém, ha um principio superior de morali
dade e de justiça, que o abaixo a.ssignado res
peita. mais do que as pequen&.s nesgas do pro
cesso eleitoral; é o da verdade da eleição. 
Nas parochias, ultimamente apontadas, o com-
pe i o a alXO ass1gna o eve na rea a e 
maioria de votos, obtidos sem violencia e sem 
fraud~, e não será. por meio de rabulices, im.~ 

esse triumpho parcial, assim como não lhe con
testaria o total, se por um voto apenas fosse 
vencido em pleito leal e franco. 

A eleição é um producto social; manifesta-se 
pela maioria da votação alcançada. nas urnas. 
Quem não a houver obtido nunca se poàerá con
sidorar eleito sem humilhação para si, sem 
decepção para o eleitorado, e sem descredito da 
representação nacionaL. . . 
Manoel A.ntonio ])uarte de Azevedo. 

A.CTA. DO Df.A. 23 DE MAll.ÇO DE 1885 

Presidencia do Sr. Moreira de Barros 

A's H horas da manhã, feita. a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Moreira de Barros, 
Afonso Celsn Junior, Valladares, Costa Rodri~ 
gues, Mascarenhas, Dias Carneiro , Alves de 
Ara.uj9 João Penido, Visconde de Souza Car
valho , Francisco Belisario, Antonio Carlos, 
Campos Salles, Leitão da Cunha, Barão da 
Leopoldina, Sinimbu Junior, Silva Maia, Ber
nardo de Mendonça., Camargo, Gonçalves Fer
reira Antonio Prado, Alcoforado Junior e Be-
zamat. 

Comparecem, depois da. chamada, os Srs. : 
Déltlno Cintra., Leandro Maciel, Soares, Affonso 

enna., varo amm a, n ra. e 1guell'a., 
Caatrioto, Barros Cobra, Araujo Pinho, Olympio 
de Campos, AUredo Chaves, Felicio dos Santos, 
Barãodo Gaahy, Joaquim Pedro, Rodrigo Silva, 
Rodrigues Alves, Franklin Doria, Carneiro da 
C11nha, Carlos Peixoto, Carlos Affonso, Diogo 
de Vasconcellos, Almeida Oliveira., Maciel, 
Martim Francisco, Coelho de Almeida, Mares 
Guia., Salgado, Dantas de Góes, lldefonso de 
Araujo, Schutel e Ribeiro de Menezes. 

Falta, com causa participada , o Sr. Lon
renço de Albuquerque. 

Faltam, sem causa participada, os Srs.: 
Araujo Góes Junior, Adriano Piment~l, An
tonio de Siqueira., Bezerra Cavalcanti, Auguato 
Fleary, Bulhões, Bento Ramos, Candido de 

• '111 • • 

' ' . ' Eufz•asio Correia, Francisco Sodré, Ferreira da 
Moura, Gomes de Castro, Henríqu~s, José 
Marianno,Joaquim. Tavares, Lacerda Werneck, 
Mae-Dowell, Montandon, Miguel Castro, Pa
daa Fleury, ·Prudente de Moraes, Prisco Pa
ra.izo, Silva Mafra, Sigismondo, Satyro Dias, 
Ulysses Vianna e Za.ma. 

Ao mejo-dia o Sr. presidente declara não 
haver sessão~ 

O Sa. io S:a:c!U!ITAB.Io decla.r& que não ha 
expediente. 

E' lido e vai a. imprimir para ser votado na 
fórma regimental o seguinte 

PARECER.. 

Província de Sergipe {2° dístricto) 

A 2a. commissão de in u 1-

nado as acta.s e mais documentos relativos áo 
2o districto da provincia de Sergipe, verificou 
que o resultado da eleição foi o seguinte: 
Barão da Estancia... • • • . • . . . . . . . 280 votos 
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro. 240 » 
José Rodrigues Bastos Coelho...... i ~ 
Uma cedula em b.ra.nco. 

Com este resultado conformou-se expressa· 
mente o ca~didato ~nimediato ao mai~ votado, 

a 4 de Janeiro ultimo na Ga.::eta de A1·acajú, o 
qual remata do seguinte modo: . 

c Julgo de opportunidade affirmar e avisar 
aos amzgos e que, a er a vaga no- zstr1cto 
eleitoral, pela escolha do nobre Barão da Estan
cia para senador do Im.perio, serei candidato na. . . - . -
testemunhos de ap'reço que agora meeram pro
digalisados. » 

Posteriormente, o mesmo candidato dirigiu. a 
esta Camara uma. representa9ão allega.ndo ter 
direito ao diploma que fõra conferido ao seu 
competidor. 

Sendo, porém, pouco valiosas as objecções sus
citadas contra. a validade da eleição do Sr. Barão 
da Estancia, e tendo sido essa contestação aban-

se t ã s a n 
por si nem por procurador, é a. commissão de 
parecer: 

i o ue ae ·a reconhecido como eleito de atado 
pelo 2° districto da. provi~ia de Sergipe o 
Sr. Barão da Estancia. · 

2°, que se proceda á nova. eleição no dito dis
triclo por estar vago o loga.r, tendo sido no
meado e tomado assento como senador o mesmo 
deputado eleito. 

Sala das commissões em 23 de Março de i885. 
-Visconde de So't1;a Oa?·,alho.- Leopoldo 
de Bulkões.-Oarlos Affonso.-C. SaUes.
Alcoforado Junior .-At{redo Oha,es. -Schu
tel.-Alberto Be:amat.-A. Carlos. · 

0 SR. PRESIDENTE dt\ para O dia 24 a se
guinte ordem do dia.: 

Votação dos parecaras: 

N. 89. Reconhecendo o Dr. José Pompeu, 
o • • 

N. 90. Reconhecendo o Dr. Alvaro Botelho, 
pelo f3o de Minas Geraes. 

N. 9!. Reconhecendo o Dr. Justinia.no das 
Chagas, pelo 6° da mesma provineia. 

N. 92. Reconhecendo o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da Luz, pelo fio da. mesma. provincia. 

N. 93. Reconhecendo o Dr. Leopoldo C11nha, 
pelo 2l do Espirito Sa.nto. 

N. 95. Reeonh&eendo o Dr. Bezerra de Me
neze•, pelo 3° da. e6rte. 
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N. g7. Reconhecendo o Dr. Alfredo CamiUo 
Valdetaro, pelo 1° da côrte. 

N. 98. Reconhecendo o conselheiro Manoel 
Antonio Duarte de Azevedo , pelo 5'.) de 
S. Paulo. 

N. • econ ecen o o r. omaz om-
peu de Souza Brazil, pelo 7° do Ceará. 

N. 101. Reconhecendo o Dr. João dos Reis 

Eleição das commissões. 
Si houver tempo: 
Discussão dos pareceres: 
N. 77. Annulla.ndo o diploma. conferido ao 

Dr. Severino Ribeiro e reconhecendo o Dr. Ita-.. .. .. . 
N. 85. Annullando o diploma do Dr. Amaro 

Cavalcanti e reconhecendo o Dr. Antonio Pinto, 

N. 94. Annullando o diploma do Barão de 
Anadia e mandando proceder a nova eleição. 

u a 1 a nc o 
da Barro imentel e reconhecendo o Dl". José 
Lniz Coelho e Campos, pelo 4() districto de 
Sergipe. 

N. 99. Annullando o di·ploma conferido ao 
Dr. Gaspar M. de V. Drummond e mandando 
proceder a nova eleição. · 

SESB..\.0 DO DI.o\. DE MA.RQO DE 

Presiclencia ilo Sr. Moreira de Barros 

SU~IMARIO. - Lcitu~a c O(lproYação do ncto.ll. - ExPE· 
DIESTll.-Roquerirnonlo da!•a commissão do inquorito.
Rcquorimonto:i dos Srs. Satyro o Adrinno Pimontoi.
DlseuNo do Sr. Maciol.-1~1ieusa •lo Sr. Donto Cociliano. 
-~omoacão do Sr. Goncnlvo~ Fcrr.:ira. para substituil·o 
na la commi~$ÜO do inquorilo.-OnDIUI oo DJA.-Appro· 
vnção dos 11:1rocoros dtl~ eom111issü'os do inqu .•rito sob ns. 
SO, !Jtl, !11 o !12,-Votnr.üo nominal Llo parecer n, 93.
Quostão •lu or!lom om quo tomam parto os Srs. Cal'los Af· 
fonso, Dczamo.t, Follcio !los Santo~. prosi!lonto, Zama, 
Bozorra Cavalcanti, Alfon~o Celso Junior, l\l:lrllm Fran. 
cbeo o Ulyuos Víanna.-Votaçüo nonunal !lo pnrocor 
n. 9:i.-:-ehnma.u:~.,-Approvnç:\o do' pnrocoros ns9i. 98 
o tOD.-Explleaçüos do; Srs. Cnstrloto, Jo:1ó Pompeu, ~m 
vista da rcelama~:Io do Sr. Alvo11 do Al'aujo.-Approva· 
çlio da cmon~a. do Sr. Castrlolo ao parocor n. to.,.-Ap· 
provação uo~ pa.r(!eeros ns. i()l o i02.-Jurnmonto do de· 
putados.-Eioição das eommissüo:~.-Ch:~mlldn. -Adia· 
monto da ulolção da commlssão do l'caposla á Fnlla do 
Throno.-Eneorramonto dn discussão do pnrocllr n. 77. 
-Discussão do paroco~ n. 85.-Emo':lda.-Diseursos dos 

A's H horas da manhã, feita a chamada, 
acham-se presentes os Srs.: Moreira de Barros, 
Affonso Celso Junior, Valladares, Costa Rodri
drigues, Sinimbú Junior, Bulhões, Miguel Cas
tro, Dias Carneiro, Silva. Mafra, Gonçalves Fer
reira, Adriano Pimentel ' Bezama.t Schutel, 
Delfino Cintra, Mac-Dowell , Barros Cobra, 
Padua. Fleury, Augusto Fleury, Bernardo de 
Mendonça, José Marianno, Salgado, Antonio 
Carlos, Montandon, Carlos Peixoto, Silva Maia, 
.Carneiro da. Cunha, Alcoforado, Dantas Góes, 

Rodrigo Silva, Diogo Vasconcellos, Castrioto, 
Leitão da Cunha, João Penido. Ribeiro de Me
nezes, Prudente de Moraes, Leandro Maciel, 
Coelho de Almeida e Alves de Araujo. 

Comparecem depois da. chamada os Srs.: Ben.; - . . 
' . 

za Carvalho, Lacerda Werneck, Martim Fran-
cisco, Bezerra Cavalcanti, Zama, Campos Sal-
les a i o r . . -
Olympio de Campos, Antonio Prado, Alfredo 
Chaves, Mal'es Guia, Ferreira de Moura, Ca
margo, Satyro Dias, Affonso Penna, Ildefonso 
Araujo, Franklia. Doria, Henriques, Carlos 
Affonso, Ulysses Vianna, Barão do Guahy , 
Comes de Castro, Felicio dos Santos, Maciel, 
Diana., Sigismundo e Rodrigues Alves.· 

Comparecem, depois de abarta a sessão, os 
Sra.: ~scaren.h~, Joaq~im Tava:es, Carneiro 

varo Caminha, Francisco Belisario, Araujo Pi
nho, Araujo Góes. Francisco Sodré, Andrade 
Figueira, Cruz, Almeida Oliveira e Antonio de 

1que1ra.. 
Ao meio dia o Sr. presidente declara aberta 

a sessão. 

São lidas, postas em discussão e approvadas 
as actas dos dias 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 e 23 do cor1•ente. 

O SR. fo SECRETARIO dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

rente, communicando que Sua Magestade o 
Imperador digna-se receber no Paço da cidade, 
à f hora da tarde, a deputação que o tem de 
e tentar no 1a. ;:> o corren t.e, anmversar1o o 

juramento da. Constituição Politica de lmperio. 
Do presidente da C&mara. Municipal de Pilões, 

da Parahyba. do Nat'te, de fO de Março de 
1885, remettendo o livro das actas da trans
cripção da eleição,procedida naquella parochia, 
a 6 de Janeiro do corrente anno, para um depu
t:~do á a.ssembléa geral ; conforme a resolução 
da camara dos Srs. deputados, declarada ao 
dito presidente em telegramma. 

A'q_uem fez n requisição. 
E' lido, apoia:lo o S)m discussão approralo o 

seguinte 

REQUERIMENTO 

. ... 

requisite. com urgeneia, do governo por inter
media do Ministerio do Imperio o seguinte : 

i. 0 As autheaticas da ultima eleição para de
putados provincia.es de Pernambuco, procedida 
na freguezia. de S. Gonçalo do Una, e que 
devem achar-se archivadas na secretaria. do 
governo da mesma província e na d~ assembléa 
provincial ; bem como o termo de juramento do 
3° juiz de paz da referida. parochia, Raymundo 
de Freitas Padilha, e que, segundo foi alegado, 
acha.·se appenso ás referidas authenticas. · 
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~-0 O livro d~ escrivão de paz da m~sma paro~ J O SR. Pru;stnENTE. : - A resp?sta de S~a 
. chta, em que fo1 lançado o termo de JUramento Ma:gestade e receb1da. com multo espec1al 

daquelle jaiz de paz. agrado. 
3. 0 Os livros das aetas das eleições proc~didas o SR. B. CxcrLIANo:- Não me permittindo 

em f o de Dezembro de :1884, nas paroch1as de os meus incommodos de saude con~inuar a 
n-

ceição e S. José do Rio Formoso. 
Estas requisições deverão ser feitas por tele

gramm~ do. Ministerio do Imperio ao presidente 

' 
inquerito, requeiro a V. Ex. consulte á Camara 
si me concede dispensa desse cargo. 

a provme1a e ernam uco. I 
Sala das commisEões em 24 de Março de 1885. O Sr. presidente nomeia para substituir o 

-Al'lles deAraujo.-JoséMa,·ianno-Joaq,lim Sr. B. Ceciliano, n:L iu. commissão de lnquerito, 
Tavares .-Franklin Doria.-Joaquim Pedro. o Sr. Gonçalves Ferreira. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e adiado, ORDEM DO DIA 
por ter pedido a palavra o Sr. Andrade Figueira, 
o seguinte 

REQUERIMENTO 

Re ueiro ue por in termedio do respectivo 
mmisterio sa peça. ao governo a segumte 
informação: 

Quanto3 escravos existem actualmente matd-
a provmc1a. 

O Sr. Maciel :-A com missão no
meada. por V. Ex. para apresentar a Sua Ms-

. gestade o Imperador as congratulações ela Ca
mada dos Srs. Deputados, pelo feliz anniver
saria de Sua Magestade a Imperatriz, cum
priu a. sua missão no dia e hora aprasa.dos 
e, sendo recebida com as formalidades do 
estylo, o Sr. presidente leu a seguinte allo· 

- A • 
I 

· «SENIIOR.-A Camara dos Deputados, inter
prete fiel dos sentimentos naciona.es, nos con-. .. ... -
de Imperial sinceras congratulações pelo ann.i
versario de Sua Magestade a. Imperatriz . 

c As pNrogativas inapreciaveis confiadas á 
lealdade, ao patriotismo e á. sabedoria do Thro
no, não podem expll.ndir-se, isentas da iniluen
cia que um typo primoroso de esposa e de mãi 
desprende sobre toàos que o rodeiam. 

4: E a Camara dos Deputados pela. nação, que 
avalia todas as irradiações do throno sobre os 
seus destinos, desvanece-se de reconhecer que 
as virtaies da. e:s:celsa. Imperatriz tem cercado 
o solio imperial de lustre inestimavel , com 
o amor e veneração que lhe tributam todos 
os brazileiros. 

c A Cll.m~:ara, apresentando a Vossa Magestade 
estes leae:; sentimentos de nossa patl'ia, tem 

. s 
e votos peia continuação das prosperidades da 
Augusta Família Imperial, associadas a dos 
br~zileiro~, que hoje rendem sincero. culto ás 
enm.ias v1rtudes da excelsa Imperatriz do Bra
zil. Paço dà camara. dos deputados. em 14 de 
Março de 1885 . .,. 

Sua Magestade dignou-se responder. (lê): 

. < Agradeço as felicitações que me envia a 
Camara ·dos Deputados por anniversario tão 
caro ao me"\1 coraç~o. ~ 

Procede-se á. votação dos seguintes parece
res das commissões de inquerito, são al)prova
dos em todas as suas partes e reconhecidos de
putados os Srs: 

PAP.EC~RES 

N. 89 - :1885. Reconhecendo o Dr. José 

nas Gei"aes. 
N. 91- 1885. Idem, o Dr. Antonio Justi

niano das Chagas, pelo 6° diatricto de Minas 
Geraes. 

N. 92- 1885. Id.em, o Dr. Joaquim Bento 
Ribeiro da Luz, pelo i 1° districto de Minas Ge
raes. 

Procede-se á votação do parecer n. 93 -
5 h c nd de utado elo 1 o districto 

do Espirito Santo, o Sr. L~opoldo Augasto 
Deocleciano do Mello Cunha. 

O Sn.. AND!'.ADE FtGUEIRA re uer e a Ca.mara 
approva seja nominal a votação da 2" e 3a. con
clusões do parecer da com missão. 

O Sr. Oarlos Affonso (peta or
dem) parecendo-lh<J ter ouvido qúe, si pas
sar a. 3" conclusão do parecer, ficará. p'"ejudi
cada a sua conclusão :final. .• 

O Sn. . Fn.ANCisco BEus .. uuo:- Si passar a 
. za. fica prej udica.da. a 33

• 

0 Sn.. CARLOS AFFONSO ••• julga de seu dever 
prestar um esclarecimento á. Camarn.. Embora 
não prevaleçam a 2a. e 31 conclusões, ainda. as· 
sim o deputado será o Sr. Dr. Leopoldo Cunha. 
Portanto, a votação sobre estas duas conclusões 
não influirá na ultima : o Sr. Dr. Leopoldo 
Cunha será sempre o deputado do districto. A 

. . a. !lo 

conclusões, elle sel-o-á por maioria de votos ; 
e, na hypothese contraria, continuará. a sel-o 
por desempatar a seu favor. 

O Sa PRESIDENTE :-A Camara. terá de se 
p1·onunciar sobre o asssumpto, porque ha um 
voto em separado. 

UM Sa. DEPUTADO :-Mas fica prejudicado o 
voto em separado . 

0 SR.. PRESIDENTE :-Perdoe-me; não fica 
prejudicado. 
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O Sr Beza:m.a.t.diz que as explicações, 
que acaba de dar a casa o honrado presidente da 
2• commissão de inqa.erito, 'Precisam de um 
addita.mento. E' facto que, annullada a eleição 
da Barra de S. Matheus, não se altera, não se . - - . 

' bem·que, declarada válida. a eleição da. Barra 
de S. Matheus, deve ser considerada a con
clusão do voto em se arado or ua.nto votar-
se-ã em separado a eleição do f 0 distr1eto o 
Espirito Santo. (Apartes.) 

Conaequentemente, votadas, as conclusões do 
parecer da maioria da commissão, deve ainda 
ser votada a proposição do voto em separado. 

As explicações do honrado presidente preci
savam deste additamento para a casa deliberar 
com maior conhecimento de causa. 

E' a.J?pr~vada. a i a. conclusão do parecer, que 

« 1. o Que sejam declaradas válidas todas as 
eleições do f o districtB na provincia do Espirito 

Barra de • Matheus » 
O SR. PRESIDENTE : - Supponho a Camara 

habilitada para poder sujeitar a votação o 
i arecer isto é ue se'a annullada a. 

eleição ~parochia de S. Matheus. 

Os Srs. deputados que reaponderem sim, vo
tarão pela annullação. 

Feita a chamada respondem.: 

Sim.: 
f Satyro Dias. 
2 Adriano Pimentel. 
3 Almeida Oliveira. 

5 Doria.. 
6 José Pompeu. 

• (yo l Castro. 
8 Bezerra Cavalcanti. 
9 Dantas Góes. 

iO José Marianno. 
H Joaguim Tavares. 
12 Sig1smundo. 
13 Ulysses Vianna. 
i4 Ribeiro de Menezes. 
15 Sinilnbú Junior. 
i6 Moura. 
t7 Prisco. 
18 Sodré. 
i9 Ildefoní!o, 
20 C. da Rocha. 
21 Zama.. 
22 Martim Franeiaco. 
23 Cunha Salles. 
24 Prudente de Moraes. 
25 Alves de Araujo. 
26 Schutel. 
27 Mafra. 
28 Camargo. 
29 Salgado. 
30 Maciel. 
3f Diana. 
32 Joaquim Pedro. 
33 Candido de Oliveira. 
34 Masca~enbas. 
35 Antonio Carlos. 
36 Penido. 

i!1 Alvaro Botelho. 
38 Carlos Affonso. 
39 Montandon. 
40 Mares Gaia. 
41 Affonso Celso Junior. 

43 Leopoldo. 
44 Augusto Fleury. 

1 Cruz. 
2 Leitão da Ctinha. 
3 Mac-Dowell. 
4 Silva Maia. 
5 Gomes de Castro. 
6 Dias Carneiro. 
7 Caminha. 
8 Carneiro da Cunha. 
9 Henriques. 

18 Barão do Guaay. 
i9 Araujo Pinho. · 
20 Araujo Góes Junior. 
21 C1strioto. 
22 Belisario. 
23 Thomaz Coelho. 
24 Beza.mat. 
25 Alfredo Chaves. 
26 Werneck. . . 
28 A. Prado. 
29 Rodrigues Alves. 
30 Rodrigo Silva • 

e no 1 • 
32 Eufrasio Correia. 
33 Diogo de Vasconcello1. 
34 Affonso Penna. 
35 Valladares. 
3ô Chagas. 
37 Barão da Leopoldina.. 
38 Barros Cobra. 
39 Soares. 
40 Felicio dos S~ntos. 
41 Ca1·loa Peixoto. 
42 Ribeiro de. Luz. 

E', portanLo, approvada eata. Cl)nclualo. 
c 2. o Que seja 1\nullada a eleiçlo da parochia 

da Barra. de S. Matheus., 
Pr~ced.e:•e a votaçle da. seguinte conclusão, 

c 3. o Q11e seja. descontado um voto no eandi· 
dato mais votado na. parochia. de Santa Cruz.-. 

O Sr. Felicio dos Santos, obten· 
do a palavra pela ordem, observa que, comquanto 
lhe pareça que ficou prejudicada. a; conclusãO 
seguinte, todavia approvon a votação nominal e 
estimou muito poder consignar o seu voto, 
isto é, que reconhece deputado o Sr. Leopol
do Cunha por sar mais velho, e:uctamente 
com~ o diploma qua apresentou na Ca
mara.. 
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O Sr. Carlos .A:ft"onso diz que a 
nullidade que a Camara acaba de votar não al
tera o resultado da. eleição, conforme foi apa
rado pela respecti. va commissão. 

A junb apuradora conferiu diploma ao Sr. 
Dr. Leo oldo Cunha or ser mais velho e h3. ver 
empatado com o outro candidato. 

UM SR. DEPUTADO DA BANCADA CONSERVA.Dü
IU:-A Cama.ra rejeitou esse voto. 

O SR. CARLOS AFFONSO continuando observa 
que validadas e apuradas todas as eleições das 
diversas parochias daquelle districto, o Sr. Dr .• 
Leopoldo Cunha empatava.com o seu adversario; 
mas declarada, como acabou de o Mr, a nul .. 
!idade da parochia de S. Matheus, onde S.· Ex. 
ficou em minoria de votos e onde foi conside
rada a maioria de seu adversario, é claro que 
com mais razão o Sr. Dr. Leopoldo Cunha tem 
de aer reconhecido deputado. Si a nullidade 
votada. pe a amara. pu esse 1nflULr no resu -
ta.do da eleição, que foi presente á Camara pelo 
diploma de que foi portador o Sr. Dr. Leopoldo . . . 

O Sa. CARLos AFFONSo:-Mas votou tam
bem a validade de tadas as oulras eleições, 
e portanto não póde votar a nullidade do di
ploma. 

O Sa. ZAMA. :-A Camara. votou que não 
se descontasse um voto ao candidato mais vota
do. 

A ta conclusão, porém, jã esta approvada, . . - .. 

O SR. PRESIDENTE :-Tenho a precisa calma. 
O Sa. ZAMA ... porque verá que com a vota

ção da ta. e 2a. conclusõe':l, :ficou prejudicado o 
voto em separado. ( Apoiaàn e na o apoiados). 

Approvando a f a._ conclu~..! a camara resol-. . . 
todas as outras do to districto da. provincia do 
Espirito ~a.nto fosliem approva.d:ta. 

que a eleição de S. Matheus fosse annullada, 
logo não se pode sujeitar á. votação o voto em 
separado que propõe sejam annulladas eleições 
que a camara. validou. (Apoiados). 

Uma corporação desta ordem, não póde estar . 
na contingencia do ser e não ser sobre asso mp
tos que ja. foram objecto de sua. deliberação . 

Resta, pois, o corollario de que a camara ha 
votado (apoiados); resta apenas o reconheci
mento do deputado diplomado o Sr. Leopoldo 

un a, que eve ser proc ama o como a , pois 
que a nullida•le ou a approvação da eleição da 
parochia de S. Matheus, não affectaria a va-. . . 

tornada. de momento. Reflectiu sobre ella. com 
alguma antecipação e o nobre deputado, foi in· 
justo, invocando a sua calma no modo de di
rigir .a vota~ão. 

Si a intenção da camara. é reconhecer depu .. 
tado pelo i o districto do Espírito Santo o Sr. 
Leopoldo Cunha., ella. S'3rà patente por meio 
do voto. 

O facto de julgar-se regular todas as eleições 
· r' o m exce ão da elei ão de 

uma parochia, não importa o reconhecimento 
de deputado diplomado. Hoje mesmo, poderá. 
occorrer a hypo~hese, que :figura., na votação de 

com exeepção da da parochia de S. Ma.theua, e pa.N:;renc~~tra vantagens nesta discu~s~opela 
pois annullou a eleição desta parochia. Ora, ordem, por que a e3a.mar9: vai dem~nstrar 0 
desta nullidade podem decorrer duas conse- seu modo de pensar a re.!lpelto, por me1o da vo
quencias: uma, o reconhecimento do candidato ta.çio. (.Apoiados e apartes.) 
diplomado, outra, a annullação da eleição. A Deste modo, mantem a deliberação tomada, 
Camarn. está no seu pleno direito de decretai-a por que da nulidade de uma eleição de parochi~ 
ou não. • . podem decorrer duas consequencias-ou !> reeo-

Quando da nulhdade da. ele1ção ~e uma nhecimento de um deputado ou nova ele1ção no 
parochia. resultar tica.r o deputado pr1vado do . districto. 
seu diploma .•• 

o sa. JosE· M.ARI.A.NNo:-Mas não fica. O Sr. Bezerra Oavo.lcantl 
(pela ordem) : - Sr. presi.lente, da approva-

O Sn. PRESIDENTE:-E' questão puramente 
de methodo. Si a intenç!o aa eamara quanto 
& nullidade da eleição da parochia de S. Ma
theus não foi annullar o diploma do Sr. Dr. Leo

ra 

O SR. BEZERRA CA. VA.LCA.NTI :- Seria contra 
o vencido. 

O Sa. PRESIDENTE reapeita. muito todas as 
reclamações dos nobres deputados ; mas não 
propõe votações contra o vencido. Não pode 
declarar deputado por um districto sem ter ha
vido votação expressa que assim o autorize. 

O Sr. Zam.a (pela ordem) pede :ao Sr. 
presidente que re:flicta com calme aobre a hypo
theae em que se achà a camara. ••• 

ção de todas as oleiçlíes do i" districto da pro
víncia do Espirito Santo, oxcepto a de S. Ma
theus e do. nullidade desta, resulta o triumpho 
do cnndidato diplomado (apoiados), não já por 

· · · or 
matoria. de votos. (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE ; -Não se segue que ..• 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI : - Permitta
me V. Ex ... não façamos questão de palavras; 
tratamos da questão em .sua esseacia e no ponto 
de vista em que a vou encarar. 

Para se pôr em duvida o reconhecimento do 
Sr. Leopoldo Cunha, põe-se em duvida a. legiti
midade do seu .diploma, isto é, UJD voto da ca
mara em sentido contrario ao reconhecimento 
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do Sr. Leopoldo Cunha. como deputado pelo fo 
districto do Espirito Santo acarretaria a annul
lação do seu diploma.. 

Ora. não póde haver annulla.ção de diploma 
sem discussão de parecer. (Apoiados.) Logo, 
V. Ex. seria obri ado, nesse caso a ôr em 
discussão o parecer. 

O Sn. PRESIDE:I'I~I: -E' um engano em que 
V. Ex. está. · 

0 SR. BEZERRA CA. VALCANTI:- Quando de 
qualquer annullação de eleição de uma ou outra 
parochia result.e a annullação de diploma, não 
será. simplesmente votado o parecer mas discu
tido. Portanto, si é submettido a approvação da 
camara. o voto em .separado depois que está re
conhecida a maiori'1. ao candidato, está o seu 
diploma em risco da ser annullado sem discus
são, o que é expressamente contra a lei. 

isso a lei dei:s:a de continuar em vigor, nem 
por isso esses precedentes deixam de constituir 
casos ue devem sei." reconsiderados. 

erJ:l. ~ma. sorpreza ao 1re1to aque e que 
foi eleito e que veio a. esta camara com nm di· 
ploma já reconhecido legitimo pelas votações 
anteriores. 

Portanto, :i decisiio dada por V. Ex., ou que 
V. Ex. pretende da.r, de submetter á approva
ção da ca.mara. o voto em separado, decisão que 
veria. ter como consequencia. o que acabo de 
aponta.r, não póde proceder. 

O Sa. ZAMA:- Esse voto em a e arado até 
quer um 2o escrutinio, que já. teve lagar. E' 
illegal. 

O Sa. B:s:zmun.\ CA VALCA~TI:- Deixo eate 
e outros pontos po.ra aquel es que, porventura, 
ainda queiram intc1•vir no rlebate ; contento-ma 
cóm o ter fl'isa.do este ponto: n~o so póde pór 
em vot:tçlo, sem discussão, o diploma. de um 
deputado cuja oleioão, alids, já foi reconhecida 
legitima. pala propria v~taçllo da. camara. , 
quundo ap~rovou todas a~ eleiçaes do fo distri
cto dG Esp1rito-Santo, a.nnullando a eloiça:o do 
S. Matheus. 

Deato modo, o.chn-se implicitamente reco
nhecida a validade do diplomll, I"JUe lho foi 
conforido, nilo Aimplo>~menta pela idade, como 
lho fõra expedido, ma1 pala mniot•ia. absoluta, 
com quo incontestavelmente fl~ou, nlio 10 po
dendo mai1 pôr em davida este ponto liquido. 
(Apoiados.) 

Limito .. me a cat~~os considero.çõaa. (Jluito 
em,) 

O Sn. PRESIDENTE diz quo o nobre deputado 
labora. em um e~ uivoco. 

O regimento determina que, nas sessõea 
prepa.ratorias, quando a maioria da . commissão 
concluir o parecer pela . nollidade de um di
ploma de deputado, esse parecer :fique adiado 
para depois da abertura da assemblàa ge1•al, 
em que serà. votado, precedendo discussão. 

O SR.. BEZERRA. CAv .ALCANti:- Precedendo 
discussão •.• 

O SR. PRESIDEN'l'E: ~ Depois de aberta. 
a assembléa geral, apezar da maioria da com
missão concluir o se11 parecer pelo reconheci
mento do deputado diplomado, póde a camara, 
segundo o que està previsto na lei e conforme · 
muitos precedentes, annullar o di loma sem 

lSCUSSãO. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI:- Sem dig.; 
cussão ~! 

O SR. PRESIDENTE:- Sim, senhor. 

O Sn. BEzERRA CA. VALCANTI : - Não me 
consta. Em todo o caso, é contra o regimento. 

tamente rejeitada a. segunda.. 
Para que, portanto, tantl celeuma'? 
Appello para. V. Ex. Sr. presidente, rogan

do-lhe que,refiectindo sobre o caso, não persista 
no. sua decisão que não me parece justa nem 
aceita.vel. 

O Sn. PnxsrDtNTE diz que lhe causa pasmo 
haver quem ponha em duvida a sua decisão ... 

O Sn. AFFONso CELSO JuNIOR :- Pois causa-
me pasmo a. ec1são e x. 

O SR. Pllli:SIDENTE : -. • • e a prova está no 
se uinto ue o art. 20 da. lei diz (lê) : 

Portanto, póde a ca.mara. approvar todas as 
eleições de uma paror.hia menos uma, e pôde 
annulla.r um só voto, approvando as eleições do 
districto, e ser a consequencia. a nullidade de 
um diploma.. 

O Sr. ~.Iartim. Francisco : -
Duas rn~õas ma tro.zem a tribuna. nesta occa· 
siilo : a primeira, e:s:plicar o meu voto ; a se· 
gunda, expor os factos como eu os entendo, 
o me parece que sua simples exposição cortar& 
a quest4o ora controvertida.. 

A junta apuradora, sem annullar collegio 
algum (apoiados), incluindo na. apuração o col
legio da S. Matheus, chegou a este resultado: 
que ficavam empatados os <lous candidatos. Re· 
conhecendo orém, ue o Sr. Leo oldo Cunha 
era. o ma1s ve o, o que não foi contestado pela. 
outra. parte interessada, expediu diploma. 

VozEs:- Sim, senhor. 

O SR. MAB.TIM F.RANCisco : - Logo, o facto 
da approvação ou annullação da parochia de 
S. Matheus , não vem alterar os termos da 
questão. 

Precisava declarar isto, porque, em minha 
opinião, sendo a. maioria o resultado da. annul
lação do voto, não existe maioria absoluta; 
e neste caso a -maioria rela.tiva só pôde preva. .. 
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lecer, demonstrada a existencia de fraude ou 
violeneia, quanto aos votos aunullados. Como 
conscieneiosa.mente vou -votar no Sr. Dr. Leo
poldo Cunha, reconhecendo que elle é o mais 
veiho e que, portanto, foi diplomado em conse
quencia desta:, ditferen~a ~e idade, corria-me o 

dula de mais do que o numero dos eleitores 
que ahi compareceram: a com.missão propoz 
que se descontasse do candidato mais votado, 
isto é, o contendor do Sr. Leopoldo Cunha esse 
voto, mas a camara decidiu em sentido con~ 
tr-ario a oiados u -

o 1vos o meu proce I-
mento. . 

Hei de me sujeitar afinal á deliberação to

O Sn. ZAMA. :-Mas ê justamente o contra
. rio do que V • Ex. está. dizendo. 

mada. por v. Ex, Simplesmente~..-, -SS!!.r.~peJrrEe~siiE leftte.,+::-<~~.----J~~H~H-: -:--~:Née-me o no 
peço-lhe l icença para apresentar esta reflexão: deputado: assim seria. si a. camars. tivesse vo .. 
approvada ou rept•ovada. a eleição de s. Ma- tado por esta. conclusão, que rejeitou. 
theus, o Sr. Leopoldo Canha é o deputado, por- O SR.ZAl.'tr.~:-Logo ficou empatada a votação. 
que é o mais velho. Em virtude disto recebeu 
o diploma.. Como, pois, ir a. camat·a decidil· que 
o Sr. Leopoldo Cunha. não é o mais idoso 1 Mat 
se, expedido o diploma ao Sr. Leopoldo Cunha. 
por ser o mais velho, nem ao menos o interes
sado na qaestão contestou esta decisão, e nem 
a ui na camara foi ella contestada 
azer-se o que está feito pela junta. apuradora, 

competente para. tomar semelhante decisão~ 
Porventurl:\ se os amigos do outro candidato 

• ~ · a. ques-
tão, como companheiros politicos que $ão, en
tendessem que elle não era de facto o mais 
velho não alle"'a · - ~ 
não e sabido na. pt·ovincia do Espirito Santo, 
aqui e em toda a parte em que os candidatos 
são conb.ecidos que o Sr. Leopoldo Cunha é 
mais idoso do que o seu competidor, o Dr. 
NeV'es. ~ 

O Sr. Dr. Leopoldo Cunha, independente da. 
questão de S. Matheus, é o deputado, porque 
é o mais idoso (apoiados e 12ão apoiados) ; e 
neste sentido hei de votar, se houver nova vo
tação a respeito. 

1s o que tm a a 1zer. 
O Sa. PRESIDENTE diz que o nobre deputado 

-se convencer:i do contrario da leitura do a-
ecer e o vo o separa. o. Apoiados) . Si a ca

mara tivessse antepost'J uma vota.ção á. outra, 
toda esta duvida desappareceria.O nobre depu
tado suppunha a. não existencia. da. i& conclusão 
e comece pelá z.o. 

A camara não approvou que se descontasse 
ao candidato mais votado em uma. parochia o 
voto que nella a.ppal."eceu da m~i~. Desde 
que não se descontou esse voto, o ma.ls vot:\do 
daquella. parochia, o Sr. Leopoldo Cunha, :fica. 
com menos um voto do que o outro candidato. 
(Nõo apoiados). 

O Sa. Z.ut:A :-Donde sabiu isso 1! 
OSa. PusrZ>ENl'.m:-Desculp&m-me os Dobres 

deputados .•• 

O SR. C..tatoaAFFONao:-Pe 
or &rn. 

O Sa. PB.ESIDENTE:-0 nobre deputado já 
fa.llou uma. vez pela. ·ordem. 

O SR. C.uu.os AFFoNso:-E' sobre a segunda 
questão. 

O SR. PRESIDENTE :-Mas permitta-me que 
dê primeiramente a explicação. 

Diz o parecer que na parochia de Santa Cruz 
obteve maioria. de vaLos o contendor d_o Sr. Leo
poldo Cunha. Nessa parochia houve uma ce

v.I.-62 

(H a out,·os apartes). 
O Sa. PRESIDENTE : - Desculpem-me 013 

nobres deputados: VV. EEx., lendo o parecer 
com cuidado, se convencerão de que nã:o tem 
razão. 

elle empatou. 
ALGUNs Sas. DEPUTADOS :- Foi. 

a out1·os apartes). · 
O Sn. Pa.EsiDENTE pede a attenção dos nobres 

deputados. A votação geral do districto, ue 
u e esu a o c e.rnp'l e entre os can 1 atos, 

contem um. voto em e:<ccesso. (Apoiados da 
esque1·da). . 

Votaram 749 eleitores, mas s.puraram-se 750 
votos, quE} deram em resultado o empate, isto é 
735 votos a cada. candidato. 

Não acha nenhuma vantagem nesta discussão 
porque a camara resohrerà corno entender, mas 
està inteiramente convencido de ter razão. 
(Apoiados da esquerda). 

R. .UU.OS FFONSO : - eço :1 pa a.vra 
pela. ordem. 

0 Sn.. PRESIDENTE :- 0 nobre de utado .á 
a ou uma vez pe u. or em. 
o SR. c .... RLOS AFFONSO :- E' OUtl'a. qnestão. 
O Sa. PRESIDENTE prose guindo, diz que a 

votação geral do districto com esse -voto demais 
da parocb.ia de Santa Cruz foi que deu em resul
tado ficai." o Sr. Dr. Leopoldo Cunha empatado 
co.rn o seu co~tendor. (Apoiados da esquerda.) 
Nino-uem põe em duvida esta q_uestão. Pois 
bem": a. camara, por uma votação, decidiu que 
não se descontasse ao contendor do Sr. Leo
poldo Cunha. esse voto da. parochia de Santa. 
Cruz, como propoz a. commiasio . Por conse
~uencia, pela. votação da cama.ra, sem a nul
bdade da parochia. de S. Matheus, o Sr. Leo
poldo Cunha. fica com um voto menos do que o 
seu contendor:. (Apoiados e na o apoiados.) 

Com a nullidade, porém, da. parochie de 
S. Matheus, nullidade que a. ca.mara. votou, o 
Sr. Le()poldo Cunha :fica effectivamente com 
maioria. de V'Otos. 

osa. ZAMA.:-Logo t .. 
O Sa.Pn.EsiDENTE:-Logo,a. cama.ra póde ou, 

reconhecer o Sr. Dr. Leopoldo Cunha, ou man· 
da.r proceder a noV'o escrutínio . 

De~la.ra á ea.mara. que nesta. que~tão não tem 
outro interesse senão o da. regula.rldade da- vo-
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tação.Si a camara quer approvar as eleições no 
intuito de reconhecer deputado o Sr. Leopoldo 
Cunha, manifest&l-o-á pela votação. 

O SR. CARLOS AFFONSO :-Peço a pola.vra 
pela ordem. 

póde fullar maia de uma vez, e o nobre depu
tado s:~be melhor o regimento do qu~ eu; mas 

eia.l nesta. questão eu lhe dou a palavra. 

O Sr. Carlos A:ft"oosoz- ~re
eiso, Sr. presidente, rectificar um equivoco 
em que V. Ex. labora. 

Ajunta apuradora. do f o districto do Espirito 
Santo apurou a eleição de todas as · parochias, 
inclusive a de S. Matheus, apurou todos os vo
tos da parochia de Santa Cruz, e reconheceu 
_que o Dr. Leopoldo Cunha ~avendo} empatado 

, 
S. E:s: . quem tinha. direito ao diploma, por ser 

·entre os dous o mais velho, facto não contestado 
antes reconhecido elo seu contendor e:t e-
diu-se pois diploma a.o Dr. Leopoldo Cunha. 

Agora. a Camara. dos Srs. Deputados vota. a. 
primeira conclusão do parecar da. commissão 

. ' 
contendor do Sr. Leopoldo Cunha teve uma 
pequena maioria. de votos; conseguintemente 
melhoraram as condi çlSes do Sr. Leopoldo Cunha. 
mais solidamente firmado ficou o 1eu diploma. 

S. E::t. que só pela circumatancia. da idade 
podia ser reconhecido paau a acl·o por ter 
obtido a maioria de votos. (Apartei) Façamos 
porém abstracção da segunda. coneluaio do 
parecer e da. nullidade decretada pela ca.-

Submettida ã sua deliberaç§:o a terceira con
clusão, que manda. descontar um voto ao~con
tendor do Sr. Leo oldo Cunha, o ue fez ella j 

eJeltou esta cone usão, por consegu1nte res
tabeleceu as cousas no eetado em que a junta 
apuradora as encontrou isto é empate de votos. 

O Sa. PRESIDENTE:- E' o inverso. 
O Sa. CARLos AFFONso:- Como o inverao ~ 
Eu presto á V. Ex. estas informações como 

membro da. 211o commissão de inquerito, na 
presença. de 1odos os meus collegas que as con
firmam, senão com as suas palavrss, ao menos 
com seu silencio, e como d1z V. Ex. que é o 
inverso'? 
· As bases que a commisslo teve para. delibe
rar foram as que tenho indicado. Em hypothese 
alguma. podia. ser nullüica:lo o diploma ao 
Sr. Leopoldo Cunha. (Apoiados e apartes). 

Desde que se voto~ a {a conela~lo do pare-
' . . 

conhecido deputado, qualquer que fosse a sorte 
das outras conclusões, quer eonjunta. qcer se
paradamente. Ainda quando cahiasem essas 
conclusões ou qualquer dellaa, S. Ex. conti
nuaria. com direito a,o diploma por ser o mais 
idoso dos dous candidatos, e prevalecendo a 
hypothese contraria, isto é, a.pprovados ambos 
em alguma das duas conclusães, seria reconhe
cido por ter obtido a maioria de votos. E·• o 

: que tenho a dizer. 
Voms :-Votos ! votos !' 

O Sr. Ulysses Vianna.-Sr. 
presidente, creio que a questão está sufficiente
mente discutida, mas peço licença. a V. Ex. 
para. nutrir a esperança de levar a convicção ao 
seu espírito, quanto áa duvidas que ella tem 

itad 

Diz o art. 20 da lei el_eitoral. (Le .) 

Consaouintemente ara ue tenha a li a-
ção esta. disposição legal, se requerem dous 
elementos: primeiro, diploma. conferido a. um 
candidato, em consequencia de maioria obtida ; 
segundo, um acto da camara, pelo qual a maio
ria que foi contestada a. esse candidato se trans
forme em minoria, por annullação de votos. 

Ora, .o candidato diplomado, que foi reco
nhecido eleito pela junta apuradora, ma.ntem-se 
na. mesDJa situação, pelas.duas votações, se não 
. l . .. 

bam de realizar, isto é, conserva. a maioria. de 
votos. 

proceder a nova eleição quando do acto da ca
mara resulta :ficar em minoria aquelle que 
estava em maioria pela a.pura~ão da junta, e, 
s1 pe a vo açao a camara nao e UI o que se 3., 
não tem applicação o art. 20 da. lei eleitoral. 
Nestas condições, e sómente em respeito as dis
posições legaes, V. Ex. só tem por dever sub
metter á votação a 4a conclusão do parecer, pela 
qual é reconhecido deputado o candidato diplo
mado. (Apoiados .) 

O Sa. PREsiDENTE vai submetter á votação o 
voto em. separado. 

diplomado ou mandar proceder á nova eleição. 
Sujeito á votação, é rejeitado o voto em se

a minoria da commissão, que conclue 
do seguinte modo : · · 

Que seja annullads a. eleição a. que se proce
deu no i 0 districto da. província do Espírito 
Santo, em iO de Janeiro do corrente anno, e se 
mande pl."oceder a 2° escrutínio entre os Drs. 
Leopoldo Augusto Deocleciano de Mello e 
Cunha e Graciano dos Santos Neves. 

Sala. da. 2a commissão de inquerito aos 13 de 
Mar~o de 1885.-Alberto Bezarnat.-4-Z{red.o 
Chaves .-Alcoforado Junior. 

E' a.pprovada. a segainte conclusão : 

4.0 Que seja reconhecido e proclamado depu
tada por aquelle districto o Or. Leopoldo Au
gu~to peocleciano de Mello e Cunha, por obter 

Procede-se á. votação do parecer n. 95-
i885. 

0 SR.. FRANCISCO BELISARIO requer e a Ca
mara approva. seja D':'minal a votação. ds. aa
gunda. conclusão do voto em separado. 

E' approvada. a. seguinte conclusão- do pa-
recer : · 

i, 0 Qne sejam appl'úvadas as eleições das 
secções que compoem o 3o districto eleitoral da. 
côrte. 
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Fica prejudicada. a. seguinte conclusão do 
'VOto em separado: 

1. 0 Qne sejs.m declarados nullos os votos da.
dos, no ao dtstrieto eleitoral da. eôrte, ao Dr. 
Adolpho Bezerra de Menezes, mandando-se 
proce er nova e etçao-ar . 
ereto n. 3029. 

Pro~ede-se á votação da. seguinte conelt1são 
o vo o em separa o : 
'2.o (No caso de não ser reconhecida. pela 

Ca.mars. aqoella incompatibilidade). Que sejam 
considerados nullos os trabalhos eleitóraes da. 
3& secção da parochia de S. Christovão e se 
proceda á nova eleição-art. 20 citado, segunda. 
parte. 

Sala da. 2a. commissão de inquerito aos i6 de 
Março de 1885.-AZberto Bezamat.-Alfredo 
Oka'Dcs.-Alcofo,-aà,o Junior. 

Feita a chamada, respondem : 

Sim: 
. 

2 Leitão da Cunha.. 
3 Mae-Dowell . . 
5 Gomes 'de Castro. 
6 Dias Carneiro. 
7 Caminha. 
8 Olympio de Campes. 
\:I Henriques. 

iO S. 'Carvalho. 
ii Alcoforado Junior. 
!2 Bento Ra01os. 
i3 Gonçalves Ferreira. 
14 Mendon a Sobrinho. 
15 Lelin.dro Maciel. 
16 Carneiro da Cunha. 
i7 Barão do Gua.hy. . . . 
i9 Ara.UJO Góes Junior. 
20 Ca.stríoto. 
21 Belisa.rio. 
22 Thomaz Coelho. 
23 Bezamat. 
24 Alfredo Chaves. 
25 Werneck. 
2ô Andrade Figueira. 
27 A. Prado. 
28 Rodrigues Alves. 
29 Rodrigo Silva. 
3Q Delfino Cintrá. 
31 Eufrasio Correia. 
32 Diogode Vasconcellos. 
33 Barão da Leopoldina. 
34 Ribeiro da Luz. 

. 
36 Carlos Peixoto. 

N/J.o : 
l Sa:tyro Dia.s. 
2 Adriano Pimentel. 
:3 Almeida Oliveira. 

. 4 Costa Rodrigues• 
5 Doria. 
6 José Pompen. 

· · 7 · M igual Ca.stl'o. 
. 8 Bezerra Cavale&nti. 

9 Dantas Góes. 

tO José Marianno. 
U Joaguim Tavares. 
12 Sig1smundo. 
i3 Ulysses Vianna. 
i 4 A~to;11io de Siqueira. 

riSCO. 
20 Carneiro da Rocha. 
21 lldefonso • 
22 Zama. 
23 Martim Francisco. 
24 Campos Salles. 
25 Prndente de Moraes. 
26 Alves de Araujo. 
27 Sehutel. 
28 Mafra. 

c; r n as. 
37 Velladares. 
38 Antonio Carlos. 
39 Penido. 
40 Alvaro Botelho. 
41 Carlos Aífonso. 
42 Felicio dos Santo!. 
43 Mares Guia. 
44 Affonso Celso Junior. 
45 Fleury. 

47 Augusto Fleury. 
48 . Leopoldo Cunha. 
49 Cha as. 
50 Monta.ndon . 

E' rejeitado o voto em-separado. 

Posta. a votos a seguinte conclusão, é appro
vada: 

2. 0 Que seja. reconhecido deputado por aquelle 
districto, o Dr. Adolpho Bezerra. de Menezes, 
qll.e obteve maioria.. 

K' submettido á. votação e a.pprovado o pa
recer n. 97-1885, que reconhece deputado 
pelo i o àistricto da côrte o Dr. Alfredo Camillo 
Valdeta.ro. 

São rejeitadas as emendas do Sr. Andrade 
Figueira. 

E' . approvado em todas as suas pa-rtes opa-o 
. , 

5() districto de S. Paulo, o conselheiro Manoel 
Antonio Duarte de Azevedo. 

Passa-se á votação do parecer n. iü0-1885, 
que conclue pelo reconhecimento do Dr. Tho
maz Pompeu de Souza. Brazil, deputado pelo 
7o districto ao Cearà. 

O Sr. A.lves de Araujo (pela 
ordem):- Sr. p1'~iden.te, julgo dever declarar 

· a. V. Ex. e á essa .que vejo n-este parecer uma 
emenda do meu honrado amigo, o .Sr. C&1'los 
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F. Castrioto, e que não foi apreiSentada. á. 
commissão. Como nesta sessão só podemos votar 
os pareceres e emend&s sujeitos ás commissões, 
não sei como apparece esta emenda. aqui, e 
ignoro_ a consideração que V. Ex. dará á de~ . 

Julguei dever trazer :i. consideração da casa 
esta questão regimental, pois o cumprimento 
do re iment:> ue dá todo o restio-io a. V. E:x. 
constitue a nossa maior garantia. 

O Sr. Castrioto:-Esta emenda foi 
apresentada á. fa. commissão, porque entendi 
que a conclusão do respectivo parecer não era 
conforme aos principios do direito que nos 
rege. Nestas. circumstancias, podendo, como 
deputado, apresentar emenda. entreguei-a ao 
Sr. José Pompeu, que se occup.ava. nesta occa
sião das eleições que corriam pela. i a com-. - . . 

. ' 
me affirmou que a havia apresentado á com· 
missão respectiva, do que S. E~. póde dar 

Não era preciso que fosse eu o portador 
emenda, desde que a tinha assignado • 

. 
annunciado um voto em separado sobre o pa
recer do 7° districto do Cearà, reservei-me 
para apresentar este voto, logo que estivesse 
formulado o mesmo pal'ecer. Depois vi que este 
voto foi apresentado á. mesa para ser lido, e 
então, mesmo fóra da commissão, apresentei o 
meu voto. 

Convet'sando com o nobre deputado, disse 
que S. Ex. podia formular e apresentar emen-. - - . 

. . 
do que disseram os nossos collegas, que toma
ram a palavra neste pequeno incidente, V. Ex:. 
vê que o facto foi real; votou-::;e o parecer 
sobre o 7° districto do Ceará; o meu colleo-a de 
commissão, o Sr. José Pompeu, lavrou ~ seu 
voto em separado; o nosso collega, o Sr. Cas
trioto, entendeu-se com elle, como disse, para 
tambem aceitar a sua emenda ! 

O que digo é que o art. so do regimento re
commenda que, 24 horas depois da publku;ão, o 
presidente da camarà. dê para ordem do dia a 
votação, sem mais debate algum, dos parece
res, dos votos em separado e as emendas, q,ue 
·qualquer deputado houver apresentado ao júxzo 
da commissão; o que digo é que a emenda de 
que se trata não foi sub~et~ida. á. com~issão: 

Devia esta satisf,u;ão aos meus collegas da 
commissão, a V. Ex. e á casa. Este é o facto; 
as consequencias V. E::x. deduzira em sua il
lustração, em seu criterio. 

O Sa. PRESIDENTE diz ao nobre deputado 
que, na sessão de 27 de Fevereiro, pediu ás 

,commissões que todos oe dias, antes de co
meçar a sessão, se reunissem para. receber as 
~mend~s · que fossem apresentadas aos pare
. ceres Impressos, porque todos os Srs. deputa-

dos não podem saber a.s conclusões dos 
pareceres que se vencem nas diversas commis
sões. 

0 SR. ALVES DE An.AUJO: -E' exacto, mas 
nem antes de impresso o · parecer, nem depois 

e e Impresso, 1ve r c a · 
emenda. 

O SR. ~RESIDE~TE :-:0 par~cer e~tá .na or-
em o 1 , 

que ouço esta reclamação, quando o Sr. de
putado, que apresentou a emenda, poderia 
usar . do seu direito de modo mais regular, 
si soubesse da e:xistencia da mesma. recla-

2. 0 Que seja declarada. nulla a eleição proce
dida. na parochia de Lavras. 

lusões do 
voto em separado: 

f.o Que seja a-pprovada a eleição de Lavras, 
onie teve o Dr. Metton 86 votos, os quaes lhe 
deram uma maioria de 7 votos sobre o seu com
petidor. 

2. 0 Que seja reconheddo deputado pelo 7° 
districto do Ceará o Dr. Metton da Franca 
Alencar. 

3. o Que sejam responsabilisa.dos o juiz de 
paz, que presidiu á organização da. mesa, e o 
mesario Manoel Carlos de Moraes.- Sala das 
commissões, i8 .ie Março de 1885. - l ose 
Pompeu. · 

E' posta a votos e approvad.a a seguinte 

Si for annullada a eleição de Lavras, onde 
o Dr. Metton da Franca Alencar obteve 86 
votos. que lhe deram maioria no districto, seja 
annullada a eleição, e proceda-se á. nova em 
todo o districto. Em 18 ·de Ma-rço de i885.-
0. F. Castrioto. 

Procede-se á votação do parecer n. fOi, que 
reconhece deputado, pelo gu districto da Bahia, 
o Dr. João dos Reis Souza Dantas Filho • 
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O Sr. Araujo Góes Junior:
(pela ordem) diz que a. eleição do 9° districto 
da Bahi.a é celebre pelas numerosas fraudes 
que contem, como foi demonstl."ado perante 
a 2a commissão de inquerito. 

a. iAIU.OS FFONSO:- ao ap01a Q. 

O Sn. ARAUJO GóEs JuNton:por isso requer 
votação nominal sobre as duas eleiç~es de San-

omo a or1a. e • oa ap 1 a 
remoabo, nas quaes o :fiscal do candidato con
sel.'vador o Sr. Barão de Geremoabo foi recusado 
pela. mesa. unanime, composta da parcialida::lo 
governista, e substituídos os :fiscaes por ín
dividuos que eram adversarios e inimigos pes
soaes do candidato conservador. Pede, pois, 
votação nominal sobre as eleições daquellas 
duas freguezias. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Araujo 
oes umor,nao e approva o. 
O parecer é approvado em. todas as suas 

partes e reconhecido deputado o·sr. João Dantas 
1 o. 
São rejeitadas as seguintes conchsões do 

voto em separado : 
1. o Que sejam aunulladas as eleições da 

íreguezia de Santo Antonio da Gloria, e de 
Geremoabo. 

2.o Que sejam ta.mbem consideradas nullas 
as duplicatas das eleiçõe'> feitas nas freguezias 
de N. S. do Patrocínio do Coité e Massa.cará. ou 
Cumbe. 

3. 0 Que se mande responsabilisar a mesa 
eleitoral da freguezia do Bom-Conselho. 

4. 0 Que, na fórma do art. 2 do decreto 
n . 3029 de 9 de Maio de i83i, se proceda á 
nov~ eleição no 9° districto da provincia da 

Sala. das commissões, 18 de Março de 1885.
Alfredo Oha.ves.-.A.lbe1·to Be~amat.-Alcofo
rado Junior. 

1 

E', :finalmente, a.pprovado em todas as suas 
partes o parecer n. 102-1885, reconhecendo 
deputado pelo 1° districto do Piauhy o desem
ba.rgadoL• Candido Gil Castello Branco. 

A' medida que iam sendo reconhecidos e de
clarados deputados os Srs. de que tratam 
os pare~eres acima approvndo!3, o ~r. presidente 
convidava. os Srs. g·> e 4° aecretar10s para rece
berem os novos reconhecidos e condazil-os ao 
salão, afim de prestarem juramento e tomarem 
assento. 

assento os Srs. : 
José Pompeu. 
Alvaro Botelho. 
Chagas. 
Ribeiro da Luz. 
Leopoldo Cunha. 
Bezerra de Menezes. 
Valdetaro. 
Duarte de .bevedo. 
João Dantas. 
~il. 

ELEIÇÕES D,\s COMMISSÕES 

Annuncia~se a eleição da commissão deres~ 
posta á Falla do Throno, e reconhece-se não 
haver numero· 

17. Leopoldo Cunba. 
18. Bezerra de Menezes. 
19. Valdetaro. 
20. oão Dantas 1 o. 
21, Castello Branco. 
22. Visconde de Souza. Carvalho. 
23. Amaro Bezerra. 
24. Zama. 
25. Prisco. 
26. Ferreira de Moura. 
27. Satyro Dias. 
28. F. Dõria. 
29. Ulysses Vianna. 

Não havendo · numero, fica adiada. a eleição 
a c m · ao de resposta á Falia• do Throno. 
Entl'a em discussão o parecer n. 77-1885 

relativo á eleição do 3~> districto do Rio Grande 
do Sul, anullan.do o diploma. do Sr. Dr. Severino 
Ribeiro. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada. e 
adiada. a votação. 

Entra em discussão o parecer n. 85 relatiyo 
ao 2o districto da província do Cea.rà. 

Vem á. mesa, é lida, apoiada. e posta. em dis· 
cussão conjanctamente com o parecer a. se
gainte 

Emenda 

Si forem approva.das a. f a e 2• conclusões da 
da substitua-se a 3• . conclll&io ela. se-

guinte: 
Seja s.nnullada a. eleição do districto eproce• 

da.-ae a nova. 
Sala. das sessões, 24 de Março de f.S85.

Atfo'/I.SO Penna.-lolto Penitlo.-Felicio dos 
Santos. 

O SR. AMARO G.A.vA.tc.ANTI :-Peço a pa~ 
lavra. 

O Sa. PRESIDENTE :-Tem apalavra. o Sr. 
Ama.ro Cayalcanti. 
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O Sr. Aln.aro Cavalcanti:
Sr. presidente, usando da faculdade que me dá 
o regimento da Ca.mar:1, venho combater as 
conclusões do parecer n. 85 da 1:1. commis~ãp 
de inquerito. ora em discussão. 

Longo seria, si pretendesse refutat' todas a;; 
propo~JI}oes, a gumas as quaes ev1 emcmen e 
falsas, do alludi !o parecer. 

.A esto resl1eito, bastará informar a esta A.u-

~ redigido~ não pelo rcb to r dn..commissão, :~omo 
~._§.e estylo, n:-as p:'lr um ~utrõmen:bro, q_ue se 

constituiu, c e o :td\'ersariO ostens1vo e te1moso 
de. meus direitos, em :relação ao facto de que se 
trata. 

Deu-se o facto singular· ~le ter 'sido o prin
cipal juiz da sentença o ma:or acct:sador na 
questão! Não querendo, porém~ occupar por 
muito tempo :l pr.~ci~sa :tttenç~o desta Au-

a maioria do eleitorado ~'do zo districto conti
nuava a fayorecer minha c::1.ndidatura. 

A gente do governo organizou, "mtiio, uma nova 
e~tatistica. em f<lVOr de meu nobre competidor, 
egtatistica cuja efl'ectividade, assentando sobre o 
plano de ser1!m. destruídas algumas eleições de 
ma1orw, recon eci amen e mi 1a, cotuo e
monstrei largamente perante a ia. commissão 
de _inquerito. era ~inda a~->egurada . pelos ma-

praticadas no c~llegio de S. Francisco, _caso 
assim fosse preciso:. · 

As condições ospecia~s em que S3 achava o 
coll~gio de S. Fra.nciseo vão . explicar a razão 
da l,referencía, que lhe foi dada, pna repre
senta!' um p~tpel decisivo no pleito. O collegio 
de S. Francisco ó um do~ grandes collegios 
do districto _; acha-se ligado à capital pelo 
telegrapho ; a. mesa eleitor:ll é ahi toda da par-

. . l ' • • • 

pria das conclusões do p:uecet·, e serei o mais circumstancias devo acrescentar outras, para 
breve possivelnas considen1çõe.s em que vou que esta Augusta Camara possa apreciar devi-
entrar. damente todos os factos ulteriores. · 

lsse o meu nobre com1'et1 or per;.nte a. a. Era. delegado de policia em S. Francisco um 
commissão de inquerito :-quc se reputava de- individuo de nom~ Anconio ·severiano, ú qual, 
putad~ !egitimawente eleito, porque: de todas levado pm.· sentimentos ig-nobeis, tendo, ha 

, c , 1 u a · n r maça inexac a a 
rlo Ce:~rá, cuj:ts :mtbenticas haviam sido remet- presidente da província, este o havia reprehen
tidas a e~t:l Augusta Caruara, lhe resultava a dido severamente, como autoridade leviana ... 
maiorian.bsolutu. de votos. são os termos da portarb .. Entretanto, es;;:e de-

Respondendo na. mesma commissão de- legado reprehcndído tinha uma opt'inta quali
clarei: -que, si com eff•:ito todas as au- dade : m·a lim bom cabalista official. E agora, 
thent~cas invocadas representassem ~leições 1·csentido, havia como que amortecido um 
boas, verdadeiras ou legitimas, eu nada teria pouco o seu ardor pela cabala. 
oppo;;to ã posse e ao gozo immediato de seus Exigiu-se, porém, do governo que, de en
dir.:itos de deputado. P~ra m.im é tari1bem le- volta com. outl'os empenhos, fosse endereçado 
o- , • - aq ue e ag_en e -po 1cia um o c1o encom1as .. 
vor a maioria absoluta de votos do eleitorado, tico p:.'l.ra que eJle novamente entrasse na liça 
já n:io (Ego em eleiç~ões limpas de toda e qual- em favor do _meu competidor! E eil-o a~ora a 
quer irreguhwidade, m~s simplc<>r " · o 

tas de toda e qualquer fro.ude cu de vicio 
substancial. E' assim q~e, tendo occor
rido v:-trias irrcgularidad'es em di versas 
cle:ções do districto~ que deram maioria ao 
?Cu competidor, já na org:mização de ntesas, 
Jà ~o 1wocesso .geral da votação, como d.emons
trel perante a commissão de inq uerito, e tra
tnndo-.sc Jc factos, alguns dos quaes jà con~i
derados como nulliclaJ.es substanciaes pelos pa
recere.;; de:sta Camara e do Senado ; todavia de
cla:·,:i perante a commiss:Io, que não insistia 
por taes_n~llidades, porque não queria ser o 
ven.cedor ttraw.lo votos legiLimos do meu aclver
sarlO. · ~ O .c1ue não quiz, e em que não posso 

' <:oi..lsent1r. c, que seja eu o -,;enciclo -por este 
meio, e amda. o que m:~.is é,- le.vando~s':l em 

· . , mo a 
su~posta eleição de S. Francisco, julgada., à 
ultuna hora, valida pela maioria da. commissão 
de inquerito. 

Sr . . presidente, deix.ando de parte outros 
factos l~portantes relativos à minha eleição, 
p~ra os quaes a occasião presente parecia con
VIdar-me, preciso todavia dizei" : - que, não 
obstant~ t~r o meu competidor tido de seu lado 
na provmc1a todas essas regalias officiaes, todos 
e?se~ meios amplos c abusivos, c de que alli 
d~s-pozeram todos os candidatos governistas • 
a~nda na:s proximidades do pleito se sabia, qu~ 

mostrando a todos a sua peça de elogios, e amea .. 
çanão e prendendo eleitores, que não se que
riam prestar a proteger o candidato por elle 
indicado! 

Quando percorri o districto, pedi providen
cias ao 11residente da provincia contra ess~• au
toridade desabusada. Não sei o que fez S. E:s:.; 
ma~ o que certo é, que, poucos dias depois, 
no jornal official da provincia me eram 1 

atirados insultos e injurias, como especie ele 
resposta dada. :i minha reclamação l · 

Residia tambem em S. Francisco, desde mui-· 
tos annos. o Dr. João Othon do Amaral Hen
riques, casado em família. numeros:t do termo, 
:-:.hi juiz municipal por mais de um quatriennio, 
si não me engano, e elle proprio, chefe . poli ti-
co oca a parCla 1 a e o . meu competi or. 

Po.r occasião de ter este, nas sessões da ca
mara do anno passado, prestado o scn voto em 
apoio do ministerio actual, obteve para esse 
seu amigo a nomeação de juiz municipal do 
termo de Trahiry, algumas !eguas distante, 
ainda, que da mesma comarêa. 

Exigiu-se igualmente, em bem dã~causa do 
meu competidor, que fosse licenciado o Sr. Dr. 
J. Othon para vir fazer a eleição de s~Fri'.llCÍS
cq_, collegio de que elle -era, como jà disse, 
o cnefe poli ti. co desde muitos an.nos. o goverri.a~ .. 
já se sabe, deu-lhe, conseguintemente, uma li-
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cença de tr~s mezes com vencim<:!ntos; e a.hi I com ~~i!eito, uma só psssoa da localidade. que 
temos um ,.juiz licenciado incumbido -de fa.,;. ! não me narrasse esses_ factos taes como ac:t-bo de 
zer uma efeição dentro de sua propria. co- : e::s:por. 
marca! 1 Para demonstrar, como eram estas verda-

Deixo.ao juizo ~sclarec.ido da Camaraavaliar des publipas ,e notorias. naquella localidade, 
qual ser1a a espec1e de ~al)ala dessas duas auto- basta dec1arar, ue est1ve em S. Francisco 
r1 ates, () ?la mente mcum 1 as a e e1ção o apenas 1a e me10; e durante este curto espaço 
meu compeL1dor... - de tempo, em um logar, onde não conhecia 

Prep<lradas assim e.-;tas co usas e completadas pessoalmente mais do que tres a quatro pes-
. . ,' - . 

' , --
demi~são de autoridades policiaes à_ feição, tudo 
parecia ageitado para as necessid;:des do dia. 
do pleito. 

Na vespern. deste, organizada a mesa elei
toral com pr.aterição do dous me;;arios leg~
timo~, que foram substituidos sem as forniali
dadas legaes, o juiz municipal licenciado tomou 
para si o logar· de fi·cal do meu contendor. 
O l1rimúro acto dess:1. m_esa foi t·ejeitat· o meu 

' I:) 

ceb~'r o protesto àos cl•·itorcs, que se manifes-
taram contra semnlhante :lttentalo. 

Inst:dlada n dia scf"''uint a m sa el it ril.l-
est:~l.mi~ceu esta, ou antes o seu fiscal, como 
no!'ma preliminar de proceder, a não-exhibição 
dos titul?s de eleit~r. F:tcto tão singular não 
poc 1a e1xar c lll11car !:m pensamentO occu_to, 
qualquer que clle fosse... - · 

Em todo o caso, era ftcil pnver que essa re
s?lução só pod.ia prejudicar ao candidato,que não 
tmha l'cpresentante na mesa. . 

Os meus amigos reclamaram ; não foram, 
porém, attenclidos.. . · 

O Sn. ALVARO C .. \:\rrN.ffA : Porque não 
apresentar:1m protesto. 

, -
menos testemunhassem o facto pelas melhores 
pesso:1s da localidade , o que, de certo, n..:: 
zeram. 

A' primeira vista pare(!eri estranho, que a 
mesa eleitoral da l)arochia de S. Francisco, ou 
antes o juiz municipal que a dirigia, escolhesse 
de preferencia ~ preterição de um!l formali
dade substancial, como .a não-e~hib_ição de tí
tulos. Entretanto o facto é-de facil exJ1licação. 
Um dos chefes governistas da capital, tendo em 
visttt a estatistica o:·g-anizada em f<wor -de meu 
competidor,havia telegraphado ao :fiscal da mesa 
de S. Francisco, exigindo, pelo . meno~, i20 
votos no collegio, :sob pena de .estar o seu can
didato irremediavelmente--ãerrotado... Não 
sendo P?ssivel obter _Hi!' élev:>.d~ numero ~e 

' -quer pudera a parcialidade dê meu competidor 
conseguir uma votação approximada, recor
reram 3. aquelle meio, que de certo apparen
tava o comparecimento de tantos eleitores, 
quantos eram necessarios. Isto é, estabele
ceu-se á regra da não exhibição de titulos de 
eleitor~ afim de que pudessem ser chamados, 
como votantes, tantos individnos,quantos fqssem 
de mister para . preencher o núrnez:o desejado. 

Passada a eleição, transportei-me a S. Fran
cisco, vencendo · a -distancia de cerca de 40 
leguas; e chegad? àquella villa~ não encontrei, 

. , ( ... o -· 
.sem distincção de partidos, liberaes. c conser·~ 
V~!dot·es, incluindo, entre ellas, o meu fiscal 
rcjeitad? e os ?lei~ores ..9_ue o havium apresen
tado; de1 plena Justrfi.caçao, em que ficaram pro
vados todos os factos alludidos; obtive cortidõ8s 
e atte~tados das autoridades locaes no mesmo 
sentido, e at.é dos proprios mesat·ios, <1ue ha
vh,!ll assignado a rcs pcctiva ,- acta da s u p posta. 
ele1ção .•. 

") 

-~ . , 
perfeitamente munido contra a. procedencüt da 
farça, que aHi haviam praticado. Mas logo 
de oi fui informado de c ue um ·-
tico da capital havia ordenado para S. Fran
c: sco ao mesi!lo ju.iz cncaJ·?·cgaclo da farça. 
eleitoral em f:tvor de meu competidor, que em-
pre0 n.ss os os e orç s, com :m o que, 
ainda mesmo a peso de ouro, cc:>lhesse provas, 
que pud1Jssom, ao menos, ;wut1·ali:;al' as que eu 
havia obtido. 

Com cffeito, ainda estava ns. provincia,quan
do soube que o mesmo jui2 muni.cipallicenciado 
havia requerido uma justificação, propo~ital
mentc intentada em sentido contrario à aquella 
q!le eu tinha d:'ldo, 1·e(on:anclo-a com cartas ou 
a_ttes.tado~ _do proprio delegado de policia, de 

e a aço 0 a , 
o que afinal tinham . arr~njado meios de crc:~.r 
em?araços á procedencia das provas, por mim 

Ni!Q podendo ter tido então noticia complet:t 
acerca de taes arranjos, mas, sobretudo sorpre
henàido, de que na villa de S. Francisco tives
se havido um só homem, qne ousasse depor 
contra a verdade dos factos, qu() apontei; dirigi 
uma petição ao Dr. juiz municipal do termo, 
que havia sido o processante tanto d~ primeira: 
como da segund:1 justificação que me diziam 
existir, para que me attestasse o que havia oc
corrido a respeito. 

Não quero nesta oc.cusião entrar em demo
rada analyse das provas adduzidas pelo meu 
competidor; não posso, porém, deix~r de pedir 
desde logo a $abia attenção desta Augusta Ca
mara para o attestado, que me forneeeu o Dr. 
juiz municipal do te l'm.O de S. Fr?-ncisco, r ela-

IVO a Jus 1 caçao o m u 1 

Peço licença a esta Augusta Cam:ua para. ler 
o mesmo attesta.do, (le) : _ 

<.< Attesto, sob a fé do meu cargo: io, que na 
eleição p~1ra um deputado geral procedida nesta 
pa.rochia no dia 1 deste fluente mez e pol.' o~ca
sião da votação, ex:hibi o meu titulo de eleltor. 
uão o tendo feito nenhum des demais votantes 
que foram chamâdos a votar e depuzeram seus 
votos na urna; 2°, que,não obstante ser, aquelle 
facto presenciado pormiin e :::abido por todos 
os' habltantes desta villa, foi perante mim da~ 
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uma justificação, onde, pela . primeira vez em 
minha vida publica, pres~nciei o escandalo_ de 
falsamente jurarem cinco te~tcmunhas, que 
disseram o contrario do que affirmo n.o 1° ite-m. 
S. Ft·:mcisco 2ô de Dezembro de -1884.- .4n
ton.io Frcmcisco, M. de Sant'I ago. )> 

E a'""ora devo ainda accres·2entar : -E' o 
o d . 

juiz municipal _do termo, mo~o. :filho _e pr.:r.r~~~-
cia estranha, hbsral em poht1c:t ; n::~.o se>. poue 

iz r qu1~ os ut . ·~. ." . , ;::; 
que hallia pouco, me vtra pew. pnmem1 Yez ; 
pes~o;:~. tob.lmente insuspcit::t, contra a qual 
nenhum jot·nal da província al'ticulou jàmai;; 
uma só pábvra, arguinclo-o de ho~nem, 2Ja1·ti-
da;·io. _ 

-Seja, porôm, _como fô:, trav~da a àiscussão 
perante a com!mssão de mqnerito, onde fJram 
confrontados os documento;; de um~• c outr::~. 
parte, onde foi conftontad;;"t a força probau~e . . 

Não estava, porém, prcseate na occasifi:o o hon
rado deputado pelo 3° di:';tricto do Ceará, 
membro da mesma commissilo. 

r o dia segumte qum o ev1a ~er 1 o e as
signado. o parecer~ achando-se presente o hon· 
rado deputado do :3· districto do Ceará, declarou 
que. tendo assistido a toda discussão e conhe
cendo em seus detalhc3 todo pleito ebitor:1l do 

.: 2· districto, quel'ia prel)tar o seu voto e assignar 
o parecer. 

A principio, Sr. presidente~ quizcram negar 
este direito ao nobre membro d~~ commissão, 
sob o pretexto de que elle não estava ainda re-
con ect o, ~em atteu e1·-se, a que e. c n.vm 
sido sorteado, por ter sido considerado logo 
como liqni~o o sBu diplom?' de deput_ado. _ 

' . , 
arredar-so o voto do nobre. deputado, porq tte 
de ante-mão se conhecia o seu modo de ver e 
julgar em relação ao assumpto. 

O Sn. ALY .ARO CA:!IIINH.l dá um aparte. 

O Sn . AMARO CAVALCA~TI: - O que eu 
sei G que V. Ex. é o menos competente para 
me dirigi!· apartes; não só porque foi candid~1to 
governista pelo Ceará, como aind:l, porque 
na commissão foi meu contrn.l'io tão exaltado, 
que o nobre deputado pelo 2'J"di.stricto de Per
nambuco teve occasião de dizer « que V. Ex. 
defendia melhor a c1usa do Sr. Antonio Pinto 
do que elie proprio . • . » - -

O SR. ALV"\.RO C.-DIINHA:- E' que-C!!studei a 
questão. · ·-

o SR. A:\rrt.R.O CAVALCAXTI : - v. Ex:. 
affi.t·mou tambem que: o meu diploma era s im
plesmente assiguat!o por dou:; ou tr~s indivi
duas, quando a verdade é, que o foi por seis 
mesarios e ojuiz de direito. 

Mas, Sr. presidente, er:1 manifesta, dizia eu, 
.a intenção de arredar-se o voto do nobre:·depu.: 
tado p elo 3° districto do Ceará, porque sabia-se, 
que elle teria de votar tambem pela nullidade 
da ebição de S. Francisco, e deste modo ficaria 
logo ''encida e rejeitada esta farça eleitoral. 
lnsi:;tindo, porém, ~ honrado deputado pelo seu 

cisco surge agora entre as demais eleições le
gitimas do districto ! • 

O Sr,. ALv"u:.o CA:\m;HA. :-Não ha-nenhuma 
mais legitima do que esta. 

O Sn.. A:1r.tno C"'.YALC.\NTi:- Sr. presi
dente, prescindo d~ f:izet· commentarios ; narro 
simples~nentc o _f<l;cto. como clle _se deu pera_nta 
a comm1s:3ão. S1 ms1sto nas Clrcumnstan~tas, 
é )O r ue entendo ue esta au ""Usta camara 
deve prestat· o seu voto, devi amento esclare
cida sobre a materia. Ainda. direi apenas : que 
a mudança de Yotos não foi em virtude de no-

Cumpre agora informar a esta augasta ca
mara ~e .ulll outro fac~o não m·~nos importante, 

a') conclusões do p:1recer. 
Considerada nulln. a Gleição de S. Francisco, 

eu devia continuar a. ser o doputado~ legitima
mente deito. na iot·ma. do meu-diploma. Mas 
para evitar esta . consequencia, ouvi, com sor
nrez~, a maioria da commissão J?ronunciar.-se 
êntão pela nullidade da elei~ão da Imperatriz, 
com que me seriam tirados i08 votos legítimos, 
e desta sorte .bavcri::l. uma nova maioria para o 

' 
Digo com sorpreza, Sr. presidente, porque 

contra esta eleição, nem na p_rovincia nem 
erante a commissão de in uerito, ·á mais se 

a egou um só ttcto .. -. 

O Sn. ALvAno CA:IIINHA :-Não ha. tal; 
V. Ex. sabe do con trnrio. 

O Sn. . A:-.rA:ao CAVALCANTI • _. jámais houve 
u.ma só r eclamação contra a inverdade do pro
..:esso eleitoral ou . contra o resultado dess~~ 
eieiç:1o. 

O SR. ALYARO CA:\HNHA:- Como V. Ex. se 
;ttreve a dizer isso, quando sabe do que se 
passou na commissão '?! 

O Su . .1\:\uRo CA \ALCANTI : - V. Ex. ha de 
ter a devilla t•espostu. Declaro a V. Ex. que não 
sô tenho os meios precisos para refutal-o, como 
0spero que esses hão de levar a convic_ção a esta_ 
a11gusb camara. 

O SR. AL-vA.n.o CAl\IlNHA:-Não é exacto o que v: Ex. está dizendo. 

O Sn.. A:~rAP..O CAVALCANTI:- A outrem não 
o diria, mas a V. Ex: declaro: que-o seu criterio 
já está prcjudicai o e prejulgado a respeitp da 
minha eleição. 

O facto que se a.llega contra a Imperatt•iz é 
simplesmente futil, como vou demonstrar. 

Eis o caso conforme as actas. 
Na vcspera da eleição, tendo o i o juiz de paz 

co!ll.municado pessoalmente não poder tomar 
perte nos trabalhos por estar jncommoàado •.•• 
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O SR. ALvARO CAMINHA:-Pessoalmente ~ A 
quem communiçou elle o Lcto ~ Da acta não 
consta. 

O Sa. AMARO CAVALCANTI:- Respo;,do ao 
aparte de V. Ex. pelo seg-uinte modo: si ama
nhã sabi.r publicado no Diario Official que eu 
pessoa mente avance1 aqut a guma propostçao, 
talvez não seja i~so reputado authentico si não 
constar que eu o fizera ao Sr·. vresidrmt'3, ou a 

o 
Pa."soalmente, quer aqui dizer qne o juiz de 
paz estava presente no logar, onde o facto se 
passava. 

O Sn.. ALvAno CA.liHNHA:-Não ha ta.i, 

O Sa. AMA.no.CAV.ALCANTr:-Oh! L~io os ter
mos du acta. (U/. · 

O Sa. ALVARO CAMINHA:-V. Ex.. leia a 
acta do principio, que a casa verá que não ap

arecel1 estr~ "uiz. 
O Sn.. AMARO CAYA.LCANTI:-V. Ex. perde o 

seu tempo, e os seus apartes; porque a eleição 
da lm )eratriz não ha. de ser annullada or sua 
vontade pessoal ~ómente. 

O SR. ALvARO CAi\UNHA dá um aparte. 
O AliiA o CA.VALCANTI:-Nós veremos 

isso. No dia seguinte, installada a mesa eleito
ral, dividarnente or·ganizada. na vespera. e te·rdo 
começa]o a chamada, compai·eceu o 2 juiz de 
paz exigindo a presidencia da mesa. . 

Neste acto, tendo tambem comparecido o pri
meiro. o mesmo que ·' pessoalmente havia de
clarado no. vespera estar incommodnd,), recla
mou que, na bypoth.ese, e::.:igia elle a presiden
cia dtt. mesa, aqual lhe foi com eff'eito cedida, 

assando o 3o · uiz de az ató então resi-
dente, a occupar o seu respectivo logar de me
sario. 

Diz o art. 129 do reg.nlamento de 13 de 
gos o e : « a. • • Cl'l r 

eleição feita. perante mesa, que não esteja or
ganizada conforme as dispo:;içõ~s tMs e taes. • 

Estas dispr:sições acham-se por a-:sim dizer 
resumidas nas hypotheses do .· art. 98 e seus 
paragl'aphos, e tola-; ellas se referem ao pr-s
soalleg-itimo da mesa e ás suas substituições. 

· Ora., ve':'"se da ucta qlle a mesa eleitoral da 
Imperatriz nchava-se organizada com o 1°, :io 
e 4° juizes de paz e os ~ dous . immediatos ; e 
foi perante esta me"a, to-ela de pe c-soal l gitimo 
que teve lugat· a eleiç<'Io d3.quella parochia. Logo 
fóra. d·u; hypotbes"s do artigo citado. 

Agora convém ai.nà ~ declarar ~"1. esta augusta. 
ca.mara qual o motivo por que o ~o juiz d·! paz 
queria assumir a presidencia, se substituindo 
ao terceiro. · 

o collegio il r:n ·~era.trtz e um a.que es o 
districto, cu}t maioria em me·1 fwor era. gm•:1 l 
e notoriamente sabida : ohtive ahi iOS votos, 
e o meu competidor· apenas 27. 

Esteve ~;>.te colle~io dur:•nte muito tempo 
sob a pressão de ser inutilisado pela força pu
blica ás ordens dn um df.! leg·,do militar, que 
disiam, haver sido mandado expre!!sa.ment" p·1ro. 
tal fim. e que tPm de certo praticado no lugar 
as maiores violericias, a ponto de mandar es-
padeirar... · 

O Sa. ALvAB.o Ch!>IINHA dà um aparte. 
v. I.-63 -

O Sa. AMARO C,AVALCANTI:- ••• é dar pal
matoadas em ho1nen,; liv-res em-plena praça. pu
blica! 
· Mas ou seja porque o governo da provincia. 
receiou da resolução decidi.ia, que tomaram os 
~eu~ ~miª'os, na l_oc:_alidade~ de se opJ?orem á 

Aqui està a razão, pol"q ue o 2o juiz de paz. 
apresentara-se no dia da eleição, quc.>rendo 
assumir a presidencia da mesa., qu(~já se acha-
va occupada pelo 31

• . ·· . : -

E foi, para obstar qne mais uma fraude se pra
ticasse, que o 1 >juiz de paz, achando:-se ~re
sente, entendeu, no caso dever elle assumu a 
presidencia. como f:~z. 

Vamos:..porém,· por partes : 
ullidade da 

Im pet·atriz. . . 
Primeiro, que n. pl.rticipnção do 1° .Julz de 

az devia te!.' sido feit& por e:;;cripto; segundo,que 
não po u1. ter :J ssumt o a p1'e'* enc1a no 1a a 
eleição, porque jà b:1via começado a cham~da. 
dos eleitores . 

Tratarei do lo ponto. O fim do legishdor, exi
o-iudo corumunicação p1·éyi:1, para que se possa. 
dar a substituição elo juiz de paz mais votado, 
na presidencia da mes··, é manif ~~to : - foi 
sobretulo evitar essas a ntigas manobi·as, essas 
fral1des em que, por uma. :si.mples decbra;_tão 
da actn., muitas vezes, f.~ita i e :3 horas ant:s 
da. hor•l. legal, era dado co:no ansente ou nao 
tendo querid' tomar parte nos trabalhos aq uelle 
a quem competia legitimamento tomar parte . 
em ta~s trabalhos. 

~endo portànto o fim Jo l~gisladOI', qu~ a s~b
stituiçiio não possa s nr· fetta sem commumc::t

ão da arte interes;;;::d:J., a1·a. resalvar-lhe 
ainda seus direitos se est :be eceu que, nao 
havendo par:_ticipação, se es ·1er -s.;:;e até .às 2 ho
ras da. tarde. Mas na. acta da Im;1~r: tnz se de· 
clara que o to juiz de paz _hav!a commu?icado 
pessoalmente; logo està :".atlsfelto o prf\Cett:? le
gal : a communicação se deu; a alteraçao da 
mesa podia s':lt' f·~ ita.: ta nto mui~ qu_a~do houve 
inteira a:lquiescen<;:ia do propno JUIZ, que o 
&ubstitui8. na presid -:.J?.cia. : ·.. . _ 
- O nobre deputado - sustento-a em co:nm1~sao 
que a comm~nica t;ão devia ser por escrtpto, sob 
pena de. D1I1h lade do acto prat1cado . Mas, per-
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gunto eu_: si o juiz de paz eslando.presentc no J O SR. ALv_üio CAlHNITA:-_}?ntendo perfei-
acto, e nao poden~lo o~crever por utn cncom- , tamente, e tenho dado prova ~1sso. .. 
modo qualquer, fizesse a sua commuuica~.ão o SR. Ar.r.-\.no ·CA>At.CANTI:- Direi mesmo, 
verbS.lí:nente, devia ou não ter valor o seu acto1 que repugna a0 criterio esclarecjdo e elevado 
Pat•ece que Iiiio se- póde du viJar que sim· desta august.a camara acceitar futilidades taes, 

·E não é mesmo argumento sério c . bastante a. res!.)nta.las ro ositalmente ara ferir o di-
para annu at· uma. e etçao em tu o r egu ar, reito alheio. Sei que so trata de um c:mdidato 
o simples facto da comr:nunicação n:io ser por dilecto do gove1·no. tão dil, cto, que na pro
escripto. vincJa o_ chefe d_3 polic~a f(J_i _mandado d\1as vezes 

_.mira a. prcsidencia. de;1oi:S de . t<:r começado a 
c.hamada dos eleitores: apenas djrei: -::-::-~-:-:: 

E' vet·dade que o art. 136 do reguhmento que: 
citei. descrevendo continuadamento o proces~o 
eleitoral em todas as suas phases, rcsa: que si 
ao reunit·-se a mesa. eleitoral comparecer al
gum ou alguns d·Js juizes de. paz c reclamarem 
os seus logares, os substitutos ,lh'os deverão 
ceder .•. 

facto de um juiz de paz chegar· um momento 
depois e ter tOmado o seu logar, toda a eleição 
se":t irremediavelmente nulla. Não po le ser : 
a. lei não cogitou e scme ante sancção- e a 
commissão de inq_uerito não tem. competencin. 
·para crear _n~llida les. t:\nto ma~ tratando-se 

·ssr1amente ?. .. 
Seria um atropello do processo eleitoral 1 

Certamente não. 
Entretanto, essa. substituição podia dar-se,não 

sómente depois de come~ada, mas ainda depois 
4aquelb. finda ou mesmo até o acto de ser 
assignada a acta. 

O Sn. AL TARO C,DIINHA d:í. um apar te. 
O Srt . A)IARO CA VALCANTr : -Felizmente 

não está na lei nada. do que V. Ex. diz. 
n• 'e, portanto, esta augusta cn.mara, que são 

moti\·os fóra da lei os invoc:1dos, para. me serem 
annullados 10H votos no collegio da Imperatriz. 
A lei em parte nenhuma. declara, q_ ne factos 
dest<1 ordem constituam nullidades substanciaes; 
a lei em arte nenhutna decla.ra, ue toda vez 
que a par tecipaçãõ nüo seja por escri;.:>to . . • 

.. O SR. . ALVAltO CA)IINHA:- A lei declar.t pe
remptoriamente a fórma, como deve ser orga
nisada a mesa. . 

O Sa. A::.~uuo CAvA.LC.~~TI :- A mesa estava 
organisada com o i o juiz de paz, com o :3o e 4o 
e os dois immediatos. ; logo dentr.o dos termos 
da lei. · ·· 

E ' em relação ao seu pessoal, que a lei em
prega a expres&ão -organisação de me~a •. 

:Parece que_ V. _EX. . não entende o que , se 
chama _orga.msação de mesa . . - ~ 

ao s n , ~ 1 1 r c 0 :os e el-
toraes do maioria. minha, como succedeu .•• 

O Sn.. ALVARO C,uiiNliA:-Para evitar des
ordem que V. Ex. pt·eparava em Baturité. 

O SR. A:\rARO C.-\.LV.\.CANTI:- Um simples 
candidato da opposição preparar desordens con
tra o governo ! Isso é escarnecer da victima ! 
V. Ex. sabe bem das manobras do governo~ 
porque foi candidato governista. 

LV..\.RO .-\MINHA a um apar e. 

O Sn. A:\LU~o CA.VALCAN'tr:- Eu, porém~ 
estou no mesmo papel : venho d3 opposição e 
sou a oppos1çao; . • x: . 01 governo e a.gora 
se diz opposi\ão e governo! Ve, pois, que neste 
terreno V. Ex. se distancia: de mmi: e ao me-

. 
Mas, dizia eu, Sr. presid•!nte, tt·ata-se de um 

candidato tão dilecto do govemo que, n1esmo 
na discns:::ão perante a, i a. com missão de in
querito elle teve de seu lado um mini~tt·o da 
co.:.-ôa., dirigjnclo-me apartes em contrario ! Sei 
de tudo isto, . mas tambem sei. quo repugna à 
just:ça e sabedoria desta csmara reconhecer fu
tilidades desta ordem, como pontos de doutrina 
para augment.ar a bag~gem. jã dem.asi~do pe-

' . . 

E foi, posso assegurar, já pre\·endo que esta 
camara. não s~nccionaria factos S'~ mclha.ntes, 

)utad ue m honra com 
seus aprtes, chamando os papeis a si e substi-

. tuindo-se ao nobre relator da commissão~ agei
tou os factos e a=" provas, fez rssa nova expo
sição, cujo resulta1o foi ter sido en cctixadct a 
supposta eleição de S. Francisco entz·e as demais 
validas do districto, pat·a que o meu illustre 
competidor se apt>esentass':l á esta augusta ca
roara, como se costuma dizer, seg·uro à duas 
amarras : de um L.:do, a approvaçlio de uma 
farça. a.udaciosa, (: de outro a annullação in
justa de uma eleição legitima. 

Taes são, Sr. presidente. as ligeiras conside
raçõ~s que, por ora, elevo f;~ zer contra as con
clusões do p:~recer . Aguarao os r. rgumentos 
do nobre deputado,'- que protega a causa. do 
m eu competidor, para refutal-os un1 a um. 

em a pr ~n · . , 
desejavel convicção, a respeito da. causa que 
pleiteio, tenho, porem, consci.encia de haver 
exposto a verdade, simplesmente a veda:le, 
e conforme esta, devem ser regeitadas as con
clusões do parecer,_ e substituídas pelas da 
emend<"l. por mim apresentada ; porque é no 
caso a unica razão e justiça.. (_Mttito bem)~ 

O Sr. Alvaro Ca:rn.i nha, antes de 
usar da palavr;l. em defeza do seu corerligiona
rio e amigo, pede ao Sr. · presidente que~ con
sulte a ·ca~a se permitte que o candi.da~ o que 
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teve maioria de votos no districto e ó por con-J O SR. ALvAn.o CA:IIL\'HA ·respond~ que o juiz 
sequencia o_ le~itii:no daputado. seja ndmittido de direito foi que se assignou vencido no di
no recinto pars defender o seu direito. El!e tem ploma do Sr. A. Cavalcanti. 
grande côpia. d~ docume~t~s e elementos de O SR. ANTONIO DE SlQUEIRA:-Não bastare-
llrova a respeitO da sua elelçao. . :querer a admissão do contestante 1 

O Sn.. BEzERRA ~CAVALCANTI: c- Já apre- · 
sentou na comm1seao. 

O SR. ALV.-\..RO CAMINHA (conti'nuando) :
Elle declarou que deb::ava para discutir, no re-
cmto a camar·a, murtos pontos e 1re1 o o e 
facto. • · 

Seriadeploravel prejudicar o esclarecimento 
da verdade, negando-se ao legitimo deputado 
pelo 2° aistricto Jo Ceará o direito que tem sido 
conferido a outros em identicas condiçõe~. A 
este respeito recorda o precedente ~ue se deu 
entre os Sr5. T.Oeophilo dos Santos e Bernarlo 
de Mendori~a, pois a.mbos discutiram no recinto 
da camara. 

s o po; o., pe e ao r. pres1 en e que e. 
sugg-ir·a um alvitre, de maneira que possa 
ficar garantido o direito do deputado a que o 

que não ha numero, e por isso, expondo, como 
vai expôr, as condições muito especiaes em 
que se acha o diploma do Dr. Antonio Pinto, 
espera que a mesa tome por s1 a ec1são e 
convid:ü-o para. o debâte. 

Em verdade~ o diploma do Dr. Antonio Pinto 
e:stá em condições especialissimas. 

Por occ,;~sião d~ se reunir a junta apura.ãora, 
o juiz de direito d::t comarca de Bil.turité, séde 
do distrieto; sob pretexto... · 

O SR. BEZERRA CAvALC.-L~Tr: -Coagido pelo 
chefe de policü e p:üa força publica que cercou 
a camara: 

O SR. ALVAR~O CA:O.IINHA (continuanclo depois 
de pediJ• ao sr·. pl·~sidente qtte lhe ga.J·anta a 

lavra :- br l etex o d u . r. 
Antonio Pinto não queda retiral'-se de junto 

O SR. CARLOS PEIXOTO :-0 regimento não das cancellas do recinto, abandonou a Camat·a 
permitte. Municipal e foi pn.ra uma escola publ1ca. Em 

R. LVARO .U!INHA. IZ que a prece• 
dent9s, e crê que no regimento existe disposi
ção consignando essa. facuHad;~. 

O SR. PRESIDENTE :-0 alvitre q_ue o nobre 
deputado propõe não me par~ce regular apezar 
dos precedentes que allega (occupa a cadeira 
do pre.>idencia o Sr. J.1I orei1·a de Bari·os em 
que estava Sttbstitttido pelo St. Franl"lin 
Do ria). 

conseq uenc1a,a mawna a jun a, que se ac 1av 
pr !sente, officiou ao Dr. juiz municipal, afim 
de vir este funccionar na apuração como juiz 
de direito C!d hoc. 

O juiz mnnicipal veio e conferiu diploma ao 
Dr. Antonio Pinto, e o juiz de direito, que 
fora presidir a maiorirL da junta e dar . di\)loma 
ao Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. considerou-se 
vencido na q_uestãó de nullidade da eleição de 
S. Francisco! que deu em resultado ser o di-

• " l. - p c ri . . 
didato com o diploma tem o direito de defender Por conseguinte o Dr. Antonio Pinto tem a 
a s~a eleição no. recinto d?. camar~. Objectar- seu favor, nã? s_ó .a mai?ri~ da junta, como o 

ro C~valcanti, mas a obj~cç~o não:-teria prece- 0 SR. A:~aRO CAvALCANTI:_ Metade da 
denc121., desde que se reflectlsse em que c1rcum- . t 
stancias foi organizaa.~~ a , lista dos candidatos , Jun a.. . 
com diploma. Tratava-se de saber o que era q SR. AL\IIn? CA)II:\HA: :-.Embor~ ~tvesse 
cári.did:l.to com diploma e neste empenho deba- as :ugna:lo um ~1ploma, ~sse JU!Z de ~1relto de
teu·se o ponto, havendo grande questão. c~arou-se. venc1do. A?Stlll:, • o candtdato ~o:n 

Para pôr termo a. ~lia. por proposta do Sr. pre- dtploma e o Dr. Antomo Pm~o, pelo Yoto dO.JUlZ 
sidente decidiu-se que fosse considerado valido de di!·eito e pela maioria da JUnta. 
o diploma assignado pqlo juiz de direito A por Nestas condições, c attendendo a que a 
quatt·o presidente!) de mesa. ~videntem~nte resolu~ão tomada. para. o fim cs.clu~ivo de 
esta. resolução teve por fim orgamzar uma hsta organisar-::;e t:nia. lista de deputados que de
por onde po.:lessom ser chamados os deputados, vessem eleger a mesa, não póde priv~~r o Sr. 
afim de eleger-se a mesa provisoria ; mas não Dr. Antonio Pinto de vir defender o seu di
podia ter por ef!'eito tirar d~reitos a c~n.didatos ploma ; . o orador appella. paN os sentimentos 
na p~sse de d1ploma e. d1ploma leg~tlmo, . a de ju;. ttça. do nobre pres1dente d :t ruesn:, e es
ca.ndtdatos que pelo reg1mento dever1am dB- pera que, in iepcndente d8· votação e stmples-

• • • .. - • <4 
. o , ... 

Pensac;, pois, que, indépendente de vot, ção haja de convidar o candidato Antonio Pinto a 
da caÍnara dos Srs. deputados, deve se1::. con- tomar pnte n·:t discussão. 
vidado a vir no recinto discutir sua eleição o 0 SR. PRESIDENTE diz que não póde consi· 
Sr. Dr. Antonio Pinto de Mendonça, visto que derar mais de um deputado com diploma, e esta 
elle trouxe um diploms. assignado pela maioria foi a resoloção da camara. E, pois, só os:depu· 
da junta. apuradora . tados com diploma. são ~dmittidos na ca.mara. a 

O SR. BEZER.R.á. C,\.VA.LCA.NTI: - .Assigo:,do defen.der seu diploma. E' .vin·dade que se tem 
pelo juiz municipal, que deve ser por isso res- admittido contestantes, mas por deliberação da. 

. pons 1bilisado. ,pois qne existe neste sentido um camar a. e não da. mesa. .. · 
aviso do governo responsabilisa.ndo juizes que . Compr~hende que o nobre c1eputado ~ão tenha -· 
exer~em funcções que não lh~s tocam. 1 na.queUe momento recur.::o, porqu~ nao ba nu;-

= · 
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mero, mas não tem meios·de satisfaz<?r <1.0 nobre 
deputado. · ' -

0 S'a. ·Z.UIA:-E os precedentes'? 
O SR. Pn.ÉSIDE~TE declara que aceitará ore

qu~rim~l~O do nobre deput;ldo e o sujeitará à 

O SR. ALYA!W C.unNHA diz que neste ca~o 
não terá out1·o recurso -;enão us:lr da palavra, 
ag uardanc!o a primeira; sess~ 
Sr. presidente con:>ulte á cas::t si concede ao 
Sr. Antenio Pinto pe'!'missão para. deft!nder o 
seu diploma. Pr~de, poi'>, a S. Ex. qu~ haja 
de mandar-lhe fornecer os pnpeis relativos á 
eleição do 2o districto do Ceará, bem como o 
parecer da comrois~ão. 

O Sn. Atv-Ano CAliii:.'\HA (depois de examinar 
clive1·::,·os pupeis e de e.~pe1·a;· por u"~ parece;· 
qMe pedht):- Sr. pre~idente, faltam apenas 

ous rmnutos para ar a ora, e am< o. nn.o me 
chegou o parece:- que solicitei da secretaria; 
por isso peço a V. Ex. que levantt2 a s9ssão. 

nidc, Bern:1rdo de Mendonça S.;brinho, Valia
dares,. Silva Maia, Campos Salles e Lacerda. __.. 
vVerneck. 
· Comparecem depois da chamada,_ os Srs.: 
Diogo de Vasconcellos, Goaçalves- Ferreira, 
\>Vac-Dowell Barão da. Leo :lldina. F1·an i 
Belizario, .Araujo Pinho. Leandro Maciel, Del• 
fino Cintra,Andrade Figueira., Rodrigues Alves, 
Bento Ramos, Alvaro Caminha, Alfredo Cha-

, I:Ji am o , amargo, a ga o, ar-
ros Cobra, Joaquim Pedro, Soares, Affonso 
Penna, Gomes de Castro, Augusto Fleury, 
Cameiro da Cunha, Henriques, Duarte de Aze
vedo, Coelho de Alrnei ia, Barão do Guaby, 
Mar-e.;; Guia, Alvaro Botelho,. Almeida Olveira, 
Valdeta!'O, Padua Fleury, Franklin Doria, Joa
quim Tavares, Dantas Góes, Cruz, Diana, 
Maciel, Castello Branco, Schutel, Miguel e 
Castro, Zama, Bulhões e Leopoldo Cunha. 

a .am, com causa partici paàa, os Srs.: 
Lourenço de Albuquerque, Antonio Carlos e 
Sinimbú. Junior. 

';> am, sem ca.usa par lCJ pa a, os rs.: .t raUJO 
Góes Junior, Adr·iano Pimentel, A. de Siqueira, 
Amaro BeztJrra, A. Pra:l?, Alcof~ra~o Junior, 

~ ' . 
Aftmso, Ca~trioto, Carneiro da Rocha, Eufrazio 
Co1·reia, Francisco Sodré, Eelicio dos S:1ntos. 

':otação do parecer ~· í7-1~85 que annulla Ferreira de Moura~ Ildelfonso de A1·a.ujo, José 
o d1ploma do D1·. Severmo R-be1ro. e reconhece Marianno João Dantas Filho l\.Iartim F1'an
deputado pelo 3° distr'icto do Rio Grande do Sul, · cisco, .Mo;ltandon, Prudente d~ :Moraes, Ribeiro 
o D.r. Barbosa ltaquy. de Mcne:r.es, Rolrigo Silva, Ribeiro da Luz, 

Vota~ão do 1jarecer n. i03-1885 que manda l\'lafr,, Sígísmnndn, Satyro n:as, Ulysses Vian-, 
proceder a nova eleição no :2o djstricto de Ser- na e Visconde de Souza Carvalho. , 
gipe por e~tar vago o logar deixado pel? Barão O Sn.. PRESIDENTE declara que não ha 

Eleição das commissões. 

Se houver tempo: 

Continu~ção da discussão do parecer n. 85-
1885 a.nullando o diploma do Dr. Amaro Caval 
canti e reconhecendo_ deputado pelo 2° districto 
do Ccari o Dr. Antoúiõ Pinto. 

Discussão dos seguintes pareceres : 

N. 94. Annulbndo o diploma do Barão de 
Anadia e mandan.Jo pl'Oceder nova eleição. 

N. \16. Annulla.ndo o diploma do Dr. Smcho 
de Barros Pilllcntel e reconhecendo o Dr. José 
Luiz Coelho e Campos, pelo 4° disCricto de Ser
gipe. 

N. 9S. Annulhn lo o diploma confP.rido ao 
Dr. Gaspar M. à e V. Drumond e mandando 
proceder a nO\'<'t: eleição. , 

AcTA Ei\I 26 DE MARÇo DE 1885 

Presir:lencia elo· Si· . . Jf Oí'ei?·a de Ba1-ros 

A 's 11 horas acham-se presentes os Srs. : 
Moreira de Barros, Dias Camciro, Ma~car·e
nhas, Affonso Cal •o Junior·, RodrigtÚ's da Costa, 
Chagas, Leitão da. Cunha, Bezo.mat, -~José Pom
peu, Carlos Peixoto, Alves de Araujo, João Pe-

sessao. 

0 SR. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

Officio do Sr. deputado Antonio Carlos Ri~ 
beire de Andrada, do.t:ldo de hoje, communican
do de::xar de compareter a sessão por inconuno
do de p0-ssoa de sua familia. e por •:onseguinte 
continu:1r a fazer parte da 2:~. commissào de in
querito.-lnteirada. 

O Sa. Pn.ESIDENTE dá. para amanhã a seguinte 
ordem do dia : 

Votação do parecer n. 77-i885 que annnlla 
o diploma do Dr . Severino Ribeiro, e t·eco
nhece depuL'l do, pelo 3° districto do Rio Grande 
do Sul, o Dr. Barbosa lta~1uy. 

Votação do parecer n . i0:3-i885 que manda 
proceder a nova eleição no 2J distl'icto de Ser-
gipe por a :r v 0 o 0 i:xauo pe o arao 
d;i Estancia nomearlo senador do 1mperl?· 

Eleição das · commissões. 

Si houver tempo : 

Continuação da discussiio do parecer n . 85-
1885 annullanrlo o diploma do Dr. Amaro Ca
valc:mti e reconhecendo deputado pelo 2° d.is
tricto do Ceará o Dr. Antonio Pinto. 

DiscÚssão dos seguintes 'pareceres : 
N. Q4. :AnnuHando o diploma do Barão de 

Anadia e mandando proceder nova eleição. 
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Idem .á companhia Anil, na provincia do Ma- -
ranhão.-lnteirada. · 

N. 96. Annullando o .diploma. do Dr. SanC'ho 
de Barros Pimentel e reconhecendo o Dr •. José 
Luiz Coelho e Campos, pelo 4° districto de Ser Hem :-1. todo material Mcessa-rio a. construc

ção da estrada contratada pela presidencia. da 
conf::Jrido ~o provinci:~ ?e S. Ped:o do Rio Gr:inde do Sul, 

gipe. 
N., 99. Annullando o diplom1. 

-Inteirada. 

Sobre a_licença de um anuo concedida -ao 
ACU EM 27 DE MARÇO DE 1885 

P1·e~idencia do Sr. N o;·ei1·a ric Ban·os conego Antonio Eustaquio Alves da Si.lva. vi-
• _ .;,-:c· _ gario da. fz·eguezia do Rio Formoso na provincia 

As 11 hora~ d:.lmanha acham-;:;e presentes I de Pcrnambuco.-lnteiraJa. 
o~ Srs.:.: _!\Io~e1ra ~e Barros. Affo?-8° Celso Ju-1 Isentando de direitos á empreza de encana
mor, ::S1mmbLt Jumor, CG~staR~drtgne~, :!\lasca-I menta de a.gua potavel e de illuminu.ção a gaz 
renhas, Bernard9 de Mendonça Sobri_?hO, B:- da. cidade de Aracajú província de Sero·ipe. 
zamat, Delfi_no Cmt~d: Alves de ArauJo, ~a1·ao -lu.teü·ada. ' 0 

Alfl·edo Chaves, R~nto Ramos. Olympio Cam
pos, Coelho de Almeida e Rodrig- o Alves. 

,.:; . 
Barão do Guahy~ F'elicio dos S.mlos, Gonçalves 
Ferrei1·a, .Joaq uirn Tawres, Fr·ancisco Beisat·iu, 
Henríqnes, Bar1·os Cobra, Gomes de Castro, 
Jo,!quirn PeJro, Pudua Flenry, Augusto Fleury, 
Euf1·asio Correia, Schutel, CaAel!o Branco. 
Zam:•, l\líguel Castro, · Antonio. Prado, Cas
tl'ioto, Alvaro Botelho, Mares Gui:1, Cruz, Be
z~rra de Menezes, Ribeiro de Menezes, Dantas 
Góes, IhlefJnso de Araujo e Montandon. 

' ' Lourenço de Albuquerque, Antonio 
Vallàdares. 

' ' ' .Araujo Górs Junior, .Araujo Pinho, Atlonso 
Peana., Adriano Pimentel, Almeida Olh·eir·a, 
Antonio d~~ Siqueira, Bezerra Cavalcanti, 
Bulhõ~s, Carlos Peixoto, Ca.ndi.do de Oliveira, 
Carlos Atlonso, Carneiro da Roc.hn., Chagas, 
Diogo de Vasconcellos~ Duarte de Azevedo, 
Fr:l.Dci,.co Sudré, Fra.oklin Doria, Ferreira de 
:i\foura. Jos:! lllarianno, .José Pompeu. João Dan
tas Filho, Lean:!ro Maciel, Prudente de l\:Io
raes, Prisco Paraizo, Rodrii.)'o Silva., Ribeiro da 

~Luz, Mafra, Salgado, Sigismundo, Stttyro Dias, 
Ulyilses Vianna, Vis.conde de Souza Carvalho, 
Leopoldo Cunha e Dmnu. · 

O Sn.. PRESIDENTE declara n ão havür sessão. 

O Sn.. 1 o SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do Senado, sob tis. 27. 28, 29, 30, 31, :32, 33, 

34, 35 e 36, de 26 do corrente, participando que 
o Senado não poudt~ dar o seu conseneimento as 
seguintes proposições da Camara: 

Isentando de direitos a empreza para ·o abas
tecimento d'agua. na cidade do Desterro. -· 

Idem ã em preza de illuminação a gaz da ci" 
dade da Victoria .-lnteirada. 

AnLoriz:1ndo o governo para. conceder gt·a
duação no posto de tenente ao alferes Francisco 
Luiz Mol'eira Junior, com a antio-uidadé a 
conta.r do ü de Outubro de 1870. - nteit·ada. 

Idem, para conc~àer ao alf1~rcs do 7° bata
lhão de infautaz·ia Joa. uim.José d~ Mello o-ra-
duação no posto de tene11te. <.:OQl antiguidade a 
contar de 6 de Outubr·o d•) 1870.-lrw ~ ü·ãda.. 

E' presente à mesa, lido e vai a imprimir 
o seguinte parecer annullando a eleição do 
1° dístricto da província de rvbto Grosso. 

N. 104-1885 

A 3:1. commissão de inq uerito, 
t . , r 

oleição do i" districto da província de Mato 
G-rosso, vem dat• o seu p&recer. 

Esle distr·icto compõe-se de seta p:~.rochias, 
em quatro das quae.s a. eleição correu com toda 
i l'egularidade, sem protesto ou r eclamação, e 
são e lias .~s paro chias da Sé com duas secções, 
de S. Gonçalo, de Pedro li, do Livramento e da 
Guia. N a.s outras tr·es parochias de Brotas, 
Chapada e Santo Antonio occot·rera.m it·regu
laridades, qce foram arguidas pelas partes in
teressadas. 

Quanto à.· parochia. de Brotas allegou o con
testante Dr. José Maria Metello: 

1. o Que não foi convocado nem fez parte da 
' • • o • • -

paz, a pretexto de .mudança da parocb.ia. e sem 
que tivesse silo excluído da list:~. pela Camara 
Mun'icipal; 

2.o Que foi admittido a. votar o eleitor João 
Cesario Ribeiro Cótte, tr:ansfet·ido para. o alista
mento da. parochia na. revi::;ão à~ 18:3.~ ; ~:: 

3. <) Que o t ermo final do li v:ro d~- assignatura 
dos · .. eleitores não foi lançadô nem _ assigna.do 
pela mesa, e a c~pia das ~ssignaturas.dos ele~
tores està subscripta~s'ómen.te pelo -secreta'l'lG 
f!á mesa, sem con<::erto do escrivão de paz. 
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Quanto á parochia da Chapada : 

1. o Que o 4o juiz de paz não foi convidado 
na falta do 3", porque, emboral~e fos~e expe
dido o convite, comtudo não poJia tel-o rece
bido, em razão da distancia de sua residencia, 
a ora em que se ez a sua su s 1 u1çao por um 
eleitor ; . -

d.e paz, inc~mpatibilidade de exerci:io s~mentc, 
e não dos cargos e, portanto, nio ttnha ·1ogar a 
eliminação ; " ~ 

2. o Que os livros da Camara Municipal 
foram substituidos legalme':'-t~, e a falta da 

2. o Qne. não hom·e verdadeir~mente eleição .. 
na paroc.lia, p rq ue, 1 i 
eleitoraes, foi a mesa a.:::.saltada. por dois indi
viduos dcsconhec}lo.s, retirando-se os mesn.rios 
para ns su:1.s casas, afim de armarem-se, e le
vando comsigo o seci·etario da. mesa as cedulas 
já recebidas e q.ue de novo depositott na. urna., 
na sua volta ; 

3. o Que a. acta uão foi tr:mscripta no livro 
· de notas do escrivão de paz, sendo assignada 

elos mesarios no dia ~:en-uite ao da elci ão 
e lavrada em casa do secretario da mesa. 

Na p:nochia de Santo Antonio houve dupli
cata àe elei ão or"'anizan.do-se cluas mesas 
uma presidida p~lo fo juiz de paz e outra. 
pelo so. Contra a primei.rct allegou o conLes
tante : 

a:rguiu o Bal'ão de Di:lmantino os seguintes 
vicies: 

i. o Que não foi feita na igt·~j~, nem no dia 
designado pela lei, sendo por isso uma eleição 
simuladi ; .. 

2. u Qt!e il!eg-almento deixou de ser convi
dado o 4° juiz de paz a pretexto de não ter 
prestado juramento no tempo leg-al; -::: 

. 
dei::s:ou de i ustalhr-se na 
eleição. 

v espera dia da 

i.0 Que os dJcurnento;; apresentado~ ·~m prova 
da simula\.ã~ nllegada. :1lórn de serem p~ra-

.1. o Que ~ 1 °)t1;iz de paz: l)~rdeu o car~o ele-. authent~a. têm contra si. ~ t~st~muuho das 
cttvo. ~ fol olmnnado à~ l:st;a y~la_ Camara· pessoas que tomaram partG na eleição, entt>e 
Mumc1pal, em data anter1o-r a elelçao , as quaes o subdelegado de policia, um depu-

2.o Que as actas c assignatura dos eleitores tado provincial e dousjnizes de 1)az. 
fora~ lançadas em cadernos .«~ papel, e não 2.u Que 0 4o juiz de paz deixou de ser convi
nos livros que a Ca.mara .Muntclpal forneceu; dado, em vista da nviso dü (3 de Novembro de 

3. u Que às a c tas nilo acompanhou a copia 1.873, que inhib::J de servil' no q uatriennio se:.. 
das assignaturas dCts eleitores. g-uinte o juit que não se ju1•::unentou no qua-

p la sua a.t·te o can:lUato contestado Barão tr~en.nio pt·oprio. 
de Diamantino respondau : ;';,~- o Que da. a.cta const:\ que a mesa installou-se 

. . . . no dia da. eleiç:io, porque o juiz de paz não che-
Qila.nto a paroclna de Brotas.. gou á parochia _com tempo de orgacizal-a na 
i. o Que a Cam3ra Municipal só cnnhece das vespera. 

escusas dos juizes de paz de numero, e n3.d~ A commissão não julgou procedentes as ae
tem qtte ver com os immediatos, est3.ndo pro- guiçõe;; rdatims á parochia <!e Brotas. senão 
vada a mudança do irnmediato cxcluido da para annullar o voto do eleitor que foi H.lli, 
mesa e oue :'l.ceitou. o emprego de capeUão mi- indebitamente, a.dmitticlo a vot:lt' ; mas conside
Htar; ... rou, por cinco votos contra quatro, nullns as 

2. o Que não faz questão do desconto de um duas eleições de Santo Antonio c a da Cha-
dos nove votos que obteve nesta parocl:tia; pada. · 

3.o:-: Oue a irregularidade do Jivro da.s assi- Sobre as conclu,;;ões tamheru divergiram os 
cgnatu.cas e falta de concerto do- escrirão não membros da commissão. :: · 
são sufficientes para inq_uinar de nu llidade a Os Srs. Euphl'asio, Del fino Cintra., Carlos 
eleiçã<?. Peixoto e Carneiro da Cunha votaram para que 

Quanto á parochia da Chapada : se proceda á nova eleição, uma vez que pela 
maioria d:1. commissão níio foi reconhecida 
com_o v.ulida a eleição do .B~t·ão de D_ia.mau_ti:lO, 1. o Que o preceito legal ficou satisfeito,desde 

ue o 4o juiz de í;a-:z foi esperado 11te is 2 horas 
ar 

2.o Que a acta da eleição foi transcripta no 
livro de notas ; 

3. o Que as demais irregularidades notadas 
constam de um inquerito policial que não deve 
ter valor, por ser feito por autoridades sus

- peitas. 
Quanto á parochia de Santo A11tonio: 
Lo Que, depois da reforma da 1 ~i da guarda 

nacional , desa.pparece11 a incompatibilidade 
entr~ o a postos dessa gu_arda c o .. cargo de juiz 

s 
mundo e Sinimbú Junior votaram pelo reco
nhecimento do Dr. José Maria Metello. O con
selheu·o Martim Francisco. de accôrdo com sua 
proposta, votou tambern para. que se mandasse 
·proceder à nova eleição no distrtcto. . 

Assim, propõe a commissão : 

1. 0 Que ~eja annulb da a eleição da parochia 
da Chapada. _ _ 

2. 0. Que seja annullada. a aleição de Santo 
Antonio, presidida pelo tenen h-coronel José 
Marqvcs de Font~s. 
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3. 0 Que seja. igualmente annullada. a outra 
eleição da Santo Antonio, presidida 3o juiz de 
paz Mu.noet Francisco de Amorim,. ·. 

4.~ Qúe seja,descontado ao Barão de Dia
mantino o voto do eleitor João Cesario Ribeiro 

5. o Que sej:1.m s.pprovadas as eleiçÕes .das de
mais parochius do districto. 

.. \:: ·~ 

1° districto da proviucia de Mato Grosso. 

Sala das sessões, 26 de Março de 1885. 

!'ibeiro d_e J1I cne:;cs, vencido, q~anto á ter
ceira e ult1ma conclusão, -e ·com voto em se
parado.-]fcwtim Francisco.-Carlos Pâx:;
to, vencido, com voto em separado.-Delfino 
Cintra, vencido. quanto ás prhneira e segunda 
cqn.c!usões. com voto ~m separa.do.-E. Col·-

: .. .: • a ' . . . 
PanJi.:::o, VCl!~cido, quanto :is terceira. e sexto. 
conclusões, com voto em separado.-Sigi,\'
munda A. Gon alvc~-:. voncido. uanto ás ter-
ceu·,L e sc:s:ta conclusões, corn voto em separ;,Jo. 
-Sinim.bie Junior, vencido, qnanto á conclu
sã::>: por•l ~c: tendo votado pela ?ullida~e de a.m-

.;.,.. c. :\, .. 

e da. Cbapada e,considoro.ndo como diploma legal 
o que foi expedido pelo juiz substituto, que, no 
caso em questão, et·a o competente. por haver 
o p1·oprietari.o assumido a jurisdição plena do 
cargo de llesembargador, da annullação dos 
votos não resultou a exclusão do diplomado e 
não realizou-se assim a hypothese do art. 20 
da lei n. 3029 de 9 de Janúr·o de 1881. 

Voto em sepw·ado 

·~ ~ t 

eleii([O da paroch.ia rle Santo Antonio, presidida 
pelo 3•• juiz d~~ paz JHanoel F1·ancisco de .Amorim. 

As razões e documentos exhibidcs peio can
didato contóstado não convencem da simulação 
contra ella allegada. 

As declarações do parocho e de alguns eleito
res,como docuU1entos graciosos que süo,carecem 
da força necessaria para destruir a authentica 
revestida das fort.oalida.de; legaos . _ 

sentam como a unica legitiml e feita de, con
formidade'com os preceitos: legaes. 

Sendo julgada válida a eleição de que se 
trata., :ficarà o Dr. José Maria Metello com 272 
~atos. iantos quantos lhe for~m c?ntados -pela 

. , 
prezando a duplicata de:;tituida das solemni
dades legaes, ao passo que o seu competidôr 
a enas ficara com 266 desccntado o voto do 

eleitor que contra alei fo~ admittido a votar na 
parochia de Brotos. 

. Assim: .P~is. quando mesmo fosse julgada và
hda a ele1çao da Chapada, annullada pela maio
ria da cornmissão, teria. o Dr. Metello obtido a 
maioria absoluta, por·qun.nto ao caso' não pode 
ser applicavel a disposição do art. 20 da lei e 
186 do reg. 

Além :. disto o di >loma conferi 1o ao Barão de 
· pi<1man tino é nullo ~m. si mesmo, por ter sido a 
JUnt~ apuradora prcsrdrda por seu genro, juiz 
de chreüo com as_:;ento,"ha muit? ~empo, no tri-

publico o logar- de novo designado p:~ra a sua 
rellnião ; e por não ter sido a Acta da apuração 
transcripta no livro de notas de algum dos ta
belliães, · na forma do art. 19 da lei. e 185 do 
reg. 

Sala das commi~sõos, 26 de I\·!arço de 1885.
F. I . Ribei1·o de ~l!ene~cs.-S(r;ism'wrtdo .4.. 
Gonçalves.-F,·àncisc:o Pri~co de So·u:;a Pa
mt~o. - Sini1;1!JÜ Jwdor, vencido quanto á 1a. 
conclusão. 

Voto em. sepm·aclo 

Pelo candidato contestado foi 'tentada -uma 
justificação quo,c;ual..ldo me,-;mo tivAsse chegado A 3:1. commissão, annullando as eleições das 
ao.~ seus termo& finaes e fosse julgn.da por Ren- parochis.s de Santo Antonio do Rio Abaixo e da 
t?nça. não deixaria fora de duvida a presumida Chapada, reduziu a votação obtida pelo Barão 
s1muhtção d::-sta eleição. Em primeiro lotl'ar d~ Diamantino no 1° districto eleiroral do 
porque teria sido fe i ta se m citação da par~, ~ Mato Gr?sso, ~ elevou a do seu compet~dor 
quem po e na causar preJUlZO, c sem Citação • • 
da mesa, ou de a lgum dos mes:u·ios. Em 8 ._ proceder á nova eleição, em ol>ediencia ao dis-
gundo logar. porque e. sobr~.tudo em rc.a.teria posto no art. 20° ,combinado com o§ 2° do art. 18 
eleitoral, onde o legisladOl· mostrou tanta repu- da lei de 9 de Ja neiro de :1.881. 
gnancia á proya testemunhal, a ponto na prcs- Essas eleições, porém, não devem ser an-
cre.\rel-a no altstaJ_llento, qne não se deve <e- nulladas sem grave injustiça e de;srespeito à 
facü em. admit tu as ju:;tificações que podem Oi)inião do eleitorado, tão cbra.mente mani
fa.zer-se e se fazem, ás vezes contrn. a verdaué- !estada.. 
sabida. e, notoria. A · - ç • -' 1 · ~ d s t . · ,' argu1çao ~elta contra a e e1çao e an o 

As informações officia.P.s 1lo pre.:;idente da pro- Antonio do Rio Abaixo consiste em ter sido pre
vincia, sobt'e os acontecimentos eleitoraes,refe- i sidida pelo fo juiz de paz que. no entender da. 

c rem-se di rectamente a esta eleição e a apre- maioria da commissão, tinha· perdido o logar 
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electivo. pela aceitação de posto da._ guarda tonio do Rio Abaix~, presidida pelo tenente-
nacionaL coronel Fontes, 1° juiz de paz da parochia. 

O proprio juiz de pn ass1m o e:J.tendeu por Tambem não ficou provado quP, a a.cta da elei-
algum tempo e deixou de -presidir eleição an- ção não fosse transcripta. no livro de notas. 
terior a d·3 1° de Dezembro. Melhor aconse- Além do que nella cousta, h~ csrtidão does
lhado. convenceu-se do en'"ano em ue e~tava cri vão, asseverando uc n. transcreveu. 
e assÚmiu a jurisdicção q n-\ lhe competia ex 'In As declarações que posteriormente fez esse 
do art. 24 da lei de 9 de Janeiro, que esbbe- escri\·:lo, as violen.cias que soffreu, a subtracção 
1eceu o c 1SO un.~cq de incompatibilidade e do referido livro, mostram o em ·mho ue havia 

~ em azer pau·ar uv1 as sobre a ega i~ade e 
Tanta ga.ranti:i. so procurou dar: ao proce1>so legitimidade da eleição ela Chapada, que era 

eleitoral. que o proprio legi:;;lador designou os d,:cisiva. para o fim llUe se tinha em vista~ 
membros das mci>as ~ cercou-os de garantia$ 
contra as violencia:'{ do pod~r. como se vê do O exame procedido em um livro de notas do 
disposto no §\)o, art. 15 da cit:lda le,i. mesmo escrivão, e pelo. q~al verificou-s.e não 

Em virtude das disposições referidas e dos I estar la.nça.da a tran 'lCrlp~ao d' a.cta, se na do-
d . . - 1 cumcnto de alto va.lor, Bl pudesse haver cer

ocum .. ntos presentes a comnnssao, entendem · te· d n e e~ r e ·a eU lh ~ · 
OS abaixoassi~nados que e~sa eleição d1We ser ~a e.d~U e ::~Se l~ro llt aqt~-t: a (Ue ~ .et 101 

... r · ,. d· e or9u1 e m. q~ e e ccr 1uca er 1e1 o a 

evidente que Pssa eleição não se fez, não se 
podia fazer no logar e hora ua acta designados. 
E tanto é isto exac::.to qne, por todos os meios, 
se procurou impedir a obt·~nção de documentos 
que puzes:::é pat~~~t0_ essa fu.lsidade. 

.Annrtllad:ls ~st~-;-~leições. ficava ainda o can
didato diplomado, Barão de Diamantino, com 
maioria de votos. senlo o sP.u reconhecimento 
a c~nsequencia necessa1·ia das deliberações to-

1 ç 

Est~. certeza não ha. nem pôde haver. Para. 
o_exame não foi citado ciuem pude~se verificar 

1 1vr er o qu s ra ava. 

Nestas condições apresentamos as seguintes 
emendas: 

1. :~. Que sejam approvadas as eleições da 
Ch,1pada e a de Santo Antonio do Rio Abaixo, 
pre~idila pelo tenente-co,·onel Fo::1tes, 11) juiz 
de paz d~ parochia ; 

2.a. Que seja reconhecido e declarado de
putado pelo i o. districto da pt·oviucia de Mato 
Grosso o Sr. Barão do Diamantino. 

Sala das . co_mmissões. 23 d~ Março de 1885. 
··-•:. -

Del(ino Cintm.- Carlos Peixoto. 
No intuito de inutilisar a eleição da Chapada, 

dous capangas ~rrebataram o livro das assi- <? Sn_.- PnxsroE~TE dá para ama.u.hã a se-

Substi.tuido immediatamente -por um outro 
para e~se fim a.b~\r~o e rubricado, n"lle lança
ram os eleitorer, suas as~ignaturas, p1·oseguin lo 
a eleição seus teruJOS e terminando sem o menor 
protesto. 

Contra esta eleição 3.llega o Dt·. José Mat•ia 
Metf!llo que os mes:1rirls r etiraram-se pam suas 
casas, vindo depois continnar o proCGo:so elei
toral, e q_ue a acta não fóra transc1·iptn. no li
vro respectivo. 

A acta :>..s..:ignada p~los membros da mesa, 
inclu~iv·~ o repreo:;ent.ante do mesmo Dt• . Me
tello, -protesta Cüntra e::;sa-: allrg:r ç:õcs. A ver
dade do que uella se e:tpõ: está corroborada 
pela autoridade olicial tio lo"'ar. ue. sendo da 
con 11.nça do governo, apre!":!;Ou-se a expor-lhe 
os fa.cto:; comi) tinh:l.m occorrido, logo depois 
qu~ e1les l-ie realizaram e antes que recebe~se 
suggestõe:; modificadora" da. verdade por todos 
sabida_ 

Não foi exhibido um só documento que auto
rize a crença de que essa eleição se ache vi
ciada pP-lo ~cto reprovado e altamente censu
ravel daquelles que neila fic<tra.m ~m minoria . 
Justificações e attestados si podem prova!' contra 
esta. eleição, deveí:n tambem provar~ I!Om razão 
mais plausivel, a favor d2. eleição de Santo An-

Votação do parecer n. 77-1835, que annulla 
o diploma do Dr. Severino Ribeiro e reco
nhece deputado, pelo 3° districto uo Hio Grande 
do Sul, o Dr. Barbosa Ita.q uy. 

Votação do parecer n. 103-1.8%. que manda 
proceder a nova eleição no 2' -d.istricto de Ser
gj pe, por estar v:~go o logur àei xado pelo Barão 
da Estancia, nomeado senador do Imperio. 

Eleição das commissões. 

Apre,:;entação de indicações, projectos c re
qucrim~ntos. · 

Discus<~ão do requerimento aliado dos Srs. 
Satyro Dias e Adriano Pimentel, relativo á · 
popula.,~ão escrava da provincia do Amazonas. 

Si houver tempo: 

Continua<}ão da discussão do parecer n. 85-
1885, · annullando :o diploma do Dr. Amaro Ca
valcanti e reconhecendo de;>utado pelo 2° dis
tricto do Ceara o Dr. Antonio Pinto. 

Discussão dos seguintes pareceres: 

N. 94. A nnullando o di pio ma do Barão de · 
Anadia e m·tndando proceder a nova eleição. 

N . 96. Annullando o diploma do Dr. Sancho 
de Barros Pimentel e reconhecendo o Dr. ·José 
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Luiz Coelho e Campos,-pelo 4o districto de Ser
gipe. 

N. 99. Annullando o diploma conferido ao 
Dr. Gaspa1· M. de V. Drummond e mar:;::ando 
pt~ceder a nova eleição. 

-1885, ANNULLA.NDO ODIPLO:'tl.A. DO DR. Al\lARO 
CAVALCANTI E RECONHECENDO DEPUTADO PELO 

2° DISTRICTO DO CEA.~~ O DR. ANTONIO PINTO. 

Juizo municipal do termo de S . Francisco.-
0 escrivão, Leontino .-Joao Oth,on do Ama
';:ctl H enriques, justificantc. 

Autoamento.-Anno do nascimento de Nosso. 
Senhor Jesus Ch.risto de 1.88c1, nesla villa de 
S. Francisco, da. comarca da lmperatl'iz -~ _pro
vinda do Ceará, em meu cartorio autoei a pe
tição que adiante se võ, do que lavro e;:;te 

1. 0 Que as missas conventuaes nesta villa 

na qualidade de 3o juiz de paz, o cidadão Joa
quim da Costa. Cavalcanti, franco e decidido 
oppo~acionista, não foi por elle levantada a. 
menor observação, queixa ou reclamação, como 
o não foi absolutamente por nenhum dos elei
tores presentes, como tudo se justifica_ e evi
dencia da a c ta. 

7 . 0 Que tendo llido recebida em. separado a 
cedula que continha o voto do eleitor João da 
~1 . . 

haver a menor duvida sobre a sua identidade, · 
e, afinal, apurada, dando voto ao candidate op
posicionista, Dr. Amaro Cavalcanti, como se 
vê da acta. 

8. 0 Que é falso que tivesse o eleitor Fran
cisco Manoel Pinto perdido o seu titulo, e me
n_os votado se:n a ex:hibição delle, como propo
sitalmente se tem'procurado assoalhar. (Doe. 
n. 7.) 

Nestes termos, requer a V. S. que se digne 
aclmittir o supplican.te a justificar o deduzido, 
com intima_ção e assistencia. não só do D1·. pro-

ladas. que officiarú; o que feito e julgado 
por sentença, se lhe entregue, independente 
de tl"asbdo. para o que lhe convier. Assim, 
pede a V. S. deferimento, na fórma requerida. 
E. R. M.-S. Francisco, 15 de Dezembro de 
1884.-J oao Ot h o r~ do Amm·al H em·iqucs. 

são celebradas de 9 3J:4 da manhã dos domingos Testemunb.as.-Mancel Tandaia, Jeremias 
e dias santos, ás 10 horas, mais ou menos, quan- Rodrigues Barbosa, Bento Vida! de Neg1•eiros, 
do terminam. (Doc. n. :L.) Gregorio Alves da Fonseca, José Custodio de 

2. o Que sómente depois da missa conventual esqu1 a e enJamim arpm a un a. 
do domingo, 30 de Novembro u!timo, jà sendo A. Justifique, e marco o dia de hoje, ás 10 
i~ ~Ol'as, se ap.resentou.no pa9o·da camara mu- horas da nianhã, na casa da camara municipal, 

- - eltas as 1nt1maçoes requeri as. . ra.nc1sco, 
neiro, ncomparihado . de outros, ,_pretendendo 15 de Dezembro de :1.884.-.A. F. ]{. Sant'I ago. 
então ser recebido como fiscal nomeado pal'a tra
balhos da. referida eleição ; sendo nessa occa· 
si:Io recusado pela mesa, não só por ter sido s. 
proposta que o apresentara offerecida fMa de 
tempo, como porque, ainda quando a Dlesa. qui
zesse condescende!, a acta jã. se achava prestes 
a ser conclu1da, fiütando apenas as palavras de 
encerramento e assignaturas. · 

S.o Que o recinto da mesa foi sempre res
peitado e se conservou _completamente desoc
cupado, principalmente porque alli: nito haviam 
outros assentos, além dos estrictamente neces-
sa-rios. ' 

4.o Que todos osel~i~ores, ao se;em.chamados 

b. o Que para organização e insta.llação da 
mes::~. parochial, assumiu a presiclencia da mes
ma o 2° juiz de paz, major Manoel Francisco 
de Salles. por eacommodos de saudc do fo, 
Franklin Pinheiro Bastos, e foram officialíuente 
convidados o 4° juiz de paz, Joaquim de Souza 
Santos ,e todos os immed1atos em v~tos, que 
faltaram. (Doe. ns. 2 a 6.) _ · 

6. o Que tão regular e pacificamente:: correu 
~processo eleitoral, que, fazendo parte da mesa, 

v. I.-64 . 

Intimei ao Dr. promotor publico da comarca. 
e a Ricardo Alves Carneiro, a despacho retro ; 
ficaram scientes, e dou fé. Villa de S. Fran
cisco, 15 de Novembro de 1884.- O escrivão, 
L. L. de Mene.:es Ca1·1Jalho. 

Doc. n. :1. - Illm. Revd. Sr. vigario. 

O bacharel João Othon do Amaral Henriques 
precisa. a bem seu, que V. Revd. lhe declare 
sob a fé de parocho, ~m que hora aos domingos 

, e dias ~antificudos, costuma V. Revd. celebrar 
-a missa com entual. Assim. P. a V. Revd. 
deferimento na fórma requerida. E· R. M. 
S · Francisco. 11 de Dezembro de 1884. 

es o que cos umo ce e rar as m1ssns os 
dias de domingo e santificado das nove horas e 
tras quartos às .dez da manhã. 

Villa de S. Francisco, 11 ·de Dezembro de 
1884.-Viga rio, J osd Silvino ]f a1·ia de V a.~
concellos. 

Doc. n. 2.~ Santa. Cruz, 29 de Novembro 
de i884.- Illm. Sr.- Meus encommodos de 
saude não nie permittem presirl;ir na. qualidade 
de 1.0 juiz_ de paz do _ districto, os trabalhos da 

~ . - ~- -· 
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eleição a que se deve proceder no dia· i 0 dé De
zembro pr-oxiwo, para um deputado geral. 

Pelo que, passo a V. S. ·como meu immediato 
em votos, essa. presidencia, scientificn.ndo-o de 
que deve V. s .. c?mp::.~recer, amanhã, ~o paço 
a cam t•a mun c1pa para o maça -

lação d;;~ mesa. parochial.- Deus guarde :~ V. 
S. Illm. St·. major Manoel Francisco de Salles, 

• • '>o • • • • u 

juiz de paz da parochiade S. Francisco.-Fran
klin Pinhei1·o Bastos. 

_ Reconheço ser verdadeira a firma retro, da 
qual ten!lo inteiro conhecimento : dou fé. Villa 
de S. ?rancisco, 15 de Dazembro de 1884. 
Subscre·:!l e assigno em publi~o e raso de que 
uso. Bm "1 de verdade. O taheliião.- L. Lau
,·entino de .Menezes C arvaUw. 

n :r embr 
de 1884 .-lllm. Sr.-Por 1notivos de encom
modo de saude não posso comparecer, amanhã, 
.no paço da C::~.mara Mnnicipal, para fazer parte 
a mesa. que nesse ta eve ser 1ns a a a, na 

qualidade de 4° juiz· de p3Z do districto, poiendo 
por isso V. S. fazer-me substituir por quem de 
direito. Fie · · . · 
V. S .• que me convidou par·a. essa acto.-Deus 
guarde a V. S.-lllm. Sr. r'ranklin Pinheiro 
Bastos, muito dig·no fo juiz de paz do districto. 
-Joaquim de Souza Santos. 

Reconheço ser verdadeira a :firma retro, da 
qual tenho inteiro conhecimento, dou fé.-Villa 
de S. Francisco, 15 de Dezembro de i884.
Subscrevo e assigno em publico e raso o que 
uso.-Em fé de ver.:lade.-0 tabellião, L. Lau-

Doc. n. 4.-Sant'Anna., 29 de Novembro de 
1884.-Illm. Sr.-Incommojos de saude ue ri-
vam de me conservar sentado por algum tempot 
melevam a deixar de comparecer, amanhã, para. 
fazer pa.rte da mesa eleitoral, que tem de -pre
sidir aos trabalhos da eleição do dia i de Dezem
bro vindouro, com um dos im.meliatos em votos 
ao 4o juiz de paz do districto, podendo por isso 
V. Ex. fazer-me substituir. Fica assim res
pondido o officio de V. Ex. de 25 do corrente, 
que me convidott prrra. esse fim. 

Deus guarle a V. S.-lllm. Sr. Fra.nklin 
Pinheiro Bastos.-Muito digno i 0 juiz de paz do 
distt·icto. O supplente do juiz de paz, Jose 
Fe1·reh·a de 1.ll etlo. 

Reconheço ser verdadeira a firma retro. da 
qual tenho inteiro conhecimento; dou fé. Villa 
de S. Francisco, 15 de Dezembro de 1884. 

u screvo c ass1gno em -pub 1co e raso de que 
uso. Em fé de verdade. O tabellião publico 
L. La.urentino de M ene;;es Carvalho. 

Doc. n. 5.- Pedra Atravessada, 29 de De
zembro de 1884. Illm. Sr.- Po1· incommodos 
de saude, não posso comparecer, amanhã, para. 
formação da-~mesa. eleitoral, como me cumpria, 
na qualidade de um dos immeliatos em votos ao 
4° juiz de pa.z. O que comm.unico a V. S. em 
resposta a seu officio, para me fazer substituir. 
Deus guarde a. V. S. -- Illm. Sr. Franklin 
Pinheiro Bastos, muito digno io juiz de paz 

presidente da mesa. - He,·ci,zano Josi da 
.1.ll otta. · ~: · 

. ' 
Reconhecemos ser do proprio Herculano José 

da Motta a assigna.tura supra. 
S. Francisco, 15 de Dezembro de 1884.-

• etoteL Pinheiro Bastos e figuel A.ntonio 
Rod,·igue.>. 

R'~conheço serem verdadeiras as firm:1s retro; 
dou fé. Rio de . ranc1sco, 5 de Dezem ro 
de 1884.- Sub~crevo e assigno etn publico e 
raso a quo, em fé de verdaJe. O escrivão, L. 
La_urentino de 1lf enezes C et•"valho. 

Doc. n. 6.- S. Francisco, 29 de Novembro 
de 188L- 111m. Sr.- Não poss:> pot· motivos 
de ·molestia, comparecer, amanhã, no paço da 
camara municipal, para fazer parte da mesa 
eleitoral, que tem de prçsidir os trab:ühos de . -· . . . 

o 
pois a V. S. fazet·-me substituir por quem com-
petente fõr. Fica assim, respondido o officio 
de V. S. de 25 do corrente.- Deu o-uarde a 
V. S.- lllm. St'. Francklin Pinheiro Bastos, 
muito digno 1· juiz de paz do districto.-0 snp
plente, João Camillo B1·aga. 

Reconheço ser verdadeira a firma ratro; da 
qual tenho inteiro conhecimento; dou fé. Villa. 
de S. Francisco, 15 de Dezembro de 1884. 
Subscrevo e assigno em publico e raso do que 
uso. Em fé de verJa.de.- O tabellião, L. Lau-
1·entino de JJ[ enezes .Cai·-vaZlto. 

Doc. n. 7.-lllm. Sr. Dr. João Otton.. -Res
pondo o estimavel favor de V. S. de hoje datado. 

~·falso que tivesse eu perdido meu titulo de 

para votar . 
Para me ver livre das impertinencias de um 

ca.balista, servi-me da escapatoria de dizer que 
não votaria nesta eleição por ter perdido meu 
titulo. Dahi sem duvida, é falso o boato que va.i 
circulando. 

E' a verdade; e pó de desta minha. resposta 
fazer o uso que conviór. Com subida estima, 
sou de V. S. amigo respeita.dor, criado attento. 
-Fmncisco M ene.::es Pinto. 

Santa Cruz, 11 de Dezembro de 1884. 

Reconheço ser verdadeira a :firma retro ; da 
qual tenho inteiro conhecimento, dou fé.-Villa 
de S. F1•ancisco, 15 de Dezembro de 1884, sub-
screvo e assígno em publico e raso de que uso. 

Em fõ de verdade. -0 tabellião, Leontino 
L. de Moura Oa1·valho. 

Assentada.-Aos i5 dias do mez de Dezem
bro do anno de 1834, nesta vill:.~. de S:. Fran
cisco, na ca;;a da Gamara. Municipal, onde se 
achava o j uil municipa4 Dr. Antonio Ferreira 
de Mello·Sant'lago, commigo escrivno de seu 
cargo, adiante nomeado, ahí presentes o Dr. 
João Othon do Amaral Henriqu6s e Dr. pro·· 
motor publico da comarca, -foram ·inqtiirida1J -as 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1422- PÃjgina 7 de 29 

Sessão em 27 de Março de 1885 507 

testemunhas do modo que adiante s3 vê : do 
que lavro éste ter.mo. Eu Leontino L. de Mene
ze:; Carvalho, escrivão que o escrevi. 

fa. testemunha.-:Manoel Tandaia, de idade 
de 43 annos, casado, neg-oci~nte, naturaLde 

·l • • . - ' 
n:tda. Testemunhajurada aos Santos Evange-
lhos em que poz a sua mão direita : e sendo in-

uirida ácerca do ue trata a eti ão de folhas 
isse ao sego ndo item: que· estando presente no 

paço da camara. municipal d'esta villa, na manhã 
do dia 30 de Novembro ultimo, quando se trata
va da organização da. mesa eleitoral, sómente 
depois da. missa conventual,já sendo 10 horas, 
se apresentou no mesmo paço o eleitor Rfcal'do 
Alves Carneiro, acompanhado do tenente Joa
quim Bento de Araujo e de outro eleitor, pre
tendendo então ser recebido como fiscal no
meado aos trabalhos da mesma. eleição, serido 
certo que nessa occas1ão ora recusado pe a 
mesa, não só por ter sido a proposta que 
apre3c:nt.ava offerec1da fóra de.tempo, como por-

der a r.cta já s~ achava prestes a se1· concluida, 
faltando apenas as palavras de encerramento e 

sio-n t ra.:;. r Air i ·e · 
visto e sabido que o recinto da mesa foi sempre 
respeitado e se ~onservou completamente des
occupatlo, concorrendo para isso o não e~istir 
alli outros assentos, além dos strictamente ne
cessarios. Ao quarto : disse que exhibiu o seu 
titulo e a todos quantos viu votar testemunhou 
que o fizeram tambem. Ao sexto : que ó facto, 
pelo menos não testemunhado JlOr elle, que por 
parte do 3) juiz ue paz, Costa, houvesse recla
ma ão alo-uma como não houve or arte de 
um só dos <>leitores presentes, o que- deixa evi
dentemente comprehender com quanta regula
rid~de c observa~cia da. lei correu o p~ocesso 

. 1 s u s1 o r -
cebida em separado a cedula do eleitor João 
da Silva Braga, foi ella conservada de modo a 
não haver a menor duvida sobre a sua identi
dade, e afinal llpurada, dando em resultado, um 
voto ao candidato Dr. Amaro Cavalcanti. E 
como nada. mais disse, nem lhe foi pergun
tado, deu-se por :findo este depoimento. que 
assignou com o juiz e partes. Eu ~.eon~ 
tino L. d3 Menezes Carvalho, escrivão que o 
escrevi.- Antonio F. de 11:1 ello Sant'I ag1. 
Manoel Tandara.-João Othon do Ama1·al 
Hen1"ÜJ:ucs-Joao Firmino Dantas Ribeiro. 

sentava o:fferecida fóra de tempo, como porque 
ainda quando a mesa. quizesse :condescender a 
acta já se achava r·r~stes a ser terminada, 
faltando apenas as palâvras de Pncerramento 
e as assignaturas, o que tudo affirm.a porque 
foi elle testemunha quem serviu de escrivão de 

• - o 
o ' 

recinto da mesa foi sGmpre -respeitado e se con-
servou sempre desoccupado, pelo menos, o affir
ma durante o tem o em uc esteve re3ente. 
Ao 4° item, que quando estava na casa viu se.r 
chamado o primeiro dost-eleito~es, o tentmte
coronel Antonio Teixeira Bastos, e antes de 
votar exhioir o seu titulo, que tendo necessi ... 
da.de de ausentar-se da casa, por ser um dos 
ultimos a votar, quando tornou observou ser 
chamado a exhibir o seu titulo, Dr. Sant'Iago; 
não po.lonno a:ffirmar si os que lhe precede
raro fizeram o mesmo. Ao 5o, nada diss~. Ao 
6() item dis-;;e ue tão regular e pacificamente 
correu o processo e e1tora que. azendo parte 
da mesa o cidadão Joaquim da Costa, opposi
cionista declarado, não foi por elle levantada. . -. . ' ( , 
como não viu nem lhe consta que C'l fosse por 
nenllum dos eleitores presentes. como resa a 
a · • Ao 7° item di e u tendo ~idor · -
bida em se;;arado a cedula quo eontinha o voto 
do eleitor João da. Silva hraga, foi ella con
servada de modo sobre a mesa, a não haver a 
menor duvida ou reclamação sobre sua identi
dade, e _afinal apurada., .dan::lo em resultado 
um- voto ao candidato Dr. Amaro Cavalcante. 
E como nada m:-.is diBse, nem lhe foi. pergun
tt\do, deu-se por findo este depoimento, que as
signou com o juuiz e partes. Eu Leontino L . 
de Menezes Carvalho escrivão, ue o escrevi.-
A. F. M. Sant'Iago-Bento Vidal de Negrei
ros.-Joao Othon do Amaral Henl·iques.
João Firmino Dantas Ribeiro. 

ga. testemunha- Jeremi~s Rodrigues Barboza, 
de idade de 50 annos,casado, empregado publico, 
natural d'-'sta freguezia e. morador nesta villa, 
aos costumes disse nada.: testemunha jurada aos 
Santos Evangelhos ; e sendo in querida ácet'ca.. 
do que tr:tt'l a petição de fplhas disse ao segundo 
item que é facto porque elle testemunha se 
achava presente no paço da camara municipal, 
que sómente depois da· mis~a. conventual de 
domingo 30 de N•>vembro ultimo, já. sendo 10 
horas do dia, se apresentou no mesmo paço o 
eleitor Ricardo· Alves Carneiro, acompanh::~do de 
outro, pt·et·>ndendo então s-er t ecebid0 na orga• 

za testemunha.- Bento Vidal Negreiro, de nização da m~'sa: como fiscal nomeado aos tra• 
.ida.de de 40 an.nos, casado, agricultor, natural balhos: da eleição do 1° do corrente, sendo 
desta freguezia e morador nesta villa, aos cos- certo que nessa occas~ão a mes:l recusou ace'i-
u a isse na a ; es emun a: JUra a. aos an- -o, nao s · po r s1 o· a propos · qu a 

tos Evangelhos, e sendo inquirida ácerca do sentava offerecida fóra de tempo, como porque 
que trata a petição de folhas~ disse .ao segu.ndo ainda erua.ndo a mesa! quize~se condecender :t 
item, somente depois àa missa conven&ual de acta já se achava preertes a sel" c<>ncluida fa.l
domingo 30 de Novembro ultimo, já;. sendo 10 ta.ndo apenas· as pala.vras ele. encerramentO' e 
horas do dia, :se apresentou no paço· da Camara assignatura . Ao terc1~iro item,.qne é faeto· que 
Municipal desta villa.. e eleitor Ricardo AlvP.s o reci-nto·da. mesa. foi sempre retJpeibdo e se 
Carneiro, acomp, nhado de outros. pretendendo conservou completam~nte desoccu-pado. con .. 
então· ser recebido, como· fiscal nomea.do,_ aos corrPndo- pa.ra.: isso ta.mbem o não· existir alü 
trabalhos da eleição- de :t;o do correnLe, sen~ assentos. além do!t nrcelll!larios. Ao quarto que-,. 

: _ do que· nessa. occasião foi recusado pela me-. não assistiu desde o começo da chamada, para 
sa, não só ~or ter sido a proposta; que o apre- que possa affirmar de sci~neia propria que 
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toàos que lhe precederam na votação tivessem do eleitor João Braga, foi esta eonserv_ada de 
exhibiJo o seu titulo affirma. porém que exhibiu o modo a não se dar co11fusão, e exclu1r toda 
seu, e que muitos dos eleitor~stem ouvido igual duvida sobre sua identidade, e que apura~a. 
affirmação, sendo certo ainda que achando-se recahiu o voto no Dr. Amaro Cavalcant1. 
elle no r~ei-nto per occasião de ser chamado a E como nada mais disse, nem lhe foi pergun
votar o'.Dr. Sant'Ia o viu este e::s:hibir o seu tado~ deu-se or findo este depoimento que 
titulo. Ao sexto item que e facto incontesta-vel ass1g-nou com o ju1z e parte. u eontmo · e 
que tão regular e legalmente correu o pro- ':Menezes Carvalho,escrivão que escrevi.-F. A. 
cess~ eleitoral, qu~ fa~e~do parte da me~n. ~a de J.1fell.o ~antiago.-Greg~1·io Al~es da Fon-

, .- .::-
oaquim da Costa, opposioni>ta declarado não I Firmino Dantas Ribeiro. 

foi por elle levantada a menor obse~vação, . . 
queixa ou reclamsção corrtra o procedimento 5. a. Testemunha. -Jose Custod10 .J~ Mes-
della, como o não foi absolutament~ po~ nen ~um qui ta, de idade de 31 ~nnos, casado, ag:1~ulto~, 
dos e!eitor~s presentes como tudo s1 eY1denc1a da natural desta fregue;na e morador no s1t1o I pu, 
propri& acta. Ao setimo item~ que tendo sido deste termo; aos costumes diss~ nada; teste
effectivamente recebido em sépa.rado a cedula munba jurada aos Santos Evangelhos ; e sendo 
gne continha. o voto do eleitor .Toão da Silva inquirido ácerca do -que trata a petição de fis:; 
Braga, foi ella conservada de modo a não se disse ao segundo item, que sabe por ouv1r .. - . . . . 

~ 

identidade, sendo afinal apurada. c dando em 
resultado um voto :lO candidato Dr. Amaro 
Cavalc:1.nte. E como naàa mais disse nem lhe 
foi perguntado, deu-se por -findo este depoimento 
que assignou cem juiz e pa"t'tes. Eu. Leontino 
L. de Menezes Carvalho, escrivão. que escrevi. 
-- • • • (f .- \. •t t 

Bm·bo:;a.-João OtTton do A:ntarat Hem·iques. 
-Jofio Firmino Dantas Ribeiro. 

4. a Testemunha. -Gregorio AI ves d.a Fonsec:t . 
de-idade de 53 annos, casado, criador. natural 
desta freguezia e morador no logar Cachoeira, 
deste termo: aos co,;tumes disse nad:1; testemu
nha jurada aos Santos Evangelhos. sendo inqui
rida áeerca do que trata a petição de folhas ; 

• f'1- • -

da camara municipal, sabe e \'iu que só
mente dep(Ús da mis~a conventual de domingo 
:50 de Novembro ultimo, ·a sendo 10 horas d :l 
man ã. 01 que se apresentou no paço da Ca
mara Municipal desta villa o eleitor Ricardo 
-Alves Carneiro, acompanhado de outro. preten
dendo então ser recebido como fiscal nomeado~ 
aos trabalhos da eleição ds 1° do corrente 
sendo q ne ness~ occasião foi nomeado pela 
mesa, não só por ter sido a proposta que apre
sentaya oíferecida fóra de tempo, como porque 
ainda quando a mesa quizcsss condescender~ a 
acta jó. se achava prestes a ser concluida, fal
tando apenas as palavras do encerramento e 
assignatura.<;; que tudo affirma porque est:~.va 
presente na casa d::. ca:nara.. Ao terceiro item, 
é exacto que o recinto da mesa foi sempre res
peitado e se conservou completamente desoccu
pado, concorrendo tambem para isso o não ha
ver alli ~utros assentos além dos necessarics. 
Ao quarto it~m,que e facto q ne todos os eleitores 
ao ser~m chamados e antes de votar exhibiam os 
seus titulos. Ao seÃto item, disse que é facto in
contest::tvel que tãó regular e legalmente correu 
o processo eleitoral, que fazendo -parte da mesa 
na qualidade de 3') juiz de paz o cidadão Joaquim 
da Costa Cavalcante, opposicionista declarado, 
não foi por clle, como por eleitor algum dos 
presc:mtes,levantada a menor observação, quei
xa ou 1'eclarnação, como bem resa. a acta. 
. Ao setimo item, disse que tendo sido rece
'biào em separado a cedula que continha o voto .-

' los, sendo certo que por sua vez elle o fez . 
Ao sexto item! que é facto incontesta:vcl, que 
tão lega.l A regularmente corl'eu o prJcesso. 
eleitoral elo d_l a i o do corrente, qu ' fa
-zendo parte da m<!sa D!l. qualidade de 3° juiz de 
paz o cidadão Joaquim da. Costa Ca:ralcante, 
opposicionista dccl:l.rado, não o fc:. "(lt" elle como 
por nenhum do avultado numerÔ de eis:.tores 
que compareceu levantado~ m~nor qu~ixa, ou 
reclamação, o que prova a. Just1ça dos d1zeres de 
acta. Ao setimo item,que tendo sido recebido em 
separado a cedula que continha o voto do elei
tor João Braga, foi ella conserv9:da de m.odo 
a não se dar confusão e exclUir suspeitas 
sobre sua. identidade, e que sendo essa mesma 
cedula apurada. deu um voto ao candidato . . 

• • f 

disse nem lhe foi perguntado, deu-se por findo 
este depoimento y_ue :::ssignou com o juiz e 
pa.rt~s. Eu Leontin? L. de Menezes C_a.rvalho, 
escr1vão, que est:rev1.-A. F. M. SantIago.
Jose Cu.stodio de Mesquita.-Joao Othon do · 
A.mm·al Hem·iques.-J oão F iJ·mino Dantas 
Ribeiro. 

Certifico que pelo justiticante foi dispensada 
a te!stemunlia. oifereeida Raymundo Marques da 
Cunha . O referido -é verdade, do que dou fé • 
Vllla de S. Francisco·, 15 de Dezembro de · 1884. 
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-0 escrivão, Leántino L. de lffene:;es Carva
lho. 

Conclusão.-E.logo Íll.ÇO estes autos conclusos 
o Dr. juiz Municipal; do que lavro este termo. 
au, Leontin~ L. de l\Ienezes Carvalho, escrivão, 

Conelusão.-Julgo, por sentença, provados os 
iien~ 2°, 3°,4° e 6° da justificação a :fls. para que . . . . . : 

. Entreguem-se estes au~os ao justifica.nte,sem 
que fique tt·aslado ; pagas as custas. 

S. Francisco, 15 de. Dezembro de 1884.
Antonio Fe1-rei1·a de .Mello Sant'Iago. 

Data..-E logo me foram entregues estes 
autos, com o desp:1cho retro, do que lavro este 
termo. Eu, V~ontino L. de Menezes Carvalho, 
escrivão, que o escrevi. 

Entt·ega.-E ogo faço entrega e::;tes autos 
ao justificante, do que lavro este termo. Eu, 
Leontino L. de :1\Ienezes Carvalho, escrivão~ 

Illm. Sr. juiz municipal substituto.-0 ba-
- m 1 H i ucs re-

cisa a bem seu, que V. S. mande que e escrivão 
Leontino infot·me ao pé desta, si por parte do 
Dr. jlliz de direito da comarca. jà foi remettida 
para os fins legaes, :1 cópia parcial do alista
mento deitoral desta parochia, procedido em 
Setembro do . anno pl'o:rimo findo ; assim como, 
si, com ella,'j:i f9~ . rem~ttida a relação revista 
dos eleitores da mesma" parochia em súa totali
dade.-Pedc deferimento .-E. R. M.-S. Fran-

isco 2 ele Janéiro de 1885.-Joao Othon do 
Ama1·al Hem·iques. 

Como requer .-S. Francisco, 2 de Janeiro - . ~ . 

~m .cumprimento ao despacho retro, informo 
que pelo juiz de direito da comarca, aind:t 
não foi remettida a côpia do alistamento eleito
ral desta pai·ochia, 1·elativa ao anno transacto, 
nem tambem . foi remettida a este juiz relação 
algum r~ coneernente a alistamento algum. Villa 
de S. Ft•ancisco, 5 de J aneiro de 1885.-0 es
crivão.-Leontino L. de llfene::es Carvalho. 

. lllm. e Revm. Sr. vigario.-o' bacharel João 
Otbon do Amar:1l Henrjques precisa a bem seu, 
que V. S. lhe dê, on lhe mande dar ao pé desta, 
teor o do ass >nto ce obito de Antonio de Souza 
Bomfim, fallecido repentinamente nesta villa · 
no diá 4 do mez passado. Nestes termos, pede . .. . ' . 
E. R. M.-S. Francisco, 2 de Janeiro de 1885. · 
"""":" Cet·tifico que revendo os livros de assenta
n1entos de obtltos de~ ta frcguezia em um delles a 
fis. 5, encontrei o lançamento de que faz men
ção a presente petição e é do teor segtiinte: 
Antonio de Souza Bom:fim, casado que foi com 
Joanna Pinto de· Souza, falleceu a 4 de Dezem
bro de !884, tendo de . idade 36 annos, para 
. constar mandei fazer este assento em que as
signo. O viga rio José Silvino de Maria Vascon
cellos. E' o que se.con:inha no livro a~ qual 
mo reporto e dou fe. V1lla de S; Francisco, 5 

de Janeiro de 1885.- O vigario Jose Silvino 
de M a~·ia VasconceLlos. 

lllm Sr. tabellião publico do termo.- O ba- · 
c?arel Jo;;é Othon do Ama.ral Henri'l ues. pre
ctsa para d9cume;1to que .V. S. lhe certifique 

, 
assignatura dos eleitores, que têm compareci
do e .votado ~as eleiç~es _ proceu~das nesta pa
rochta de o1s do re,.1men da le1· 3029 da 9 de 
Ja~eir~ de 18.81, si reconhece ser dos pro
prlos s1gnatar10s cento e setenta e tres dessas 
assi9natur~s.;.aEsim como, si em consequencia 
da 1mposs1b1hdade em que se acha o eleitor 
Manoel Raymundo Cavalcante,por caus:. de um 
grande panaricio que soffria no dedo pollegar 
da mão dir·eita, a.ssignou V. S. por elle, a seu 
rogo. prefazendo essa assignatura o numero 
de 174 que alli figura; bem aEsim se foi V. S. 
testemunha presumivel de todas essas ac;signa-
turas.-r estes termos: pe e a e erl
mento .-E. R. M.- S. Francisco, 2 de Ja
noiro de 1885. - Josd Othon do Am.a1·at 

b • 

S. M. Imperial que Deus guarde, etc. 
Certifico que presente o livro das assignatu

ras dos eleitores desta parochia, reconheço se
rem verdadeiras as 173 assignaturas dos elei
tores que votaram na eleição do 1° de Dezembro 
do anno pa~sado, assim ~omo na impossibilida
de do eleitor Manoel Raymundo Cavalcante 
poder assignar, em consequencia de um pana
ricio que solfria no dedo pollegar da mão di-
rei , eu a sig · :::. , 
nH'amo livro, bem ~ssim que fui te;; temunb.a 
presencial de todas essas assigna.turas, visto 

• c:,";-' 

todos votaram e assignaram. o referido é ver
dad~ do que dou fé.- Villa de S. Francisco, 2 
de Janeiro de 1885.- Eu, Leontino Laurenti
no de :Menezes Carvalho, tabellião publico que 
o escrevi e assigno.- O tabellião publico, 
Lcontino Lau1·~ntino ele .!l[enc~_e s · Cm·valho. 

Nós abaixo assignados, eleitore;; desta paro~ 
chia, a ttestamos e juramos, si preciso fór. em 
abono da verdade, e por nos ser pedido, que 
por occasião de set•mos chamados a votar na 
eleição do 1° do corrente, para dr.putado geral, 
nos a.chavamos munidos de nossos títulos, e os 
exhibimos á. mesa a·ntes de depositar na urna 
nossos votos; o que deu Jogar a que a esse res
peito não aparecesse a menor recbmação por 
arte do mesario opposicionista Joaquim da 

Cost3. a.va cante, como por par e 
eleitorado, que guardou sempre o mais reli
ligioso silencio e observou essa exigencia 
legal. 

S. Francisco, 13 de Dezembro de 1884. 

Francisco Pires Chaves Sobrinho • 
Francisco Pinheiro Bastos. 
José Dias de Co.rvalho. 
Newtel-Pinheiro Bastos. 
Joaquim Feiix do Nascimento. 
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José Custodio de 'Mesquita. 
Antonio Luiz de Mesquita. 
João Tah:eira de Araujo. 
Francisco Pereira Lima Primo. 
Francisco Custodio de Mesquita. 
Joaquim Ferreira de Araujo. 

ranc1sco erretra llllZ. 

Benjamim Marques da Cunha. 
Anastacio Senhor do Nascimento. 

. . 
Francisco Antonio de Souza. 
Vicente Teixeira Pinto. 
José Teix.eira Pinto. 
Antón:o Ferreira de Araujo. 
Francisco Bento de Araujo. 
Joaquim Alexandre de Mattos. 
Antonio de Sal!es Sobrinho. 
Luiz Antonio Cordeiro. 
Jose Antonio Guedes Alcoforado. 

Antonio Teixeira Bastos Filho . 
Gregorio Alves da Fonseca. 
José Florindo da Silva. 
José Antomo de O tvetra. 
,Toão Ferreira de Araujo. 
Francisco Pires Chaves Filho. 

' das quaes tenho inteiro conhecimento; dou fé . 
Villa de S. Francisco, i5 de Dezembro de 1884. 
Subscrevo e assigno em publico e raso do que 
em fé da verdade.-0 tabellião publico Leonti· 
no L. de M. Ga1·'1Jalho. 

Illm. Sr. Antonio Severiano Maciel da Costa 
-S. Francisco, 1.3 de Dezembro de 1884. 

V. S. como cidadão, e como delegado de po
licia do termo, foi testemunha, porque esteve 
sempre presen e, o mo o porque correu o 
processo eleitoral nesta villa no dia :1 o do 
corrente ; póde por ~sso com toda. a segura;nça 

l:> 
com a permissão de fazer da sua resposta o uso 
que me convier: 

:l. o Si foi testemunha de ver os eleitores, 
antes de depositar seus votos e:s:hibir á 
mesa seus titulos. Sendo um facto publico e 
visto, conto que V. S. não recusarâ i verdade o 
seu tet3temunho.-Com subida estima, assigno 
eu.-De V. S. amigo respeitador, criado obri-

. gado.-1. Othon. 
E' facto, que assisti ~- grand~ parte dos tra

balhos da eleição no <lia 1 o do correntP., e 
durante esse to.upo, fui testemunha da exhibição 
constante de titulas por parte do eleitorado á 
mesa, o que permittiu que, a este respeito, 
não h.ouvesso a menor reclamação por pa.,rte. do 
mesal"io opposicionista Joa uim da Co ~ta nem 

mandada entregar á parte, mando que o es
crivão re,:pectivo lhe de por certidão o teor da 
mesma. petição. que tende a pôr em duvida e _. 
regularidade do processo eleitoral.- P_ede,.a. 
V. S. deferimento . ...;..E. R. M.-S. Francisco~ 
9 de Dezembro d·~ 1884.- Joao Othon do 

mat·a enrtques. "· 
Como requer. S. Francisco, iO de Dezembro 

do 1884.-A. F. de ]f. Sant'Iago. 

geraes nesta parochia de Nossa s ·enhora do Li
vramento do Trahiry no dia 1° de Dezembro 
de 1884. Nestes termos, pede defel'imento 
-E . R. M. 

Como requer. Trahiry, 7 de Janeiro da 1885. 
-Ba1·bosa de A.mori1n. 

O ci~adão Francisco Ribeiro da Cunha, escri- · 
vão de paz interino, etc. 

Certifico ue o teor da lista de ue falia~ 
presente petição é o seguinte :-Província do 
Ceará.. -Alistamento dos eleitores do termo do 
T1·ahiry, comarca da Imperatriz . Numero de 

, , · , ia o s, s a o, pro-
fissão, domicilio, instrucção, renda, data do 
alistamento, observações. · 

Villa do Trahiry .-Districto do Trahiry. -Pri
meiro quarteirão da matriz 

139. Antonio Ribeiro da Cunha, 40 annos, 
filho de Ign,1cio Ribeiro da Cunha, casado, ta
bellião, villa, sabe ler, 500$, 1881, . e~crivão do 
geral . 

14'J . Franc~seo Barbosa de Amorim Sobri
nho, 26 annos, filho· de Anàré Barbosa de Amo
rim, casado, agricultor, villa, sabe ler, renda 
presumida, 1881, j urado. 

141. Francisco Xavier de Souza, 75 annos, 
:fi.lh? de .Ago.stinho de Cas.tro M~ura, ~asado, 

e outro q ua quer os mmtos e ettores, sempre 200.~. i88t, f; brfca. industrial. 
presente;;. E' verdade d<L qual com a minha res- 142. Pa .-re Joaquim Ferro ira de Castro, 33 
posta póde usar-,-S. Francisco, 15 de Dezembro annos, filho de' Vicente Ferreira de Castro, sol
de i 884.-..-1ntonio Se~eriano Maciel da Costa; teire, padre, villa, sabe ler, 200$, 1881, vi-

Illm. Sr. 'Dr. juiz municipal.- Diz o ba- gario . 
ch1rel João Othon do· Amaral H·~nriques, 143. José Joaquim de Gouvêa, 40 annoa, 
fiscal nomeado dos trabalhos da. eleição proce- filho de Joaquim José de Sant'Anna, casado, 
dida no dia fo do corrente, que,.constando-lhe .villa, sabe ler, 200.~ . professor. 
achar-se em juizo uma petição do Dr. Amaro· 144. Manoel de Souza Lima, 36 annos, filho· 
Cavalcanti em que este pretende justificar di- . de Raymundo de Souza Lima, casado, artista, 
verso~ ite!l.s contra a mesma eleição, requer- a vi!la, saba ler, renda presumida, 1881, ju
V.S., que, antes que a àitajustificaçãoseja -rado. 

... 
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145. Procopio ·Martins de Góes, 27 annos 
filho d? José Martins àe Góes, casado, agricul: 
tor, Vllla, sabe ler, ·renda presumida., .1881, , 
urado. 

2° quarteirão-Rua de Cima 

Campello, 40 annos, filho de José Cordeiro= da 
Rocha, viuvo, magistrado, villa, sabe ler 600$ 
1881, "uiz munici al. ' ··' 

147. Fran.cisco Ga dino da Silva 43 an-nos 
:filho de Yictorino José., da Silva, ca~ado, agri~ 
~ultor, vll!a., sabe ler, renda presumida, 1881, 
Jurado. 

148. Paulino Tolentino Chaves· 36 annos · 
filho de ~icolau Tolentino Chaves, c~5õado, agri: 
~ultor, vllla, sabe ler, renda presuoiida, 1881, 
JUrado. 

3~ q uarteil'ão-R.ua .de Ba.ixo 

~ ortunato arroso or eiro, annos• 
·~: filho de Francisco Barroso de Souza casado• 
- negociante, vi lia, sabe ler, renda pr~sumida• 

150. Franc1s.co Ribeiro da Cunha, 24 aanos 
filho de Antonio Rib3iro da Cunha casado em: 

re a.do blico villa. sabe 1 ' 2 0"' ' " · 
secretario da camara. 

i51. José Themistocles Telles de Carvalh~ 31 
annos, filho de Antonio Jogé de Carvalho casado 
agrir.ultor, vi !la, sabe ler, renda pr~sumida' 
1881, jurado. ' 

152. Manoel Teixeira da Costa, 26 annos 
:filho de Francisco Teixeira. da Costa casado' 
agricultor, villa, sabe ler, rendã. pr~sumids' 
1881, jurado. . ' 

153. Manoel Francisco Pereira 65 annos 
filho de Manoel Francisco Pereira casado 
agricultor, villa, sabe ler, renda pr'esumida' 
1881, jurado. ' 

:filho de Francisco Xavier de Sou'za, casado' 
agricultor, villa, sabe ler, renda presum1da' 
1881, jura to. ' 
. 155. Sebastião Carneiro de Azeredo, 31 an-
nos, filho de Francisco Carneiro de Azeredo, 
casado, negociante, villa, sabe ler, renda pre
sumida, 1881, jurado. 

"'i 

7° quarteirão -Rua da Ponte Velha . 
. 1.60. Francisco Agostinho dos Reis 26 

annos, filho de José Agostinho dos Rei~, ca
sa.do, agricu~tor, villa, sabe ler, renda presu-
mlda 18811 JUrad<?· · ,.. 

So quarteirão-Ilha 

162. André Barbosa de Amorim, 27 ann.os 
:filh? de Anto?io Barbosa de Amorim, casado: 
agr1cultor, llha, sabe ler, renda presumida 
1881, jurado. ' 

163. Aléxandre Barbosa de Amo rire 27 
annos, :filho de André Barbosa de Amorim' ca
sado, .agricultor, ilha, sabe ler, rend:1 pr~su· 
mida, 1881, jurado. 

• f ' 

:filho de Domingos José de Andrade casado' 
agricultor, Ministro, sabe ler, renda presumi~ 
da, 1881, jurado . 

. 10° quar.teirão-Frexeiras 
165. Antonio Gordiano do Nascimento, 25 

annos, filho de Francisco José do Nascimento 
sachristão, casado, agricultor, Frexeiras, sabe 
lGr, renda presumida, 1881, jurado. . . . 

• • 
annos, :filho de André Manoel Bispo Mara-
nhão, casado, agricultor, Frexeiras, sabe ler, 

. . d • 

fio quarteirão-Estrondador 

168. Bento Martins Ribeiro, 45 annos, filho 
de Ben.to Martins Ribeiro, casado, agricultor, 
Estrondador, sabe ler, renda presumida, 1881, 
jurado. 

12° quarteirão- Manguinho 

4° quarteirão- Praça do Doutor Campello i69. Malaquias da Motta L'3itão, 48 annos, 
156. José Moreira Simões, 35 annos filho de filho de João Diveras Leitão, c:1.~ado, agricultor, 

~ntonio José Moreira, solteiro, negociante, . !danguinho, sabe ler, renda presumida, 1881, 
villa, sabe ler, renda presum1da, 1881, jurado. : JUrado. 

5° quarteirão-Praça do Coron.el Barroso i3° quarteirão Muribeca 
157. Antonio Barrcso de Souza, 51 annos, i70. Isaias Francisco Pereira, 58 annos, 

filho de Antonio Barroso de Souza, c;1sado, capi- filho de Ma~oel Francisco Pereira, viuvo, a~ri-

6° quarteirão-Rua da Estrada Nova 

158. AnastaCio Francisco Braga, 52 annos, . 
.:filh~ de Ana~tacio Francisco Braga, casado, 
agrtcultor. v1lla, sabe · ler, renda presumida 
1881, jurado. · 

i59. Raymundo Barroso T.abosa, 29 annos, 
:filho de Jeronymo Barroso Tabosa, . casado, 
agricultor. villa, :sabe ler, renda pl"esumida 
i88i,_jurado. 

14) quarteirão Conceição 

171. Pedro Barroso ~pinosa, 36 a.nnos, filho 
de Pedro Barroso Spinosa. viuvo, agricultor, 
Conceição, sabe ler. renda .presumida, 1~1, j'll
ra.do. 

15'> quarteirão Campestre 

172. Anacleto de Castro Jata.hy. 35 anno1, 
ülho de Ray.mundo de Caat'l"o Jatahy, 8olteiro, 
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agricultor, Campestre, sabe let•, renda presu
mida, ju1·ado. 

17:3. Francisco de Souza !\-hrinho, 41.-.annos, 
:filho de Joaquim de Souza Marinho, casado, 
agricultor, Campestre, sabe ler, renda presu

186. 2\Ianoel Jose Cordeiro, 61 annos, filho 
de João Francisco Cordeiro, casado, negocian
te, La.goinha, sabe ler, renda presumida, 1S81, 
jurado. 

mida, 1881, ·urado. 
174. oaqutm ol"erl"a.. e ouza raga.,. 4 

annos, :filho de José More1ra de Souza, soltetro, 
a~ricultor, Campestre, sabe ler, renda presu-

16° quarteirão Lages • 

175. João Antonio de Salles, 41 anno$, filho 
de Francisco de Salles, casado, agricultor, La
.ges, sabe ler, rênda presumida, 1881, jurado. 

17u quo.rteirão Alm·.:scegas 

176 .. -\.ntonio Dwid de A~aujo, 45 anno~, 
• ~ t". O" -

cultor, Almescegas, sabe ler, renda presumida, 
1881, jurado. 

177. Francisco de Oliveira Cast1·o, 40 annos, 
:filho de iJominnoos de Oliveira Castro. casado 
agricultor,C:?.cimbão, eabe ler, renda presumida, 
1881, jurado. 

19° quarteirão Canna Brava 

1.78. Manoel Facundo de Castro, 40 annos, 
:filho-de .Agostinho de Castro Moura, casado, 
anol'icultor, Canna Brava, sabe ler, renda pre
s~micla, 1881, jura:lo. 

179. Pedro Barroso Cordeiro, 50 ann?s, filho 

· sado, agricultor, Canna Brava, sabe ler, renda 
presumit!a., 1881, jurado. 

20 qu 

180. José Serino de Azevedo e Sá, 40 annos, 
:filho de Manoel Serino de Azevedo e Sã, ca
sado, agt•icultor, L:tgôa de Be~er, sa'bo ler, 
renda presumida, 1881, jurado. 

21° qu:trteirão- Patos 

181. Antonio Agapito dos Santos, 36 annos 
do idade, :filho de Lucn.s Evangelista dos S::m
tos, solteiro, agricultor, Patos, sabe ler, renda 
presumida, 1~81. jurado. 

182. Joaquim 'Férr;-:ira Pinto de Carvalho, 3ÇJ 
annos, íilho de José Fe'l·reira Pinto de Carva
lho, casado, agricultor, Patos, sabe ler, renda 
presumida, 1881, jurado. 

quar etrao - agom a 

23° qurrteirão - Camoropim 

24° quarteirão - Maniçoba 

188. Antonio Barroso Spinos:1, :30 annos, :fi
lho de Pedro Barroso Spinosa. solteiro, agri
cultor, 1\Iani<;.o~ta, sabe ler, _renda presumida, 
1881, jurado. 

189. Joaquim Acacic de Menezes, 38 annos, 
filho de Pedro Acacio de Menozes. casado,a.gri-

190. Jose Herculano da Cruz, 4.6 annos, :filho 
de José Herculano da Ct"Uz, solteiro, criador, . . 
jurado. 

191. Joapuim Herculano da Cruz. 2G annos, 
filho de Antonio José da Ct·ur., casado, agricul
tor, Boa Vista, sabe ler ,rendl presumida, 1881. 

sado, 
mida.~ 

26° quarteirão - Urubu 

27o quarteirão -Cascudo 

194. Luiz Barbosa de Oliveira, 45 n.nnos, filho 
de Manoel Barbosa. do Nascimento, casal!.o,agri
cultor) Cascudo, ~abe ler, renda presumida, 
1881.jurado. 

28° quarteirão- Sitio 

195. Francisco Lunga. Moreir:t, 45 annos, 
:filho de José :Moreira. do Nascimento, casado, 
agricultor. Sitio, sabo ler, renda presumida, 
1881, jurado. 

29., quarteirão -Vereda funda 
183. Apollinario Pereira áa Silva, 40 annos~- -

:filho de Manoel Pereira da Silva, solteiro, ne
gociante. Lagoinha, sabe ler, renda prosumida, 
1881, jurado._ 

i84. Henrique Pereira de Azeredo, 45 annos, 
:filho de Manoel Joaquim Pereü·a de Azeredo, 
casado, agricultor, Lagoinha, sabe ler, renda 
presumida, 1881, jurado. 

i96. Tra,jano Barroso Tabosa, 29 anno;;, filho 
de Ignacio Barroso Tabosa, casado, agricultor, 
Vereda Funda, sabe ler, rsnda presumida. 1881, 
jurado. 

185, .João Moreira de-Souza, 36 anno.s, :filho 
de José Moreira de Souza, casado, negociante, 
Lagoinba, sabe ler, renda presumida, 1881. 

30o quarteirão - Serrote 

·197. Vicente José de Souza, 43 annos, :filho 
de Agostinho Jcsé de Souza, casado, :>gricul
tor, Serrote, s_abe ler, renda presumida, 1881, 
jurado. 
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2 1 districto do Para curti I 213 .. José da Rocha Paz, 53 annos, filho de 
Franc1~co da Rocha Paz, casado. a.gricultor, 

1'' qunrteirão - Povoação \ Alagad1ço, sabe ler, renda pr.:sumida, 1881, ju-

• 198. Anast3:cio <lc Castro Moura, 34: annos, rago. _ ~ . ·.. . 
lllho de Agostmho de Castro Moura, solteiro, .... 14. Jo.ao Fhu.smo de Castro, 26 annos, :filho 

a ·a 
1
• • de Agost1nho . de Castro Moura, casado, agri-

sumida, 1881, juiz de paz. · ,: 
199. José Jo~tquim de Carvalho, 40 n.nnos, 

filho de Antonio Joaquim de C:trvalho, casado, 
agncu tor, aracuru, sa c er. ren a presu-
mida, ju I"ado. . 

200. João Marcr>lino Moreira. 40 annos, filho 
da Manoel do N3.scimento Moreira, casado, 
professor, Paracut·ú, sabe ler, renda superior 
a 200$, 1S'S1, professor. 

201. Mano··l Lourenço da Silva Lomeiro. 28 
annos, filho de AngP-lino da Silva Mcreit·a, 
solteiro, negociante, Puracurü, sabe ler, renda 
presumi.da, 1.881, jm·,1do .• 

a r • , .: ' 
filho de Thoma:r, Rodrigues de Barros, casado, 
.agricultor Pat•acurú, sabe ler, renda presu-. " . 

203, Manoel de Mello Falcão, 34: annos, 
:filho de Manoel de Mello Falcão, casado, ne
"'Ociantc, Paracurú, sabe ler renda presmida, 
1 81, jurado. 

2' quarteirão - Parasinho 

204. Domingos da Costa Oliveira,3S annos,filho 
ae Pedro Rodrigues de Oliveira, casado, agricul
tor.Paracurú, sabe ler,renda presumida,jurai}o. 

205. Ft·ancisco da Costa Valle, 51 anJlos,filho 
de Francisco da Costa, casarlo, agricultor, Pa
racurü, sabe ler, .renda presumida, 1881, ju-
,, 

206 . Felippe de Sanfiago e Silva., 20 annos, 
:fi.lhc de Felippe Ribeiro da Silva, casado, agri
cultor Pa.r<\.Curü, saba ler, reucl:l. resumida, 
:1.8:H, jurado. 

207. Laui"cntino José de Mello, 3D a.nnos, 
:filho de João Soare!; Leitiio, casado, o.gricultol', 
renda pro~umida, 1881, jurado. 

208. Manoel Ignacio d:1. Vcrn. Cru:r., 30 a.nnos, 
·filho do Ignacio Ferreira da. Sil\'a, casado, agri
cultor, P<tracurú. sabe ler, rc>nda prcsumiJa, 
:1.881. jurado · 

209 . Mn nocl da. Silva Vianna, 32 annos, filho 
de .Tosé Rufo Vianna, cas:tdo, agricultor. Pn.
racurtí., sabe l er, renda presumida, 1881~ ju
Tado. 

3 1 quart0irão-Maleita.s 

2-10 . Henrique Luiz de Pontes Barreto, 70 
-annos, fil_ho de Manoe~ de Pontes Franco, ca-

" .. b , 
sumida, 18L>:1., jurado. 

211. Joaquim Francisco de Castro, 25 ::mnos, 
filho de Agostinho de Castro Moura, casado, 
agricultor, .Maleitas, sabe ler,renda presumida 
1881, jurado. ' 

; :. 4° quarteirão-Alagadiço 

212. Adelino da Rocha. Paz, 52 annos, :filho 
de F rancisco da Rocha Paz, casado, agricultor, 
Alagadiço, sabe ler. randa presumida, 1881, ju:. 
.rado. 

V. I. -65 

215. Francellino José Pereira de Souza, 45 
annos, :filho de Pe'iro Marques Pereira ele 
Souza, casado, agricultot·, Canto, sabe ler.renda 
p~~sumida; 1881. jurado.. · 

21G. Manoel Pires de Araujo, 40 annos, :filho 
de Manoel Clemente PiL·es, casado, ug-ricult::>r, 
Canto, sabe ler, renda presumida~ 188l, ju
rado. 

2.17. 1fmocl Vicente de Lima, 44: annos filho 
de José Vicente da Costa solteiro a·.,.l'ic~ltor 
Fre~eiras, slbe ler, renda presumida, 1881, j u
rado. 

218 .. Joaquim J uvencio Barroso, 43 annos, 
filho de Francisco Barroso de Souza. Cordeiro, 
casado, agricultor, Tamanduasinho, sabe ler, 
renda presumida, 1881, jurado. 

· So quarteirão-Cajueiro 

219. José Antonio do Nascimento, 49 annos, 
filh? de Anto!lio_José do Nascimento, cas~do, 

9' uarteirão-Curral Graude 

220. Jos~ MoreiL·a de Souza Sobrinho. 50 
:!.nnos, filho de Luiz Moreira de Souza, casado, 
agricultor, Curt·al GranJe, sabe ler, rend~1. pr'e
sumida., 1881, jurado. 

221. Joaquim Moreira Barroso. 2G annos, 
filho de Jo~é Moreirtt de Souza Sobrinho, sol
teiro, agricultor, Curral Gt•ande, sabe ler, renda 
presumida , 1881, jurado. 

222. Luiz Barroso Braga, 47a.nnos, filho da 
Antonio Barroso de Souza, casado, agricultor, 
Curral Grande, sabe ler, rend:l. presumi·!a, 
1881, jui"ado. 

10° quarteirão-Sert·ote 

223. Domingos Barroso de Souza, 35 annos, . . a 

agricultor, Serrote, sabe ler, renda presumida, 
1881, jurado. · : 

224. José Barroso Spinosa, 3:3 annos, filho de 
Pedro Barroso Spinosa , casado, agricultor, Sei"· 
rote, saba ler, renda presumida, 1.881, jurado. 

11 o quarteirii.:o-Tapado 

225. Antonio Satyrio Leitãc, 31 annos, filho 
de Antonio Satyrio Leitão, casado, agricultor, 
Tapado, sabe ler, renda presumida, 1881, ju
rado. 
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226. Vicente Ferreira. das Chagos, :li a.nnos, 
:filho de Antonio das Chagas Ferreira, ca~ado, 
agricultor, Tapado, sabe ler, renda presumida, 
1881, jurado. 

12° qua.rtoirão-Carnahuba. 

22i. José Fet·reira. do Gôes, 35 annos, filho 
de Manoel r'erreit·:t de Góes, casano. criador, 

na uba sab3 ler renda resumida. 1881, 
jurado. 

13) quarteirão-Palma 

228. Lniz Gonçah·es Pinto, 46 annos, tnho 
de Antonio Gonç:.thes Pinto, casado, criador, 
Palma, sabe let·, renda presumida, 1881, ju
rado. 

·14' quarteirão-Melancias 

~, ~ 

fitho de Pedt·o :\cacío C.e Menezes. casado, cria
do~,~ ~1~1ancias, S:tbe ler, renda presumida, 

15·• qua.rteirão-Coroatà. 

annos • filho de Manoel .lgnacio de Ar::ujo 
Sampaio, casado, criador~ Coroatâ, sabe ler , 
renJa presumid!~, -1881, juiz de paz. 

16o quarteirão- Piriquára 

i:3i. R:1ymundo Ferreir<t da Cunha, 46 nu
nos, filho de José Ferreira da Cunha, casa
do, criador, Lavagem, s:1be ler, renda pre
sumida, 1881. juiz de paz. 

138. Vit.al de Moura Ncgrão, 32 aunos, fi
lho de Bento de _!\loura Negi"ão, casado, n~-

o ' 
sumidJ, 1881, incluído por acórdão da relação. 
Imperati"i:r.. 10 do Outubro de 1881--0 juiz de 
dil·eito mterino, Jose F1·ancisco J OI"[Je de 
Sou~a. --'· 

Relação dos cidadãos reconbet:idos eleitores 
da parochb do Livramento, Trahiry, parochia 
de Nossa Senhora do Livramento. Districto do 
Trabiry, quarteirãe da villa. 

. . ' 
Manoel Francisco. Pereira, casado, ag-ricultor, 
Trahiry ,_ sa.be ler, rend~ presumida., 188:3; 

2. Manoel Fr:~n ·.isco de Freitas, :3n annos, 
fi1ho tle Mano~! Francisco de Freita~, casado, 
criador, Tr:-~hi.ry, sabe ler e esc:ever, renda 
presumt( a, ti ·: 1strtcto e · un a. 1u, quar-
teirão da PoYoação. ::: 

3. Bernardino José Rodrigues, :37 annos, fi
lho de Vicente Josó Hodt·ignes, cas:1do, nego
c:iante, !\1undahú, sabe ler e escrever, renda 
superior a 200~000. 

2:31. Luiz -Rodrigues de Oliveira Santos, 33 4. Franklin .,José de Souza., 44 annos, filho de 
aunos, filho do J Jaquim Rodrigues de Oliveira, João Baptista de Souza, casado, agricultor. 
solteiro, agricultor, Piriquára, sabe let·, ren- . Mundahü, ~abe ler e escrever, ren::la presu-
da presumida, 1~81. mida, 188:3; quart~ir-ão da Lagoinha. 

a r1ca n us rtn. , < 1s nc o e ; un a . n onto et·e1ra c ze,·e o, . 
termo da I::apeatriz, parochin J.o Tt·ahiry. lho de H~nt·ique Pereira de Azevcdl), casado, 

. _ p _ agricultor, Lagoinha. sabe ler, renda prcsu-
lr· - ov a .a • · ,. ,. · -' . . 

2:3~. Francisco Carneiro d:t Cunha, 51 an- 6. _Antonio LopP.s do .Amaral, 40 annos, ~lho 
nos, :filho de Eslo\'ào Carneiro da Cunh:1 , ca- ' de V1cente Lopes do Amaral, cas-~~lo,negoclan
sado agricuhot·, i\lunJah1't, sabe ler, renda pre- te, Serrote~ sabe ler e escrever, : renda presu-
sumida, 18::i1, juiz. de pnz.. m1da, ·188.3. 

233. Franci,.;l~O d·"! Paulo. Oli\'eira, 49 annos, Est:i. conforme.- O tabellião do regislro 
filho de Antonio H.'lri;ues dr~ Oli\·c ira, casado, elcitorn.l, Antonio Ribeiro ela Cu.nlw.. 
agri~.:ul to r, !\1 unclnh ú, sabe ler, renda. presu
mid:l, it\81, jurn.lo. 

2o quarteirão -.-Uo-odoim 

234. .Anastacio Tabosn Braga, 3,1 annos, fi
lho de :Manoel Francis .:o Braga, casado , ag-ri
Cllltor, Algodoim, sabe ler, renda presumid ~ 
1831, jurado. 

Lista supplementar, distt·icto do Mundahü, 
termo ela lmp~r, triz, p · · 

132. _o\ntonio Teixeir10. Pinto, 51 annos, :fi
lho de Alexandre Teixeira Pinto, casa:lo, agri
cultor, Lavagem, sabe ler, renda presumida, 
1881, jurado. 

134. José Antonio da Paixão, 33 annos. ti
lho de Antonio Manoel da Pa.i.:s:ão , casado, 
professor. Mundahü., sabe ler , renda supe- . 
rior a .2! tO$, 1881. professor. 

135. Luiz Ferreira da Cunha Sobrinho, 50 
annos, filho de José Ferreira da Cunha, casado, 

. agricultor. Mundab ü, sabe ler, renda pre~u
mida, 1881, subedelegado. 

Relação do;;; cidadãos reconhecido;; ~leitores 
da pll.rochia de Noss:1 Senhora do Livramento, 
município do Trahiry, freguezla. de No~sa Se
nhora do Livramento,quarteirão do rio do Igna
cio. 

1. Antonio Gonçalves da Natividade, 50 an
nos, filho de lgnacio Gonçalves da. Natividade, 
casalo, bvrador, Rio do lgn3cio, lê e escreve, 
. da superjor a 200,), 1883; quarteirão do 
Ucnary. -

2. Agostinho de Castro Moura, 38 annos, :fi
lho de Agostinho de Castro Moura,casado.cria
dor, Umary, l ê e escreve, renda supenor a 
200$, 188:3! quarteirão do Algodoim. 

3. Domingos José de Souza,40 annos .flho de 
Agostinho José de Souza,solteiro, lavradot·, Al
godoim,lê e cscrev.),randa. superior a. 200$;1883; 
districto do Parácurü, quarteirão do Parasi
nho. 

4. Domingos Francisco de < Albuquerque, 31 
annos, filho de Domingos . Francisc\l de Albu-
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querque, casado, Mgociante, Parasinho, lêc 
escreve, renda superior a 200$, 188:3. 

5. José Antonio de Mngalbães, 20 annos, fi
lho de Jose Pereira do 0' Junior, cas<Jdo, ne
gociante, Par:1sinho, lê e escreve, r~úda supe
rior a 200.~ 1883. 

6. Josó Br:•rnardo Gomes, 30 annos, filho de 
Antonio Burnardo Gom~~s. solteiro, negociante, 
Parasinho, lê e escreve, renda superior a 200.), 

7. Lom·enço Gomes ·da Silva, :36 annos, 
.:filho de .Joaquim Gomes da Silva, cas:tdo, nego
cianto,Parasinho, lê e e;;creve, 1883. 

Esta conforrnG.-0 tabellião do registro elei
toral, Antonio Ribei1·o da Cunha. 

Relaç:ro dos cidadãos reconhecidos eleitores 
da pa rochia de Nossa Senhora do Livt·amen to, 
na. 1·~visão de Janeiro de 1883._-M,~ni~ipio do 

. . ~ " 
lavrador, Campo Grande, s:.~.be ler, renda supe-
rior a 200.~, 1883. 

2. Franci:;co Ferreira da Cunha Ga.n-
gorra, 3G annos, filho do Luiz Ferreira da 
Cunha, ca:::ado, lavl'ador, Campo Gr~mde, sabe 
ler, rend}l superior a 200$, iR83. 

3. Mignel Ferreira d:L Cunha. Gangorra, 
33 annos, filho de Luiz Ferreira da Cunha, ca
sado, lavradot•, Cam1l0 Grande, sabe ler, renda. 
superior a 200$, 1883. 

4. R~ymundo Ferreira da Cunha Gan
gorra,33 annos,filho de Luiz Ferreira da. Cunh'l, 

superior a 200$, 1883. 
5. Fr.mcisco dos Santos Correia, 40 annos, 

lh de Antonio dos Santos Correia casado 
lavrador, Campo Grando, sabe ler, renJa. supe
rior a 200$, 1883. 

Relação dos cidadãos reconhecidos eleitores 
da. parochin. de Nossa Senhor;\ do Livra111ento 
do Trahiry: 

1. Joaquim Francisco Ramos, 32 annos, filho 
de Mariaono Francisco de Paula Torres. ca
sado, agricultor, Mundahü, sabe ler e escrever, 
renda presumida, 1881 . 

Certifico que, em virludo do despacho do Dr. 
jui:.: de direito da comnrca, exarado 11:1. P.Ctição 
de Joaquim Francisco R 1mos a 20 de Agosto 
ultimo. e cumpra-se do respectivo juiz muni
cipal supplent} em exercício, extrahi a pre
sente cópia, cujo documento fi.ca arcbivado a 

ao preside~te da me~a eleitoral respectiva: dou 
fé. Trabiry, 12 de Dezembro de 1883.-0 tabel
lião do registre eleitoral, Antonio Ribei1·o da 
Cunha. 

Relação dcs cidadãos reconhecidos eleitores 
da parochia do Trahiry, quarteirão da La
vagem: 

461. Antonio Ferreira da Cunha, 36 aonos, 
:filho de José Ferreira da Cunha, casado, lav'l'a
dor, Lavagem, sabe ler, renda superior a 200$, 
i883. :: 

458. Justiniano J:muario Figueira Linhares 
29 annos, :filho de Galdino Francisco Linhares:- c 

c2sado, negociante, Mundahü, s;.:be l~r, renda 
superior a 200$, 1:3 de Julho de 1881, passou 
p:tra est-t parochia e é resi.iente no districto 
do. M undah ti, tend.o sido seu ·nome incl uid~ :r:o 

, lZ 

dP- direito da comarca, por despacho de 2!) de 
Dezembro d~J 1883. 

da parochia do LivramP.nto, Trahiry. perten
eentes ·ao districto do Mundahú. parochiu. de 
Nossa Senhora do Livramento do Trahiry, dis
tricto do Mundahú. 

i. Jo::é Jannario Fig11eira Linharas, 31 
arinos, filho de Galdino Fran~isco Linhares, t!a
sa lo, propt·iet.:-~rio. S . .Jo~é, sabe ler e escrever, 
800$ de renda, 13 tie .Julho de -!881, passou 
para -esta pnochia e é residente no disLricto do 
_ un a 1u, e transcren para o compe ente 1vro 
de registro o respectivo titt:lo por ao:;sim me ter 
ordenado o Dr. juiz de direito da comarca, por 

' 
bellião. Riúei1·o da Ctmha . 

2. José Pires dos s~ntos, 47 annos. filho de 
Ft·ancisco Pires Cil.sado lavralor. Mund!l.hti 
~abe ler e escrever, renda presumida, 1882. 
Está confot·me.- O tabelli:Io do regi..;;tro elei
toral, A.ntonio Ribeiro da Cunha. 

Relação elos cidadãos incluidos no alistamento 
eleitoral ela -parochia de Nossa Senhora. do Li
vramento do Trabiry. 

Cópia.- Secretaria da Pnlicia do ,Çeara .
N. i .149. -Fortaleza, 13 de Dezembro de 1884. 
-Em virtude da ordem do Exm. Sr .. presidente 
da provincia. datada de hontem. trmsmittin.do
me o otficio junto. por copia, do 2° juiz de paz 
do districto de Mulungú, recommendo a Vm. 
que abra. inquerito sobre os factos constantes 
do referido officio. relativamente ao desappare
cimen~o dos livros das actas e de assignaturas 
de eleitores, que deviam servir na eleição, 
que, por esta circumstancia, deixou de :ter 
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logar no dia 1° do corrente. naquelle districto, 1 crevi.- Certidão-. Certifico ter intimado na 
como consta daquelle officío.- Deus gnarde a povoação de Mulungú as testemunhas Eneas 
Vm. - Perlí'o de ..:tlbuquetque .. Agtran. - Erigido, Antonio Ferreira de Mesquita, Antonio 
Sr. d~legado de policis. de Rlturité. Coelho de Brito e Albuquerque e Antonio Soa

Nada mais se continha no dito officio acima res da Silva ; para todo o comteudo no m;mdato 
• • :.., f\ .Ta ,· .0 supra. Mulungti., 13 de Janeiro de 1885. Eu 

de 1885. Eu Sin•'sio H.odL·i,.ues MoBtei•·o es- mez10 '-o L'lgnes l' onte1ro, e,;;cnvao, que o es
crivão, que ~ escrevi e assfgnei.- Confo~mc. cL·e-vi e assigno.- Sinezio Rodrigues Monteiro. 
-Sí;1esio Roddgucs .1l:l onteiro. Termo de assentada. -Aos i:3 dias do mez de 

C· · J · d , :M 1 · SI d aneu·o e tio, nesta povoa. çao o · u ungu o 
De opl~.-de u~S084 e P~f1 ao tk ungtSl em L _e I termo da cida.de de Baturire, em casa de resi-

zembro. . ·-: , m. e '::s:m. r.- . 0 ' 0 dencia. do subdeleg-ado de policia o cidadão 
ao con ecllnento Je V. :b,x. que. hontcm,detxou I)"" do p fi · d "I 11- d d 

1 
• 1 · •. ~ ·:- . :). ..... mun or no e 1,· aga 1a .. s, aon ~~ se 

e 111\ er e ctçao nesta po"'"oaçao~ como estava achava pt·e ente d 1 ('r d dA r · 't:-
designado, po1·que Jesapparcceram os livro-. R 5 

. 0 e et)a. 0 ~ po 1~1a o cap~ ~o 
das act:>.s e assignaturas de eleitores. No dia aymundo Cl~ero ~ampa1~, comung~ escm:ao 
30. tendo-::;e pt·ocedido à installa .ão da de seu cargo ab~1xo. a.ss1gnado~ ah1 pelo dtto 

· . . d' . ç, mesa, dt>lcgado foram mqu1r1das as testemunhas 
mandei dctx:u.· os ltos hvros em casa do e<:- abs.'x d 1 · t t · E s· · 
crivão, que os guardou: m;ls. hontem, quando l'od1r·.?; e~ ~fuoenta-yrel es ~ _ermo. u, _mezw 
M(\ • • • , ; 7 • • • '- 1>:- u .) J.\ mro, escr1 v ao que escreVl. 

-
duo, c1ue se dizia ma.ndado l)Or mim. foi ã casa. Vrimeira testemunha.- Enéas Brigido, na-
do mesmo escrivão c disse que eu mandava tura.l d:1. capital do Ceará, idade 3:.i annos, ca
vei-os, e o C:,>crivão, na melhor bon fê entre- sado~ lavrador, mor<'ldOl' nesta povoação, aos 
gou-os perante muitas testemunhas. A':-: 9 cos umes na a 1ssc : s emun a JUrMt• zs 

horas da manhã, reunida ~ mesa. na capelh Santos Evangelhos, e sendo inquerida sobre a.s
des~a povoação~ n;andci b!lscar os li.,:ros e ent~o p_arte~ do o~cio do Dr. chef~ de policia,qu~ lhe 

L L ' 

buindo-se r.sse bcto a gente do comroendaclor 
Luiz Ribeiro, que tinha inter0sse em favor 
do candidato Amaro Cavalcanti, o qu~:l si se 
procedesse á eleição ficari:t, em minoria. Outro 
facto qne contribue para. suppor-se que a sub
tração dos livros foi feita por pesso::ts de Luiz 
Ribeiro. foi t6L' este, depois do facto, sabido 
em passeiata pebs rLlas desta povoação, acom
panhado de gr3:nde numero de capanga~ ar-

' . ' 
vencido a eleição no Mulungú.- Na mesa 
quando se verificou o desapparet:ímento dos li
vr . os a VO"" d Dr D n ' :\I , . -
drig·ues foram de opinião que so precede::se á 
eleição e se lavras;;e as actas e outros termos 
em outros linos quaesqner, mas esta idé:1. foi 
abafada pelos gritos d:1. gente de Luiz Ribeiro, 
que me fizeram ameaças, e eu, recei!lndo vio
lencias, retirei-me, já se havendo retirado todos 
os outro~ mesarios qu(\ viam eminente uma ca
tastrophe, pois Luiz Ribeit·o tinha na povoação 
reunidos cerca de duzentos homens armados. 
Nest~s condições não poude havet• eloição, o 
que communico a V. Ex. a quom Deus guarde 
Illm. e Exmo. Sr. Dr .. Carlos Honorio B0nedicto 
Ottoni. Muito digno presidente da provincia. 
-F~·anci~co Gw·gulino de .A.lmaida, 2° juiz de 
paz, presidente d~• mesa. eleitoral do Mulungú. 
-Confere.- O chefe da 1 a secção 1lí ir;Ltcl Fe1·~ 

• , ·r • 

- F 'mncisco .!.li m·tins ele c;ISt1"0.- o capitã~ 
Raymundo Cicero Sampaio. delegado de policia 
da cidade e terwo de Buturité, etc. Mando ao 
escriv:Jo desta delegacia, que notifiqne na 
serra do Mulungú dest~ termo de 3 a 5 teste
munhas que bem saibr~m. do factn crimino::;o 
constante da parte official àc folhas do Dr. chefe' 
de policia, e designa o dia :13 do corrente mez, · 
pelas 10 horas do dia, na povoação do Mulungü 
onde ser:i feito o dito inquerito: Cumpra-se. Ci
dade de Baturitó, :i2 de Janeiro de 1885. Eu 
Sineúo Rodrigues Monteiro, cacri"'"ão quti o es-

terem sido os livros da eleição ron bados pela 
gente que protegia a causa. do candidato Dr. 
Amaro Cavalcanti, porquanto era publico e noto
rio a maioria do can lidato Dr. Antonio Pinto. 
tanto assim que no dia da formação da mrsa :i: 
tarde, o portuguez commendador Luiz Ribeiro 
da Cunha, protector ostensivo do Dr. Amaro 
Cavalca.nti.convidara e instara com o Dr.Da.niel 
Alves de Qeiroz Lima,e advogndo Martinho Ro-

• O' • 

eleição no dinseguinte:Qne o que_corrobora mais 
o quo acaba de depôr, é que sendo amigo intimo 
do · uiz de az e do escrivão, estes or mais ele 
uma vez e tent afiançado terem sido v1ct1mas 
de arlima.nh:J.s do cabalista do referido Dr. Ama
ro, e que conhecendo não se poder fazer a elei
ção pela falta dos livros, fôra abafada. a idéa 
levrt.!ltada pelo advogado Ma.rtinho de fazer-se 
a mesma eleição em outros livros, isto pela 
gente do commenclador. dando vivas ao referido 
Dr. Amaro por ter vencido n. eleiç·ão deste colle
gio. E por nnda mais saber nem lhe ser pergun
tado, deu-se l)Or findo seu depoimento que lhe 
sendo lido e achando conforme, ~ssigna, com o 
deleg~tJo: Eu,-S'inc.;io Roclrigttes Jl on'eiro.es
crivão~ o escrevi.-R. So:mpaio.-EmJas Eri
gido. 

Segunda testemunha. -Antomo Ferreira de 
Mesquit;1-, nat~rai do Ipú. idade 40 annos, 

. , o ~ 

nos costumes nada disse: testemunha juraéla 
aos Santos Evangelhos, e sendo inque
rida sobre officio de folhas que fóra. lido.-Res
pondeu que sabe por ouvir dizer que o~ livros 
da eleição foram extraviados pela gente de 
Luiz Ribeiro da Cunha, por quanto, estando na 
casa do esc ri vão,chegara nma pessoa de~conhe
cida a elle testemunha. dizendo ao escrivão que 
o juiz de paz ma.nclou ver os livros da eleição, 
e que o escrivão fazendo certas observações. 
mas, que Theophilo Rocha e outras pessoas 
que se achavam presentes disser~m a elle es-
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crivão, que podia entregar, que não havia du
vida nenhuma, que depois verificou-se ter sido 
fraude de quem quer que fosse, por quanto o 
juiz de pnz não tinha chegado á igreja..· Que 
depois de tudo isto acabado, sahiram à rua em 

o.sseiata com cabras armudos dando vivas ao 
Dr. Amaro por ter vencido a eleição neste col
legio . Que sab3 pela. mesma razão ter o com
mendador ~uiz_ Ribeiro prupo~to a ns amigos do 

-' 1 u ma a.r· 1 a, a qua nao 
fôra aceita por este. E p:)l" nada mais saber 
nem llle ser perguntado, deu-se por íinào sou 
depoimento, que lhe sendo lido e ~chando 
confiJrme, s.ssigna com o delegado : Eu, Scnezio 
Rodrigues .Monteiro. esc1·ivão o e;;cnvão.-R. 
Sampaio.-Antoniu Ferreira de Me:5quHa. 

3.;~. testemunha. Antonio Castl·o de Bl"ito e 
Albuquerque, natural de Pernambuco, idade 
67 :mnos. casado, h.vrador c moradol'. em sua . . . 

' .., ""' 
:'ientitl. que houvesse mai;;; eleição no :Mulungt't, 
donde elle testemunha conclue que o mesmo 
Dr. Cast0llo fora conniventc, sinão autor desse 
a.tt·: nt:1do. Que. quando na. igreja se verificou a. 
não ex.i.stenci=1- dos ditos livt·os, diversas pessoas 
lembrar:.1.m a idéa de fazer a eleição em outros 
livros abet•tos e rubricados pelo presidente, o 
que não se realizou porque enchiam a ig-reja e 
prorompcram e::!l vociferações e ameaças, que 
a maiot·ia da mesa se retirou, -receiando alg um 
desac~~to. Qne a supposição dêlle testemunha a 
respeito de ter sido o commendador Luiz Ri
boiro da Cunha, ou pesso:1. sua, que mandaram 
em nome do juiz de paz, ver os livros em casa 
do escrivão, tem tambem seu fundamento no 
fac.:to de haver o dito commendndor Luiz Ri-. . . . 

, ' 
!ação da me~a, proposto por tres vezes a divisão 
igual nn dia. da elciçãe, proposta, engeitada 
in Um.ine pelas pessoas que se interessavam 
pelo candidato Dr. Antonio Pinto. Disse mais, 
que ouviu dizer por uma pessoa, que se não 
r ecorda seu nome, que o individuo que fora ver 
os livros em casa do escrivão, é residente no 
sitio Serrinha. do mesmo commendador Luiz 
Ribeiro. E por nada mais saber, nem lhe ser 
perguntado, deu-se por :findo o seu depoi
mento, que lhe s"endo lido e achando conforme, 
assigna com o delegado. Eu, Senezio Rodri-

gues l\Ionteiro, escriv?io, que e;:;crevi. - R. 
Sampaio. -.Antonio Coelho de B1·ito e .tll
buqnerque - 4a. testemunha. Antonio Soares 
da Silva, natural 9,e Quix.eramobi.m, idade; 40 
annos, casado, de 'viagem pelo I\lulungü, onde 
esteve no mcz de Dezembro · · testemunha · ~ 
rada aos Santos Evangelhos em um livro del!es 
em que poz sua mão direita; prometteu dizer 
a verdade do que ~oubes:>e e lhe fosse per-
t> :J.c : en 1 qu ri a o re ::; ac O:$ a 
portal'ia de folhas. Respondeu que a respeito do 
facto da subtração dos livros cÕrJ·em varias 
discussõe.~ : Dizt3m uns que este fac to se dera 
.por parte da.s 1)essoas que protegiam a candi~ 
datura do Dr. Antonio Pinto, e outros que se 
dera por parto dos que protegiam ao Dr. Amnrb 
Cavalcanti,mas que elle te;; tem unha não sabe das 
duas versões qual (;a. verdadeira,sendo certo que 
a ultima lhe parece ter roais vi,;:lumbre de v-er-

noite em casa de Ené3s Brigido. pelo ad,•ogado 
l\lnrtinho Rodrigues e José Balbino Filho, os 
quaes nesta occasião disseram que esperavam 
urar ma1s cmco ou se1s c apas no 1a a e e1çao 

e que o Dr. Amaro não podia ter mais de 35 a. 38 
o maximo, porquanto não compareciam mais 
de 80 eleitores. A' vista do ~1ue elle testemu
nha d0pr.'}hende que tendo o Dr. Antonio Pinto 
maioria..não seriam seus amigos que roubassem 
os livros para não haver eleição, e disto mesmo 
convencido ficou, quando no dia da eleiç.ão 
depois de verificado que esta não se dn:v-a, viu o 
commenda.dor Luiz Ribeiro e o Dr. Antonio 

feitores cerca de 200 homens, que foram. aquar~ 
telbdos na madrugada do dia primeit·o no logar 
For·quilba ao pé desta povoação, e é voz publica 
que essa gente era dr~stinada a inutilizar a 
eleição caso ella se realizasse. E por nada mais 
saber nem lhe ser pe1·gunta.do, deu·s~ por fintlo 
seu depoimento q uc lhe sendo lido e achando 
conforme, assigna com o delegado. Eu Sine~io 
Rocl1·igus J.l{o ntciro escrivão que o escrcvi.
R. Sampaio.-,tnton::o Soare.,· ela Silva.
Conclusão- E no mesmo dia, mez e anno retro 
declarado nesta cidade, de meu cartorio faço 
estes autos concluzos ao delega~o de policia. 
E eu, Sinezio Rodrigusil! ontciro,escrivão que 
o escrevi.- Concluzos. - Remet ta-se ao Dr. 
promotor publico por intermedio do Dr. juiz . .. . . . . ., 
ter-se ao Dr. chefe de policb.- Bn.turité, 20 
de Janeiro de 1885 . - Raymnndo Cice~·o 
Sa mpaio • .._Baturité.28 de Janeiro de 18S5. Eu, 
Sinezio Rodrigues Monteiro, escrivão que su
bscrevi e vai concluido pelo escrivão major Ray
mundo Antonio de Freitas subscrevi e assignei. 
-Sinr ;;io Rod1·igues .1lf ontci;·o . · 

-c Cumprido. - O escrivão.- Raymtmdo An-
to1tio de Freitas. 

Mulung ti, 30 de Novembro de 1884. - Illm. 
Sr- Marcolino João de Queiroz. Amigo e Sr.
Consta-me que recebeu um telegraruma de 
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Nó.s abaixo <Js~jgnados, eleitores do districto 
do Mulaogti. teríi~0 de Baturité, declaramos 
qne compar·!CGmos no collegio para votar no 
candidato Dr. Antonio Pint.o de Mendonça, na · 
eleição a. que, para deputado g~ra.l, ti~ha de se 
proceêtdr hoje, 1·' de Dezembro. 

:Mulungü, i' de Dezembro de 1885. 

1 Francisco Silvano de Souza Mendonça. 
;") • O'. 

3 Jose Balbino Filho. 
4 Antonio RibGi.ro do Prado. 
5 Jos) C pri: no Correia Lima. 
G Raymun o or· no ·~ o.ga ães . 
i Raymundo de Pauh Limo.. 
8 Lea.n.lro ~odr·igu_es Bezerra. . . 

10 Franci~co Rosalino P0reira Magalhães. 
11 José dos Sn.ntos L essa Sobrinho. 
12 Bento Ferreira Rabello. 
1:3 Antonio dos Santos Lessa. 
14 Seve1·iano dos S:1 nto;; Lessa. 
15 José dos Santos Lessa. 
16 Jose Joaquim dos Santos Lessa. 
17 Alexandre Ferreira Chaves. 
18 Francisco Moreira da Luz. . . . . . . 
20 Antonio Coelho de Brito Albuquerque. 
21 Antonio Ferreira da Silva. 
22 Manoel Ferreira da Cruz. 
23 Pedr·o Ferreira da Paz. 
24 Candido Alves da Silveira. 
25 Antonio Alves de Carvalho. 
26 Co;;me Jo"e déts Chagas. 
2i Antonio Alves da Silva. 
28 Antonio Fr·ancisco Costa.. 
29 Manoel Alves do Nascimento. 
30 João da. Martba F erreira de Andrade. 
31 Lindolpho Ferreira de AlmBida. 
32 Galdino Rodrigues de Almeida. 
33 Chmentino Franci:-co de Lima. 
34 Joaquim Alves Madeira. 
35 Manoet Andrade Brazil. 
36 Antonio Fet·reira da Paz. 
3i Firmino Gurgulino de Andrade. 
38 Manoe~ Pere.ira ?ol.ycarpo. 

40 José Francisco Sampaio. 

Reconhe~o verdadeiras as firmas supra.
Baturité, 2i de J aneiro de i885. - Em teste
munho d 1 verdade, o taballi.ão publico .-Ray
mundo Antonio de Freitas. 
. 1885.-Cida1e de Baturité.-Juizo municipal. 
.;_Autos de justificação em que é justificante o 
advoga io Martinho Rodrigues de Souz11..-0 
escrivão, R. .M ontei1·o . 

Anno do N:~.scirnento de Nosso Senhor Je:;us 
Christo de 1885, aos 28 dias do mez de Janeiro 

... . 
do dito anno, nesta cidade de Baturité, em meu 
cartorio autoei os autos de justificação adiante; 
do que lavrei este termo: eu, Sinezio Rodrigues 
Monteiro, escrivão que escrevi e assignei.
Sine:;io Ror./.1·igues J[ ontei1·o. 

!Um. Sr. Dr. 'uiz munici al de Baturité.-
Martinho Rodriguas de Souza, ele1tor desta 
freguezia, adrogado, quer, para fins eleitoraes, 
ju~Lificai" co~ assistencia do Dr. promotor pu-

o 
f. o Que n~ di:.t 20 de Dezembro pro::s::imo findo, 

reunidos no paço da camara municipa1, os 
presidentes das mezas ~leitoraes deste 2° dis
tricto, para o fim de proceder-se á apuração da. 
eleição feita em :1° daquelle mez, o juiz de di
reito Dr. ,. Jonq uim Lopes de Alcantara Bilhar, . 
pl.'es:deote da junta apuradora, sem motivo 
plausi,,el, se retirou sem inici<lr os trabalhos 
da apuração, nem adial-os ou· d ..!clarar que 
ra aze . os n ou r:l. parte. 

2.o Que o juiz de direito não foi coagido 
por viulencia de natureza alguma e nem podia 
se -o, porquan s c v o s 1 eraes, 
que se interessavam pelo candidato Dr. Anto
nio Pinto, ahi se acha vão em pequeno nume:o 

pardos e miudos protectores do candidato Ama
ro Cav:).lcanti compareceram á c;~sa da camara 
acompanhados d~ gt·ao.de nmnero de capangas. 

3. 0 Que o mesmo juiz de direito tomou como 
prete::s.:to para a sua retirada da casa da ca.mara, 
não t er o Dr. Antonio Pinto querido retirar-se 
dv recinto, onde pretendia assistir aos trab!l.lhos 
da apuração. 

4.o Que não só a casa do capitão Manoel 

dos, que desde a vesper:1 até o dia 20 às 9 horas 
tinham descido de diversos pontos da Serra.. 

5. 0 Que tendo-se r~'tirado o juiz de direito, a 
maioria da junta officiou ao Dr. juiz municipal 
do termo para pr.esidir aos trabalhos c, compa
recen.io este, f.~ z-se a npu l'açào n·t molhar or
dem, e a ella assistiram além de outrns pessoas 
importantes dos partidos liberal, ripMdo e con· 
servador miúdo, o coronel Epifania, o Dr. José 
Caracas. o capitão Thimotheo Ferreira Lima, 
etc. , etc., 

6.o Que quando se concluiam os trabalhos 
correu o boato de que os adversarios do 
Dr. A. Pinto iam mand:1r tornar o livro 
das actas c inutilizai-o, pelo que a junta. 
re uisitou a força. publica ara evitar a 
execução d~ seme ante p ano, e compa
recendo esta, composta de 10 ou 11 pra
ças, commandadas pelo alferes Paulo Barros, 
hospede de Francisco Alves Linhares, interes
sado em prol do cand1dato A. Cavalcanti, foi 
collocada no oitão da ca~a do capitão João Ro
drigues, donâe só saiu para cond..:zir o livro . 

7. o Qoe a dita força não cercou a casa. da 
Camara n~m antes, nem depois deste facto, 
entrando nella livremente quem quiz, tanta 
que durante todo o tempo do trabalho, nã.o só as 
pessoas acima, como muitos capangas, que se 
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suppunha serem os incumbidos da tomada do 
livro, alli estiveram. 

8. o Qne na povoaç:-io das ltans não houve 
eleição no dia 1 o de Dezemb1·o, sendo, segundo 
consta, feita 11ma em casa do capitão lJutra, 
mui t?s ~ias depois. N este:s termo~. P.~de a V. S: 

E. R. M.- Baturité, 2G de Jaueiro de 1885.
M a?·tinho Rod1·ígues de Sousa. Como requer. 
M<lrco para as 10 horas da manhã, em casa de 
minha resi.dencia. Baturité, 27 de Janeiro de 
1885.- P. de Queiroz. 

Test~munhas 

1. Dr. Francisco Cordeiro da Rocha Cam peUo. 
2. Capitão Clerncntino de Bollanda Lima. . - . 
4. Capitão E..ft·asio Nogueira de Souza. 
5. Capitão João Epibnio da Costa. 
6. João No o-u eira do Nascimento. 
7. 
8. Ferreira de 

10. Manoel Mendes Frade. 
11. Antonio Pereira e Souza. 
12. Pedro Lopes Pereira.. 
i3. José Antunes da Motta. 
14. Antonio Thomaz do N::scimonto. 
15. João do Rego Falcão. 
iô. João Franklin Tavora. 
17. Francisco Ernesto de Oliveira. . 
18. Manoel Guedes ·Alcoforado. 

assignado, no impedimento dos a.tuaes, presen
tes o Dr. promotor publico da comarca, e a 
pa.::te justifi.cante, pelo ministro foram enqui
ridas á.s testemunhas ~baixo, a.-: qu:tes foram 
tambem jui"a.mentadas por elle~ministro: eu Si
nezi? RoJrigues Monteiro, esci·i vão, que o es-

. 
1.3. Testemunha.-João do Rego Falcão. na

tu:al d~ Aracaty, i dado 58. annos, casado; pro-

nada. disse : testemunha. juJ.";J.da aos Santos 
Evang ·lhos, e sendo enquirida sobre os artigos 
da. justificação de íolbai; que lhe fôra lido . 
Ao prime!ro di~se que não estava no recinto 
da casa da camara no dia 20 de Dezembro findo 
quando o O r. juiz de direi to d·alli se retirou 
logo depois de alli haver chegado. e achando-se 
elle testemunha na casa defr·onte ao predio 
municipal, vendo sahir o mesmo Or. juiz de 
direito ern-untou elle testemunhn. o ue havia 
e lhe infJrmaram, que o Dr. juiz de direito 
se havia retirado da casa da cama1·a, sem 
fa7.et: a. apuração, nem adial-a, ou declarai." 

sido ordenado, e a C:ste mai~ não disse. 
Do s<>gundo disse: que ao Dr. juiz de direito 

não foi feita coação, ou violencia de natureza 
alguma ; que os liberaes e conser\·adore5 que 
amparavam a candidatura. do Dr. Antonio Pinto 
acbavn.m-se na casa da. camara em pequeno mt
mero,e to ·tos decentes,_ e da parte destes não 
partiu ma.Bifestação de approvação,ou desappro
vaçã? J?Or oc~si.ão da discus~ão ~avi~a entre o 

20: C:tpitão Balduino José de Oliveira. da c::~sa fronteira aonde se achava ouviu vi-
21 . João Rodrigues Martins. vas, e a~oiados que informaram-lhe par-
2-2. Auxencio Rodr•in-ues Martins. tiram das pessoas que amp:1ravam a can-
2:3. Manoel AprigiodeAlbuquerque. tca ura o r. JU1Z e 1re1 o. reuran o-se 
24. Coronel André Epifanio Ferreira Silva. da casa. da camaJa:- Que os liberaes oppo-
25. Raymundo da Silva Muniz. sicionistas, e os conserv:Ldores reunidos com

pareceram :i casa da ca.m"\ra. em grande nu-
Certifico que intimei o Dr. promotor publico mero, não po.:lendo a testemunha affirmar si 

Alvaro Teixeira de Souza Mendes. e as teste- entr·e elle;:; havia capangas, sendo .certo que 
munhas Dr·. Francisco Cordeiro da Rocha Cam- alguns delles q 1:e elle te5 temunha conhece não 
pello. capitão Clemcntino de Hollanda Lima, serem eleitores e tet·em nomeadL de valentões, 
capitão Eufrazio Nogueira de Souz:L, João No- e a este mais não disse. Do tercei ro disse que 
gueira do Nascimento, João Raulino de Moura, 0 motivo da retirada do juiz de direito da casa 
tenente Fran•:.isco Fert·eira de Souza. Barros, da camara foi, como jã disse, não ter 0 Dr. An.
Manc:,el Mendes Frade, Antonio Pet·eira e Silvél, tonio Pinto querido rettrar-Ee do recinto, onde 
Pedro Lopes Teixeira. José Antunes da Motta, pretendia assistir aos trabalhos da apuração, 
Antonio Thomaz do Nascimento, João do Rego mas ellc testemunha presume que isto não era 
Falcão, Manoel Guedes Alcoforado, Luiz José motivo suffici~~nte, porquanto 0 mesmo Dr. An
de Vasconcellos, capitão Balduino José de Oli- tonio Pinto lembrou ao Dr. juiz de direito que 
v.eira, c~pitão João .Rodrigues Marti?s: Au:xen- convida.s~e 0 outro candidato, a quem assistia. 

~ 1 ' t> - o me~mo dire1to ; a este ma1s não 1sse. o 
buquerque e Raymundo da Silva Muniz, as quarto disse que 0 coronel Antonio Barroso de 
mais não foram intimadas por andarem fóra Souza, indo á. casa do capitão Dutra. no dia da 
do termo. Bat11rité, 27 de Janeiro de 1885, eu apuração, de manhã, vira alli mu1ta gente, não 
Sinezio Rodrigues Monteiro, escrivão que o sabendo ai iguslmente havia.. povo em casa 
escrevi e as~igno. -Sinezio Rodrigues JJf on- do commendador Luiz Ribeiro e Bernardino 
tei?·o. Proença, sendo certo que desde a vespera. á 

Termo de assentada.- Aos 28 dias do mez noite desceu de diversos pontos d:t serra. multa. 
de Janeiro de !885, nesta cidade de Batm·itó, gente a pé .: e a cava.Uo, não sabendo em que 
em casa d·~ residencia do merítissimo jriiz mu- casa se aboletaram, convindo a.ccrescenta:r que 
nicipal o Dr. Pedro Thomaz -de Queiroz Fer- esse povo não pertencia a nenhum dos partidos 
reira, onde vim eu escrivão·de seu cargo abaixo graúdo e Pompeu; e mais não disse a este. Do 
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que lhe foram lidos. Do primeiro disse que no 
dia 20 de Dezembro o Dr. juiz do direito desta 
'Comarca Joa.r1uim Lopes de .Alcantara Bilhar, 
compat·ecendo à casa da camara della se reti-
rou sem iniciar os trabalhos da apuração desi
gnados para esse dia, e sem dcclara.r que" os 

força (!nl que::tão fos::e commandada. pelo alf l
res Paula Barros, qae elle não conhecia, 
contando-lhe d'~pois que o ditn alferes era 
hospede üe Francisco Alves Linha.res interes
sado em favor do candid:Jto Dr. Amaro Caval
canti; e a este mais não disse. Do setimo dissn, 
que a. referida força não eercou à casa da 
camara, nem esta esteve deb:üxo de cereo 
quer no dia 19, quer no dia 20, tanto qu~ 

nella livremente quem quiz, pois, a t~~~temun.ha 
alli viu gente de todos os credos politicos, e 
entre cllas essoas ue elle testemunha não 
quer qualifi:.!:tr de capangas ma~. que todavia, 
Ji::io são eleitores e tem • . como disso, no
meada de valentões pelo qÚe algumas pessoas 
suppuzeram que a presença dellas alli era 
com o fim de ser tomado o livro ; c a este mais 
não disse. Do oitavo disse, que na povoação 
de Itarn não houve eleição, pois, no dia 1 o de 
Dezembro recebeu á tal'Jinha uma carta fir
mada pelo3 eleitores Luiz Gervasio. juiz de 
paz e João Ta v ora, lhe scicntificando d'isto. 
Que alguns dias depois lhe contou ter appa
recido nesta cidade uma eleição de Itam, que 
segundo lhe disseram fôr<\ feito em casa do 
capitão Dutra, onde cst:w:1. ho~pcdatlo o Dr. 
Amaro Cavalcanti ; mais não disse a. este. E 
por nada maie saber nem . lhe ser perguntado 

a iava, ou que_Ja pl'Oce 0 -o;; em ou ra par : 
- Que o mesmo Dr. juiz de dirJito nõ.o teve, 
que lhe conste, motivo justo para esta retirada; . ;- . . ') . 
jui:'. de direito, não podia receia.r violcncia. de 
natureza alguma., porquanto os conset·vadores e 
liberaes guo se int~ressavam pelo Dr. Antonio 
Pinto, afli se achavam em numero muito limi
tado, e todos eram pessoas decentes, ao passo 
que a casa da camara estava replecta do libe
raes ripardos, e conservadores miudos, inclu
sive o conunendador Luiz Ribeiro da Cunha, 
que se achava rodeado de gu.arda-costa.s na 

·.:w .., 

e meia cotn o predio muninipal. esta.vá grande 
numero de capang·as armados de facas e cace
tes, b'}m como em casa do referido co~menda-
or n:l rua Sete e etembro on e e c t~ste

munha viu t1mbem muita gente armada. d.e ca
cete de fronte d~t casa do Dr. jniz de direito; . - . •) .. 

~ 

juiz ele direito tomou como protesto da sua rcti
ra.da. d:~ casa da·:.amara o facto de não ter querido 
o Dr. Antonio Pinto S:lhir do recinto da camara 
on1e !':C devia proceder ã apuração visto querer 
fist~alis:J.l-a, tendo convidado o Dr. Amaro C:t\·:Ü
canti, para com e~le assistir. os mesmos traba
lhos. o que este não quiz; mas o motivo real 
foi o ter qnerido fazer a apuração em casa par
ticuln.~ afim d.El ser dado_ o dip~oma ao Dr. Al-

<• • 

da camara por nã::> ter mai01·ia na junta como 
lhe foi referido por pessoas de fé; a este mais 

ã di :- .-Do 4) • c m ·a. fica refe-
rido na resposta do segundo item, não só a casa 
do capitão Dutra e commendador Luiz Ribeiro 
estavam cheias de capangas armados e sabe por 
ter visto, e que só por ouvir dizer constou-lhe 
que em casa de Proença. tambem tinha 
gente armaua, bem como que esta gente ha
vi9. descido de varias p~rtes da Scmt; e a 
este mais não disse.-Do :)o disse ser e:s::acto 
que o Dr. juiz municipal a convite da. jun
ta presidiu os trabalhos da apuração que 
correu inalteravel, assistindo :i ell:t além 
de muitas pessoas gradas d•3 todos os cre
dos politicos, o eoronel Epiplla.nio, Dr. Caraca, 
capitão Thimoteo e outros in~lividuos, rec:mhe
cidos como valentões, como José de Manoel Ve
U~o, RaymunJo ~ervasio, Jos.é R?fiX:o Ferreira 

lido e achnndo conforme assigna com o minis- mais não disse. ~Do Qo disse que~ qu~~ndo ter
tro, e Dr. promotQr. E eu, Sinezio Rodrigues minaram os trabalhos, cort·endo o boato de que 
Monteiro, e~cl'ivão no impedimento dos actuaes os adversarios do Dr. Antonio Pinto tinham o 
o escrevi.-P. de Queiro;.-Joao do Re,r;o plano de inutilisar o livro das actas, a junta 
Falcão-},! artinho Rod1·igucs de Sou;a ... H- pediu a p•·esença da força publica para condu
~aro de So1hzs M cndes. zir o livro, e. de facto, compareceu esta em 

2a. t~>stemunha.-0 capitão Eufrazio No- numero de 11 praças e o seu commandante o 
~ueira de Souza, natural do Quixeramobim, 1 nlferes Paula Barros, disse na calçada da casa 
1dade 49 annos, casado. agricultor e criador, da camara que estava a.lli a força á disposição 
~or'ador nesta fr0guezia, aos co3tumes nada do delegado de policia, mas que elle, pessoal
disse : testemunha jurada aos Santos Evan- mente, com i_sto não se imt?ortava ; qúe o dito 
gelhos, e sendo inquerida sobre os artigos 1 alferes estava hospedado em casa de Linhares~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1422- PÃjgina 21 de 29 

Sessüo em 27 de Março de 1885 521 

depohnento, 'lue, lhe sendo lido c ach.~1.11 !o con
forme, a.ssigna com o ministro, Dr. promoto1· e 
p<ute. E cu Sine;;io lbddg·ucs ~.lontciro, esc!'i-
Y:Io, quo o escrevi.- . rle Quei,·o_-:.-JI ar li-
. I 1' d . .J ~· E ,. · ,~ . ,, tO ••i. ,·:!}:~~:; (H'. •)0tt.:;a.- 't~í ;'1-!,;:;z.o ..:lUfF~e:-

·,·a ti~ ~L·;•ttJO.-A/.~vuro 1'. ele .'":J'ot~::a J[..:;t.cl:;s. 
João Nog:1eil·a do Nascimento, n:üm·al do Q;ti
xemmobim, idale 45 annos, casado, nogociaute 
morador na Canóa. aos co~tumcs nad~L diss:1: 
tcstem;.tnb.n: jurada aos Santos Ev~mgr~lhos, 
sendo mqull'lda sobro os ~rtígos que lhe for$m 
lidos. Respon?eu ao pl'imeii·o qu· .~ no di" 20 de 
Dezembro clt1mo elle testemunha estando na 
casa a camat·;;'l. mnmc1pa. onrle t1n.1a de pro
ceder· ~e. á :::.pur_aç~o geral feita no clia i, viu q ua 
o Dr. JUiz d0 9n•etto, não ob3tante e~tarem pre-

i ~ . n'\..o:S, 

retir::"Lda sem proceder; it apuração. sem de
clarar que adi::wa os t1·a.balhos ou in. fazel-os em 
outra qualquer narte. c :\ este mais não (Esse. 
Do 2°, J i 'S~ q,ue .. não i:ouve ameaça nem se po
di~ roceia.r violenci<'!. conb·a. o Dr· . jui;, d•) úi
r•'l:o naquelh OC~.!asião, pois, os :u:nigos do 
Dr. Antonio Pinto,aue alli se acb.:wam eram em 
nuruel'o limitado aÔ l)asso, · qne os ::unig,)s do 
Dr . Aru:1ro com parece1·am ern · I;I'ilnde numet·o 
não poJendo affirmar que entt·e elles houve-sse 
capangas, sewlo ce1·to quo na esqni!_la.. c:~.~r.. pa
rede meia. do ed.ificio da camara m!:nicip:tl havia 
gra-cde numet·o delles, sendo cet·to tarnbem que 
da p·1rtc dos amigos do Dr. Antonio Pinto, n::Lo 
havia que lhe · const:o•s~e gente alguma at·
ruada; c a este m~i.~ n:lo d;ss~ .Do:Jo , respond·~ •.l 
l o pre.es o ;1. re 11·a a v :·. J utz :! utrel o 

foi não t er o Dt•. Antonio P into. s::thido do re~ 
cinto ond_e. tinha de se fazer á. a.pu;·sção. pelo 
~en_os fo1 1sto o qu_e disse o mes:no Dr. juiz de 
dtretto, m.as o mot1vo real segundo todos pre
sun:em f01 ter o Dr. juiz ll'~ direito qua.ndo d-e~ _ 
o à1 ploma ao D1.•. Amaro Ca.valc anti. llflo con~ · 
tar pa;r~ iseo crm.1 u mo.iori,a dn: junta, que n :'io 
s~ su.Jeüav:t annullar o codeg1o de S. Fran
Clsco _para dat• aquell~ rcsdtlldo; e a este mais 
não d1sse. Do 4 '', disse que P'-)J' ouvir dize: por 
p~ssoas qualificadas desta. cidade, no 20, na 

v. r.-GG . 

casa do capitão Dutra, Bern~u·dino Proenç1. e 
commen1hdot' Luiz Ribeiro, estavam cheias de 
howen.:-: ::u·mados, que tinham Jescido da Serra 
no dia antecedr~ntc,e n.o me.;;mo dia 20; e a. este 
maisnãodisse. Do 51), dissequeem vista da. 
retit·ada do DL'. juiz de direito, á. maioria da 
·unta convidon oor officio ao Dr. ·ui/. mun.ici· 
pal para presidir os trabalhos da apura
•;ã·) à qual con-eu sem incidente algum, 
achando-se pt·esente o COI'Onel Epiphanio 
osó \.lllno .t<Cireir. i , · ra.::. 
pessoas dos diil'et·ente:S grupos políticos, o 

de>te mais não disse. Do sexto disse que, 
quando terrain:'l.ram os tl'aba.lhos da apu1·ação, 
huuve aviso de que agentes que .pt·ot3gitun a 
<:a.usa do Dr. ~\.muJ'O se preparavam para vir 
touw.t• o liv1·o das actas, e a junt·~, receiando. 
que isto ;lcontecJsse, requisitou a for·ça publica 
pa.m. c•)n<lu'lir o m<!SillO, e, comparecendo e~ta 
em nume_::-o de_ iú pi'aças, ruais. ou menos, 

• •• ... J 

tui1·em. E por nada ma.is saber nem lhe ser 
perguntado, d~!1-se pot· :findo seu depoime_nto. 
que, lhe sendo hdo o achando conforme, a.ss1gna 
com o minis~1·o Dl". p1·omotor e partes. ?!l~ ~~
nezio Rodrigues :Monteiro, cscnv~o, que o es;..· 
cre\'Í. -P. de Q~tciro~ . -.lo tio N ogtteira do 
J.Y.:cscimento.-Jfm·tinho Ro(lrigues de Sog~a. 
-.;1/wwo 1'. de Sou:.a .. clf endes 

4:.1. te.stemunha.-Ma.noel Guedes Alcoforatlo, 
naturu.l da cidade de lgua ttl., idade 32 an11os, 
r.a;:aio, negociu.nte, morador na. Can.ôa deste 
termo aos costumes nada disse,· testemunha , . 
)1naJ.:1. aos S:mtos Evangelhos, e, se::1do mque-
'rida sobre os artigo.~ que llv~ f;ram lidos: Do pt·i
meit·o dis"e que no dia 20 de Dezembro ultimo 
cstaya. elle tcstemnnha na. c~sa da cams.ra, para 
assLs u· a apuraça a ~ r· , 
Dr. juiz àe dü·eito, que alli compareceu, disse 
qu!:l.'o D.r. Antonio Pinto se retirasse do recinto, 
ao q~e r c!=:pondeu-lhe o mesmo Pinto que 
cstuv:L :tlli para assistir aos trabalhos da 3-pura
ção d~ S\.\a elei~á?, pelo que. ~iio se I?Od_l~1. re: 
tirar, ao que rephcou o Dr .. J u1z de d1relto, Sl 
V. S. não se retirar, retiro-me eu: e sem que 
nada mais houvesse slhiu da casa da camara, 
onde e stavam Luiz Ribeiro dll- Cunha, capitão 
Thomaz Lourenço, 1hnoel Rocha., Israel Be
zerr·a, e muitos outros do partido liberal ri-
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pardo, miudo: os quaes o acompanhara~l di- i. d·:de. E por nada mai~ sabe:· nem_ lhe ser pcr
zendo que elle estava garantilo, ao que d1s.:;e o [ gunb.!o. det:-:~c pot· findo s~u depormento. 9ue, 
··nr. juiz de ?ireito que não h=: via _barulho, n~~ lhe sendo. ~1·10 e ~achaud~ ce~formc. :ssi~nn. 
teudo os aml""OS dJ Dr. Antonw Pmto, que ~uh com o :mntstt·o D.. prowotoi e p~rt0:s. Eu, 
se achavam,

0

dado signai ~lgum do app:·ov~ç:ão, Sin:~~i? Rodl'igúr'S M?nteiro, .. escnvão, que o 
ou reprovação:- Dissa mais quo, sahin·lo o e:screvt.- P. rle (JuetJ·o:..-_ ~~fanoel Guedes 

• • • • :- • • 1 

os trabalhos da apura~ão. ou que foss~ fa.z;'r em -.4.lvaro T. ele Sou:.ct .:.liendcs. 
outra qualquer parte; e ma~s _n~o di~se_ dest:· 5·~ testemunha.-Jos~ ~\ntonio d:tl\!otta, na-
Do se..,.undo disse oue o Dr. u1z de dtrol to nao tural i . ~ ·? ·a 
podia rece1ar v1o e.n.cia a guma nsto como os negociante. rcsident·J nesta cid:1de, aos CO!;
conservadores graúdos e liberaes Pompeus, que tumes ü;1da dissJ ; testemunha jut·ada. a.os 
protegiam a. causa do Dr. AnLouio Pinto. ach_a.- Sn.ntos Evangelhos, e sendo inquerida sobt•e os 
'Vam-se na casa d:L camara eru numero m ll! to artigos q t:G lhe for~un lidos: Do 1 o respondeu 
limitado. ao contrario os con~ervadorcs miúdos que, vindo de sua c::sa no dia ~O de O,:;zembt·o 
e libúaes riparJos compareceram n~\ casa da findo com a.lg-uns amigos, no intt!Íto de assistir 
c amara em grande numero, acompanhados de aos tt•aba!hos d:t ap :.~raçiio, souba.antes d' cheg:tr 
capangas, e deste mais não dis~e: Do te~c~_iro 3. l~as:~ da cam:~.ra. oo:·lhe dizet· Alf,·e1o Olympio, 
disse que o motivo Jado pelo Dr. JUIZ c~e dtrrnt:; que o Dr. _juit. de direito se havia retit·ado sem 
para se retil·ar da casa da camara, fo1 o qu!' Ja. !'Ocedet· i a·mra 5: l e sem m1 tivo hustvel 
::ttraz 1ca 1 :l, ouvm o < 1zcr qur3 o r . .Jtl17. e n:lo lho ~~OlHando que a houves'e adiado nem 
direito,retirando-se da casa d~l. canl:lr;t,pt·ocedeu doclat·ado qne. ia fazel-a era outra pat·te e 
à apuraç~~"i:o em su?' casa! ou na c:1sa d:l. es,~ola deste mais n:1o dis;;e. Do 2o disse que as pes-

~ • , .. ~ soas, q•:e ro eg-1;1m a can 1 a,ura ao r . • n-
diplom:l. ao Dr. ~\maro c~ yalcanti, e d~ste D?ais wnio Pinto, corupu.recer<l.m nesta occa~ião na 
não dL.:se. Do quarto d1ssc ter ouvido d1z .~r ca,;;a da C;J.ron.ra em numet·o rnuito limitado, e 

a a~a doca ·tã Dutra Pro n a r - , 

mendador Luiz Ribeiro, estaYam cheias ela ca- Cavalcanti. u.ch'.l.vam-s ·~ a1li e :n g-rande nnmero 
I'anga:'!>, vindos da Sert-a,_ ten.~o elle te!>temunh::~. acompanhadas de c~pang·as, pelo que não foi e 
visto na frente do escr1ptorw do mesmo cerrt- nem podia ser coagido, e deste mais não disse. 
mendador \.lm grando numero de pe$SO::s de~- Do 3> disse quo não sabe qual o motivo real 
calças armadas de cace~es, e deste mais não q_uc obrigou o Dr. juiz de direito a se rctit-ar 
disse. Do quinto disse qur~, com a retirada do da casa da Camara, tendo ouvido dizer, que a 
Dr. juiz de dit•eito, a maioria da junta convidou raz:!o principal foi n[o contar com n. maio1•ia 
o Dr. juiz municipal pax·a presidzr aos tt·a- da junta pa;·a. dar diploma ao Dr. Amaro Ca
balhos da apuração. que correu tranquilla.- -valcanti., mas _ o que elle ~retextou foi nã~ ter 
mente tenJo assistido a. ella o-mnde nume o , 
de pessoas impot·tantes de todo3 os c:-e.:l.os po- onde pretendia a:::sistir aos trabalhos d<L apura
Iiticos, podendo citar entre as pessoas, que all- ção; e deste mais não disse. Do 4° disse que, 
estiveram, o coronel Epiph:mio, Manoel Rocha. ('lll casa do ca . it:1o Dutra e do commen.Jil.dor 
• ra isco in 1ares, r. araca, ac versal'los o Luiz Rih Jiro, nesta cidade~ bavi<L g-rande nu

Dr. Antonio Pinto, e deste mais não disse. Do mero de caonngas. vindos de diversos pontos 
6o disse que, quando se prose guiam os tt·alxl.- dn. Serr::t, no's dias H.l e 20 de Dezembt•o, n[o s::t
lhos da apuraç~ão, correu o boa.to de que os ad- bcndo si em casa de Bernardino Proença tam
versarios do Dr. Antonio Pinto man,lavam bGm os havia, e t::Jais não disse deste. Do 5° 
tomar o livro das actas e inutili~.f\l-o, pelo ~ue li disse ine.x::J.cto o qt~e nesse artigo se contém, 
a junta requisitou a força. publica pai"a. ent~1r l.nm como ,Jo ti ' e /oJ. Do 8' disse que :.:o.be, por 
a consummação deste attentad_o, e, compare- lhe ter .referido Joa11uim de Fr-Hitns Cavn.lea.nti, 
ccndo esta para a pro:x:ima. conclusão dos traba- r fjne no • Itans ni!o houve eleiçfío no dia 1° de 
lhos, collocou-se a. alguns passos d~ cas?- da Ca- Dez-:rubro, propabudo-~e~ no emtanto, alli que 
mara, donde só sahin para. condn;m o hvro das ella hnvia ,le ser feita ncst'~ cidade. E por nada 
actas, entra.ndo parao isso na casa da Camara, mais s~tl.ler, e nem lhe ser perguntado. dou-se 
d~nde sn.hi~ escoltando o :leitor. Raymnndo da por findo sen depoimot;tto, que, lhe ~et;do lido e 
Sllva Mumz, que conduzia o ltvro para 01~- a~han.do conforme, assxg-na com o nun.rstro, Dt·. 
tregar ao secretariO da junta ~ap~tão. PorfirJO promotor publico e pa:·t0.s. Eu. Sinesi_o Ro
do Amara). Gurgel, e des te ma1s nao d1sse . Do drig-ues Monteh·o, escr1v:1o que o escrev1--P. 
7o dis:;e uc a for a mblica não cercou a · · . : " . · ; 

:'ca.s!l. da Camara~ pois, chegando, collocou-se á nho Rod1-igues.-.Hvm·o T. de Sutt.;a JI cndes. 
distancia, e!lperando que termina~ sem 02 tr,t- CeL·ti:fico qae pelo ad...-ogado j llstificante :Mar-
balhos para conduzir; e na mesma casa da Ca- d 
maro. entrava e s~hia livre:w~nte quom queria tinho Rodrigu'!S de Souza, me foi dito que e-

l d sis ti:1. dos depoimentos das mui~ testemunhas 
durante o tempo do;; trababos a. aptu-~1 ção , da. pt·escnte J·ustifica.ção, o que dou fó. B:ltu
notnn lo-se entre as oossoas que alli se acha-

~ rité, 28 de .Taneiro cie 1885. 8u, S!•r.~io Rodd-vam individues, que se supp_oz serem os cncat'- . 
~ d aues 11-fouteiro, escrivão que o esc:rivi e assl-reg-ado" de tomar os livt·os das actas, e este ~ . 

mais não disse. Do 8° disse que, s0gundo -voz gnei.-Si;wsio Rodrigues JI ontrm·o. 
geral, não houve eleição na povoação de Itans, Condu:-ão.-E logo no m0smo dia, mez c 
tendo ouvido dizer, ha poucos dias, q u'3 esLa anno supra declarado, faço estes autos conclu
fbra. feita Clll cas:"l do capitão Dutra: n esta. ci- sos 3.0 meritissimo ~!'. ju1~ m"Q.niciptü. E ell 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1422- PÃjgina 23 de 29 

Sr~ssüo em 27 de Março de 1885 

juiz Jnu!Ücip!l.l de Bat~;ité. etc~ ' ... ·' · 'j'da. puoiçiio dos cl'iminosos, ~andou que eu 
1ía~<io a q1ralqu~r ~tficial da justiç:~., :\ quem 1 respood;~s!:e no prazo impt·orogavel de i0dias. 

Gste for ~prcsentaao. 1ndo po!' mim ns~igna.do, . Antes de responder, cumpr·e-ruc agradecer a 
qu.e prenda e recolha á cadei:1 'Jublica 0 rêo v· Ex· a complacente benignidade usada para 
Manoel Batata, (il'OnJJnci:Hlo no 

1 
art. 205 do cõmmi~o. que não tenho a subida honra de 

codigo p0_naL cujo pmcesso se acha prepar·ado servit· s~b n. l;a_ndeira do partido 1'(0arclo-·miuclo, 
no_ cMto_n_o do escr.:.V<"Iü do j'lry. Cnmp!'O. que aqm se altr:1enta do influxo benefico e sa.-

l.i:ttrHlt!~. 2U d') í.Jc·zembrv da 1h8-L Eu. Si- lu!:a:· de V. Ex. 
nezi? Rodrig-ues Monteiro, escr·i\•ão~ rr:e 0 es- Bem polia V. ~x. pronuncíar·-me e aos meus 

. ·. . - d -lt s o m · 1 r .. ,, · · · 
. Cer·tifko qt;:e," e1~ vi~·~ud[) do s•')u man;i:Hh e n.udiead_a; _rn:1s, não obstante o que :1s,oalham 

despacho retro, pr~ndi ncs t~). cidade c> rôo Yía- os seus llltlmcs, d:~ que s~remos ir:-emis,;ivel
noel Batata em sua n·o ria n~ss·)a mas est~ mente pronuncindos e condemn~dos, quer 
foi tomado pelo Sr. José l{ufinu, feit~r do com- · · • ::s:. aze -o f::em escan. a o,- o 11ue e a ml
n:endador Luiz Ribeiro. e Agui~r, cüx~~iro da ravel,- observando strictamente as fOt·mali
drta casa; estes tomat·am-o e at·rast:ram-o dad~s prescriptas p:11·a a organização do pro-

uma. maioi·ia. extrnordi~ar·i:.l. mandou-me n~ 
pot·tndor- com uma car·ttl.. pr>di o. do-me a minha 
.r_rotN:çiio na. aplU':tção, (~ d:t n~\t'l'lti;.:To d::~. r·.·f~
rida c:":-ta foi qno tolli;;i o annuUamcnt.o dP 
colle~10s. s:rpponho q11~ a minh.L rcspost;l.·n:1o 
o s:l.tt::>fo7. pnrqtw n.qni v.: io hoje o c·•pit;1~! 
"ufi""o h' • •) :) J t • •· · • • 1 .... \ 1.. k, rctrc. .. supp cn .:~ (:o J ':l7. mume1pf:l 
com 1 :000~ p ·1ita.r-me e afin:1.l o dito Rufino 
teve o ar·r·ojo d·! pr.J it:lr-me mo.st!':l!1do-:ne o di
nheiro re!Jelli-o e sn.hiu pouco sati. feito, entre
tan ~o. ~pr·cRso: mr3 em comruunic~u·-lhn par: L (jUI3 
voce avise aos mter0gsados que tnmem o cuidado 
preciso n. re''pcito porqnc n•lm todo o bomcm tem 
c:rr:wter .-Como semrl!'O :i ~ ~U:1S orclcn::;. S0U 

amig:l o1l1·igaà.0. -.loii.n Em'1Jha;.,Jo da Q,Js t:' . 
Reconheço \'•'"\rlad :i~·::t i lct.trn. _e nrmrl. d:1 

• :.J~. • .. _, l ·· , t ' · · • .. . 

-Em tcstemnnho de ver·<hdG.-0 2·) tabellião, 
R (lymttndo .:1 nto;tio de F ;·eit.c!s. 

R:..·s,wsta dada ao .f;d:; de di1·cüo rhc COíil a i·crt. 

de Bc.tm·itd, pelo te;:r; nt,e L~;n;-r:nr:n Fran
cisco Sampaio, }ui:.: de p(l:; p,·csÚl(!nte rh" 
·nw . .;;a eteitn;·aZ (/a Coil cciçrZo, nn de;,uncia 
que contJ·ct clle uprcse11tott li ·m.aro Caval
cmtt.i 

Ülm. e Ex.m. Sr. Dt•. juiz d·~ direit.") de Batn
rité.- O escrivão~ qne serva perante o juizo 

Aind'1 que V. Ex. nos con:lr~mne. ostou certo 
que o t:rr.i _tfí0 limpamente, que de minha part0 
lhe beryJ_l'ei as mão", agrari·~cido, embora esteja 
con,·encldo de minha n;io criminalidade. 

Assi:n com~ ha_ indivíduos, Exm. Sr., que 
c:.to~quern o dmhetro dos incautos, de um modo 
tiio llmpo e t;io bonito. que os roubados ainda 
fi~am ::gt·~decidos e admirad:Js, ha juizes que 
t~m _tal g~tto de torcer a ju:-tiça. s :l~rifican~o o 

:1mbiç:To de outros, que os prejudicados, não 
ob-;tan.t~ a_ injustiça e a iniquidade de que 
foram YlCt1m:~s.lhes entoam hosannas e canticos 
de. ag1·~dccimento, julganJo-se felizes de terem 
sahido com Yida do pleito qu0 combatiam. 

Ta.mberu oo; antigos glad.iadore.' romanos, ao 
c:thir·em ensang-u0;ltados e mol'ib;rndos na :.1rena 
do comln1.:0. excla.rna.v~m nas ultirrms agonias 
do tr•:sp ·: sse : - A:oc Ccesm·, m,uritw·i ie sc~
Lutr:.nt.. 

Ainda antes do res;1ond1~r à f::1.lb.da. denuncia. . .. - , 
peço penmssito a V. E:s:. para fazer, a respeito 
da. m es m :1, alg-uma~ ligei.J·as co nsideraçües. 
, Em primei:o logar, é e_straoha vel que o Sr. 
d.m:tr·o referido: que se d1z advogado na côrte. 
usando. de um tLtulo falso, porque não é forma
do, e &ptmns tem uma licença~ obtida nos Esta
chs-Unidos, sabe Deus como, para advogar em 
Bost.o:1, em vez de da.r sua denunci:1. pcr~nte a 

·1 · "' c n . n !;: 

vertente, o fizesse perante o promotor publico~ 
que n:io tem, c1ue ro~ cCJnste, attribuiç:1o par~ 
rPceb81-a.O pr·omotor. ante tão estranho caso. 
r c-motteu a V. Ex. a · tal denuncio., para pro-:, 
ceder como fos -;c de direito e de justiç; e V.Ex. 
om sua altll- snbedori::~., c no cumprimento do 
dever que lhe impõe a politica, quero dizer, 
o cargo de juiz pa.rtidar•it.~. digo, de juiz inte
gr'o, entendeu que devia despachar uma peti
ção, que era dirigida :;~. outro funccionario e 
ordena1·-me que r espondesse no pt•azo <h lei.. 
Dep~1s, V. E~. bem sabe que essa denuu-
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cia é um m::tnf:'jo politico, e até- rlizcm as 
más linguas,- aconselhado por V. E~. pa1·a 
pôr fóra. de coml:ate os dous pnrtiJos rnp-ula
res, consen·ador e lib"ral desta. comarca. e en
trega~· o cm:npo, sem tropeços nem cmba1·aços, 
is duas fracç?es, quc_tem por chcf s, uma, o 

aberto diante de si, haj~• p~!anejndo e conselha.
do a. tot·peza c a infJmia do uma pers·~g-ui~.:1o, 
com o fim unico u·~ sati:..fazer odios 11oliticos tlc 
adver:;arios rancorosos. ainda mlis sabendo 
V. Ex. que eu não commetti o crime·, que rue 
ê imputado, porqne ninguem melbor. do que 
V. Ex. tem scicncia de que :1a. Conceiç:1o o 
Dr. Antonio Pinto obte\·e 41 votos e o dcnun
ci:mte, protegido de V. Ex . o àe Luiz Ribeiro 

hn A :-

alli esta.beleciua e as ameaças e promessas feita!'; 
em nome do honrado juiz de direito dtl. co
marca. 

::::. .. ~ 
enfraquecer e dcsmoi·alisar os !':eus leaes adver-
sarios, tomou n. si a nü~são ingloria de proces
s:n· este;:, iniciando na c0mat·ca o systemn. pre
judicialissimo de pe;:scguições por motjvos 
políticos. · 

Seja como foi", o que é vcriint1c é qi:e, em
quanto ao capit:Io Eufrasio Xogucira nc Som~a. 
a. l\brcolino João de Queiroz e a mim, r~dwr"':' 
sarios de V. Ex., se aponta a arma. de nm for-.. .. .. .. . , . ~ , 
r?m santa paz os cap:tngas de I ... uiz i-tibl'liro, que 
roubaram os liv!'os da el-•içiio de 1\Iulungú, 
e o:; ue falsificaram :~ el · i .;'Io I ·u!~ ·-
girada clandestinamente pelo de::mnl.'in.nte c 
outros. mui lo dopo i~ do dia 1 o de De:,: em bro, 
em casa do capitão 1\Ianoel .Qntt·il de SJu:m, 
nesta cidade. 

Deste facto sabem n:io sô V. Ex., que o a.con
selhou, segundo referiu o Pl'Ol?rio falsificador. 
como Francisco Al\'CB Linhares, João lhmos 
da Silv·a, .Ma:1oel :\Jendes Frade, João Raulino 
de !1loura, Martiubo Rodrigue;; de Souz:~, .lo<i:o 
Franklin Ta.vor:•., Luiz Gervasio Pereirn C:·,}la
re!l e lllarcolino .losé de .·\.1·auju, conhecido pot· 
1\'Il:lj'COS Leitão. todos mm·:.dores n c·~t'! ter·mo. 

Ernquanto sã0 pe1·sng-uidos os que n:1o 
commungam :1s i .léas e principies de V. Ex. 
c dos seus nlliados, vivem tr:-tnquillo::. :i 
somlwa da impunidade e da valioso. pro-

; . ., 
Dcz•'mbro ultimo Lomar:~m do poder da escolt<t. e 
de urn official de justiça. o criminoso de morte 
J\-bnoet Batnta.. 'J..Il'e•o leg~lmente om "irtadr. 
do mandado expedilo pelo Dr. j uiz m l1nici pa.l 
do termo. . 

Assegura-se que fls:::e criminoso. a. quem o 
seu alte1· cgo-1Jr. Manoel Est~Hitn. c h .. mou 
amigo, em um::t pu!,licação inserta no Pcd t o li, 
acompanhou a V. Ex .. no referido dia 20. a.té 
ü casa da Camara. . e da h i até a ruo. Sete -dP. Se
tembro, onde V. Ex. simulou um:.l. apuração d::t 
eleição para dar diploma ao dennuda.nte, <_!i-

. 
Quer V. E~. testemu:lh~s deste f1cLo ~ Eil-as: 

capitão Clementino de 1-Iolb.ndn. Lima, capitão 
Baltha;-::1r Lopes Lim::1., Dr.-. Ft·ancisco Cordeiro 
da l-!.och:~. -Campello, ?\1:-t:wel Gaeur_•s .Alco!orado, 
Ant.onio Pe ;·eira. e Silva. Pedro Lopes Pereira, 
oiiicial de justiça. .Joaquim José Bezct·r•J. e cabo 
Cavalc:mte, do il" batalbão 1ie inf!l.ntaria. 

Nestas condições~ E:;:m. Sr., fallan ·!o com o 
ma.is proftmdo res:.eito, me pa.rece que V. Ex., 

- do nas •1uos-
tões a que venho de referir-me. não pótle ser 
juiz em proces;;o desta na.tme:r.:1, por'1t1e, com a. 
deyida Yenia. é mais cri111inoso ( uc os denun-
em os. cs q u'ac;: ni!o infl'in.:;irnm nenhuma dis
posição· do lei ilenal. 

l\"Ias, como V. Ex. insiste em fi Cl' juiz e parta 
.smo ~mnpo. peço permissão pm·a, ma : to 

respeitosamente! :worb<al-o ![,~ sn~pcito, visto 
ser particularmente inter:>ssndo nest:t causa. 
(1\rt. 61 Jo Cod. do Proc. Crim.) 

V. E:;:., independente de ser recusado, devia 
ter jumdo snspeiç::io prlos motivos expedidos, 
visto ser *'· isto obrigado pela lei, e! c~so não se 
reconh eç:1 su-:peito. dig-ne-se ele mandar-me 
in ti mar. :i sua deliboraç:1o, par:1. na primeira 
audic>n:!ia offe:-ecer os mnus artigos. 

:s 
Agora duas pab.vras sobre ~1. denuncia em 

quest~o. 

E' fuurla.mento c1elb, diz o denunciantG, tet• 
cu. na quaLchde de prnsidente da. mes~L eleii·o
ral da Conc~i~~;1o, f,l~iíkadc• : ~ lista elos votos dos 
eleitores. lendo o l!orr:e do Dt· . Antonio Pinto 
de Mendon~:t1., (1uando na chapa se achava. 
e.;cripto o de Amaro Ca\'alcanti, de sorte que, 
àevendo este ter ·H votos, sómentc teve 40, e o 
Dr. Pinto, q110 devia tet· 40, ficou com 4L 

Esta c~luumia foi engcndr,t<la por un:-; espi- . 
ritos n.bsecndus do p<tix:1o pa>tid::l.l'ia, e pelo-
ch3espc1·o que ti\'CI":Jnt os partidistas do de~n-n:--
ci:"tnte, q u::tn in vct·;_íko::-se qnc cstr) não · ~iliha 
<:h tido : ~ aprC'go:Hh!.. w:dor!a naquella l)Ovóação, 
npe1.ur dn. compra d:~ Yctos e d~ out1·o~ 'meios 
empreg:•dos par:L cr•rrompcr o c!eilm·ad.i) . 

Tel'lninad~ a. couLagcm das c;dulas~ v•~rifieou-
. ~ v • _ yv .-

l":l.m, havenào. por conseQ"uin te, iQ"nr'. .. ~...-nurnero 
'-' . '-'./../ de c:t:-tpus n:~ urna. / 

Ao tcrm:nar ~~::\jlll:':lçi'io, :t rcst]éito da qnal 
n:1'o tinlta havido I' cb.mação 3lgttula, re.;tn.ndo 
sómcnte 1:mn. cedula. :•bri-n. e li o nome <lo Dl'. 
AD ~(.IJ1io Pinlo, que nclb estava escripto. e de
positei-a csten<lid:.,, sô5re as ont:·~:s. Depois de 
haver pronunciado o nome do votado-quo foi 
o D1•. Pinto- alguem. IJUO cst:~.va. distante dn 
mes:~, Pm logn.r de onde não podia distinguir o 
que estavu. escl'ipto na ccdula, gritou, corria re
ctificando o que eu havia lido: -.Amaro Cav,;l-
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canti- no que foi acompanho po:.- outros, qu~ tificação chndestína em casa da viuv:t Estellita, 
em altos gritos repetiam o mesmo nome. afim de q11o não fossem assistit· a çlln a.s pes

Entüo o fiscal do denuncia~~te, capitão A u- soas Ci llO podiam desmascarar o embuste. 
g·n;;to Ril)oiro, p1·etende~t M'l."P-batar o maço das s 
ilstas npurada... o que não comegniu~ porque eu '8 

llormei so1.n·e ellas s.mbas as wão;;. mas nóde 
rn.sg::.r tres ou quatro cedulas, ondo e~tavam nocencia. o niio receio, si houver justiça, ser 
escriptos os nom•'.;; dos dous votados. Foi llm incomrnodadn com umn. pronuncia o menos com 
dess0s pedaços que o denunciante juntou como uma condnnma<:ão, ainda l ac· e•.t tive~se de set• 

ocamen o a suu. enuncia. JU gaclo pe!o Jmz ma1s partt· 3.1'10 o mun o. 
Houve grande :J.b.rido (b, parte dos m.iwlos.e desde quo es-,;e juiz tivesse, como V. E~., o 

•tiprwrlos, porque C'oró0ceram que o candidato fuudo de justiça que os seus correligionarios 
pol' elles apoifl.do tinha tido um vot:) menos que apfegoD-m e eu reconheço. 
o :;:cu com1lCtidot·. . N:io pos~o t.~rminur e . .; ta resposta S'lm cha-

Os dous mesarios, que advog-:wara. o inter<~sse ' mar :1. attenção de V. E:s:. para. o seguinte: 
do denunciant'~, leva.ntal"am.,.s~. e o mesmo fcJZ Está decidido p~lo governo qne, emquado a 
o :fisl~al, simulrndo uma indignação q ~H~ est:1.va camara gct·al não tomar conhceimento das elei
longc àe sentir. visto qne o que elles tinham era. <,:urs, ningncm poderâ respondo1· pOL' crime <1uc 
dos:~. ontamento e cl.es )eito, :ela derrota Jo con- tenha relação com o processo das mesma.s. 

1 ato negre~ro. ' colr1o • '~. mo esta proccs~an o : . • . 
Eis o que se dou. c todos, inclnsive V. Ex., .Aguardo tranq•Jillo a d_c~isão de V. Ex:: :1. 

sabem que aquefle foi o roJsultado da '?leição ch que,m ~eus guarde.-Batul'lte, 10 de Fevereiro 
OUC(nÇ.~t.O. lStO C: - t•. 11 :on10 - lll O. 

votos-Amaro, 40. E, 1)ara provar a veracidade 
dis~o, junto a est<~ a. _d~chr:J.ção feit!l. polos 41 

. , 
deram, na Conceição,ios seus votos ao Dr. An- de1üe da mesa eieitoral da 'conceição.- Lou~ 
tonio Pinto. 1'enço F. Sampaio • 

• J 

no momento em, fJHC cH prctcnclin s ~~uu·a
hil-a . ., 

Onde ji se viu mentira mai;.; dcSC[:\I::llnd;"t? 
Como pedi<~ o fiscal de Amaro obtet· metade 
daquella chn.pa. :si eu, como dizem. a iutmduzi 
irnmediatamente cnLre as outt·as '1 E couro é 
CJ'.lC, tendo ,m n. introd11zido entr3 as outr~s, 
pôde o :fiscal obt.el-a. no momento em que on 
pretendia subtrahil-a '? E como podia fazor 
essa subtr:tcção? . 

E' preciso muito cvnismo ou m11ito pouca 
v~r;;onha para se tl.Yançar semelh:• n tes in0::m
ctidões. 

A justificação qne o denunr.iant<: .jnntou, em 
public l fót·mn., não tem -valor nlg-un:. por 'lue as 

· ?·otcs tun-
tes , são int ·.~rcssa.dos em f :1.vor do pardo, qu(l 
me denunciou. · 

Os seu'> d~poimentos são uma cousa. vergo-
nho:-;a! . 

Nunca. disse à testem~mha Eleuterio Pimen
teL que, si o denunciant0 . t ivesse ma iorin. ,;IJ;tt·a-
lha .-a a eleição . -
k Outrn. testemunha que recebeu 2:000s em 
mereadorías par:~. vot:tr no denuncia nte. e· <1ue 
andav~. a.qui pitblic.amente pt•ocurando vende1· o 
seu voto, nüo póde rn erecer fé. ·As outrM fo~aru 
insinuadas! c foi para isso que se deu uma Jus-

. Nós abaixo n.ssig-nados, eleitores do districto 
d?. Conceição da St:'!~rn, declaramos que na elei
ção hcwid•1 no 1(\ do corrente, demo~ nos:;os vo
tos ao candidato Dr. Antonio Pinto de l\Ien~ 
donça, em certeza do quo, e para constar onde 

. o io-
presanto.-Conceição, 15 de Dezembro de 188-L 
1 Trimphão Fr.1ncisr.o Alves. 
'> ~ • '\'· r'nb. Jucá. 
3 .Joaquim Pinto do ::\Ie~quita.. 
4 RaYmundo Sant"Ann:1. de Mendonça. 
5 Cl(:mcntino de Hollandil. Lima. 
6 Nicola.tt Coelho Chaves. 
7 Balthazar Lopes Lima. 
8 l~'rancisco Macarío de H')llanda . 
9 Francisc:o de Barros Feitosa. 

1 O .Joaquim Xaviet• Ribéiro Ma i:~. 
H Francisco v :ctot•iano Pereira. 
12 .1os f. Bnrr(~ira de Qnniroz. 
13 Pedro Gcnccilin de Castro ?~Icne:r.es. 
i-1 .1o:1o Baptista 1\h·es de Lima. 
L5 Ray mundo de Bat'ros Galvão. 
11) Antonio Alves de Lima Cs.úla. 
17 Jo::.quim Ribeiro da Costu . 
18 .Jo~e Ribei ro da. Costa. 

20 Man;r.{Rom~:lldo de Hollancla . 
2t José ch Silveira Garapa. 
~2 Pedro do Hollancla Lima. 
2:-: Aderaldo Francisco Sampaio. 
24 Antonio Thom,,z S:lmpaio. 
z:r Francisco Xavier Hjbeiro :i\J~ia. 
26 Pr<i.ncisco de Assis Holbnda. 
27 Manoel Barbosa. de Mendonça . 
28 Lourenço Francisco Sa.mpaio. 
·29 Firmino·:(le Souza Pimentel. 
:30 José Rodrigues d:\ Sitva. 
31 Florhtno Lopes Ferreira. 
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3Z José Borges Gurjão. c:1.nto n.cim~ moncion:1do é p:crcnte do call'li-
3~ .Antonio Ferr-eira. Lima Siébr:L dato Am:1.ro Cav:~.icailt•~, por cuja ele!~io tra-
34 illarco!ino Juãú de Quuir·oz. ualhou. e c1ue afim àe <lgitar eill fu.vor· ,J:! seu 
3:) José Xa.vi.er ~{iheiro .Maia t - :1 " . parem ;>a :tpur:Jça.o qn '·' s:1 procer em, procur&va., 
3() Napoleão T~w:n·es C:lmpos. po1· meio dest<• iuquatifica.v~l violencia, ~itts-
:)7 Conego Joa•.J.Uim Romualdo de I-IolL-..n.l9., tn.r-me de tomar parte n:t m0s:J. apura-
.) i'. oao orlo ;uw ... <Ll iswa. r .. -

RBconhcço verdadeiras as iit•mns supra.l Ci(hde de Batnrité. 2-0 d!~ Dezembro de 188-1. 
Baturitc;. 2_3 de .Jarr?im de 1885.- Em fé de 111m. Sr·.-Levo ao conl1eci:nrwto de V. S-. 

verdade.- .r..aym1.mao .4.n•oma de .~-.·1·czcas. qu'J r~nrlo hoje do Coito com o juiz de paz pre-
Copi3..-i884.-Delegaci:J. de poli~b cb. cidade s:clent:~ d:1. me~~ elátor:Ll Jc Coitó ?nilhermino 

de Baturit~.-Inquer-ito policial. Ex-!ifficio. A de Açs1;:; Perc1rs. e outr0s_ cavalh:.H·os, <10 chc
justiçn. pn biica auctora..-0 escri doR. 1\lontei;·o. ?ar mos a? . lozm~,.. Çaxoem1.. de Snnto _Amaro, 
-Anuo do :Nascimento d·~ Nosso Senhor .J::sus JUnto ao slt10 :Ioruao do. c::pltão Antonto Fur
Christo de 188'1~ ao;; 30 diao:: do mr·z d~ Dczem- ~ndo de Menconç:L G :.V.teneze;:, Utll grupo de 

i · d !1omens nrma.do::: de cacetes. facas e a.-rmas do 

meu cal"torio a.utoci.as pe~soas a~li:t!Ü~> juntas 
para ~e pl''icedm· ao .1nquento pohc1:ll ; ao q u0 

b.Yl'Gl est~ t0rmo. Eu, Sinezio Rodrigues J\:Io:1-
te!ro, e;;;cnvao c1ue o esc-.ren e assu:;no.- ~n~~

zio Roclrigues 3! on l.cira.-N. il/9.-Secre
taria da policia do Ce:mí.. ForLalet.a. 2,) de D·;- 1 

")~ . 
' • c ~ 

presiLlcncia desta provir:.cia, de 22 do corrente. 
e:s:~trado no oíiicio dn.tado de 20 do me,-m.o mez 
do juizo de paz do Coité. Guilhr~i·mino de .A;;.sis 
Pereira. que junto remetto-lh.c em original, 
a~on~panhado de outi·o elo subddegado da.qunlle 
d1stncto, da mesma data. recomm·~ndo a V ru. 
que abr:1 inquerito sobre o facto cri:nino~o 
constante dos referidos officios, ren1'~ttcndo-o.:: 
nos .termos •b lei, :i au_toridade competeut'~, e 

o 1", ,. 

Deus gm·r~P. a Vm.-Pedro _d_e .:':..láuqt.tcrquc 
.:Ltttí·mt.-Sr. delegado d·'l pehc1a. de Batu1·itc. 

· e Bat r ' t · 20 do D .mnbr · ~L.-
Ao Ot·. chefe ele policia para mandar ab1·it· ao 
inquPrito sobre o t'ncto contido nestes otficios. 
Paln.cit"J do govemo do Cead. 22 de Dez·~mbio 
da 1884.-C. Quo;il·.-mm. e E~m. Sr.-Cnm
prc-:;te le\Tar ao conhecimento de V. Ex. a 
inaudita vi o Iene ia so!l'rida 1)01' mim c al '"li ns , . ,., 
companileli'OS, 11:t ro~•nhit de hoje~ q11:md1> em 
cump1·imento da lei me dirigia a esta cí(hde. 
afio-~1. de, no. c1u:tlidr.:le de pt·esidente dn. mo:sz.. 
elettoral da parochin. de Coit•~, toma.:· p:1.rt•) nos 
tr~balhos. d:1. me!N apuradorn~ Jesignados para 
ho,:e, CUJ:t succintn. e~posi(~ão é a. seg-uinte: 
Pdns 7 l1orns d:1. mn.nh:l de hoje, : l cerca de 
urn:: lt)gu.~. dcst~' cichvlc, cn cmu meus compa
nhclros \'lcent~ Ferro\ ra G·on Um. sub~lde,.ado 
de policia., Tito de Paula Pereira.· Ucl·~fonso"='r'e-. . 

" • • _., • I _, • -

Sih-:t, Sábino Henrique.de Pontes. lo sunulcnt~ 
de subdel·~gado, João Viriclin.no, João Lii)e1·oto 
Maciel e F1·a1Jci..:co Lopes. eleitores, fornos ata
C:ldos por I! m grupo d.e 20 n. 30 homens, arma
dos de clavinoti") S ~ faca e cacete~ o-: quaes lan
çaram-se ás l"ed0:t s .. c:1o;; nossos ca,·allos, di7.en-
11o-nos que~ nã.o pMsari>lmOs alem~ por ordem 
de s r~ tt amo .}o;~ ([llim Cavalcanti do Albuquer
quP. . F'el!ztnr;nte, porem, ~raçns ã ell0l'g"ia e · 
pru:!en~1a. de que no;.; r Hvest mos, os repelli
~o~, sem que th~e~sc havido ncnhll111 outro 
lUCltlenta. Relevo djzer a V. Ex. c1ue C!lval-

imp·~dir <JUC o dito }t!z de p;tz com o;; mais 
com 2::mheit-os scg11i:ssem p:l r~\ esta cidade, e 

~r::l isto cng-atilbs:ram uns as armas c outl'os 
puL~h?.r:llll das Í:\cas •} so depo1s de scri a resls
tcncia d' U05S!l parte cr>nseg·uimo,: pas~:ll'. 
Do;:; individues ref.wiclos são conhecidos 
~1~rtinho Lopes~ Luiz d·~ tal. mn gflnro :ie _.Joa
qm:n ~::>aç-:~l\'05 c outro,;; qne eonheço mas nfio 
po;:so aef:r;r os nomes, todos mor<\ :ores nos si
tios Annigac; e Tope o pe;;~oa.s d•) Joaquim Ca
valc~nto. e, parcnt0, quo se tliz, tle Amaro 
Cavalcnnt·~. 

O fim me..nifesto dcst·~s individuos era 
impedir que o dito ,)1117; e paz, presi ence 
da m1;s:~ eloito:·:1l d(~ C:>ité, viesse a esta ci
dod.e a~•si~tir. os tt·ab<tlhos <b. junta. apura-

4. lL., 1'" l 0 '" ~ tj. 

Deusgu:::.rr!e a V. S -lllm. S1·. chefe de po..: 
licia da pro\'incia.-0 i 0 ~:=upplentc elo sullrte
lr.:sado de Coitó, Sauino Ilc;l ·;·iqwJ de Po,~tes. 

O capitiio I\.:lymnnrlo Cicero Sampaio. delega
do de i:Olicia. ch cidrLtl (-~ ~ termo de Bltturit~.etc. 

I\Ia,ndo ~ qualc1ucr om ~~ial de justiç:t a ciuem 
este tor aprestmtn !o indo n:)r mim assignndo.que 
not.ificp.1o nc ' ta. ci(hde e i-lo Co i.•; deste termo. 
a F;-uucelino Rorlrigue;; di) Som:!!. Brazil. An
tonio ~_le t<ll. Vic:~ nt'~ FC1r;•cJira Gondirn, Tito de 
Pa u lá. Pereira, lhlefonso Pereira. C .. lla.t·cs. An
tonio Lni~ de Alrneicb r} Silva, .Tor.., Vnridiar.o, 
.Toi'io Libern.to ).faci l, Ft·an~i5 l'O Lop ;s. afim 
de d ~po :·em ncsto jui_;.o no di~t :~ de .bnciro 
pro:dmo pd~s 10 horas rio dia sobre um 
·n 1c>:· ' t1 licial r uc Sf:l Y:~i )!' c der d·~ 
ord •m super·ior a r ·-'~peito de um grupo de ho
men.;; :trru?.dos que S(~ a.e.h:wam post·.,dos na es
t1·ad:1 das Dnna.neir:J.s, impedindo a p:~f-;:>a"'em 
do juiz de paz e m:li;;; <d~itores que vittham 
p:1ra c".!;a· cida1le no tiit 20 üo corcnta m~z para 
a pur:<ç:,o grr~J de nm cloputa<lo á :-1ssemblúa 
gCJ·n.l, h~m co:no intimado o Dr. p1·omotor pu
bublico pat·a assistir ao inquerito. 

Cu:npra. 
Citlade de B:ttur·i t~~, ::w ,le Dezembro de 1834. 

Eu, Sergio Rodrigues Monteiro, escriv:io 
que o esct·evi, R. Sampaio, · 
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Certifico qus not\üquú 3.0 Dt'. promtor p:wa.j p~z Gnilh0rmino e lh() o1fe.-ecer·a 5:000$000, 
cornp;-:recer 110 dia :) de Janeit·o sobr.·e:inqucr·ito i para elle Gnilhenuino não vir assi,.:tir à appu'
polít:1al que se v:~.i. p1·oceder; ~~ b.:)m lcl:;sim i r~ção no di~l ae;;uiote, vinte~ a qual oífert:t. fol"a. 
notifique nesta ciú:.1de as testemunhas ab:J.b:o I rogeitada. por Guilhcrmino. qu.e fallou a Ca.v::~ol
declar~>..uas, pal':J, o lllr?SltiO dia. e ho:-a l canLi com tod~( ene1·gi:1 . Disse mais c1:1c <i"t~n
<p!e fica~am hem scientü. O rel':·rido ó ~·er-dade l tr,_: ~1.s pessoas arm:tdas qua faúD.m pat·te do 
e dou fó:o Baturité, 2 ch .1:.:.neir6 de -1ii85. - I grupo eor:.heeeu ao .Me.rtiaho Lope~. (Sendo quG 

1·ité, etc. O es,.~l'ivão de~tc juizo pas.se man- mesmo dia. vinte, diss~ ~l elle t~·stemttnha. que 
dado para serem intirnndo . .;; da ciw·o '-'oito tes- 1

1 conhHcia a todas do gr:1po que se achavam na 
temunh::ts crue bcn1 5~\ibam do Lcto occorrido Cachoeir<J. arruados. E .por nada rnais s:~ber 
no dia 20 deste mez, e ::1 ql!~ diversos indivi-jnem Ih..~ s~t' ?~•gnntado, deu-se por frndo seti. 
tluos no loga.r Ca.chocir:J. de Santo Amaro, pr8:- depoiment~ que lha sendo liJ.o c achando con
tetldei'B.m prer.àer ao jlliz de paz preside~tte da I forme, ~ls.;:;ignou com o delegado: eu, Sine;:io Ro
mesa el:•!to1·:•l do CJit<:, e mrrab~·o üajunt'l ~ptl- dritit~es 1\íon.teiro, ost::·iviio que o escrevi.- R. 
!':.!.dot·a. Guilhe1·miuo d) .Assis Pei'C'Ü'tt, afim de Sa;;,>paia.- Jo·To Liúr:r:1to .:.iiacict. 
suspender .que elle toma.so::e parte nos tr. balhos 2.:~ tes ternnnha.- Fl":mc1st;o Lopes de Souza, 
da mesma ,iuutu, o isto 'Xl.ra de orno di:.l. :3 de Ja- · n~ttt~<..l desta fl·~o-uezia idaàe 37 annos s 1-
llelro vmdoUl'D, peJas 10 horas, em ca.s~~ dcminha tnit·o. negociant~, morador nesta cid:tde, aos 
residencia .• n. re:sp''i to do ruestno f<tcto. Curnp1·u.o costumas n<da. di.,;;se: tr~stem.unha j urad:~. ao~ 
B:ltUl'itê, 31 de Dezembro do 188'1. Eu, Si nezi.. I Santos Ev:_1.ngelhos, e sendo inqucrido sobre 
Hodr igae,., l\ionte~r-o, e:::cri•:ão, que e;:,crHvi. 1~ as pul'tes da portaria que lho fôra lida. Rcs
R. S(tm'fJO~o. Tcmno de assenta.la.-Aos tr<~s pondeu que vindo tio Coito no di·J. 20 de De
dias do mer. de J.-~aoir-o de 1:->85, nesta. ddade de zemb~·o, ~m companhia do ,juiz de paz Guilher-

• t ~ • 't ),1 fJ" . ~ • ... .. • .. 

policia.. o cn.pitã.o Raymunclo Cicm·o s;mpaio, . ele S:1nto Amu.ro-fo-ram cel'c:J.dos por um gt'li\_JO 
onde "im e::, esctivii.o de seu cargo, a.b:tü~o ~1.s· d.o b.omens at·rrwdos de arrua·'' de fogo. fu.cas e 
sig-nado, a.hi. por· dle del0gado fol\.lln inrtilet'Í- c:•cetes~ dizelld:: os me:smos : aqut esta:::nos por 
das ~ts t··stemuuhos :•baixo, do qtte la.vl'ei este or<l.~m de nosso patrão Jo.tt}uim .Josó C:walc::~.nti 
termo. Eu, Sinezio H.odrigues Monteiro, ~se ri- o .:':.lbuquerque, par<l. não pas~u.t· ninguem, sendo 
vão, qt'-e escrevi.- {:1. tl3stcrnunha. João Li- o m"Stuo grnpo em nttmet·o de 1G mais ou me
ben~.to Maciei natura <iesta. ít·egu•?Zlfl. iàaàc MS e i~lo pd~'~ 7 hor:;J.S do dia :20 : Qt.te e~tes, 
30 3-nnos, casado, laYrrtdor· e corumerciante, aper·tando os cavallos pelas ospora-'•, puderam 
mor.ld?r' no Coité, dest~ termo, a.os costurutJs rorup,~1·. st1?-do ecrto~ porém, que a5 pessoas do 

ad ·1 - .... ., ~ 

g-elh.cs, em um livro délles, em que p-oz sn~ j do quasi todos que vi.nha.m em 1.:ornpa.ahi~t do 
mão direita o promcttcu dizer s. vcrdacl'' do ,juiz dü paz Gttilherrnino; Que d!o testemLlnha 
qtt(\ son1)~sse e lho fo~se pcl'fiuntndo: e sendo n:Io conheceu a nenhum dos<' ll'' ahi esta\•nm, 
1nquorwa so I'O a~ p:trtes !:1 l)Ortana qne 1e so :~ ouvw o:et· q c era a ;lnH 1:1.: ae o:t
i'Ol'j. lida, l'Elspondeu que, vindo elo Coité. no <~ia quim .fos.3 Cavalcanti, nu. noite de 10 para 20 dt) 
20 do mez p~ssn.do, em compnnhia do juiz de De~on-.bro. passar:~. na. c~~beça da. Ouça. :1 frente 
})az, Guilhet•nlino <10 .-\.~sis P~t·;;iru e outt•os do g-t·upo I·e!'ct·ido c ~hi do1·~m c;tcha.ça a ellcs 
cidadão;.;, vinJo aqu~·llo far.er p~l:'te d~ ru0.sa sog·un.do informaram ::~. elle tc;;;;temunh:J. ; Que 
apur;~: !Ol':l. v.o Ch0garom à Cuch'1il'a. de s~l.nto OU\'it! diY.Cl· a João Coràoli.no do Limoeiro. que 
Amaro, for;lm cet·co.dos poL· um grupo de ca,•u.lca.nti no di:J. a.nterior fô ta á C:tsa de Gu.i
homens. em nnmero de 16, mais on menos. lhermino, e lhe olli)l'ecer:~ 5:000$000 p:1ra. clle 
armados de chvinotes. 0spillg":li't.l::ts, tPt'ru- não vir assi..stir á mes:L :1pm·ador;1. de que era 
cha:':. cnc,)t.P.s o ú~:· :ts, t~.;at·randr, un.s as reJe~s , l!lCmut·o, nns que Guilhe:·mino reg-eitat·a, rl',.;
do C3.vaUo do jn!7. d1) par., dizendo : ::tqai não 1 pondoulo~ihe que vinha as.sistit· aos tt•ab:tlhos 
pas:5a nin.~uem, pui~ é f.l. orr~em. qua tr~n1os d:.! I à:1 junta.. - E por n :td:l. m:üs saber nr,m ~he seL' 
:nosso pa~r:io, estan(to o-; 111als com a.s arm:1.s em I perg-untado. dcu~:-e pm· finr1o o seu dopouu.ento 
]lllnho, d1z:•ndo o m'2smo grupo que n. oNlenl N';).l qur: lhe sendo ltdo o achando confol'roe , asstgna 
de S0U patt·ão Joaquim Cav~dcand r) Albuq~ter- t:OL..'l o deleg-ado: Eu, Sineúo Rodri;;uc:s nloa.
que~ ao que elle t·espondente e seus comp~whci- toit·o, csc1·iv:i.o que o esr.m.wi.- R. S(t.m.paio.
ros, ve11do-:::e assim cercados a crtat"1lll os ca- Terceira testernnnhu.· JoUo V <'rid.iano natural 
vallos o podcrar.O romoer·. ;;;endo ainda persegui- ~ do Cearú., idade 37 a:~ nos. ca.sado, ne~ociante, 
dos pelo g-t•upo, quel'e'ndó um de nome· Joar1uim mo1·ador no Coitó, aos CO!sturnes n::tda disse: 
Gonçahes, mor·ador no Tóp'~, atirar nos crue ahi testemu nha juJ·ada aos Santo~ Ev:l.Ilg-elhos, 
pus~avli.m IHlq uelle momento. Di~se ml'l.is, ollo l e sendo iuqttü·id::~. ~obre o conteúdo da por
t(Jsternunht1., que pensa muito bein que o g·rupo ta.ria, qu e lhe fôra. lida.- Re~pondeu que 
alli post:·du, l'i."3. para impedir a vinda do juiz i vindo do Coito no dia vinte do Do:r.embro 
de paz. como mernbr·o da. j11nt~ apurndora. visto · findo peLas s~te hons do dia pg.I·a. est::t cidade, 
como só pega!':l.m n1:s rcdess do cavallo do dito em companhia. do j uiz de paz Guilllermino do 
juiz de paz; que o facto se der!l :is 7 hm·as da Al'sis Pereira, membro da junta apuradora, o 
manhã do dia. 20 de Dezembro referido : outra.i p~ssoas, ao chegarem a Cachoeira de 
Di1lse •. mais que no dia a.n.teri<ll· Joaquim José Santo Amaro, foram cerc~dos por um grupo 
Cavalcanti Albuq_uerque fõra i casa. do juiz de ! de dezescis a vinte homens ~rmados de armas 
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de fogo, f:1cas e cacetes, p:1ra impedirem à 
entt·ada n'esta cid~'I.J.e do !."Gf~t·ilo juiz d.e paz 
GuilhGrmino. pois qu() 0:3 cabra~ do grupo pG_g":~
ram nas :""ede:\s das freio;.; do rei'el'itlo juiz 
d~ paz, e ue Fr:l)lCisco Lop:>s. dizendo os 
me::n-nos quB aquillo üziam po1· oi"dem de seu 

" :'" • • • •. 1 • • 
·~ . 

buquerque; que elle test<~munh:t c sçns com
panheiros apertando os cavallos poder~tm rom

cr o '''l'UOO uc vondo um tlo '"t"u o atirar 
por detraz em F1·ancisco Lop~s d·~ Souza, 
ficando com a. ~u·mn. em punho pot· ser n.gat·
rado por um dos seu;; compa-:1h.eit·os do gt•npo ; 
q uc a razão que assim hwi:1.m pt·oc~clido c r;~ 
p:\1'~1. evitar que Guilhel"mino não t~Offil)~re
.ccsse n:~. rnr:sa apumdor;L : que uão conheceu 
a nunuhum do grupo : e po'L' n:Hb m:ti:;; sabcl' 
nem lhe ser perg-uurado deu-s :; por findo seu 
depoimento q U•} lhe sando lido as~ig:non com 
o delen·n.do. Eu Sinezio Rorlri~ue~ l\Icnt•oiro 
escl'ivão o escrevi.- .1.\,, Sampa.io.- Jo:io Vcri
diano. 

Quarta testemunha : -

Guilhermino vinha em seu soccorro quando em 
caminho os (!neontrou de volt:1, dizendo a elle 
testemunha que úS conhecia a toão~ : E por 
n:td~• mais saber U\!l!l lhe ser perguntado deu-se 
pot· fi.H.do seu depoimento, que, sendo lido e 
achando conforme, ussigna cum o delegado. Eu ..... .. .. . . ,-:-

voz sua mão di1·eita e p!'om•n.tcu clizet· a v;r- companheiro'- a;;sirn cercados ape•·taram os ca
<lade, e sendo inquirida ~obre n.s p~trtcs d:1. vallos. e pudet'<1.lll se V i'\' salvo dcl!es . Quo Gui
port~tria que lhe fôra liEla. Respondeu quo lhermino vinha na q ualid:lde de membt·o da 
vindo no dia vínte do Coité, para est·.t cidaci') junta n.purador:1., P- qtw essa era a causl de lhe 
em companhia do juiz ele p lZ m~rnbro d:~ pot·,~m a.quell.a embo::;cad:t, e não havendo re
J tmta apuradol'a Guilet·mino de Assis Pe:·:.::irn, sultado funesto por que Guilhet·mino vinha em 
e outros. ao ch~g;li'Om a Cachoeira de Santo eornp&nhi& de nove amigos. Qtle C:wn.lcanti no 
Amaro: foram cercadí.IS pot• urn grupo de dia anterior. ·19, fôra a cc<.sa. de Guilhermino e 
homens armado.~ de n.rm&s de fogo, facas •} lhG otlerecer::t 5:000$ para e~le não.compa.I·~ccr 

r:\ ~ • .- • f 1 i • 

ào dito juiz ·de paz~ e de Vicenta Fert•eira dÍ ·.~(mdo que niio. aceitava a of:l:e:·ta, e c1ue no dia 
Gondin. dizendo os rnr'smo~. vo~s:!.s m•, r;.;ês aprazado comparece:·ia. com seus amigos. E por· 
estilo re;;os a or(lem do no~so patr&o. c per- m:..1.is nacln. saber, nem lhe ser · erguntado deu-
guntando os que acompan 1::tv.1m a rlll lCl'- se por iin:lo seu uepour:Gnto que H~ senclo 1 o 
mino quHm era seu pa.tr~i:o, ert\ .Jú~tquüu José c ach::tndo confomH;} ass:gnou com o delegado : 
Cavalcanti e Aluuqu,~rtlue, :-.o c1ue ellc se Eu Sineúo Rodt·igues illonteil'o, esct·ivão, que 
YCJHIO cerJ:1clo po1· um numero crcsci.to pi- o esct·ivi.-R. Smnpaio .- Ilclcf"o nso Padnt 
s.ir::tm os c:w::tllos pel<1l': espol·::t.s e podni·:~m C ollarc~. Certifico qn e o dê legado de policia 
se vet• li \'r e dell es : 11 ue ~~s pessoas do gTn po espn.çcu o inqut~rito das -' ma.is tr~stemunhas 
era em n:tmero de dezesci.s à vinte : que ua p<Ll'i:. o dia 15 do cor!'ento mez visto que estas 
noite de dezenove ào -r eferidD mez. Cavat- e.stn.vn.m ausentes, e m vi;:-tncl ·~ Jo que intimei :1s 
canti 'P "l~s·n·n. n.~ Ca.bcç.~ 1h Onça a fre-nte do mesmas, isto é Frn.ncclino H.odt·i;;11es de Souza 
,;-rupo a.on<lc 1\e:·a caxa~:a par;~ :•ll:·s bol;t!t·em; Bt·u.zil e Antonio P::i.:t d'Arco ; os q tu~s ficnram 
que no t•eL•ri,!o ditt de1.enovc C<walcanti e AI- scicntes, dou fé. Bn.turitó, 8 de Jan.-:iro de 
1HH1uo:•qtt'' for:,~. a c:tsa do j :1iz de paz Gui- 18~15 . Eu, Sine:do l\och·igues Monteiro, e.~crivão 
lhermii'lO n nlandado (!o commcn:ladot· L tliz qt:c o escro·.-i o assigDo. SiiM.;io Rodri(jM~S 
Ribeiro da Cunha oll'er·ecet·-lhe cinco contos J! ontei;·o.-Sex:t:J. tost "! r.nmhn., F't·ancclino Rc:
dP réis pat':L clle juiz de pa1. não v~l' :t~sis- clt·igues de Sonz.a. Br:1z.ll, na-;,urul do Riacho de 
tir aos trabalho~ da. mesa. apar·adors. ao que Sangue, ida.~ie 4:} annos, casado, cmpr·egado 
r· . . "·· t· .. • - • t • rl . 

fos;.;e crime eu urn tiro mt c::ra nada disse: tcstmnunh;ljumd:l a.Ós Santos Evan
esta. ultima parte lhe fór~1. narrada por gclhos. e sendo inquii·ida sobre o co~teúdo da 
Guilhermino. Disse m:~.is qne as pe.•sons que portaria de folhas que lhe fót•a li ia.- Res
estavam fa:r.rmd ) parle ào gt•upo a todo::. c:o- pondr~u que na noite de lU de Dezembro findo 
11hecin. de v ista, mas apenas ~ó podia applicar indo desta cidadG l~ara :1 po\·oar:ão do Coité 
o ncr.ae de Martinho Lopes~ afilhado de Cwal- em companhia d2 Antonio= Pau d'Arco, pot• 

() o canti,urn g-eni'o de .Joaqui:n Cavalcanti do Tüpe. c r~ rc::J. de duas horas da madrugada, encontro!! 
não se rec01·da ndo ào nomo ; ::i.:1enas Lucio : na ladeira d:1. Pinàóba dons individuas, um dos 
Que Luiz Franco, morador ms B:Írreiras, diss:; qnncs tentou peg;~:r nas. r<:deas da. bride ; de
:1. elle t~stemunha honV'm e juntamoni.e .João pois encontrou dous grupos Je quatro indiYi
da Silva. morador no Coité,que conhece o todo~ I duos ca0.a um. e depois de p:xrarern. por _ cile 
allcs, pois este ultimo :-;n.b cndo do ataq uc de testeruunha ou.Yiu um a:-:sO\'Ío agúdo quo eJ.!e 
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testemunha s~ppüz ser um si_gn:1l, e avison a llicia. cor.a a maior brevidade possivcl. Baturité, 
seu companhcll'O J.essa suppos1çiio, e 10,3'0 adian- i O de Jünc~ro de 1885.- Raymundo Cice1·o 
te encontrou um grupo de irtdividuos em nu- Sampaio .-Nada mais se continha em o~dito iu
n:wro .d: ~5 a 30, os quae:3 c.ercand~-o .. det·am voz querito acima t_ramcripto do orig-inal, ao qual 
de prtsao uo seu corupanhetro, e llltll!Jaram a me reporto, e va1 por· mim subscripto e conferido 
ej,f_e testemunha de nüo passar·, e pe1•gunt:1ndo pelo raajor escrivão Freitas. Cidade de Baturité, - . - . - . . . 

, ' ' 
co:utrou parte do mesmo g"l'UflO nas Bananeiras, 
e então verificou f[l~C vinha al'rrw.tlo de f?..ca, 
cacetes e armas de fogo . e então se desculpa
ram do que havia sn(:ce:1ido ú noite. dizendo-lhe 
~ue. tinh:tm cu~prido Ot'dlJm dr. patt·ão Joaquim 
.Jose Cavalcantt ; Que ch cgando a esta cidade 
a cerca de H horus da m::~uhã do dia 20, soube 
então que o mnsmo grupo havia tentado em 
pedir qu_c Gu.ilhermiilc viesse para esta cidadf:l, 
\ ~ o 1- .... .. :o. . . ~ 

Guilhermino c seus co.:.:npanheiros opposeram: 
Que antes de chegai.' nesta ciüàdo j:i o rafe1·1do 
Cavalcanti havia dito a seu irmão ?!.fartinbo 
Rodrigues, quando este i':O mostt·arn ap:·e. h~n
::;ivo pela sua. demora q_ue não t ivesse c1t1dado 
qtie nada lhe tinha. uconlcc;:ido.- E por 
na da mais s:tber nem lh~ seL· per~untado 
deu-se por findo seu depoimento. que lho 
senlo h do e ach::mclo conforme,. :::.ssi ~na 
com o delr1g:J.do : En~ Sinézio Rodrigues Mon
J:I,!onteÍ.!'O, escrivãCI que o subsct•ovi .-ü. S-xm
paio.- Pmncclino Bor.l1'i!1ues de SM,t~a B-;·a
:;i l. Conc1u;;o:-:. E logo no mesmo tlia. mez c 
anno, reLro declarado, n0st:1. cidade de meu cat·
torio f~~o (cr:.i.es autos conclusos n.o del0g:~t!o de 
policia.: Eu Sinesio Roclt·i~·ucs ).Ionteiro, escri
vão que o <·screri. Conclusos . Dn. inouirição 
~as. t~st-~mrnllas de f~lh-~s se evidcnci~ que os 
md1v1duos que no dw. 20 de Dezembro ultimo 

. ~i • • • ~· (J . 

da mesa eleitorn.l do Coité viesse tomar parte 
nos tt·abalhos da junta apu.·ador~. c fol':l.lll man
dados -por .Jo:quim Jos-é C:1.vaicanti de A.lbn
querque isto · no inttüto criminoso d~ ser dado o 
di;:>loma de deputado geral :t. sen pare~ te Amaro 

· Cavalcanti que na ebiç~ão de fo éle Dezembro 
foi menos votado que o cn.ndidato Dr. Antonio 
Pint~ de 1Ien<lonça. K~m.etta-se estes a.utos 
ao Dr. promotor publico por· intermedio do 
Dt·. juiz municipal pa.r~l pi·oceder como ~n
iimd0r de direito, tirando-se cópia deate in
qt•e:;.-ito para ser remettido ao Dr. chefe M po-

V. I.-67 

interesses dos Sr . .;:. Rodrig-ue; Juni~~· e Aquira~. 
Este estrangeiro, que torua pa.t·te activa. na 
liti a a t• vin ia tern sido o hefe 

parüdo confederado uaquella comarca, desde o 
com1~~:o de Novembro tra.nsf:3riu-se para. alli, 
afim de l'8alizar a eleição do Sr. Amaro Cava!-
cau 1, e 101 1nexora.v~ com. as au ori a "\S e 
sua parcialidade, exigindo-lhes todo sacri:ficio 
dos pun,lonorea nacionaes. 

Graç3.s sómente ás provi.dencis.s ace1·tadas do 
honrado St·. Curlos Ottoni eDr. chefe de policia, 
a ordem deixou de ser· altet·ada. Deu-se apenas 
a inutilb:a.ção da. eleição de J.lft~ltm gú, onde. 
não podendo o Sr •. Luiz Ribeir-o supprimir a 
mãioria de seus adversarios, teve a rara fortuna 
de ver sumirem-.~e os livros, Gm ue se devia 
processar a eleição ! -

De vespera, um do.~ seus sectarios tinha fe
rHo, den!ro do paço. d~ camara ~uni~ipal, ao 

·~ ' 
sidr).nte dell:!, e este facto detet·minou a ida do 
Sr. Dr. chefe de policia :t Ba.turitc, o que foi 
parte pa1·a niio prosegnirem :1s violencias. 

Sustentn.r:nn o candidato elo St·. Luiz Hibeiro, 
com a ostent!l.çii:o costttroada; o juiz de direito 
Bilhar e o promoto1· Estellita. 

O rico portugucz fez profusão do seu ouro, 
corrompi)TH~o o e lei tarado; m'.ls, ao cabo de tudo, 
OitO conseguiu f:1z:er maioria ; apena.s tornar pe
z!tdi;.~gimo no futuro, o encargo dos candidatos 
pGla.s taxas. que estabeleceu par:1. o '•oto dr. 
pu r te ignobil do ele i tora.do do di~tric to. 

Um bl'azilciro, q"c ousasse f:J.zer metade dis
to, em qualqur~r logarGjo do velho P rtugal, não 
teria toda gJrautia.cq_: le o Sr. Luiz Ribeiro en

a :1 t do ,.,.o ~rno aliás accu:;;ado 
pela imprensa da sua pat·cialidadc como intole
rante e compressor da liberdade dos elei
tores. 

Paro. fica1• bem claro, qual foi a iut~rvenção 
do presidonte do Cearà nesta eleição. cumpre 
acct·esC'.enta.r,que ó subdclogarlo de Ca.nõa. votott 
no:Sr. Amaro, e o collector Souza Barros per
correu todo o m un!cipio, cabalando os con.tri
bt!intes do Estado~ que est::ro ua sua depcm
dencia. ! 

Em Canin-dé, o candidato anti-governista 
teve como nuriliar o Dr. Elpidio, juiz de di-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 1 de 62 

530 Ses3ilo em 28 de Março de 1885 

reito da comarca, e em Pentecoste o vin-ario 
Leitão, o qual estabeleceu alli um merc:>.d~ de 
votos. sendo elle o banqueiro 011 corrector, sem 
embargo da.s ceni;uras, em que tem incorrido 
P?l' seu máu habito, e da opinião, que jã se 
forma do seu ear::~.cter. 

Pinto Amaro 

95 5 
9- i04 _,, 
ili 35 

Trnhiry .............. . 
Im pcratt•iz ......•••.... 
S. Bento .............. . 

44 84 
19 12 

Pen~ecostes ......... ~ .. 
Canoa. ...........•• · .... . 

once1çao •............. 
Pendenein ............. .. 28 -4:3 
Pe_r1~:~,mbuquinho .•..... 1'·\ •-' 19 

.................... 
8:.1 Ltrite .....•.•.••.... ~8 85 

• Ci11 551 

Não houve clci<;.ão em l\Iulungú, nem em 
Itans. Desde ui ti mo colleg-io, poróm, com qua
tro eleiLor'es, se esere,rcu~ dias depois, umn. 
acta em cas::t do negocbnte Dutra, em Ba
turité. 

ACTA E::Ol 28 DE ::OIAitÇO DE f885 

PresideHcia do Si·. JI o1·âra ele Bcm·os 

Em todo distrido, a acção do governo não se 
fez sentir, e :fico.ram -plenamente d·~smcntido.s A's 11 horas acharn-se presentes os Srs.: Mo
as imputações de que foi alvo o eoore,.io brazi- 1 reira de Bat·ros, ~\trJnso Celso Junior, Co;;ta 
leirJ. a cuja prudencia. e holll'o.cle~ foi confiada. Rodt·igucs, Bezamat, Mascat·an.hus. Leitão da 
a tarefa de pre::idir a província, em quadra tão Cunha, Castt·ioto. Campos Salles, Alvos de 
anormal. Ar::tujo. Joaquim Tavares, Joiio Penido, Carlos 

As occurrencias da politiC'a provincial e Aífomo, Bernardo de 1\Iendonça. Sobrinho, AI
os meios empregados peta opposi.çào tinhalÚ. fredo Chave

1
s, .Alcoforado Junior, Schutcl, AI-

levado 
05 

es 
1
·r

1
·tos ... um· -:: e . 't - . varo Camin l:l., Padua Flettry. Zama, Augusto ... a. .. u rcxct açao 1n- . 1 · 

pubhca. 1 R.ndrigo Silva, Leovoldo Cunha, Franklin 
No C~arâ, onde os partiàos se 2~1la.vam em ~o.rin._, Joaqu_im Pelro: l'vbc-Do:Yell, Almeida 

verdadetro conflicto, não era tão f!{cilleval-os 1Jhve1ra, P1'1sco Para1zo, Carneu·o rla Cunha, 
pelas vias pacificas, como em outt·as provincias. Rib )il'O :!e Mene.zes. Salg·ado, Bolhões, Ca
Basta.va a imprensa da opposição para tet• os margo, M::~.r::;s Guw., Mafra, Montantlon, Barão 
animos em continua amotina\.ão. Ora accusava do Guahy. 'hscond.e de Souza Carvalho e lHo
o presi !ente ~e tentar: contra a _ segm·ança. de fonso de .d.raujo. 
seus adversa.:-tos e ate de apontar as victimas b d Faltam, com causa participada, os St·s.: Lou-
ao ~!·a uc\ o as!'assino; ora. ameaçava f1zet· renço do :\.lbuqu·~rque, Sinimbú Junior, V:üb.
ea li" a .ca eça aos .c~efes liberae;; ; ora tina!- dan~s e Henriques. 
mente dtvulgava. a 1de:t de que o sangue hav1a 
dü correr até no proprio palacio da presidencia, Fa1tam,som c/I.US:t par·ticipacla, os S:·s.: Alvaro 
e o. honrado ehefe do governo não tinha segura I Botdho. Araujo Góes Junior, Araujo Pinho, 
a vtda ~ ~ tudo oppoz o St•. Dr. Ottoni sua Aifoaso Penna, Andrade Figueira., Adriano Pi-
longanmud.~de sem p~u·. meHtel, Antonio de Siqueira, Amaro Bezet·ra, 

. . ã , ~ , i . ·ado Bezet·ra de Menezes Barão dtl. 
fatu.es. _P!l.ssou a cri.;;e teme:·osa, cada qual fi- ~e~~1~oLLm~, ~~ rros Cob!·a.,.Ben to Ramos, ~ar los 
cando mcomme, e sómente 11 ffrontada n. au· ~ erxoto. C:tndtdo de Ohverra, Lu? .. Carnerro ela 
toridade, muita honra demotida no campo ad- I Roch:t. Ch~g:as, Castello ~!.anco, D_iogo de \_~'as
verso e o paiz descrido da imprensa e do tele-! concellos,_ Dtana, Delfino·tl·ntra, Dtas Ca~netro, 
grapho manejados pela opposição do Ceará Dn.ntas Goes, Dun·tc de Azevedo, EufraziO Cor-

. • rca, Francisco Sodt·é, Felicio dos Santos, F or-
Eis a voh~ão do 2° d!stritb: reira de .Mour:1, José 1\Iaria:Jno, JMé Pompeu, 

.João Dant~s Filho, Leandro Mnciel,' Lacerda 
Pinto Amaro I \Verneck, Martim Fra.nc:sco, M·.1 cid, Miguel 

S. ~rancisco . . ....... .. 
Can1ndci ....... . ....... . 

122 
75 

I Castt·o, P;·udente de :Moru.~.:s, Ribeit•o ·la Luz, 
: 5l j So:m:-s, Sr:;isrnundo. Silva.~ Satyt•o Dias, 

52 Uly~~C:!S Vlanna o v~ldetat·o~ . 
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O Sn. PrtESlDEXTE declara não haver s~ssão, 

O Sr... f o SECRETARIO dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

_., - ) ' 
ter podUo o Senado dar o seu consentimento á.s 
seguintes p:·oposições: 

Autorisando em é1ualquer parte do Impe
rio a yen·ia de bilhetes de lotet•ias conce
didas pela lei provincial de Pernambuco 
n. 1273 rl.-.3 !) d~ Junho de ii:l70 em favor da 
Santa Ca>;a da Misel'icm~.J.ia.-Inteir.da. 

posto d~ importação aos mat<:riao.;; destinado;; a 
construcção dos vapores da. em preza d~ navega

fio do Rio das Mortes e Grn.nde nu rovincia 
àe Minas Geraes.-lnteira.cla. 

Idem, idem pelo es11aço de dez annos, a todo 
o material, como b:\rcos, mac\inas, utensílios 
e f~rro, a!ntln, nf.lo isento por lei, e que se des
tinar ~. eropreza ou comp~.nhi11. de na.vegr~ção 
fluvial do Piauhy. -Inteirada. 

Idem, idem á cmpreza fundada por.José Mo
reira d•.•· Silva, par.1. o : serv1ço do navega.çã
.fluvial da província do Maranhão . - Inteio 
ra a. 

Idem, idem, de;:tin~dos a estradas de ferro 
de Paranaguá :i Corityba. ficando extensivo ao 
ramal e ntomna .- nte1ra a. 

Idem, i1em, :l companhia tluviall\Jaranbense. 
-Inleirada. 

O SR. PaEsmENTE d.i para o dia. 6 de Abril 
a saguinte ordem do dia : 

Vot1ção do parecer n. 77- i8S5 • .CJUe annulla 
o diploma do Dr. Severino Ribeit·o e reconhe
ce deputa:lo. pelo 3° districto do Rio Grande do 
Sul, o Dt•. B~.rbosa Itaquy. 

Vot:~ção do pn.rcc"r n. 10:~-1885~ que manda 
p1•oc~der a nova. eleição no 2° districto de Ser
g·ipc. por estar vn.go o lo~a.r deixa. lo pelo 
Barão da Estancia, nomeado senado,. do Im
perio. 

Eleição das com~issões. 

·Si houver tempo: 

Continuac:ão da discussão do parecer n. 85-
1885, annttllando o diploma do IJr. Amat·o Ca
vak:m ti e reconhecendo deputado pelo 211 • . dis
tricto do Ceado ·nr. Antonio Pinto. 

N. 96. Annullando o diplom:t do Dr. Sa.ncho 
de B<'l.r~os Pirncntal e reconhecendodeputade o 
Dr. José Luiz Coelho e Campos, pelo 4° distri
cto de Scrgtpe. 

N. go. Aunullanno o diploma conf·~rido ao 
Dr. Gaspar M. de V. Drommond c mandando 

'er a nova e elç<v). 

DOCUli!EXTO.> QUE ACO:\IP.~NHAl\t O PARECER N. 104 
DE 18t:;5,- SOBRE A ELEIÇÃO DO 1° DISTRICTO DE 
:.\IATO Gl.tiJSSO. 

Contestação 

dignissimos Srs. representantes 

O Dt•. José Maria l\Iüt·~llo vem hoje ad~uzir 

A' commissão de vcrificaçuo de diplomas jã. 
apt·esentou o contestante uma reclamação, de 
que ella não tomou conhecimento, por entender 
que excedia de sua competencia, e, para não 
reproduzir desenvolvi.da.mente a materia nella 
allegJtda, o contestante pede venia para con
sider,tl-a como pat·te integrante desta contes
tação. 

Ness::t. reclama ão. c ue se acha ·unta as a.u-
thenLicas da. eleição~ julga o contestante haver 
<1cn1onstrado a nullidade do diploma de seu 
cuntendol', já por ter ~r~sidido ~ j .tmta. apurg,-

ra. t m ::- _ , . , 
sento na Relaç:'io c no ex~rcicio do ca.rgo de 
procurador da Corôa, já pot• ter a mesma junta 
ftmccionado clandestinamente, fôra do prazo 
legal e em cdificio divHrso da Camara .Muni
cipal, já, finalmente, por não ta:· sido a acta da. 
apuraç.iio transcripta. no~livro de notas, e a sua 
cópia conce::-tada- por ta bellião. 

ProYam i!·refL·agave!mente todas estas con
clusOes os docamentos .i untos áqucllR. re~la
mação e o proprio contexto da. acta da_ apura
ção, da qual ~c vê: 

1.•' Que apenas tt•cs eleitores se prestaram a 
a::;signr~.l-a, o qne não Stlccederia, si os tr,,ba
lhos da junta fossem pttlJlicos; 

2.n Que ncn nm::t re erencw se az a ran
scrip~.::Lo no livro de nota~~ contra o costume 
seguido nas ::~ruthcnticas de todas as mesas pa
rochiaes; 

:J.n Que n:1o consta haver pres tado jura.
mcn to o cidadão que, nâ q~alidade de tabel
lião ar:l hoc, concertou a cópia, devendo na acta 
fazer-se desse juramento menção especial. 

Discussão dos seguin~es pareceres: Que a apul"<""Lção feita fºrà do prazo legal é 
N . 94. Annulland.o o diploma do Barão de nulla, já foi decidido pot· esta Augusta Car.a.ara 

Anadia e mandando procede~ à nova eleição. , no parecer de 7 de J aneiro de 1882, apresen-
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tado na sessão de O do me3mo mez. (.A~1naes~ I E com eífeito, trrs di:1;:; depois do juramcJJto 
i o vol., pa.g. G9.) . do seu posto, isto é. no dh 8 de DezombrQ, in-

~ st;:lla.vrt-:oe n,~ pa:·ochh :-1. mes:~ pnr;1. a elnição 
Que a :~Lfa: da transcripção da acta. no livro de d·~put~~dos provinci:ws. e este cid:1d:1o de

de notas annul:a. a apuração, é o qnc se deduz cLu·.ava então harer renunciado o seu cargo, 
da ex~gencb. expres:-:a. dest3: formalidade sub- ~ ~onsC!!tindo que 0 seg-undo j tliz de paz tom~~s-

. ·-
re~ulamento n. SZi:3. qtte as~im dispoem:-
«Concluida. clefinhiva.mente a cleiç:'ío e tran-

. u a' elrães 

se a 1re:::çãp .:os tra );: :10;; c r.ltora.e;;; e pro
st.'l.nào-se a. ~=;eJ'\'ii· dcb:t!-:-:o do su \ presidenci:t 
cor110 ~imp1es ele~:or mcs:wio. (Doc. n. 2, uu-

.. . .. .. ~ .. - . -. . 

do logar a acta àa apuração geral dos yotos, :1. 

junt:1. apuradora. cxpedir.i diploma ... » 

E', portanto, fôr.:t de duvida que muitos vi
cios cssenciaes affectam o diploma apresr:::ttado 
pelo Barão de Diam:J.ntino, e é de rigores:~ jus
tiça julgai-o nullo 0 de nenhum valor. Nilo 
insistirá o contestante neste ponto j:i eiucido.do, 
e passará a examinar as eleiçuQs p:1rciaes do 
districto. 

Das sete parochias de que S"\ compõe o cir
culo, sthncate em. qrwtí·v corr;~u a eleição 

erfeitamenta ren-ubr sem vicio cu rotesto 
algum~ e são ell::~.s : parochia da Só (la. e 2" 
secção); paroch.ia de S. Gonçalo de Pedro li: 
parochia de Nossa Se_nhora da Guia; parochia de 

Nas tres pàrochias restantes, de Sa"!lto Anto
ni.o do Rio abab::o, do Sacramento da Ch:1pacla 
e de Nossa Senhora de Bi'otas, os trabalhos 
eleitoraes foram de tal ord9lll, que não me
recem a. approvação desta Augusta Camura. 

O contestante e:s::por:i· em breves termos 
as nullidades de cada uma dcllas. 

o candidat? contestado, que :figura ter obtido 25 
votos. 

Esta duplicata não pode subsistir. 

O presidente da mesa eleitoral, tenente-coro
nel José .Marques de Fontes, funccionou in
competentemeate, como é facil demonstrai' . 

A elle ccu'oe~ como primeiro juiz de pn ela. p:l
rochia, o e!fectivo e~ercicio ão juiz:1.do no anno 
1883, primeiro de qu:: triennío con·cntc. rx ~i 
do disposto nos arts. 25 da lei n. 30.2:J o 19! do 
respectivo regulamento. 

Por aecreto de 1 o de Setembro de~sc mesmo 
anno foi 11omca.do t enente-coronel da gu:mia 
n cional. e em d ta de 5 de Dez r s 
juramento · do posto e assumiu o cow.mando do 
seu batalhão. (Doe. n. 1.) .. 

Por este fucto, incorreu n~ pr.rda do cargo 
elediYo, por força da rr'gra. 2:1. elos 3\o·isos ns. 27 
e 28 de 13 de Janr~il·o de "1R:9, que é con
cebida nestes termos :-((Quando f!;:; taz auto ri· 
J.:tuQs (entre ella;:. o::; juizes d~ pn) estiverem 
em éxercicio o for~m nomeado:-: on pro:novido~ 
)1ara algum pusto dn. gn!l.r ia nacional. cntcn- 
der-so-a 11ue rr·nnnciaram seus ea rgo5. si Lo
mar•~m posse do mesmo posto, embora não p~r-
maneçam no e:terc ici o.» · 

.. . ::• 

I\Lis· tarde. om datl!- de :w de Outubro de 
1~~4. o:illcbv:Í ;l.inclf:. esCt> mesmo cidadão :i C:~
mar:Í I\iu ui c i p~l, declarando quo havb. renun.
ciado o se1.t log.'.r, e por isso eo.vifivn. ::-.o 2o juiz 
de paz os livros qm; lhe tinh:m1 sido rem')ttidos 
par:l a cleiçiío rt~ ·1 de De;;embro. (Doc. n. ::1, 
offieio orig-ind.) 

I~ . • ' "d 1- ~ ' ,aqm se ve que~ par-n. cs~c c1 .te uo, era. ... ac~o 
1 " e ' "l 

ost:lr coruprelwi1dido na lista. dos jttizes de paz. 
e tp<c a aceitaç:1o ilo posto da Gu:n·do. Nacional 
o -p1·in.v~l. <b co::tinua1· com ~~s fnn~.~ções ele-
Ctli'::\S, 

A Cam::.r·:t Munieip ,•l. porém, hesitou em tor
n:u· Joo-o eit~ctiv:.:. :1. sua eliminação, e ui~ do 
fll'r.fcrencw. COU~U!l:O.l' ]ll.'JLile"i:·o a J'l'CStdCllCl:l. 

da provi.neir., a rrucm foi a. hypoLh.c;;;e d~scri
pta circums!<\ncbd:'.mente. 

A esta consulta t·espondeu o presidente da 
provinciu, àe accürilo com o parccHr do conse
lheiro pre~id1m te da llelação, q uc c fi',; c ti vamen 
te r:ste ciclad:!o havin. rcnunciario o sr~u cargo. e 
quo a. elle era :1pplica.vcl a l'O.~rasegunda. dos
avisos de n d·~ .Lneiro de 18;·,n. (D_oc .. n. ~1. 

Em visb de.;;ta respostn., a C.nna1•a. Munici
pal deliberou en.t?ío eliminar o nome do juií: re
.;;ig·natar io d:1 respectiv:1 li~t:J., e dest:J. deliiJc-
raç1i.o deu-lhe immcdia.ta scienc:.ia em dat::t. de 
25 de l\ovcmbro de 18S-L (Doe. n. 5.) 

Niio põdc, port~mto, so!frct· a menor duvida, 
em face desta. c~posiç:Io, comprovada p0los do
Ciln1Cntos cb,C:os, qu~ não r.ra mais juiz de j)at. 
pr8sidcntr.: ch um:1. das mesas cleitor~tes da pa
roe!hi:l de S:1.nto Atlt')nio~ que 1uwia !:'ido re~o
nhecida pda :mtoridad'} compet~:1tc ~~ sua po:·
da do cat·go. 

ConseQ"uintcmcnte. a oi·csidcnci:t da ine."a foi 
illegd o~illcg-aes so torn:u·am todos os a.ctos por 
ella praticados. 

Além disi:o, nem !lS ada~ d::t insta1bção a~ 
nJf)Sa. e ch eleiçi-to, nem as ~ssign:1tr:ras dos 
eleitores, fo1·am hnçadas nos livros fornecidos 
pe a arnai':l. Hunctpn. , os qu:tf'S p:lrecc erc:n 
sido substitui-.!os 1?01' cadernos de p~pd, nos 
termos do ar~. :?:JS do reg-ulamente . l\It~s não 
erll. c:1.so de fazcr-s~ C!;.Sa suus ti t '.lição. ou:; f'Õ é 
p;~rmct.ti.da rlun.ndo t~ municipulirladé doi~::t de 
cumprir ~ ol.lrig·:~«,;ii:o que lh~~ incumbe. Or.~ . os 
livro.,; d:t C:lllJ::r:t tinh:un sico remett!dos ao 
zo j11Íz cio paz. c nclh·s f01·am <>:>cr;pwrados os 
tr.tlJ:1lhos d:L H:Ol::t :i cr:o prC:Sidiil () 3(1 jui:r. dr) 
pai., Lng-o. :L substilni~:to n:ll) fui I'eg-ul:w, 
pot';Ju e os llvl'os fo1·arn 10!'nocidos 1.· •J~b.vam em 
poder da aut.o1·íd~de c..'C•rupetente. 

Ta.mbr~m <'- c ha.nHtdi\ dos clútot·e_s nEo foi fei t:.t 
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pela lista. envi~da pelo juiz de dir~1to, nu. fórma ! :l'=sistir ao depoiment'l da;; testemunhas, o que 
do art. 138, § 1", do regulamento, porqul) essa lllo foi nega lo e deu Iogar a um aggr-'"vo l)ara 
lista ha-;•ia s1do remettic1a. ao ;2o juiz de paz a. Rel:.:.çiio do districto. 
con: _os livros e outros.papeis c~mcement:s i 

1 

Outras provas não consta ao contestrt.nte que 
~lc~ça~, como consta un, propn,a acta da 1ns- ?e tcn~a phanrasiado pa::~ _d::r curso_ á . uma 
tdllac;. . .~.o da mesa.. mvencao se:n base na. realidade, o )01' IS~o re-

Um:1. ultima irregab:L'idado desta dnplicab. set'\'a.-se para a discussão oral, ondl) pro
consir:;te ~"m não acomp::nhar a act:::. d~1. eleição cm·r.rà corabater as quo, porrentrJr::, surgirem 
a. cópi:t dn,::; assignutura" dos ele~tor-c~, ([UC ~s- de ::;or[)rcza .. 

m -~co :l, Pm·ochf,g rla C'hupo.cla.-Nesta p:lrochia não 
anthentieada nos t(lrmos do § 22 do art. 15 d~ honve verdadl!Írr..ro~nto ddção ; o que app:u·ece 
lei, não é poss1..-el julgar-se d<~. v::lidiirlf' da eo:n esta nome é o qu~ de mais tulllultllario o 
clr,ição, por faltar um dos elementos cssenciacs imprestavei s~ póde imaginai'. 
para esse julgam enio. ;\. acta da installaç::ro da mesa dú noticia de 

Por tcd:Js estas r:1:r.ões não pode sor nppro- umn. jrregularidadc kio stirb qne por si só 
'•:-tdl\ a dr:plicat:! da +~iç;Io de Sant.o Antonio, . bastaria para. annullat· a eleição da proc:L.ia. 
feita perante a mes~ p;-esidid:l. pelo tenentr·'- Com riftúto, ahi se diz que: em falta do juiz 
coronel José 1\I:..rques de Fontes, qn11 ji não era de paz, tercei~o da li..;ta. que participou achar
; uiz de ·•az e JOrt:JnLo, fnnccionou in com eten.-
temente. 

O conte"tante não encontro'~ entl·e as authen
tiras do districto :::. a c la d· 1 i :i n ·. idid 
J1elo :3' juiz de p:tz de~ ta paroch i~a, l\::.moel 
Fr::mcisco . de A morim, a qual foi romettida 
pelo co:·rci~ á Camarn dos Srs. Deputado ~ . 

p li' s.a a .• ~a . o conces ·an~·: o :crere 
a cop1a authentica. da respectiva n.cta que foi 
pre<:Jent0 á junta apuradorn. p!'esidida. pelo Dr. 
juiz substituto no cxcrcicio· àa. j:.:risdicção 
piena. (Doc. n. 6. ) 

Contra esta eleiç?ío vem. em um:~ public:1çãó 
anonyma do .lonwl do Com,mc,·cio de hoje, 
reproduzida uma bnlela, levantada na provinci~ 
peb imprensa qae sustentr..va. os int'!res;;8s do 
candidato contestado. Fundado em uma d0cla-
ração do "i gario e em um abaixo assignado de 
alguns deitares. pretendeu-se dar como certo, 
que só uma eleição tevo lop.·ar na igro_in. paro-
c · ,.:s:~ oi a. que pres1 1u o encn c-corone 
l\iarq nes de Fontes. 

Estes documentos, poróm, além de serem 
püraruente graciosos r~. portanto,sem força pam 
destruit·en1 a. vcl"dn.de exarada em umaau tbentica 
c lei tot·al equivalente á escriptnr·r~ pu blic~. tem 
contr·a si o testemunho do jui:~ de paz otrocti\'O. 
do subdclcg-n.do de policia, cid2.dão Salvador So
riano de i~!lllr.id··~! do dep:1bdo p•ovincial c·:
pitão .Antonio Angdo de Olive.:it'a Pinto. o de 
out1'0'- citbd:1os respeita.vcis. que fizr::ram parte. 
da. mesa, o vot:rram nest:1 eleição. · 

A d.ecb.ração do parocho, qne uão c eleitor 
e sõ por mera em·iosid:ide poderia ter :u:sist.ido 
aos ~!":l.balhos c]eitcr:ws. tem tanto valor cnmo 
a do q_nalc1ucr cidad:1o. porquo não s~ t:·:ü;1. a., 

.• 'Ia om rp:e o paroc 10 ·em o pu .1ea. 
co:no nos :1ssento::; d0 baptisrno, ca~am(mlo e 
obito. 

Só uma pz·o~·n roiJusta c cnmpleta, f(U:t l 1~:1'0 
é possh·el tple j:!ma.is se faç:t om apoio de 
invcnçrro alg·um&, traria i ;est:-:. Au;;ust:L Ca
mara a convi,,çiio no haver i'ido c ~ta olci1:iio 
feita em log-ar diYeno da ifp·cja l•:trochial. 

Tent;)I!-SC sem ci.t(\Çiio do coHlC::;lcwt:! urr.:t 
j ustifieação peraute o jui~~ de direito de Cuyabá; 
mas foi ella a.imttdtiUada em -p,·incipio, logo 
crue o contestante requer.,~ u pa1·a ser ouvido c 

·- ~ . , , 
:-azi'io da di!';tn.ncia. de rcsid·~I:cia, não podia 
compn.rl)CO::r no m esmo <lia. 

para or·ganisar dei!nitiv:-unente a mesa, dando 
tempo a qu') S!:: n.prosenta.l?se ou r;~spondessc 
o "uiz de pnz convidado, ou entfEo, no caso 
de ter s1do su st•tu1 o por a gt~m c cn to r, cc
i ler este o seu loga.: no dia da. elciç.ão. 

Isto é o que tori.:L sido regular c conforme 
com :1 s disoosici3es le!.:·:lcs. A lei determina 
que era. f:.~lt~~ üÓ tercei.~o juiz de p:l7. seja cha
mado o q unrto. mas cham,ll-o peb maneira 
p or qne se fez nesta parochia é o mesmo que 
ndo tel-o chamado. 

.Até às duas horas da tnrde do àif.l. da instai
- • . 1 

. ~ 

paz podia ter •eccbido o cr•nvit~ do presiden~7 
da mesma mesa, e entrct:1.nto a css:1. hora Ja 
se lhe dav::t um suhsti.tato na. esso:~. do eleitor 
.Joaquim :Sulpicio de Coi·qu1.~ira Caldn.s. 

E' irrisorio dize1·-se q n.o destc mo cio :ficou sa
tisfeita ~~ prescrip<_;.ão da lei , qnaado a vedade 
é qne elb. foi grosseirament? sophism~d:1, 
~collucan-lo-s ' 1 na me~a un1 cl•·J to r q uc d dia 
nt!o po:.!ia fazer p~uto, quando o qua1·to juiz de 
o a:~ csr e\·;) prrscnte ~ votou no dia da elci.ç:lo. 
• ~.cjn. admittldl) o prc:~cdentc. e V•'t'-i;r;-i nas 
futu!:as eieições qnc n:1o han~rájuiz d,J paz qHe 
niTo resiàa i grandes distancias, quando con
vcnh:"!. ~t sua ans~~ncia na mesa eleitoral. 

D;~ mesma fôl'rn:t con-::ta da ~cta dn. eleição 
quo os tr;: halhos rc:.:pectivos n:io eorreram tran
q uillamen te, sendo no cont!"at·io gra.vemon~o 
nci·turhados. · :r-i11 acto de l:wrar o :;;ccJ·et:tno 
da mos·~ o t~~rn1o final ll(l ltvro das assig·r..atul':ts .. .. _. . 

m()ns dcsc;nl1ecidos, arrooab.~an1 da mesa 
arptolle livt~o e fo.r::m rompendo as suas. folhas 
e :;:1 h indo preclpltadamcnto pa1·a. fora do 
teri1p1o. 

Sobt·c este f::cto, oüc cl1c~·ou logo s.o conbe· 
eil:lento do p1·e::!dcnte da provincin., fui por sua 
ordem aberto um in(n<erito peraJlt'l o delegado 
d•' policb d:! capita.f, '!ué. se:n pcr·?a de tempo, 
\.r:mspo;·tol_l·SC p:n·.a aquclta. p:1l·oclna., c ~ r_csul
tado do su:ü~ :~.\·cri~oaçõcs consta do offic10 do 
presid·~ ntt~ Ja provincia de 3D de Dezembrc 
ultimo e dos documentos a elle juntos. 
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Desse inquerito ficou proYado: 
1." Que, depois do :~ss:üto à mes!'l~ delibe

raram os mesarios e eleitor·cs presentes ir a. 
sn:\s casns e voltar cada u~n co:n ~'- su::~. arma~ o 
que etrcctivament.e fi;:eram; 

2.o Que o secr:·)t:J.rio da nic~a na Sila retir:Hht 
:JYOU c ;msrgo as ccdu as da ur·n:t., e na. .'-ua 

volta tornou a deposi tal-a-: na me:nnn urna. ; 
3.o Que o livro ar:·cbatado foi !':nbstituido por 

se assignaram ; 
4. 0 Qu•J a el~!içi!o não coneluiu-se na igrejl~ 

e sim n:t C:J.S:l do seci'etario da mesa, onde se 
lavrou a respccti,·a act:l.; 

5. o Que a acta sõ foi assig-na.d:1 pelos mesarios 
no à ia sr~guintc. 

Em f:l.cc d~\ prova resultante d(~~te docnmenlo 
offici:tl~ é pos"i n~l ter como sincr~ro o r;osui tado 
da eleiçiio mencionado nn. actl\ '? ê :1ssiv•'l r t 
se considere legitima e v~lida css:t. seg-unda 
eleição, comcç:1da. na igrej::t e terminada em 
ca"a particular ~ 

um só voto. 
i\'ão serâ,ceJ:>taraente. COI!l elt:içõe.:: desta natu

. reza que ~erà considerado eleito o contendor 
·do contestante. ·· 

Além de tudo, a acta desta eleição não foi 
trAnscripta no livro de notas do escri\•i!o de pa:r., 
como provam os documentos ns. 7 e 8 c o offido 
do presidente da província de :2 de Fe\·ereiro 
:p;ox~mo ~r:do. E..-:tu falto.. é substancial, con;o 

nesta parochia foi ille~al. 
Da respectiva r.cta. consta que fizernm parte 

da. mesa os 2) P- : : ' imme•linto~ ao •1o juiz do 
paz. o~ qu:lc :-~ foru.m considcru.àos o 1n ·~ o 72", 
em razão de csta l' mudndo da parcchin o que n tt 
li8ta occup:~va o prim('.iro logar, e por oste mo~ 
tivo dehc)U tn.mberu de ~cr convocado e con
vidado pn!'[l. faz•?r prt!'tiJ à a mess. . 

Setembro dn 1834. Entre a dissnluc:ão da Ca
mo.ra d:1s Sre. Deput:1dos c :1 el·ição efr,!ctuou
se essa revie.~o. e. port :n í:o, os eleitores nlis
t.'Ldo~ por occa,;:i:'lÓ della não tinhão o direito 
do VOtal' no di:t !o 110 D.~zembro, ~rt. 2:)() ÓO 

J•egu lamento. Qne o alistamento deste e~eiLor . . . .. .. ~ 

n. \). 
Qnor fosso elle alistado pch p:·imeira vez, 

:-. • • r 'l .. ' ·:. , • 

l)ara o aÜ:-:tn.mento d,\. parochia, sendo excluido 
do da capital, não podia. ern todo o caso. dar o 
sen voto parante a mesa parochial, como de
termina o aYiso de 27 de novembro de 1884. 

Da C'ópin. das ass.ignaturas dos eleitores s~ vê 
que o termo final não foi lanç.::do no livro res
pecti\•o nem a~signado por toda a mesa, c:omo 
trTmina.nt'·mcnte ordena o § 1!) do art. 15 da 
lei, tendo o secretario da mr•sa. ch:1mado ú si 

= • - ,., • • • • -

taes condiçõ~·s, falto.' à semelhante peça do pro
cesso eleitot·:1.l a o.uthenticicbde exigida. pela 

ella não deve ser julgada v:ilida n 

O contesi·ante acredita ter dea1onst1·ado a 
leg-itimidade rle sua eleição, e confia. da ju~tiça 
desta Au~uet:t Camn.ra o reconhecimento da 
vont:tde ::os •.'leitores do 1° distz·icto da pro
vincia. do Ivhtto-Grosso. 

Rio, 2 de niM\0 de 1885._:.Dr. Jose .IIlcwia 

N; ! .-Illm. Sr. tenente coronel comman
dant~; s uperior i nt0:-ino.-O Dr. José l\I::tria l\Ie-
e o. a em l ·~ seu c u·e1 o e \·er: a e a e erçao, 

prccÍs:t que V. S . lhe mando dar por certidão, 
qual a acta em qn0 prr>:;tou ,juramento do po.sto 
ele tenente coronel e assutniu o commando do:.:)'' 
batalhiio ch !~u:trda Nacional tb com:n•ca desta 
c~~pital, o cidad:1o .Jost.S :Ma1·qües de Fontes. E 
pot· ~er ele j11sti<;.a. P. deferimento. E . R. l\1. 
-Cuyabá, ~:3 J.e Dezembro ele 1884. 

Como r•~qucr. 

Cnvab:i, 23 ele Dezembro ele 1884.- Leite 
Gat-vZ;,o . 

O jlli.z GQ p!'l.z, presidente d:t :TI I' .S!l. p~ rochia.l, 
não é <J,lltoridalc c(.lmp e! tente pna declarar ex
cluido d:\ lista de su pplentes o cidt1.dão f1ue 
para esse cargo foi eleito. O qu•) se fez nr:s t.:-1. .Joii:o MaJ'Ífl de Souza, major ajudante de or
parochi:t é um alm~o que n:Io p0de d0b::1r de dem; scn·indo de scct·otario geral do comman
:::?r condemnado . I 110 s:1p1:1·ior da. Gua1·da. Nn.c1on:ll da.. comarca da 

E" 6. Cam:u·a . .?\Innici;d que :~ ompetc pdo cr.pit<.l.l d.:. pt•o\'i.ncia de I\:I!i. ttG Grosso, por Sua 
art . •> . • , "' , . - ::>-' .. 1 . ~ l . 

nhecer das e~cus~ s dos juize3 df'! paz, e, por- Cc1·t:ifico que, o ten.-mtc-coronel commandau
tanto, o cidad:Io excluido da mes1 'por acto ar- trJ do :3•> Batalhão de Inf:tntcria da. Guarda Na
bitra.rio do 1° juiz de pa.z, con tinúa. ainda a :>.er· c~onal da capital .Josti :Ma.r(1uos de Fontes sen
o ·J 

0 supphnte. a te que a cam~.ra faç a a sua. tlo nomeado por Decreto de i o de Setembro de 
elüuinn.ção da lista. 1833, para occnpar aquelle posto pre~tou jura-

Funcciona, poi..::, incompletamente o terceiro tncnr.o é a~sumlu o commando do d[to Batalhão, 
immedi:lto que tomou p:1rte n a mesa . :í 5 de De:r. emb1~0 do 1nesmo anno . O referido ó 

.Além. di~so. a. chamada dos elei tores não foi Yet•d:tde e o alfirmo sob o j uramento do meu pos
feica p;ola cópia do alistamento r·~mettida pelo 10 . S~cre t:i ria . ~o commando superior da Guarda 
jui?. d~ direito . Só assim se c::s:plica o facl9 de Nacional · ~m Cuyabà, 24 de Dezembro de 1t38~. 
let· votado ua IJarochi:1 o <:leitor João C•!sario -Jü(io JI o.i·in c~e So1t,:;a,, ma.jr:n: secretano 
Ribeiro Cot~, qu 0 foi alistRdo na re,·i:dio de g<:ral. 
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vincia, de conformidade com o art. 15 § () da 
lei 3029 d ~) de Janeiro de 181:>1, para l'eunião 
dos eleitores qne têm do el··gcr· '11 mcm bros á 
A::;sr~mbléa Legislativa PrJvincial p:.:1.ra o bien
nio de 188:1 a 188:S. pelas 0 horas d:t mn.nhir. 
presente· o 2° j iüt. l!t! paz S1·. José da. Cost:J. e 
Arruda, que assumio <1 pres!dencia du. nws<1 
eleitoral por haver o i'' juiz; do pE-z ten.cnte-ce
ronel José Marques de Fontr~s particip<do haver 

.fl" .,.,. • • • 

, ~ " 
lho pcrmittia estar :1pertado r. nem as~enta<lo 
por· muito tempo, d1JiX::1 va de comparecer para 
fazer· parte da mr:sa eleitoral, e que aguardava 
o dia seguinte para sG apre~ent.:!r e dar o seu 
voto; em vista do que o 2' juiz de paz presi
dente, em virtude de não se ~tchar· jm·nment:1do 
o 4° juiz do paz~ com•idou os eleitores presentes 
Jo~é l\Iarques de Fontes e c:.1.pitão Luiz da Costa 
Ribeiro F?nte_s p:11·a fazerr_m parte da m;s~, 

ques de Fontes. eleitor mcsario; Luiz da 
Cost:t Ríbe!ro Foates, eleitor mesar·io ; Anta• 
nio Eugenio do lllii·:mda. Bulbõr~s, eleitor me
sario , Vicente Pires à.;} nlirandn, ele i ror me
s:úio. Acta da elei<;ão pal'<J. onze mem.1Jros da 
assemblêa Legislativa P!'Ovincial deste 1" dis-. ' . 

w ' J 

da assembléa. ebirorai os ditos mesarios em 
torno da mesa e dcsigaando um mesario abai.
.xo nomeatlo par::~. :1 secretario da mesa e ao 
mestrio tenent•.; coronel Jo~é !.Iarques de Pontes 
parea fazer· a chamad.:J. dos eleitore,., üer:lai·ou que 
indo-se dar começo ao recebim~nto das cedula~ 
par·a H membt·os !:!. Assembl.ea Legislativa 
P1·ovincial mfl.rcado na tt'l.bella. anne:s:a ao art. 
-!GU elo reg-Llla.meúto de 1:3 do Ag-osto. do '1881. 

• • . J._•. 1 , • 

de paz cLI~dão •. José da Costa l:l 'Arr~da. q~e~ n~ pela. ordem em que sells nomes estav;;m escri
fórma dn. leL assumili a preeidenci~~. da mesa. e ptos no n.listameuto! cad~1. el,~itot• quo acutlia a 

dv~r· ~1 fa'La d :3• · i· d~ mcsm~ chamada de)ois de exhibir seu titulo e 
paz cidadão Manoel Francisco de Amorim. de sê r este vi:;;tori,tJ.o pela mesa, ia <leposi tamlo 
H:~.vendo tambem deixado de comparecer os na urna. uma ceduh. fechada de todos os lados, 
juizes de paz su pplente::; capitfio Sevc~ro .Jo:::.é da assig-:-umdo em seguid:l. o que s:J.bia escrever o seu 
Costa e Silva. e Antonio Paz de Bn.rt·os, que otuou em um livro p:11·a esse fim de:-tinat!o pela. 
fora.n.1 convocados para faze;·em parte d:t mesa ca.m~•ra. municipal ; concluido o recebimento das 
por cn.usa p~rticipada de incom:11odo dt~ ~ande, Ct't~ula.~, fúr:.\m estas tira.da3 da. urna qno s~ con
o juiz de paz presidente, de conformilblc cOüt o servou sempre intacta, cont:tdas, emmass:1das e 
art. 98 §§ 2' e 3·• do regnlu.mento de 3 de recolhidas de nov::. (~ mr:-sm:t urnn. Yiriíit'ando-se 
Agosto de 1.881. convidou o:.: eleitores pt·t:sentcs sornm elbs em nurnero rle 33 sem ma rca, signal 
cidadãos Antonio Eug-s nio de 1\Iin,.n ln. Bulhões ou num''l'açiio algllm<t intot·na, cujo nurot.:"ro foi 
e Vicenl(; Pires de .Mirand:t para suppr·ir as public:tda por mim sect·elario, correspondenrlo 
suas falt,·:s ":. isto se fez por não se achn·em <!tp.:dl<~s cctlnh;; todas de papel branco encorpa
presente;; os 3') c 4\) supplentes do juiz de pa:~ do no numero t1os eleitores! qne :wudiram ü 
e por residirem a g l'ande distan<:ia da séde da chamadu e qu e inscreveram os sens nomes n o 
freguezia, achando-se assim orgau;saila a mc-s~ livro dcstin:.tdo pela c:J.mn.ra munit:ip:~l, n:t r1ual 
da :Jss•·mbléaLelcitoral o pr:>sidente dell:l. con- a. mes:1 , eH: seguida á ussignatura do ultimo 

· · - · · , · . . · · · ~~ ommeadado 
parte da :r: esa a tomar•~ !li assento em tot•no dá pelo § 19 <lo art. 15 da lei de 9 de Janeiro 
me~ma, e. em acto successivo,decla rou em alta I de '1881, 
voz estar instalb.d:t a m o:;a parochial,cilgo clei- D.~ix:u·am t1e comparec0r a chamada os eleito
tora~ da pa~ochia de. Santo. :Ant?nio do H.io I J·~s Severo .J~sé da qosta e Silva. Manoel José c!a 
Aha1xo ~designou o dla. seg-nmte <~s 9 ho;·;IS da S1lv:;~ •. Joaqmm Jose P:'I.Z de Bal'I·os~ Antomo 
manhã para ter loga r o recebi::uer:to d~s cedu- Angelo do Oliveira Pinto, Cesario Corrêa da 
l as r1os eleitores. Do que p:tr~ constar mandou Costa. João Vieira de Alm0i<1:1 , Ivfanoel José 
o 2' jrliz de püz , presidentl) lavrar esta acta. oue C0r:-ea. de Oliveira, Antonio de T1Joraes Delgndo, 
v:ü po1· elle e l)Gr todo~ õs membl'o;:; da J u~}Sa Z\l<:~. thias Leite do .t\ma ;::ll, Antonio Henrique 
assi a:naêla. Eu M:::.nocl .!oii.o Nepomuccno csc:-i- de C<1r·valho, An tonio Xavier de Arr:rtb, Boli8a
vão de paz que o escrevi . .losr) da Costa e Ar- rio .José Maria da Costa, Bet·tholino de Arruda 
ru la, 2 • juiz de p~z, presidente ; Josú Mar- Martins, Ba.rtholomeu Gonçalves àe Qneiro7., 
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urba.no José de Arruda e José Gr,üidiano batalhão da gmu·da nacional deste municipio ~ 
Doroteu, q u,~ com os q uc vot.ar<Wl pref.xsem~ prestado o (!evi:lo .i 1 ,:·anicnto~ ipso facto, r e si g
o numeru tios eieitores inscrip~os no r:'spe~ 11ei o cargo dn }liz de paz: por iss:1, e p~~ra que 
ctivo alistamento. Em s:'guid<l. o p!'csidentc da. ~ejão dadati as :;rovid(~nl.'i:ls em tempo de veri
aseemble:t ehitord dccbron qne Ül. proce.lera íicat·-se a. elei~::o cor:a touas ~~s pt·escripções le
a. apm·a<::lo das ceduhs e desig-nando urn para ~-:.J, r,•s no dia iLpt·az;1dO; nesta d:tta. f;I<{O rern2ssa 

· .. ·n .. "'t:.• ~ ')7" • l ::· .. ' .. 1 • • 
' . 

tribuio r.s letras do alpbbcto por outro::; tr,,s ç:lo do 2o juiz de pflz Jest:~ parochia ao cidadão 
mesarios e tirando-se as cedulas da u!·na. cada .Jo~c da Costa. c Arruch.-Dcus guat·de :l. VV. 
uma. nor sua v&z foi l'udo r'm <~Itu ·;oz c]'·Mis SS.-lllms. Srs. )l'esidon.t~ e mombt:.os da ca-
de l'I)CQnhece:· não haver nellas s1gna ::l;.!·um mar~l. :municip~l d~ capit\l.- asJ Jiar(_Jues e 
interno, escrevendo os nv·sarios d.r~signr:dos o:> Pontes. 
no~es dos '"otad(:s e o numr~ro dos votos pot· ~11- Doc. n. 4. _ Palacio do ,..,.0 verno da pr.Q
f~rtsmo ~~lcces~tvo ~~ num~_n·.: :~o n~~ti~al 0 P~- vincia de 1Iatto G1·o~,.-::o,-Cu;ab:i, em 24 de 
ohcando · lll a.lt3. 'o_z o 1; .unet 0 d.v~,·~tos ~~ .. e 1 Nc•VOlJ>bi·o de '18t::4.-CoJ.:>ultou-Iue ess:~, ca
c:J.d:l. u~1 dos votados l<~m oo~~:-tlo.. 0 \tlma ~~ ~ wa1·a munieipal om ofF..eio n. 30, de 1i do cor
apmaçao eu ~:ec~et.at::o ~~0·1 ~! 1~et l~~-!IS re.a._- rente~ _qual o )u:z .i~ paz da f:·eguczia de s~mto 
çoes os nomv:s. !tOS_\ .,tad .. s P·-l:L m -mbro~ d~ Antomo do Rw Ab::llXO, a quem competP. Or"·a
Assen~bb : t L~~·tdatn·a Pt·on~lcull e Ol'gams''1 nisa1• e presitlir a L'espectiya m~~sa eleitor

0
al. 

u:na h~ta g'~':·~~r dellrls 2ln. orJ.em c],-,s 1wmercs ., .. ,, ~ ~ · ,;-:" ·' ,; 

dulas, decbrou o 2j juiz de 'paz presidente, 
dissoh·idio~. ~l. mes~l da :ass·•mbléa eleitoral. Do 
que para constal' se l:n·rou :~ pt·c,;rm te a.ct::~
oue vae assÜ!"nada pcb 1110sa e transcri1JtJ. no 
Üvi·o de not~s do eõ;crivão de paz dest~ paro
chia. Eu. Antonio Eugenio do Mirand:1 Bn
lhües. mcsario "' sect·r:tario quo esc1·evi. - .Josó 
da CÓst~ e· Arrttdn 2° .i ui:r. ·de paz i1l'esident·~, 
José Ma.rq ue~ de Fontes eleitor wesario, Luiz 

~ ., • 1 .. ~~)n '- ;. • t. .. ,· _ 

tonio Eugenio de M!!·::•ndn Bulhões eleitor me.:. 
sario e secretario. Vieent•' Pires de !11 i1·anda 
eleitor mesa rio, A:::;nsto Cc::at• Lei te Pet·eit·::J. 
~.eltor, i.O .ngo :L ,. ranca. c 1· ora e>: P.le1tor, 
Francisco Vieit•:t de Almeidu. eloitot·. Jet·om·mo 
:\unes Mont:•ii'O do l\1en<!onç:t t•lei lot·, .Ton.· 1~ 1i m 
Pinto Guedes .Jo!Jim ele i tnr, Be1•nardo Au t.onio 
de Oliveira eleitor. Fei·nan:!o da Co-.tf~ Leitt! 
elr•itor .. Joc,quim Fernandes da Fonseca eleitor, 
Eugenio da Costa \i tal. 

José d:.t Costn. e ~\l'l'uda, 2° ;juiz de: raz pre
sideut~·. 

.José Marqncs a~~ Fontes! ole:tor mc"nrio. 
Luiz da Coi;l::J. Rib r•iro Funtcs, eleitor nw

sa!'lo. 
.Antonio E11gr:nio de :\Ii1·anda Bulhões, elei

tor me•ario. 
Vicente Pires de Miranda, eleitor mesal'io. 

Està conform 8 . O esc.rivio do juizo de };Jaz. 
. . 

:l . '· ll 
D!'Cl::rü em ~clução. para os devidcs fin::; c de 

ac:6r .lo com o l)~ú·ecet· d~' consolheiro presidente 
da H:·l::tção qu~. de facto, o refel'ido cid:di1: 1 re
nuncio:! o cai·go e!ectivo, desde que ac1~itou e 
tomou posse do posto para que foi nomeado, 
razão -porque, e~tanrlo o seu lo .~·::u· 1wehenc1Jido 
pelo cidadão .José da Costa :! Arruda. qu0 cr.1 o 
seg:tndo na re~pectt vu. list:1. a r-stc com:•<'tP.. 
como primeiro c ne hoje é, organi;;ar e pro:::idir 
:t r<:hel'lCúi.=nie::a e OüOt'll. .- ens guur c. dc.
A' camara municipal da cap:t:-d.-1-'/oi·iww 
Pt:i::cot,J. 

Doc. n. ::S.-Il!m. S1·. pt•csidcnte da Cr.mat·a 
l\!unicip:ü.-0 Ut· .. losé J\Iarh l\1etcllo pr·'~;!:m 
que V. S. lho mande cei tificat' em que d: ~t;:~. foi 
ehit:"l I'! pt·estoujGr:m~:mLo<lo c:.u·g-o dejuit. t;e 
paz da ft· ·g-ue:;,ia de S:~nlo "\ntonio do f{io Abai
xo o lt_:ncnte-cot·ond .Jos,:· !\hrques de Foat •s, 
c lJ :·m assim 'Iual :.t thtta du· vllicio Clll qtl' ~ esta 
C:lW:ll'a COlll:liUllÍCOU, SOIJ d1 ·ci•ão d·) 
con~t~lh :.~! ' E:•m. :.:t·. pr(•si:l<'ntC da pt·ovir..eb, 
que 11f.o comp,,ri:L :to rul'rJri(lo juiz do pa;, :1. llrc
sidencia d:• nv,sa deitot•al. vislo Wl' renunciado 
o :~eu c.ug-o acceitanLlo postn da ;;::a:-tb nacio
nal.-~\(~ ,:te-; terrno;; l'cdc a. V. S. def ·t·imcnto. 
-E. R. nl.-Cuyn.bú, :~de Janeit·o àe -1885. 

Pass ü.-Secrctn.ria da Camara l\IiÃnicip:1l otu 
Cuvabú, 3· do Janeiro de i885.-0liveira So-
b;·inlw . 

Doe· n.:3 ·-Sitio de S. José na parochia de I Pe .. lro do Alc :1ntur:~ Fulcherio, scc1•etn.rio :ia 
Santo Antonio do .Rio-Allai:;:o. 30 de Outubro de C:lmar:L :Municir>n.l desta capital etc.-Ce1·tifica 
1ss4. · I qui} revendo o iivro de aetas da eleição :Munici-

lllms. Srs .-Rec:êbi hoje o officio circular vai deSan to Antonio do Rio Abaixo,pro::edida o 
dessa camara municipal, dat::l.du do 22 Jo cor- 11) d;~ .Julho de :I.S;-;o, encont.rohl<~ito a. -1" jniz d::~ 
rcnt~ mez, J'emE- ttendo po1· cópia. o . officio da paz rh mesm:t pa.r-ochia cidadão .fósé Marques 
presidencia <h proYincia, sob n. 72. do13 do rie Fontcs,e prestou juramento do refarido C~Lrgo 
mesmo mez. pa ra, na q ualidadr~ r h '1" ,juiz à e a 7 de .J;: neiro de ·1881, por seu proeurador 
paz, d:w-lh~ cnmprimento. Em reti posta devo m:jor Ernesto Frederico de Oliveir:~ . Ccrtifi~o 
dizer a VV. &S. ouc tendo cu acc~itado a no- u1a.i~~ <1ue reven:-lo o livro de registros de offi
meação de tcnent'c-corouel commu.nda12tc do 3·· cios diversos: constu. do offi.cio sob n. :38 de 25 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 8 de 62 

Sessão em 28 de Março de 1885 537 

de Novembro do anno preterito, t~rom sida fei
tas as necessa~ias communicn.ções de que, em 
vi1·tude da dec1são do Exm. Sr. presid1mte da 
província, tinha re~ign::do o ca:·go de 1''juiz 
de pa:.:: d'aquella parochia o tenente-c01·onel, 
Jo,:;é Msrqu\~s de l•'onte,;;, desde que acceitou o -. .• .. . 
O refr!rido é v .. rJude do que m·~ reporto e dou 
fe.-Secretaria do Camara :Municipal .e Cuya·· 
bã, :3 de Janejro do 188:J.-O secretario f'cdl·a 

t'lcherio. 

Doc. u. 0.-Illm. S:r.est:rivão d ~ ps.z'. -0 alfe
res José Bernar.lo da Silva.,na qw•iit:•àr:l de elei
tor de,;ta pa1· chia precisa, a bem de seu direi tu, 
que V. S. lhe dl3 por certidão. 1'erbo ad ue·i 'b't~m 
o teor da acta da eleição a que se procedou 
no dia -1'' do corrente, transcripta no livro do 
notas respectivo.- Nest·~.:; termos: E. R . .M.
Fr•·guezia. de Sant"A.nna da Chap:•da, iO d•! 

' . .,. 

Certifico que, não tendo sido convidado pr·la 
mesa el<>itoral par·a .transc!evet>. no li:rt·o de 

' ' . 
o que re•1n(~r o peticionario. O referido ó ve1·-
dade e dou fé. Freguezia do Sant'Annu. da Cha-

a.da 10 do Dezeu:bro de 18t-;4.- O escri 5.o 
.:Lrto;~io Cy1·ill() rle :1rat,Jo.- Reconlteço ser 
a firma supra a propt·ia. U.e Antonio Cyr·illo de 
Ar • ujo, pela semelllanç'l. que tem com out:-as 
do mesmo senhor, e dou fé.- Cuyau:i, 13 de 
De2embro de :l.:-384.- Em test•!munh, dn. ver
dade. O 1° tabellião, .loaq_ttim JI a,·cos Yuvic;· 
da Sil'Oa PeNJi·ra. 

Doc. n. 7.-Juizo de direito da comarca es
pet~ial de Cuyahà.-Requcrimento do Dr. José 

• I I ":\ .I • • • 

do esct·ivão do juizo d•!· paz da par·oehia de 
Sant"Anna da Chapada.-0 escrivão. Silva 
Perei1·a. 

Anno do nas,~imcnto de Nosso Senhor Jesus 
Christo, d•J 1884, aos :)0 dias !o mez de Dt·zem
bre do dito anno, nesta cidaJ.e de Cuyabá, em 
meu cartorio, autuo a pr ~tição de,.pachada que 
adiante se ve; do que para coustal· f:1ço esta 
auto:.ção. -Eu Joaquim .:.llaí·cus da Sil~;a 
Pereira, escrivão que a escrevi. 

Illm. S1·. Dt· . juiz tle direito.- Diz o Dr. 
José l\b:ia Metello que, tendo-. .;;e dado á publi
ci,lade em um dos pel'io.licos desta capital uma 
certidão do escl'h·iio do juizo de paz da fregue
zia de Sant'Anna da Chapada, na. qual es"e 
funccionario affirm:1 ter feito a transcripção 
da acta da •·leição a que alli devia ter-se 
procedido no dia J o do corrente mez, ·e como 
em po.ler do supplicante G:á:;;te outra certidão 
passa a p:~ o mesmu escJ"lVão e em sentl o In
teiramente opposto , quer o su::plicante que 
llera n te V. S- se proceda a exame no livro dr' 
notas do cnrtorio do referi-lo escrivão, e para 
isso vem requerer a. V. S. se digne de, D. 
c A. esta., nomear os competentes peritos 
que prestarão juramento e or,ienar q11e se 
expeça o necessa!'io mandado para a entre
~ra .to dito livro de notas naq uella fregu9-
zia, com as precisas cautelas, ao official de 
justiça que para esta diligr.mcia for desig
nado. Nestes termos o supplicr-...ute pede d,!_ 

v. I. -68 

ferimento. B. R. l\1.- Cuya.b:i, 30 de De
zembro de 1884.- Dr. Jose Muria Jfetello. 

D. e A.- Expeça-se mandatlo para o es
crivão Jo juizo Je paz da parochia de Santa 
Anna da Chapada fazet· entreg!l' do livro de 

eleição qtw alli se procedeu em o di:t !o do 
c:or·r·onte ao official de justiça Tjburcio 
Vaz MuntGÍl'o, c1u~ nomeio at·a. esta Jili-
grmc1a, · '~ven o prestar o evido juram0.nto. 
Cuya.bú, 30 de Dezembro de 1884.- Rori.:·i.
[Jttes de M orues.- D. ao 1° escrivão Silva Pe
r<:~ ira. Cuyabá, 30 de D·)zembro de 1884.
Vaz Gtúm,,mzes. 

Termo do juramento deferido :l. Tiburcio Vaz 
Monteiro llara. servi.r de officia.l de ju~tiça o..d 
hr1c, COffiO abaixo se VG. . 

Aos :30 di:1s do Dezembro de 1884, 
uya a, em a. casa e re

Sr. juiz de direi lo in Lel"ino, 
_Augusto Rodrigue~ de ,ll,loraes, 

. o 
fui vindo, ahi comparec0u Tiburcio Va:r. Mon
teiro a quem o .ltto juiz deferiu o jur·amento 
dos Saritbs Evanrrelhos em um livro doll s · 
que poz a s;;a mão direita e lhe encarregou de 
bntn e fielrn•·nte, co1n boa·~ sã Ct.>nscienci:~ ser
vit· o cargo de officiai dr· justiça na pr·esente 
c~,,sa. E rer.··bido por elle o dito jur ,m,~ nto 
assim pr·ometteu cumprir. E p~ra consLar lavrei 
e;:;te termo quo o j'1!z rubricou e o jUI'amentado 
a~;;sig-nou. Eu, Joaquim Marcos da Srlva Pernira, 
escrivão que o esr.:.revi.-Rod1·iv~ws de JI Oí'(tes. 

-Tibttrcio V a~ JI ontei·m. 

o t> ' 
.iui:r. de dire1to interino dn. comarca especial de 
Cuyabâ. 

juizo a quem for este apresentado indo por 
miu.1 a,.signitdo, que dirija-S•) a. !regue:r.ia de 
:'ant'Anna da Chapada e sendo ahi intiwc :1. 
Antonio Cyrillr_o de ~'l.ra.t:jo~ cscrido do j11im de 
pu.Y- da. roesu1a. freguczia; para quo incuntinel!te 
f~lÇ~ entrega do livro de notas do resl1ectivo 
r•artot·io, :tllrtl d SI\ proee ;C!" nell·~ :1. exame 
conforme foi requerido a este juizo, sob pc,n:t de 
desobedien(·in. alt'·m das mais em 'lue por lei 
possa. incorrer. O que cumpra. Cuy-.l>:'t, :30 de 
Dezeu1bro do 18~4·. l~u, Joaquim :Marcos da 
Silva P·~reira, escrivão que o esCl"•!Vi.- no
dri[JWJS de Jli lwaes. 

Em ~umpr imento do mandado retro, cnt1•ego 
nesta ·!~ta a? official de jt:stiça Tiburcio_ Vaz 

q u:tl vai r·m um envclucro de papel branco,' 
lacrado de todos os lados. Freguezi:t dG S<J.nta
Anna da Chapa :a, 31 de Dezembro de -l~S,L 
- O eiicrivão de J?a;:, . .-Ldonio Cyí"illa de 
.:1-i-attjo. 

Certifico que em cumprimento do mandado 
r~" tro me dirigi . _a fregu~zia d" Sant"Anna da 
Cha;•ada e ahi r~-cebi do escrivão do juizo de 
paz um et •• brulbo lacrado que. me disse ser o 
livro de notas do seu ca.rtor1o, e delle faço 
en. t1·egu. n~sta data 3.0 : Sr. escrivão deste juizo 
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Silva Per 'ira ; o refo1·ido é v.;rdade, e dou fá. 
Cunbà, ::! de Janeiro de 1~85.- O otficial de 
ju"~tiça.-Tibttrcío I' a~ JJ on!eiro. 

CtJnclusão.- Aos :2 dias do m•'Z rle Jan('iro 
de 1t)85, n\'Sta ciLlad~, do Cuyabá~ em m•.)U car-

• \' - •. ~ • • ( P. 

direito int·'ri n~- Dr. -Antonio Augusto 'R·xlri
gur:s do ~iora<~s; do que para eonstar fiz este 
termo. Eu, Joa; !tim JI a,·cos da S ilv•' Ptt,·ei;·a, 
eserivão que o cscr<~Vl. 

Condusos.-i.\om(>io p0ritos aos Sr.~. inspec
tor da th•'souraria provinci:-..1, ten<'nte Arthur 
Aug-u~to do Vall0 0 n.o '2• r•scriYão de orphãns 
Frndt·J'il~o Adolpho Josetli, qu<) dr~verào snr inti
mados p :tra pi'OC•'.!<'I'('m ao (•xa.:Hn rcqueri.Jo 
em u dia. :l do corrPntr, ús 4 horas cb tard·~, na 
cas·L da minha r;'SÍ<lr'ncia. cnm a a~si-:t·mcia do 
intnrr·ssado. Cuyab<i, 2 de J:m~'Íl'O do 1t'85.-

.• • .1 ' I ' l 

Data.-E no lllf'SillO di:l, mrz ,, anno, supra 
declara•los, em rnrn ca:·torio, foram-me entrr-

:'t ' <[ UP 

para con--tar fiz est·~ tr~rmo. En, Jaaquim Jfa,·
cos da Silva 1 )e,·eint, •'scri vão c1 ne o r'SCr~'YÍ. 

1 • ·: ·t .~ r> 1·i • s t·~ n0 n tes 
Arthur Augusto do Valle, inspecto1· da t lesou
raria provincial e Frnllerico Adolphll Jos ·tti, 
2° escrivão tlc orphãos p ; l r a cou1 parccl:'r·em 
am;111 h:I :3 do cor r- ·nte, á~ 4 hor.1s tl3. rard~. em 
casa do residcncia do Sr. juiz tlc dir•·ito iÍlt'~ 
rino. Dr. Antonio ..-\.ug-usto Rodrigues de )fo
raes~ afim de : pruced•'rcm ao exame requerido. 
de motlo que ambos b ~m sci.mtes ficaram. do 
quo dou f·. Cuyabá, 2 de Janeiro de 1885~-

. ,.- .~ ·n Ji 1· ·os da Silva Pereira. 

Auto de exame procedido no liyr·o de notas 
do escriv<io do juizo de paz da parochia d!:! 

a.n 'Anna ela Cha ada. 

Anno do Nascime:nto de Nosso Senhor .Jesus 
Cht·isto. de mil oitocentos e oitenta e cinco. a•1" 
3 rlias do mcr. de .hneit·o do .lito a.nn·1. nesta 
cidade de Cu \·abà. em a. cas:1. da res,dencia tlO 
Dr. juiz: de dir ·ito inter·ino, Antonio At1gusto 
Rorirtg-nes de Moraes. onde eu escri\·ão do sen 
cargo: ab:ü:s:o nomeado. foi ain ht ahi pr"S•Jnte 
o Dr . .To.-ô ~la.!·ia ::\letello. por elle foi tlito 1[1.11.! 

nchando·se em poder do es~riv[. , .ii!Slc feitu o 
livro ele nnta..; do escrivão de paz ,h pa.r·ochia 
de S·mt'.\nna de. Clla.pada, requeria. qu•· :-:e 
pr·,,cede<;se nelle ao .-~x •me pedido em su:..~. pe
tição r~tra. Em s ~.~uid:L foi por mim ·~scrivão 
exhibi·lo um involucro lacraJo que foi-me cn· 
tre.:.:·uc pelo official de justiça encarregado da 
delig.-•ncia, o q u~l aberto ,..~m pr~sença do juiz 
o as par e·.;, ver1 1cou · s s t 

do escrivão d-') paz daquella fl"eguezia,e achan
do-se nr:<:te :l acta, prcs~ntes OS peritos t r; n<!Ute 
Arthur Augusto do \ "alle. inspector da thesou
rarh1. prov;ncial c Frederico c\dolpho Josetti 
segundo ,.s,. rivão de orphiios desta cidade. pelo 
juiz lhes foi deferido o juramento ao:> Sant_ns 
Evan.!rr~lhos em um livro delles em que puze
ra.m su~g mãos dirr~itas e ncat·r.•g:t ndo-bes que 
debaixo do m0smo, bem e fielmente satisfazes
sem :l. todas as exigencia<,;. feita" pelas pa1·te;;; 

,·no presente e1:.a.me. E r ecebido por elbs o 
dito juramento assim O· prometteram cumprir, 

em ~eguida pelo Dr. José :Maria l\Ietello foi 
req ueriliO ao meriti,-simo juiz que os peritos 
res:'ond•'ssem aos seguintes quesitos: 1° si o 
livro apresentado é o de notas do escrivão -de 
paz da parochia de Sant'Auna da Chapala, zo 
si tem termo de ,, bertora e <!ncerramento e si 
cstao suas o 1as numera as e ru r1ca <~.S. e 
por tlumn? :3o si està devidament) selbdo. e 
nrn tp!e da~a. _? 4° si està nellc trau,.;cripta a 

zembr·o ultiwo, ;lo qual a ultim:t acta esc;i:c~tu
rada nelle, d'onde com çn. e onde termina o ~eu 
l:tnçamontô? 6° qu:~ntas folha;; existem nelle 
ainda em branco'? & passando º' mesmos pe
ritos a examinar o m•,nci .. n ·lllo livro, decla
rando o seguinte: Quanto ao 1° que ilo, que o 
livro apresentado é o de notas do escrivão de 
paz da J::>arochia de Sant"Anna d:·t Chapada .. Ao 
2° 'lue tom termo de :1.be1·tura e encel"nuuento - . 
caJas pelo enti'ío presidente ela camara riesta 
cidade tenente-coronel V•·ris--imo Xavir~r Cas
tello . Ao 3 ' f ue esta deviclamen te sellaclo e 
em data d0 18 de Outul,ro de 1881. Ao 4o 
que não s·~ acha nellc tra.nscripta a. acta. da 
ele:ção a que s~ proc::) teu a 1°. de Dezembro 
u . r\ !t ' l . -
cripturada neHc é uma prot·.uração a•:1ual co
meça a fi,;. 23 verso e termina a Jls. 24. Ao 
sexto, finalm,.nte. quo existrnu no me~ mo livro 
duas c meias folhas ainda em branco. E . .testa 
fórma entendem elles pel'ito.: es tar1~m satis
feitos todos os nuesitos e mais não d·~chr,tram 
e :-t.ssign:tm estê auto como o juiz e part·.•s. Eu 
.Joaquim ?\f rrcos da Silva Pereü·a, escri\'ã, que 
o e;;cr1:wi . - .'l;lto,do .'htggslo f}ud,·igtt r:s de 
-
tlcrico Adoi1Jho Josctti.- 1J1· . . Jose M cli·ia 
.i.lf etcl/11. 

( 

suj•ra declar;tdos, (\ffi meu cat·tori•l, fu;r) estes 
autos conclu ... os ao Sr. juiz :le direito inlel'iuo, 
Dr. Antonio Ro lri:.:-u,!s de ~lot•aes; do que par~L 
constar fi1. este ter·mo. Eu .Joa'l'lilíl i\lar. ~os da 
Silv:~. Pr·reira, esct'Í\'ÜO quo o CSCI'C\'Í. 

Conclusos -.Julg-o por sonten<::l o exame de 
fé, para 11no pro luz t cs cir•! tus legae..:, pag-as 
as custas pelo interessado. a tfUCUl se fat·<t ·~n
tl'e.:;n. delle p:1.r:1. o uso qnc lhe condor.
Cu va!J:i, 5 J .~ .Janeit·o de 1~85.- . t nto nio .-lu
fln;to Rnrü·i!J,1Cs de M Oi'a•: s. 

Puuli cação.- E no mesmo dia., moz e anno 
supra (leclarado;;. em meu cartorio, faço publico 
a sentença em frente, do Sr. juiz d~ d\reito in
terino. Dr. Antonio Aug-usto Rodrigues de Mo-
ra .. ; tU :t 
Joa '·tuim Marcos da Si.lva Pereira., es:;rivão que 
o escrevi. 

Entrega.- E em seguida., em meu Mrtorio, 
faço entrega destes autos ao Sr. D r. José :Maria 
.\Ietello, na fór· na da s mtença sup1·a; do que 
pa1·a constar. faço este termo. Eu Joaquim 
Moraes d ;L Silva Pereira, escriv:io que o es-· 
crevi. 

Doe n-. 8.-lllm. Sr. Dr·. juiz de direito. 
Diz o Dr. Josá M3.ria Metello. que, a bem de 

seu direit0 e da verdu.de da. eleição,. precisa que 
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V. S lhe mande pa~sar por certidão, pelo 
tahellião encarreg; do do registro de alisl:a
mento de eleitores desta corl:íarc~. o seguinte : 
1. o Quaes os el•·itor·es c: •mprehendidos no alis
tamento da p~rochia de No,.sa Senhora de BrG
tas, aLé à r:·vi•ão de Setembro de 18:1:~, inclu-
Sl"VG-. :... 0 m que a a 011nc u1 o no aista
mento da dita par·ochia, o nome do eleitor João 
Cesar:o Ribeiro Cotte. E, ;c,r•fUG pa1·a isso S"ja 
n• ees · ' . · 
menw.- E. H. Til.- Cuyabá, 2:3 de Dez•·mbro 
de 1884. 

Certiftq ue-se .-C•lyab:i, 23 de Dez0m.bro d:~ 
1884. -Rodrigues de M o1·acs. 

Joaquim 1\I •rcos da Silva Pereir:1, 1'' 'tabel
lião do publico, judicial e notas. Gncarreg1do 
do registro geral dos eleitores dt::'lta com:1rca. 
espe ~ial de CttyaM. 

parochía de Nossa Senhoi·a de Brotas, até á 
revisão d·· Setembro de i·SS:-J, in·~lusi ve, Ct.•nsta 

s eo·uin t ::: c ir lo. ãos : Francisco d1•. Pa.ub 
Teixeira, Floriano da Silva Ferreira. Const<lll
t1no T::rcio, Joaquim .Jose de Sant'Anna, Ma
nor·l f1~lippe Cuyab:tno, Theodot·o José d? Ama-
ra , 1 ·a oi' ranc · a e , , a 
Fic:·ueit·edo. João da Cruz Taques. Antonio 
Estevüo de Figueiredn, Antonio José da Silva, 
l\Ianoel Coelho d" Almeida, Fra.ncisco Pedro 
de Figueiredo, Joaquim Pinheiro de Almeida. e 
Joaquim Pio de So11Za Machado; estes foram 
ex.ctuidos na revi~ão ~cima r•,fer:da, os se.~nin
tes : Con-tantino Tarsio, por muda.nç:a. de domi
ciLo; .Joa(1uim .Jose de Sant'Ail!Hl. e I\Ianoel 
Coelho de Alm~~ida, por fall.~cirnento. Certifico . . - . . 

ao respectivo livro dfl reg-istt·o me reporto e 
dou fé, em meu poder n c:utorio. nr!sta cida lc 
de Cuydki, aos:; de .hneiro de 1885. Eu Joa
quim l\Iarcos da Sil\':1 !'r•t·eil'a, i" tabelliüo 
encar·rG;;adó rio r·egistro eleitoral, CJllC o escrevi 
e :1ssigno.-.lor.rqnim Jiurco.~ du Silva Pe-
1·ciJ·a. 

Doc. n. 9.-E:o::m. e R,wm. MonsenhorVi
ga.rio Gel'al. O Dr·. José :\la ria ~letello. a bem 
de s"u dit•cito ·~ da vet·dntle d:1 de!ção que ulti
m~tmente se proc,.den 110 r!ia i" do cor·r·•nte, 
precisa qnc o Rev. co nego cut•a da Sé lhe dé 
po1· cer·tidão o teor do us,.enlo do casamento 
elo Dr. Alfr~'1lo Josó Vieira eom a Ex ma. D·. ~la
rianna dr} Cet•q u••it·a Caldas. filha legitima do 
b:u·ã" de Diamantino, celebr·ado ne:":tt cidade 
no anno e · tb m:t1·' 011 rneno.,, e como se.p 
preciso . : espacho de V. Ex. Rcvmo. o requer, 
pelo que pede a V. Ex. Revma.. deferimento. 
E. R. IVL -Cuyabà, 29 de Dez mbro de 188'1. 

Passe.--·Cuyabà, ·29 de Dezembt·o de 18~4.
Monsenhor Piila. Joa 1uim de Souza Caldas, 
presbítero ~ecular do habito de S. Pe(ho, vi
gari o collado na igr~-'ja. p~rochial do Senhor 
Bom .Jesus de Cnyabâ, conego bonor:tr]o da Sé 
d0-:ta diocese por S. M. o Imperador et~. Cer
tifico qu~·~ revendo os livro;:: de ca..:amen tos d:.s 
pessoas livres desta parochia a íl. 11 encontrei 

o asseuto prdido no requerimento l''·tro, do teor 
seguinte: Aos 16 dias do mez de Julho de 1876 
nesta :_natriz do Senhor ~om Jesus de C•:yabá: 
pelas :) horas da t:1 rde, fe1ta.;; todas as di! i "'en
cias recomme~~a.adas pelo sa.g-. cone. Tr·iJ., e 
não havendo irnp,.dimcnlo algum. em minha 

. . ' . 

Alfred,, .José Vieir::-... de :30 annos de id:tdc. filho 
le~itimo de :\!ano r·!· Josó Vieira, e D. Umbelina. 
.Maria das Dór~;;. natut•al da. provincia do Rio 
de Janr,iro, ('Om D .. Mal'i::mna Augusta Gaudio 
de c .. rqueira., de 24 annos d·~ idad~, iLha legiti
ma do barão de Diamantino, e d~ fi.n~da D. ~Ta
ri:! Antonia Gaud10 de Cerr1neira, natul'al de-;ta 
pt·ovi ncia, n.mbo~ freg-uezcs desLa parochia. E 
t•eeeb ramas be n çãos do costume. ~ para con~-

g:trio,' conogo Joartuirn de Souza Cal as: Nada 
ruais consta do dito: ssento, que v~1i a 1ui co

iado fielmente do origin:'l ao c ual me re orto. 
•ado na cid 1de de Ct~yabti. aos 3 do Dezembro 

de 1884.--Con.••go J,;aq~úm de Sott:;r~ Caldas, 
vigario desta fregul3zia. 

Doc. n. 10.-1;;;84.-JI;izo d~: direito da 
comarca especial de Cuyabá.- Justificação. 
-0 Dr. Jc.sé M<wia Met .. llo, justificante.-0 
promotor publico da eom~:~rca, justificado.-0 
esct·ivão Silva Per.:>ira.-.:\.nno do nasci1u0nto 
de Nosso Senhor .lesus Chl'isto d1) 1884. aos 2.3 
dias do mez de Dezerubt·o do dito anno. ne,ta 
cidadn de Cuya .. ~\, em meu cartol'io, aurôo a 
petição de;::pachada. que a liante g,. vê. do que 

·Lrn. n lar fa .o esta antôa ão Eu J , ui 
Marcos Xayier da Silva Pereira, escrivão '1ne o 
escrevi. 

lllm. Sr. Dr. 'uiz d ir0'L .- D 
~bria Metello. a bem de seu direito e verdade 
da. eleiç:1o, p1·eci,;:a ju -: Uicar 1wrante V. ~. com 
:t a:o;sistn ncia do prolllotor publico da coma.t·ca 
o se~·uinte: 1° qun o juiz de direito de::ta co
ooai·ca Dr. Alfrr'do Josó Vieira, .leixou d·~ com
parec~~r na Ca.ru::tra. l\funicipal no <lia 20 do 
corrente para pre,;:idir· a junta. ap~tradorn que 
alli rr>uniu-se ; 2° r f un nen1 nesse dia nem no 
•lia 21 ~ul.>SCtinente reuniu-se. quer na Cumai':l. 
Munici1•al, quer em ou1ro edificio publico.como 
o paço da :\!>.S(lmblé·· Provinci:ü,a c;un::rn. onrl.e 
funccion~~ a Rdação do districto, ou o o .ificio 
do Lyceu Cuyabano. :llg-urna. junta apur.:dora a 
que pr0sidisse o :·ef.•rido jui;r. de direito, Dr. 
Alfredo José Vieira; 3° qtv! no dia :!0 do cor·
rente 1·~uniu-"e ~a. Carnara.l\.~unicipa~ a junb 

Antonio Augusto Rodriguf!s ele l\1orn.e,.: e foi 
es ... a a unic:~. npuração a que se proc0.deu publi
camente nesta c i dado. E oíferece como teste
munhas o cleseml,argndor Firmo Josó de Mattos, 
e tenente Faustino Com~a da Costa, juizes. de 
pnz da parochia da Só, o capitão João Baptista 
de Oliv~'~ra Sobrinho. o alferes Pedro rle AI
cantara Pulcher·io e Arltonio Pedro de Figuei
redo, presidente, sec:·e1ario e porteiro da 
Camara :Municipal, os coronejs BenPdicto :\Ia
ri:mno de Campos (I Joã · Theodoro P('reit'3. de 
Mello e tenente·coronel Thomaz An.t.onio · <le 
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Mü·and~~ Rodrigues, para serem inquiridas no 
dia e hora que forl'lll design:1dos. sendo inti
mado o Sr. promotor publico da comarca, 
requer a V. S. qu·~. justificado qu:1nto uast·\ 
e julg-:ld:~ por sentença, a justificação lho\ seja 
ella cntt·eguc p:\r& fazet· o uso que lhe con-. . .... , 

D. e A .. Justifique-se em dia e 
e::::, : ~,- • :o-. ' .. , 

motor publico~.-Cuy:tb~i., 2:{ de Dezemuro de 
·1884.-Rodi·igt,cs do: Jio1·acs. 

Ce:·Ufico quo notifiquei pe,..soalmrnte as tes
temunhas \lC'•?mbarg:tdor f:'it·mo .losó de 1\l:lttos, 
tenente F:<tlstino Corrê:1 da. C· ·sta. tenente-co

. ron ·1 Thomaz Antonio de :.\liran !::~; Roclrigue;:, 
coronel .João Theodoro Pereira de Uel!o. ca
pit:Jo .To:lo Buptista do Oli\·cirn. Sobrinho, Pedro 
àe Al,·antara Pulcherio. co1·onel Benedicto ?\Ia-

~ :-. ... 

l\Ior:J.''S, afim de deporem na p:·es•'nte justi
:fica\<'in, o bem assim o pr:,motor publico da co
marc.a. ma ·Jl' .João Mari:1. de Souz~. a.r:.t C'Olll-

parrcer no dia, horn e log-ar r~cima indica·los. 
afim de assistir á iaquiriçiio; :e modo que 
torlos bem scientC':': fic~ram. do qu·~ d u fé. 
Cuyabà. 23 d·' Dezem!n·o de 1884.-0 Escrivão. 
Joaquim, JfaílOel. V. da Sil-va Pei·ei;·n. 

As'''ntada.-Aos 2..1: dias do mez de Dez~m-: 
bro de -!s84, nesta ciàade de C11yabà, n::~. ca,;;a 
do residencia do Sr. juiz de direito interi11o 
Dr. Antonio Augusto Rodrigues de Moraes, 

J • :w l .. . - ~ . 
do. fui vindo. pres•"nte o justifica.nte D r. .José 
!\Iaria :H·'tello,, o juiz mandou introduzir as 
testemunhas dadas em rol elo ·ustificante as 
qu:u?s fsram inquerida;; da forma dn lei como 
abaixo SP segue. Do que pat·a constar fuço este 
termo. Eu, .Joaquim :lo1ora.es d~ Silva Pereira~ 
esc ri vão que a es,~r.wi. 

fa restr•munha.-Firmo .Jose de Mattos. d·' 
61 annos de idade, casado. negociantG, natural 
da p:·ovincia de Pern:1.rubuco, moraclor nesta 
eida.tle à l'Ua 11 ele .iulho. {>aos costumes dis,;;e 
nada : re"temunba jurada acs Santos E\·ange
lhos 0m um livro dclles em que poz a sua mão 
àiJ·Gita ·· promett~u dii'.ei· a verda.d· , do t1ue sou
l>es~e c lhe fosse nerg-,:ntado. E s~ndo inqu•}
rido "Obre o conteúdo da petição a fls. rluas que 
lhe foi lida : l'espondeu, quanto ao primeiro 
item, que sabe que o Dr. Alfredo .José Vieira, 
juit. de direito desta comarca, de•en lo com-. . . 

' 
reni:n~ n dista sabe por ter feito parte da junta 
apuradora na qualida Je de 2' juiz de p~z da 
parochia da Sê e ahi estev.'l durante os traba
lhos da refet·ida junta. No segundo item, res
pond~u, que sabe que nem aesse dia nem "m 
o?t;o r0111Üsse alguma .iunta apuradnra prA
Sldida pelo referi !o Dr. Alfredo .Tose Vi~>ira. 
não lhe constando que se tivesse reunido na 
c~ma.t•n municipal ou em outro qualqu~'r edi

fic~o p11btico. Ao terceiro item, res~ondcu que 
nao lhe con~t~ quo se tenha procedido a outra 

ap·uração além da ctuc se fez no Jia 2ü do cor-

rente na cam:1.ra munieipal,soh a presi.lencia 
do Dr. Antonio Aug-usto RoJriguesde :\Ior.,es. 
Perguntado a requel'imento do promotor pu
blico se lhe constava ter o DI.". Alfredo .José 
Vieira r(mnido sob a sua presiJencia, a junta 
apuradora e1n qualquer •l::t-" igt·e, i\S desta ei<~ade: 

as,;ig-u:', com o juiz e partes de que tudo dou fé. 
Eu, Jn::tquim Mat·cos .l\Ianoel da ~iha Pereira, 
eset·iwio, que o escrevi - Rod1·1gucs de .1.lf o
rues.- Fil·1rw Jo.,,; de .:lfattos.- Dr. José 
Mu;·ia Jfetetlo.- Joao Jftwia de Sou:;a. 

2. :~. Testemunha.- Tenente-coronel Thomaz 
Antonio de Miranda Rodrigue:::, de 60 annos 
d' idade, cas;;~.do, propri,~tario, natural :esta 
p;·ovincia, moraJor a ru:t. Om:c rle .Julho, de,;;ta 

' ~ 
jurada aos Sar.tos Evengelhos ·~m um 
lell•"s em que poz a srt:'. wão direi ta e 

mettnu dizer <L ,. r.la " d 1 ~,.,.. 
fosse per;::-unt::t.do. E sendo in,lu· ·ridu s 1br·~ o 
allegalo na petição a fls. 2, quo lhe foi lida : 

Res on .eu. uando ao l)rimeiro i em 
tendo e,.:tado na cama1·a municipal no dia ~O do 
corrence mez. d··sle o começ•• ato o fim dos 
tr:~ balhos da junta apuradorn. sabe que o Dr. 
:i.lft·edo Jose Viroira, juiz de direito de:.;ta eo
mal·cn., deixou de comparecet· ahi para presidir 
:• mesma junta, quanto ao segundo, quo sabe 
qu0, não s · reuniu 3-lguma jnnta apuradora 
sob a presidencia do referido Dr. :\lfre.io .José 
Vieix·::~. e 110m no Jia 21 e n·-m em outl'o di~, ns. 
camara munici·1al ou em outro edi:ficio u-
blieo ;-quanto :.10 terceiro item, que não se 
proeedeu a outr:t n.p•:r:H;.ão a não ser a que 
fez a junta ~l~urudora rettn~da n_o dia 20. ~a 

. ' l' e CI O r. JUIZ 
substituto Anwnio Aug·us o Rodrigues de Mo
r:;.es. A requet·imento do Sr . promotor publico, 
foi mais p·~rguntado a restl}munha se sn b ' que 
reuniu-se Olltra junta :lplll'a lor,~ <>m alguma 
das igrejas, d!lsta cid;1de : Resr•ondeu qno não 
s:1be nem lhe consta qne tal r. ~união se tinha 
(hdo. E m:tis não di,.s•', pelo qn'' deu-se ror 
findo este depoimento que sendo lido e achado 
confor111e assigna com o j triz n partes do r1 ue 
tudo dou fc. Eu, .Toaqnim 2\Iarcos Mano·~l da 
Silva P creil·a. c~ cri vãc, q u r) o e~crevi.- Ro
d .·igttes de J[omcs .- Tflmna:; clntonio de 
Jlirl!ncla Rodrigue . .,.-Dr. Jo.-:e Jlal"ia Jfe
tello·.-Joao JI a;·ia ele Snu~a. 

3.:t Te:;;temunha.- Coronel João Theodoro Pe-. . 
' . 

cx6rcito. casado, n:•tural da provincia da Ba-
hia, morador à rua O nzG de J ulbo desta cidade, 
e ao:-:; costumes disse nada: testemunha jurada 
aos Santos Evangelhos em um livrYJ delles em 
que poz a ~ua. mão di1·eita e prometteu dizer a 
verJale do que soubesse e lho fosse perguntado. 
E sendo inquerido sobre o allegado na petição 
a ils. 2 que lhe foi 1i€la: Respondeu, 
'luanto ao 1. o item, que esteve prPsente 
na ~amara municipa.l no di::~; 20 do cor
rent~ desde que começa1·am até que se con
cluíram os trabalhos da junLa apuradora que 
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ali r,-,uniu-se nesse 'lia, e porisso sabe que o 
Dr. Alfredo Jo ~é Vieira, .iuiz de direito desta 
comarca ali deixou de comparécer para presi
dir a m8sma junta: c1uanto ao 2°, item, que 
sabe que outra junta apuradora, sob a pt·e;;i
dencia do r0ferido Dr. AfreJo José Vieira, não 
se reun1u nem naquo 13 nem ·~mo 1tt•o w quer 
na camara municip;"'l, quer em outro edificio 
publ~co, o_ que_ certamente havia de t?:-nar-se 

outra. a.p uração não se fez nesta cidaJ.e,~létll da 
que 1wocedeu a. junta aput·adora. l'eun1.t~ no dia 
20 do cor,·~nte na ·ca.ma.ra municipal soh n. pre
sidencía do Dr. Alttonio ,\ug-u~to Rodri.gu(~s de 
I1Iorae. A req~t·•ri.rnento d · p:--omotor publico di:;;
se ma.is 'iue não sabe nem ouviu dizet• que se te
nha. r· ·unido outra ;unta apur~\dura l!a igreja 
desta c~dade: E mais não disse e nem lhe foi 
pet·guntado pelo qu•'! :l~ll-se por findo este• de-

. es l 

chorio, d ·\ 4·2 annos de idade, secretario da ca
mara municip:ü, cas tdo, nutllral de~ta pt·o
vincia., morador a rua. elo Lavapéz ~~ aos 
costum"S dissr. nada : tesLemunh.a jurada aos 
Santos E v:1.ngelhos ~~m um livro delll's em q uc 
poz a sua miio dirr•ita e prometteu dizl'r a Yrr
dad~~ do qu0 so'lb0s;;c e lh8 fosse p0rguntado. 
E S0ll<lo inqucrido so~m; o all•·g:tdo na. p0t;ção a. 
fi. ~ qu'' lh0 toi lid:t: . Rr>spondr-·u quanto M 

. ,j - ·-· c o·-
tovo na ~~::tma!'a municipal no dia 20 do corrente 
arsclr' q ne o edificio abriu-s" até que se fechou 

· " · · e l ,. c-
sidir :L junta aput·fl.dora que ahi rcuniu-so n0sse 
dia, Ü!)I :\:OU de compar:~cor o Dr. Alf:rdo José 
Vir>ira, juiz tlo dir·oito Ll··sta comarca; quanto 
ao 2o itnm, qne uão s ::be nem ouviu diz·' r que 
outra junta apuradora sub a prosi<l"ncia de 
rC'ferido Dr. :\lfr·eJ.o José Viei1·a s0 tnnha. r~~u
niclo naqucllo di:l ou em outro em algum <'di
:ficio !•Ul>lieo dii!eJ·,·ntc da cam:1ra municipal 
on<l•.~ s:.tbe qu:) ni'io reuniu-s:!; 'luanto ao 3" it"m 
que sab:~ que outra apuração não so f,·z n•'Sta 
cidade a não ser no dia :CO do corrent•' n:1. ca
mu.ra muni. ·ipal p r-•la junta apnrado1·a prt'sillida 
pelo Dr . ..:\nlonio .\ugnsto Rodrigues dt' Mo
l'a0s. A :r(•queriu1ento do promotor publico tlisse 
mais que não tem noticia cln se haver reunido 
outra juntu. . atlUr:H.lOr<l· em :tlguma das igrejas . . " . - . 
perguntado, pelo tLLte d0u-s:) por findo cst0 do
pol.mento que senrlo lido c achado conforn:~ 
as,;igna. com o jtliz ~ paries, do que tudo dou fe. 
Eu .Jon.quim Marcos Xavitn· da. Silva Pereira, 
escrivão que o esc,·evi.-Rocl1·igues de Jf ora~~s. 
-Pedro de Alcant:arl'l. Pl!Jchc1·in. - Dr. Jose 
M(win U eteUo.-.Totío UaYia de Sot~~a. 

5a. tf'stemunh~.-Coronel Bened"icto Mnrianno 
de Campos, de 58 :mROs <i.f~ idade, offieial do 
c~crcito, n~tural drsta provincia, morador á 
rua Couto de Maga.lhãns, ~"sta cidad". e aos 
costumes dhse nada; test~munha jurada. aos 

Santos Evangdhos (•m um livro dellcs em que 
po:t. n. su::t. mão direib. e prometteu dizr~r a ver
dade do que ~oube:-:sc c lhe fo•se perg·untado. E 
S<'ndo inqu ·rido sobre o a.tlegado na petição àe 
fl. 2 que ihe f:~i !id~ : Respondeu, quanto ao f o 
itnm. qu" o Dr. Alfr0.do José Vieira, juiz do ui-
rclto estH. comarca, na<• COiupar•·ceu na ca1uara 
municipal no dia 20 do corrente, o quo sal)e 
de sciont~a propri1-t p-:r ter a:-;sistid~ aos t!aba.-

~ 

nesse di~: desde qu0 começa1·am até concluiret:l
so ; q11e não sabe nem ouviu dizer que s:~ tenha 
reunido outra junta apuradora ~ob a presid,·n
da do rderido Dr. Alfre .o Jose Vieira naquelle 
ou oro ou: l'O dia, na cama1'a munidpal 0 11 em 
outro edifi.cio publico; quanto ::o terceiro i tom, 
que não lhe consta, que sa tenh:::. procedid•J a 
outra apuração a não_ ser a que nv di.1 20 do 
cot·rent:J foi feita na caruat·a municipal sob a 

• • • f"'r ., • - ) • 

de Moraes. A requeriwenLo do promotor pu
blico di..:se mais que não sabe nem lhe consta~ 
c ue tenba. funccionado outra :unta a uradora. 
em alguma d:!S igr~j:1s desta cidade. mais não 
disse pelo guc deu-se po1· findo e:-;te depoi· 
mento que snndo lido e achado confmne ;,ssi-

• . I ,, 

,.... . . 
Eu, Jo:tquim Ma.1·cos Xavier da Silva Per·oira, 
escrivão 11u ·, o escrevi.- Rocl1·ig•.tes de J.11o-
1'acs.-Baned.icto JI a?·iano de Campos.- Di·. 
los,: 11-I a-ria 111 etello.-J otto :il! aí·ia de Sou=a. 

():. Te·t•'munlu~..- Capit::1o João Baptista de 
Oliveirit Sobrinho. d0 3Li anno" Js idade, nego
ciante, casado, natur::ü dPsta provincia. mora
dor a Trav<·ssa d'As-=embléa e aos costumes 
d"sse J!ada ; testem~nha jurada aos Sanlos-

. "' sn:1. mão direib e proruetteu dizer a verdade 
do que soubesse e lhe foss•· porgtmtado. E "endo 
· · b ' 0 o alle<ru.do na eti .ão ~ fls. 2 
que lhe foi lida : respon ICu, quanto ao pri
meiro item qu•', o jui:r. de direito desta. co
marc:1 Dr. Alftrdo .Jose Virira, não cOm[:!:~ receu 
na cam:wa municipal. de que elle, testemunha, 
ó presidente. no dia 20 do corrente para pl'e
sidil' a jo1ntn apuradora que :1lli reuniu-se 
ness" dia. o que sabe por ter estado presente 
no paço da cnmara dUT·ante todo aquelle 
dia e t::t.mlHm porqu•) r :·cebeu do referido Dr. 
Alfre lo José Vieü·a. um officio datado do dia 
20 ~nlicitando uma das ·salas do paço da 
eam:1ra p·1 ra nella funccionnar a junta. apu
radot':l a que ia pr••sidir no dia 21 do corrente 
pelas 9 horas d:l manhã ; quanto ao ..:c~undo 
item. que não ~ube nem ouvm di:r.e"t" que 
sq tenba. reunido algnma junta apuradora 

. ·r· e 

qua;lqur'r dia d"stc mnz qu~: na c_ama.t•:t mu
niclp:ll quer em outro cchficto pubhcn; quanto 
ao tnrc(\iro item, quo não t0m noticia da. reu
nião de outra junta apuradora a. não S~'r n. que 
foi JW<'sidida no dia 20 do . com~ntt~ na c:1_mara 
municipal pdo Dr. ~ntomo Augusto Rodng-':les 
de Mor:v~s . A requer1mento d') promotor pubhco 
foi dito mais qu~~ não sabe nrm lhe consta que se 
ten'h:1 reunido outr:1 junta :1 pu7adora em alguma 
das izr~ja. : desta cidade. E mais não disse nem 
lhe foi perguntado pelo q~e de:1-s\~ por findo este 
depoimento qui) sendo hdo e achado conform~ 
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assigna com o jui.z e partes, do que tudo dou 
fé. Eu, Joaquim Marcos Xavier d:t Silva Pe
reira, escrivão que o escrevi.- Rodi·iguc.>; de 
il{ or(!es .-João Baptistrc de Olioeil'(t Sobl"i
nho-- Dr . .losd .Jla1·ia Jletcllo . - Joao Jla
'l'ia de Sou:;a. 

Enc:'rr:-uuento .- E log-o no mesmo dia. mez 
e :mnn e log-ar retro d1·clat·ados dando o juiz a 

a bvr2. ao JUsti tic:J.n!e Dr. Josó !\I::nia. :\Ietello e 
aOJUStl ca :o nt:<,;ot· .oao ~ art<l. e .. ouza pro
motor VUUlÍt'O da comarC:\, pOI' aqttelle foi .tito 
qu'~ não tendo <lS t;•stemunhas tenente Fa.u:--
Lino Corr•'Üt da Costa e Antomo Pedto de Fi
g-uei1·edo corup:trecido em juizo para dl'pol'ent, 
re.1 ueria ao me,:;wo juiz houvess(• pOI" bem 
ac-eitar a desistencia ([ UI) • fazia ell,! jnstificante 
do depo:mcnro da..: m sm:is. O que sendo ouvido 
pelo uteStllo j11iz d!•[e:-iu na fórma. requeri.ia. 
do que para COl~slai' fi~ est~ termo-. Eu, Joa.-
qmm ~ arcos _ ~w1er a 1 x:1. - r a., 's 
vão •.1ue o escrevi.- Rodrigues de JI~~rae~.
Dr. Jose Jiariu. J!etello. 

g'UI' S de ::\lOl":l.•'~ . do '1UI' p~:ra COU~a~ fiz r'S l 0. 
t0rmo. Eu. Joacl uim Ma1·ccs "S.aYtcr da Silva 
Pt' r••irn., r scrivão que o ('SCl'•'Vi. 

Conclusos. -JJ;;~ja vista. o :-:1·. promotor pu
blico 11ara :.llegar o '1u•~ for de dit'üi to. Cuyabá, 
24 de Dezem!.Jro de 18·'34.-Rodi·igucs rlc .!.11 o
racs. 

Data.-E no m• ·smo dia, mez e anno sup-ra 
declarados. em meu carlOrio, fora m.me eu-
reg:.es e~tes au os com o < esp:-c m 1' ~> , 

do '!ue, para con,- tar, f<tço ~;;:te termo. Eu. 
Joaquim t\larco;;; Xavier da Silva Pereira, es-
criv·- , ,· 

Vi.;;t ~ ~ .-E ern sPguida O!' faço com vista ao 
Sr . promotor publico da c~omarca. major João 
Marb de So1 :za, do qu~·. para constu.t·, fiz "Ste 
termo. E11, Joaquim !\Jarcos Xavier da Silva 
P Preira, escrivão, que o escrevi. 

V1sta do Sr. promotor publicn.-()S itens da 
pe tição de fl. Z estão cxhuiJerantemente pi"o
-vados e por isso ;;ou de par• cer que se julg-ue 
procedente a ju.~tificaç:io. Cuyabá, 20 de De
zembro de 1884.-.locGO Jltll'Üt de Sog:;a. 

Dat~. -E no mesmo dia. mez e anuo supra 
declar:ldos, em meu cartorio, foram.-me ~'n
treg-ues este . .;; ::utos com o parr·ce r em f1·ente; 
do r11:e fiz este termo. Eu. Joaquim ~larcos 
Xavier da Silva Pereira, escl'ivão, que o es
crevi. 

bro d1~ 1884, nnst: ~ cidade ele Cuyabá, em meu 
cat·torio, faço est0s auto:"; conclusos ao Sr . JUtz 
de direito interino Dr. Antonio Aug-ustoRo
drig ues à e Moraes; do qu0, para constar, fiz 
estr! termo - Eu, .Joaquim l\1ar,·os Xavier da 
Silva Pereira, escrivão, qu·· o es<·revi. 

Conchsos, com vista.-Julgo por sentPnga o 
addu zido na peti<;ão de fi., à vista d::~. prova 
dada, par:t qne pr11duza rodos os etfei-tos l<'g-:<e!'; 
pagas as custas pelo justificante, entreg-ando
se-Ih~ esta. CuYabá. 2i de DP.zembro de 18$4. 
-A,itonio A.u.gusto Rodrigttes de Moraes. 

Publica~.ão. - Aos 29 dias do mez de De
zembro de 1884, nesta. cidade dP. Cuynbá., 
(lffi mPu eartorio, faço publica a sentença retro 
do Sr . .iuiz dr' direito intl'rino Dr. Antonio Au
gusto Rodrigu~>s de Mora('S; do que para con
star fiz ~>StiC' tr'r!uO. Eu Joaquim Marcos da Sil\'a. 
N'0lr~. e;;cnvão tlue o rscrev1. 

Ct'rt.ifico ter intimado o Dr. promotor publico 
,la comarca, w:1 ·or João Ma.l'ia dA Souz:•. por 
todo cont··úJo da sentença retro; r· mo o que 
ficou br' m scÍr'ntc e dou fé. CuyaM, :JO dt> D~~ 
Z~'mbro de 188-1.-0 rscr:vão, Joaquim},:[ a;·cos 
da Silva Pe;·cira. 

Entrega.-E no m~'smo dia., mez e a.nno supra. 
declarados ew m0u cartorio, faço entr1' g-a dr~stcs 
a::tos ao jnsti.fi.cantc Dt. Jos1:' Maria M~~tdlo, do 
qu(' para constar fiz 0. t0. tr' rmo. Eu, Joaquim 
l\Iarcos da Silva P~'reira,Pscrivfio '!U~' o escl'!Wi. 

: :' l 1b d 1884.-0 escrivão 
Silua Pe1·ei;·a. 

Doc. n. 11..-Ulm. Sr. Dr. juiz de direito. 
le 

da eleição, p1·ecisa que V. S. se dig-ne de or
den:u· MS tabelliães desta cidade que certi.fi.
'fuem si nos livros de notas de seus cartorios 
01 t•eg-Jstra a a acta c a npur:: ção a que se' lZ 

ter procedido u :1,a junta apuradora presidida 
pelo Dr. Alfredo .Jo.;;é Vieit·ft no dia 21 do cor
rente mez . E por ser dr! justiça o suwlicante. 
-Pc.:h dcfer·imentoJ.-E. R. M.-Cuyabà, 27 
de Dezembro J.e 1884. 

Certifiqne-se .-C~;yaba, 27 de Dezembro de 
-!S84.-Rodrigues de J.l:l omes . 

J ta.qnim Marcos da Silva Pereir::'l,, i 0 t:~ bel-·- . . .. 

Dezembro proximo findo, o cxerciCtO do 
:2o c ::;o cartorios desta capital, por impe
dirnento dos res;:ectivos scrv,•utuarios, não fui 
chamado p::tra. fazer n. transcripçiio da aeta 
da a.puraçito a tt ue se refere o p· ~ ticionario, ~m 
nenhum dos livros de notas existentes em meu 
poder. O ref•ritlo é vol'd~t !e e tlou fé .-Cuyabà, 
:3 de Janen·o de 1885.-Eu, Joaquim Marco~ da. 
Silv:.t Pet'l! ir:t. i<> tabelliãu que a escrevi e a-. 
sig-no. -J oaqui111 .!.lll.!rcos da S i I v a Pe1·ei,·aa 

Doc. n. IZ.-Tr:tl:l:ldo de uns autos rle in
querito policial procedido, a requerimento uo 
promotor publico àa comarc:t m~jor João 
l\laria de Souza, pela d~'legacia da pulicia •.lo 
te:-tno da capital, sobre o facto de snbtraç2lo 

- . .- ~ 

~ da subclelegacin. do districto da Chapada, 
como abai:s:o se declaru.. 

.Mil oitocentos oitenta e quatro. -Deleg-acia 
de policia do t1~rmo da capital. Inquerito poli
cial procedido a req u·~rim .. nto do prom:~tor 
publico da. comarca, ma;or João Maria de Souza, 
sobre o fact;n da subtracção do livro de notas do 
pod 1~r do escrivão de paz e da subdebgacia. do 
dtstri~to da Chaparta. O am:1.nu~~nse, servindo 
de escrivão. P •iv o(U> . Anno do nascimento de 
Nosso Sr;nhor Jeo;;us Christo de 1874, aos 23 dias 
do mez de Dezembro do dito anno, nesta cidade 
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de CuyQ.bà e secretaria da policia, por parte do 
mei"Íii-:si mo del·•gauo dO\ paliei<~. do termo de::;ta. 
capital capitão José Gomes da Silva. me foi r.ln
tregne :l petiçã~• firmada pelo promotor publieo 
da comarca, major Jo:1o Maria de Souza, tr;1zendo 
como documento n. 961 dôpe1·~odi<.:o . .r~ Sitttaçt"io, 

do-se em prim~iro loga1· o refer!:lo e;;c:·ivão 
a:fim de prestat· os ne~e;;sai"ioo; e~cb I'P.ci
mentos, media.nt·~ os qua.es se poss<l che!!ar ao 
conhecimento da V<" rda le. -Neste;i termos.
Pede a V. S. defwir!lento.-E. R. 111.-Cuyabà, 
22 de Dezembro de 18ê4 .-.lo·7o M a.1·ia (lc 
Sou;;a.-Despacho.-Ao Sr. delegado de poli
cia .-C11yabà, 23 df\ Dezembro de i884.-0li
veim PiittrJ.-. -.tL-Faça-se a n?titicação com-

-para tomar·sP. o depoimento req11erido -Cuya.bâ., 
23 d"l D.<>zembro de 1884.-Gomes da Silva.
Doeumento.-Cilrtifico e dou fé que a acta da 
c etçli:o proce 1 a ne:-ta paroc 1a, no 1a •l o 
correare mez, para. deputado geral, foi por mirn 
regiRt!'ada. no livro d·?\ not<J.s do meu carto1·io, 
sendo o mesmo registro feito com to la a lega~ 
lidade e as;;ignado pelo Sr. 1° juiz de p'lz pre
sidentn da me~a el0itor!ll e por to los os outros 
membros destn .• Certifico mais que hoje. pelas 
2 ltol':lS da tarde. em meu cartorio me foi to
m~do o li\'1'0 de-notas em r1ue e;;w.va feito o 
registJ·o arima referido pelos Srs. capít:!o Fi
dencio Leit·1 de Proença. tenonte Barbosa e :ti
feres Manoel José Moreira da Silva. o~ qun.e~, 
estando ~l.l'mados. fi,eram p:1ro. mim força in
vencivr·l.-0 refe:·ido ó verdade.-Freguezia 
de SanfAtlna da Chapad:t. a de Dezembro de 
1884.-0 oscriv:Io de paz e da snbdelegacia.
Ant onio C1 riUo de .-lrau 'o.-Certidão.-8er-
tifico q ,:e, ern virtude do despacho proferido na 
petição r :>tro, exrediu-se carta. de notifi.~ação 
ao escrivão de p lZ e da subdetcg-acia to dis
tricto da Chapada , Antonio Cyl'illo de Arlujo. 
de,.igna.ndo-se-lhe as i2 horas do dia 10 d~ Ja
neiro entrante para presta::' o sen depoimento 
na forma requerid::t p·~lo promotor publico da 
coma rca..-0 refArido é verdade e dQu fé.
Cuy:lbá. 27 de Dezembro de 1884.-0 ama
nuAnse, servindo de escrivão, Pedro Fe,·nctn
de.~ PóVOf7.S. - lllformnção. - Meritissimo de
lega do de policià.-Tenho a honr<~. de infot·mar 

a V. S. que ter.tdo sido notific<•do pc,r carta o 
e~crivão d!! paz e da suiJd,·legacia do di-;tricto 
da Chapada, Antonio Cyt·illo de :\.rauj..J, p ira. 
comp 'rüCCJ" ue;;t•: ju:zo ante- !1ontem, 10 do 
corrente, afim de flt"estat· (I :-;eu de1Joimento 
na. fôrma rer1uerida p·Jlo promotor publico da . . - . .. . -

fórma det=~rmina. i.a. no menci..on·,1.do desp~~cho 
supra. O reCerulo é ve1· iad·~ e dou f,~.-Cuya
b:i, 2:3 de Jan1úro de 1885.-0 amauu0nse, s~r
vindo de escrivão. Pedro F enta .• des Púcoc(s. 
-c~~rtid,1o. -Certifico q ur1 tendo-se e~p~dido 
ma.nd•1do na. forma. do u~"};)a.cb.o retro, m 'rcan
do-s~' o di,! de h1•je para o comp;wecimento e 
inquirição do e,cri vão de paz e da subde
leg~cia do districto d~1 Ch.:tpada.. Antonio 

A' 

a mesma inqmr1 çao visto nllo ter compa
recido o notífic,do e nem o offidal de jus:iça. 
O referido é verdade e dou f·S. Cuyabá, 2:~ de 
ane11"0 e K o.- amanuense, serv1nc o e 

escr :vão, Pcdm Fw·na;triex Povoas.-Juntada 
Aos 30 dias do rnez de J:1neiro de 18:--15, 
ne ..: ta. cid::~de de Cuyabà e sec1·eta.ria. da p!Jlicia, 
junto a ,•ste~ autos, em virtude de ordf)m do 
meritissimo d,l"ga:lo de policia., o man•ül.do 
com a fé de citação do oflL~ial J.e justiç 1 que 
adiante se \'em ; do q ne par;l consttr b.vro o 
pres 'nte rcrmo. Eu, Ped1·o Fet·nan ies Pô•·oas, 
amanuense, sor\•indo de esci·ivão, o escrevi.
l\Ianda. to .-0 ca:1itão José Gomes da S-ilva, de
legado de policia' do t•'rmo da capi tal, na fórrna 
da lei. etc. Mando a qualquer otfici:tl de jus
tiça. deste juiz,). a quem este for a ·,resentado, 
indo pot• mim assi~nado, qu•l em sea c~tmpri
mento, vú ao logar de-nominado Barl'il., dis tricto 
da Cha ada, onde res1de ~~ mor·a Antonio Cy-
rillo de Ar lUjo, escrivão de paz e ·h s : c e e
g ·cia ,{o mesmo d;stricto, e o intime para. que 
incontinente v•~nh'• ú minha pres~n·:a, n.ftm 
de prestar o s~u depoim~õ~nto como te!' t em unha 
num inquerito policial a que se está. pro :e
dendo por e~te juizo~ e caso não o faça, o- m0s
mo official le justiça o traga debai::s:o de v3ra., 
na. íórma. da lei .afim de se achar presente ás '12 
horlls do dia. 28 do corrente, o que cumpra. 
Deleg ~cia de policia do termo da capital em 
Cuyabá, 23 de J:Jneiro de i885. En, Pe lro 
Fernandes Pàvoas, a.ma.nuense , se\'Vin.Jc de 
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cscr1vão, o escrevi.-Gomcs da Silva .-Certi
dão. -Certifico e dou fé. ue em vit·t•:de do 
ma.itdado retro, fui ao lugar denominado Bat-ra, 
di,:tricto J.a. Chapada, ontle mora o escrivão de 
paz Antonio Cyrlllo de Ara.njo, o o noL~fiquei 
por todo o contendo. do .m•}StllO m:wda~o, 

.. 
pa;: e da. subdelegacta de policia du disb·icto d:t 
Chapa ia, n:•tural d•!Sta prorinci:J. e r•)si.!ente 
1111 loga~ denominado B:lr:·a, elo mesmo distri
cto e pertenc··nle ao ter.no d sta capital.
Perguntado se é verdade que no dia :3 de De
zetubro do a.nno proxi11tO pe1sS~LdO fór <'· tom:•do 
do seu poder pelas duas horas da tat·de o Jino 
de 1111tas ele seu c•rtorio, em gue estava lança,cla 
a. acla da ,üeição a quo :e proced·n~ no dia 
. 

Legisl:ttiva. sendo esse facto pr:,tic:tdo pelo 
ca 1dã'J Fidencio Leito dr~ Proença, t·•nente 

a.rbos:1. e alferes l\lanoel José More ira da Silva 
empregan.lo-..:e p:tra. is--o m~'ios viol~' ut:os, 
re-.pondeu que não se deu o facto ··ontido 
na p•3rgu nta su 1 •r a; q un o refe1•ido livro só 
sabiu de seu cart01·io em vÍl'tllde d•• uma 
portaria e:s:pr> :ida pelo Dt·. jni;.: d(~ dü·eito desta. 
com •rca, sendo por elle respondenLe rarnet
tido ao mesmo llr. por um oi'ficial de j :•s
tiça. de nome Tib rcio Vaz l\Ior:t ·iro, conve
uicnt• 'mente envolvido em uma fnlba de pa.:;el 
e b era lo oot· todo~ os bdos, sendo certo 
que ~'m tal ' livro não se ach:l\"a bnç:td:; :\ 
~ct:1. •h eleição a. que se procedeu no dia 
i·' de Dezembro do anno pz·ox:imo pnssado. por 
isso q"e elle r•'spondnnte não fôra convidado 
para fazer 2tJUelle lan~!amento 1:ela m"sa da 
a~·:embléa ele:turai. Pe,·gtmta•io si ó verdade 

• ! '"'" • • • .. -

lhe déra uma minuta., que elle respoud0nte 
copiou, dizendo-lhe o mnsmo Sulpicio que 
nisso não havia o menor cowpromettimeuto, 
sendo, porém, certo, qu0 s··melbante facto 
não sr~ deu. como acima. :á diss<~. - P-·I·gun
t:,Jo si alc~n dessa c~>rtidão que p::ssou á . -~ . . 

r ·ira da. Silv::, e:a data. de 20 de Dezetubro 
ultimo, na. qu:tl elle t·cspolldr:nte decl:~rou não 
ser verdad ·ir o o facto de ter tomad: • do !"OU 
poder o livt·o de nol:ts do seu cai·torio em que 
~e d<:t.ia tet· --ido lançada a. acta da eleiçiio 
que trwe loga r no di:t t" d · Dezembro ultimo ; 
q•w ul'pois disLo apparPCI'U no luga:- M sua 
rcsidencia d0nomin~do Bat·ra. o eirl:1dão Joa
qnim Sulpi.eio .in Cr't'llllcira Cal•hts ~' Au
,,. !'l · ::vl(lrnira r la Silva n fizeraUl· o." o as 
si.gn .r uma decl:n':Lção em ·sentido contt·a.
rio, o isto pot· in <tancias d·• .lofio Ew.nge· 
li,..ta de Azr~v·~do e dr~ sua mãi. os '!U:l0." c;uprc-
gnr·am to< <!S ··s "~elOs pcrsuas1vo,;; aos••u ,, can
('.e. no intuito d0 ob~0rc:n 1klle r0spond•'nto 
essa dr~lal'ação, porém. a vurdar:r: é ~2 a, rrp~tc 

tomado como SP diz r, nn:n nnll" 01<tav:~. lat:çada 
ou tri1n,.cri.!Jta a acw. ch driçiiu p~z·:t :tm dq)u
tado a Assembléa Gr~nü Lt:-gislatiYa, quo so 
proced0u no r0f·rido <lia 1" dn ÜI'Z!•tub!·o. E 
como nada mais rr'Spondcu, n0m lhr:• foi pt:)rg-un
t~ldO, as~i.g·na o prrsrntc :1uto, ~rue s0udo-lhe 
lido, o acho 1 confot'llln, o qtw.l vai tambl'rn as
signado p•Jlo m" :itissimo d<'l0gaclo do P''li.cia c 
o pt·o~1ot~r pul:>lico da comurcn.;. do clu~~ tudo 

' cns0, sr·I·vindo dr' r>scrivão o ~'Scrnvi.-J,sé Go-
ml's da Silva.-Antonio Cy1·illo d".At·aujo.
João :\I:tria de Souza..-Conclusão.-E lo"·o rm 
sr>g11ida. no mesmo dia. mr~z . a.nno e lugat·. re
tro rkclarados, faço 0st0s a·• tos cone; usos ao 
mcritissuno dd·~gaco de policia, capitão .José 
Gom•'s rla Silva: do r.1ur- para constar, lasro o 
pr•'Sr>ntn t•~rmo. Eu Pr'dt·o FPrnandt:" Póvoa!", 
a ma.nu~'nsr>, Sl'rvindo dr> f'scrivã.o, o e:'cre>i.
Conclusos. -DPspach.o. -Dõ dn poi tnrnto prr'S• 
tado pelo ~'.;;crivão Antonio Cyrillo d.-• Araujo, 
:ficou Vi~rifica.da a não exisLr>ncia f!,, crimr> ·1!
gnm a aV•' l'tg"U:tl'-S•', r' PSSÍtll julgo tPr tln~ap
parr·•~ÍdO a !li ' ~'ssidad~· de pro-.:~gui'.'-S0. no in
q•t~'rito policial rr•qn .. rido p·"la pt·omotoria pu
blica na p•·tição inici:tl .:h folhas. · ' escrivão 
r0m••tt:~ e>.;;t"" autos ao meririssimo Dr. juiz lle 
dir0it0 cl<L Cflll1:trca,afi:n rlc q11r> tr' llharn (I dr•stinO 
c?nvr·ni••nt0 . . cuyabú, :30 de Janeiro 1885.-J o~J 

dG : :::"LZ e da subrlr·legacia do m''!"lllO distri·~to, Data e publ1cação . -Aos :10 dias do rnez de 
passou nn di a 3 de De:~.embro proxi tuo passad<•! I Janeiro de 1885. nesta cid:1de rlc Cnyabá e se
uma certidão na q 113l affi.rma que o livro de ereta ria de policia, rue :fiJram 0ntregu"s 8-<tes 
not .s do seu c:.wtorio rm r1ue "·sta.va fc~ito autos pelo nwt•it.i~sirno delegado de policia., 
o regi,:;tro da. :~cta da referida el•·ição, fóra com o se1J despach0 supra. que fa~o publico 
towado, mediante meios violentos, lo seu n esta rl"pn.rtição; do que para constar, lavro o 
poder, pelo capitão Fidencio Leitr) de Proen- pre,entl'>. t~rmo. Eu P·•dro Fernandes Pr'rvoas, 
ça, tt:nente Joa 1uim Fi'1~rr:oira da C:unha Bar- amanuense. serdndo de escriYão, o e.;;crevi. 
bosa e Manoel .José J.\:Iorei.ra da Silva. ~ Res- E' 0stc o fi.r>l traslado do-- autos do inquet·ito 
pondeu que ó verdade que passara uma ta.l policial proC"edido pela d•' lega.cia de policia, a 
c~r~idão á vi\·a~ ins r.:1ncias de .Jo:<quim Sul- requerimento do promotot· publi~o da comarca 
p1c1o de Cer.1ueira. C:ddas, que para esse fim I e rehtivo ao facto da subtração do livro de 
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notas do podet• do escrivão de paz e da. subdele
gacia do distl"ic to da Chapada, que aqui fica 
transcripto, sem erro, entrelinha, borrão ou 
co usa q ua duvida. faça, por ver, ler, correr e 
conferir com o proprio original ao qual me re
porto e dou fé, ne;)t:l. delegacia de policia, aos . ... . - , 

nucnse, Pedro Ftrrnaíldes Póvoas. 

Doc. n. 3. Cópia.- Juizo de dirGito da 
oomarca d l Cuyabá, HJ de Dezembro 1884. -
Illm. o Exm. Sr. -Tendo os ci iad.:l:os eleito
res, fidedignos, Eva.-isto Josetti e Carlos Au
gusto Rodrig-ues de Vasconcellos denunciado 
ycrbalmcnte a este juizo que um gl'upo de de
sord~i ros a··mad.os de cacetes e b:1camartes, 
pretende perturbar os trabalhos. da j unt~ a pu-

' nhã, 20 do corrente ás 9 horas d:1 manhã 
• de funcciona.r em uma da;; salas do Paço d:t 

a 'l"a :M ní · ; • V • . a n -
cessarin f.Jr~a, cuja presença bastará para 
evitar e prevenir qualquer clistarbio ou desa
c~to.-Deu:> Gua.rde a V. Ex.. Illm. Sr. Ge-
ne1·a • or1ano erxo o ( 1gmssrmo presiacn o 
e comroandante das armas da província. As
signado. -0 jui:r. de dire:to pt·esidente d·t jun
ta. n.pur::t.dora. Antonio Augl1sto Rodrigues de 

:Moraes.- Conforme o eecretario, Jose JI lt
gno da Silva Pc;·eim. 

N. 252.- Secretaria da. Policia da nrovincin. 
de Mato Gro;;so em Cuyab:i, 22 de Dezembro 
de 188-L 

verb:tl de V. Ex. para no a1a 20 do corrente, 
dia em q a e t0ve a reunião d:L junta apuradora 
no Paço da Camara Municipal, wma1· provi-

encu·.s em or em a não at·-se qua qner Is
tut·bio ou desg,calo, c:mforme fora ::\. V. Ex. 
requisit::~.do pelo DL'. jui.z de direito pre;idente 
da mesma junta, cabe-me, dando contas do 
resultado da mesma incumbeucia, declarar :.i. 
V. Ex. qué durante todo o processo tia apu
ração nfl.o ::;e deu facto algum que alterasse a 
ordem publica. 

Deu<: guarde a. V. Ex .-lllm. e Exm. Sr. 
generd Flori<tno Peb:oto, dignissimo presi
dente d:1. provincia.- O chefe de policia inte
rino, E'n'!.i!i.ano .Angelu de Oti-oeira Pi:?to. 

Conforme.- O ~hefe de secção, J asd Au
gusto Duarte. 

Cópia.- Delegacia da policia do termo da 
ca ita.l em Cu abá, i3 de Dezembro de 188J . -
lllm. St'.-Tenho a onra de passar ús mãos 
deV. S. o incluso i nquerito policial á que, em 
-virtude de dete rminação da presidcncia da 
provi ncia, procedi . do ordem dessa. chefatura, 
na freguc:da da Chapada~ de onde acabo de 
regressar, sobre o facto da aggressão praticada 
por dous individuas desconhecidos á mesa 
eleitoral respectiva, por occasião da eleição 
alli havida a i" do corrente mez. Empreguei 
todos os esforços ao me alcance para. descobrir 
os ~utores de semelhante a.ttentado, infeliz
mente, porem, nada pude conseguir, visto 

v. r.-69 

como, ouvidos os eleitores e mais pessoas re
sidente'i; na fr·e;uezia, de seus depoimentos· 
corno verá V. S., não resulta sequer a·o menos' 
o ;IDais ligeiro indicio contra quem ~ u~r. qu~ 
seJa. Deus guarde a V. S. -Illm. Sr. Emll1anci 
·~n:gel_o de. Oliveira ~in~o, digno chefe de por 

agg-ressiio feita por dous indi-viduos desconhe
cidos á mesa eleitoral no dia 1<J do corrente na 
igreja matri:;: desta freguezia. O amannense 
Povoas. Anno do n:1scimento do Nosso Senhor 
Jesus Christo lie 1884:, aos 8 dias do mez de 
Dezembro do dito anno, ne~to. freguezia de 
Sant'Anna da. Chapa la, pertencente ::to termo 
da. capibl, autuo o officio despachad::> com dous 
documentos anne:ws ; do que para constar, 

J • 

Póvoas, amanuense da secretaria da policin., 
servindo de escrivão o escreYi e dou fé . 

província de 1'bte>- Grosso em Cuyabá , 
5 de De:t.embro de 1884. - lllm. Sr. -

Tornando-se n-:cos:<a.ria a sua presenç~~ na 
fr2guezia ·da Chapada afim de abt'll' a 1 um 
rig-m·oso inq_u-::)ri to policial sob L· e os pontos 
constantes d:~. parte, junta por copi::~., ::tO 
officio d:t presidoncia da provincia que, em 
original tr:msmitlo-lhe, sirYJ.-se V. S. trans
port:lr-se, sem perda de tempo, para aquella 
freguezia dando-m0, no seu reg-r,:sso, contas 
minuciosas de tudo q nanto alli houvct• pt·a
ticado para. a descoberta rla VP-rdade. 

Para acompanhar-lhe e servir de escrivão 
naque c ra Ja 10, es1gne1 o :1manuense m
terino d0sta repat·tição t ('mente Peàro Fer
nandes Povoas. 

s u z , ' i --~i~ 
dedicação pelo SGt·viço publico, espero o me
lhor exito possivd desta impo1•tante diligencia. 
Deus guarde a V, S.- Illm. Sr . capitão José 
Gomes da. SiLva, delegado de polici-1. do ter
mo desta capital. O chef~ do policia inte
rino.- E 1niliano A. ele Oliveira P into. 

A. Notifioue-se as iestcmunh:Js tenente 
Miguel Teix~eira da Costa, alferes Jose Ber
nardo da Silva, professor Affonso Sergio de 
Moura e !\Jattos, D. nhria Boneclicta da Siha 
e D. Maria da. Conceição e Silva, para no 
dia. c hora gue o escrivão designar, te~ lu
gar a inquirição das mesmas. Fregue:r.1a. d:l. 
Chapada, 8 de Dezembro de 1884.- Gom,es 
da Sil'IJa. 

. . 
mente as testemunhas const::l.ntes do despacho 
retro, para compu.recerem am,tnhã :i.s dez 
horas do dia neste juizo afi.m de pc-astarem 
seus depoi~entos ; do que ficaram scientes e 
dou fc. Freguezia. de Sant'An.na da Chapada~ 
8 de Dezembro de 1884.- O am~nuense, Pe
dJ'o Fé1·nandes Pouoas . 

N. 102.-· 2a Secçi!o. Palacio do governo 
da provincia de :Mato Grosso. - Cuyabá, 
em 5 de Dezembro de 1884. - Remetto 
a V me. , na inclusa copia, o officio que 
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dirigiu-m~ o officia.l commandante do dcst:l
camento da Chapad:l, referindo-me as occur
rencias que a.lli se dr>ram por o~ca.sião_da elei
ção do dia 1 o üo corrente, e, á vista _da g1·a vi
dada dellas, determino-lhe que faça :,;eguir 
ara a uelb fron-uezia o deleg-a.lo de •olicia, 

afim de proced.Jr :'t rigorosa investigação os 
factos. d•1 modo a se tlPscobrirem o;; autores de 
~emelhanto att•}tllarlo.-Deus guarde~ Ym:-

o;·1a ,, 
terino. 

Cópi:~.. -Q!l':-rtel do d:'stacamento ela fregue
zia Ja Chapada, 1" de D.!zembro de '188-l . 
Illm. e Exm. Sr . .....:.. Cumpre-1üe participai" a 
V. E::t. que, ten lo tido ord·~m para vir a esta 
freg-ue:r.ia, snlJstitutir no commando do desta
camento o Sr. alferes Francisco Jo.:é do Couto, 
aqui cheguei hont··m à..; 6 hor;:~.s da tarde, n 
que dep .. ,is d~: me =-:o r ent~·eg-ue o mesmo com-

' " 

na igr<>Ja, onde a m·csma tinha lug::r dous in
diáduos desconhecidos, que :1pproxima.ndo-se 
do sorpresa da. mesa eleitoral, apoderaram-se 
dos livros e mais papeis que sobre a mesma se 
achavam e os inutilisaram rasgando-os, c em 
seo-uida sahiram correndo com a ve1ucidade 
com que :1 1 penetraram, sem que 
pos~i,•el serem alcançado;; nem peloi; 
sarios que sahit·am todo=-: ao seu en~~ulço •. nelJl 

,. 
< n 

prestesa pai"a o mesmo ftm. Que de pois c.iesto 
iuci lente, voltaram ~1. igreja os ditos m•;.•arios 
e puzeram--e em cons!llta sobre o que deviam 
proceder e resolveram it•em as suas casas ar
marem-se, e de volta :i igrPja, já armados de 
espingat·das de dou;; canos, rewolv~re;; e facas. 
a.;:;sentaram-.:r~ novamente à mrs:t, e fazendo um 
quaderno de papel. n~lle e;;creve ram seus 
nomes, dizendo que assim fic,wa legalmente . . - . . , 

cidade no g,•zo da licenc;a.que teve pa1·a ir votar passaram a proceler á nova eleição que ter-
como eleitor des.-:. p~uochi:\, conforme pediu. winot1-se de uma para duas hora;; da tarde, 

meu de,- r )artici ar tambem a V. Ex. tetHlo a :t ct<.\ res ecti\'a sido lavrada na cnsa do 
que hoje te\·e logat· a elf• iç:1o dest:l freguezh ,-ecre~ario da mesa o cidadão .Joalruun u p1c1o 
ás 9 horas mais on m··nos e que d -pois da vo- 1 de Cerqueira Calda.:, bem como os d·"mais p~
tação enlr:! t•an~ di sfarçadamente _ dous in di\- ~- peis refe t·entes aos _indicados t:a.ball:os ~lct~ 

uos ··ECc•n l•·c: os, u~arrarn.m 1v . a . 0 

papeisJ.a eleição c1ne est:\\':tm em cima da mesa. P 'r alguem quem eram aqncllcs dous indi
e sahir:tm correndo, rasgando os me~mos livros viduos r1ue penetrar~m na igr.j:-~. r! perturbaram 
e papeis. Os homl'ns qu'~ e::taYam na igreja os trabalhos eleitoraes, respondeu qul'l não 
lenmlat•tun-se e segu iram at•) a por·ta da ig-1·eja ~:abe e nom ouvio dizer e flue nem os propt•ios 
persegulDdo, j)·•róm, n:1o o~ nlcançaram, e vol- moradores d .. sta froguezi':l. os conh,.·cer:11n. Per
tando, puzr;ram-se em consult:'. sobre o que guntado se os dttos desconhecidos cst~w~m ar
d~viam faze:-. e resoln'l'<ltn ir em casn, arma- mados e no caso affirm:üivo que a.rm:ts tt·a:r.in.m 
ram-se, o que fizer:1m vol::tndo logo depois com elles, respondf.l tt que n:'lo os vin armado:;. 
espingarJas de tlou;: cano;: e outras arma~,assen- . Perguntndo onde se achava a fGrça sob seu 
to:ram-se na mesa e th•poi. d-: coser umas pr.uct~s I comm,mdo na oceü!Úão em qui'\ teve logar 
de folhas do p:tp"l, fazendo a<::sim um cadet·no, a(1uelle acontecimento , responde:: qn l'\ no 
nelle oscreYnram seus nomes d:z0ndo que a~sim quartel e a pouc:~. d1stancia da igreja, logar 

· ' · - se acb:-~.va ara na 
era fa •.· nlt:~do pm· lei. e logo -depois pas~ram :1. qualidade de commandante do dest:1camcnto, 
proceder á nova alei<;ão que acabou de 1 p~ra acudir de prompto a. gn:..lquer rC<jUis1r;ão que 
2 horas d:t tar,l.-:!. constando-me que foram para lhe fosse feita pelo presidente da m csa que na 
casa do escrh·iio Í;t.J;Cr a act<~.. Devo mais in·_ occas1iio da violação dos livros nad!'l lhe re
formar n Y. E ::c. 'l ue ::t."sisti todas a;; occurrencias qllisitou. Perguntado por ordem de_ qt;te_:n 
acim:~ mcn<'i ona:h,. e •1 ue nenhuma novidade fez entlio seQ'uir a escolta em "ucrstgmçao 
mais oct:·ot·ren. Deus <~1\:wde a V. E::c.-Illm. dos dous desconhecidos, re~pond·~u 'iue en
e Exm. S1· _ ;..:'·' ll· ' ral Floriano Peixoto, D. 1•re- tendeu do sou dever a::sim pratiear. utua vez 
sident~ e commandante das armas, .:\ligt;el que tal proced imento im port lwa um g-rave 
Teixeira àa. Co!i tn., t··ne:lle. crime, e aind.1 a!sim foi cllo r 0spondcnle cen-

Au to de Íllt!uirição summaria. Aos 9 rlias sur:.tdo pelo secretario da m0s;l tda mten· :~ nç:'io 
do mez de n.~zemtro do an11o do N •scimento de que i>mpregou nest<:) acto em favor della, o que 
Noss'-' Senl10r Je..;us Cht·is lo d-: lSS-1., nes ta· fre- indusiu elle 1·esp:'•n·lentc a acreditat· qne tal 
guezi:'l. de Sant'Anua d:\ Chapad:t, em o consis- acontecimento fosse um plano· combina:!o pelos 
torio da re,pectivíl. nutriz, pr.!sente o meritis- mt:mbros da. mr;sma mesa. :i vista d·~ incli!l'orcn
si.mo delega~o de polich.capit:'to .José ~omes da ç_~ manifestada, _a pooto rl·e ni.io pedirem o :\u~i-

... .. e ~ " 
lic ia. preriamente J e -ign:1do para servir de 
escrivão ncsL':\ inqtF! rito. pob mesma auto
r :dadr, for:~m inr1ueridas summ:1riamente a s tes
temunb:ls como em sc~uid:~. se vê. A primeira 
testemunh:l ,;,\Iitinel Te ixeira da Costa, de 46 
annos de iolade, casado, na tural da provinc ia 
<lo c ~a:-à, resicl·nte :nesta f:·egar> zia do, Santa 
Anna d:~. Ch:tpada, temmtn do So batalhão de 
inf:tntat·ia. cornmandantc do respectivo desta
camento, lendo pr~stado juramento disse : Quo 
no dia 1° do corrente por occasiiio c:m que se 
proce:lia a el eição desta parochia penetraram 

A 2:\ testemunha Jose Bernard•) da Silva, de 
52 annos de idade. casado. natural desta pro
víncia, bvrador, ;.e~ i lente ne::;ta freguezia de 
Sant'Anna da Chapada, pet·tencent \ ao i.: ~ rruo 
da capital, tendo prestado juram l) nto d1sse : 
que a respeito Ja parte de fls. 4, que lhe f?1 
l ida, tem a declarar· o s :·)guin te : qne n:t qualt
dade de unico mesario da parcialidad·: liberal, 
por oceasião da eleição a que se procedeu 
ne~b parochia a foJo cortente, quando j á os 
trabalhos deitoraes se ach:wam principiados, 
viu entrar no r ecinto da igreja dous indivi-
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duos tr<1jando, um, calça e paletot brancos, 
o outl'o calça amat·ella e pa.letot preto, r.ste 
encostara-59 junto á cadeira em que se achava 
o juiz de p;~z, presidente da mesa, e aquelle, 
junto á parede, em frente ::l. mr~s::~., Que. finda a 
chamada. dos eleitores na occasião em uc o 
secretario da me~a.lavrava o termo re~pectivo, 
no l!vro em que const,tva a assignatura dos 
mesmo.-;, app~oximara-sc·lhe o ultimo da_quel-

' . 
já referido juiz de paz e ao mesmo secrc~tat·io, 
arrebatára das mãos deste o alluclido livro, que 
rasgâra, sahiu de curreira, acompanhado do 
outro seu companh<>iro ; sendo certo, (t ue ne;:;ta 
OCt!asião nenhuma. providencia for;t requisitada 
pelo presidente da mesa ao commanda.nte do 
destacamrmto que presente se achava, assis
tindo aos trabalhos, o que não deixou de cau
sar sorpresa a elle respo~dente, visto como 

'"' ... ' 
diante do qual tomou o mesmo command,mt~ 
A. deliberação de chegat· até ao quartel, 
e de là fa;.:er serr-ulr a. toda r .'a. ma for a em 
perseguição d·1quclles malfeitores, que infeliz
mente já. não foram por ella a.lcançaJos, no
tando-se que e~ ta providenci~ fôra em altas 

. o s cr at·t a mesa ci a-
dão Jo&.quim Sulpicio de Cerqueira Caldas, o 
que faz crer a elle respondente que turlo isto 
não pa.;;:sou de um trama por elles urdido na 
incerteza de pen. ier a victoria pelo lado da 
parcialidade que elles alli representavam, tmto 
que procuravam a todo transe viciar a eleição 
fazendo cousas contrarias á lei, como fosse 
conservar sempre a urna aberta e receber C' 

dulas sem estarem devidamente fechadas, pro-

ap!"esentar um protesto que não foi aceito 
pela m·1ioria da mesa que lhe declarou não o 

r . . . ~ 

Depois deste incidente deliberaram entre si 
dirigirem-se âs suas casas afim de se armarF>m, 
o que de facto a.cont~ ceu, voltando d:thi ha pouco 
armados uns de espingardas de dous eanos, 
outros de facas e rewolveres e então d1~ram co
meço :i nova eleição, lançando o secretario por 
esta occasit'lo na urna as cedulàs que dclla havia 
extrahido quando foi a sua c1sa a!'mar-se, e 
fizeram um q uaderno em substituição :!O livro 
que tinh:L sido 1·asgado e onde fizeram os elei
tores novamente escrever~m os s·•us nomes, 
dizendo que isto era facultado por lei. Em se
guida -passat·am a fazer a apuração, finda a 
q ualretira ram-se para a casa do secreta.rio,onde 
foram la.vr:1r :1. acta respectiva, trabalho e;;te 
que elle respondente não a~sist!u porque, des-

casa, sendo certo que só no dia seguinte, pelas 
3 horas da tarde, foi-lhe ap1·esentada aquella 
peça pelo juiz de paz , p:u-a sssignal-a, 
e isto na propria. casa delle teslemunha. 
Pel"gunt!l.do si sabe on ouviu dizer quem eram 
os dois indivíduos que penett·aram na igreja, 
respon:!ea que não sabe e nem ouviu dizer. 
Pergunt::~.Jo si os mesmos desconhecidos SQ 

achasam lltl n.ão armados na occasião qne as
saltaram a mesa. t·espondeu que com elles não 
viu arrr.a alguma· Perguntado quem eram os 
cidadãos que compunham a mesa. eleitoral, res-

pond"!u gue a mesa era composta do capitão 
João Jose do Couto, como juiz de paz presidente 
Joaquim Sulpicio de C~rqueira Calda.:-:, secre~ 
ta.rio, Antonio C:.tmillo Fern:lndes, Ignacio 
.José de Sampaio por autonornazia Ignacio Le
bre e ellc rr.s ondente como mezai'Íos 

A 3:• test~~nmnha Affonso Sergio de Moura 
c Mattos, de 34 annos de idade, ~olteiro, 
empregado public~, natural da provinc~a de 

' o 
Chapada pertencente ao ter.:::o da capital e 
t~n:lo prestado juramento disse : Que a res
peito da parte de folhas 4 que lile foi lida, o 
occorrido não passou de uma panacea, pois 
que logo ten:Jo-se di:igiJo à igreja e encon
tl'ando-se com o eleitora lo om grupo á portJ. 
principal, soube que se havia extr;iviado um 
livro pertencente aos trabalho.3, mas q11e sem 
a minima importancia e que a mesa deede esse 

e> 
armado de esping:1rda, o que logo foi por elle 
responrlcute reprovado e que portanto elles 
concorriam 1ara o nenhum e!feito dos tt·aba.lhos 
o q1 :e .em repli~~a responderam-lhe qu~ era 
pt·ecisa ~ força para resist1r a f:Jrça ~10 quP. elle 
respondente .i.ulgaado-s: insufficiente a con-

-s u 
lugar em que se a.chavão. Perguntado quem 
havia extra.\'ia.do o li.vro de qu~ se tra
ta, "t"espondeu que fOUb3 que dois indivíduos 
desconhecidos sorrateiramente n poesaram-se 
do livro q u(:) se a.cha va na extremidade da mesa 
e que o foram ra>gando pela praça, indo logo 
em seguida algumas praças, a mandado do 
commandante do destacamento, para captu
rai-o~, o que infelizme'?-te ~ão pude~an1 con-

o . o 
ou não ouviu dizer, quem 
aggressore~ ? Respon-leu 

· s · . · d nclu1u. uc ne-
nhum conhecimento tinham da identidade deste 
ou daquelle, e que portanto niio passava de uma 
trica ha bit•Jal da politica. 

A qu:Hta tec;t,:.munha D. ~Iaria Benedicta da 
Silva, de 32 annos d l idade, solteira, n~tural 
desta proYinci:t, residentG nGsta ft·eguezia de 
Sant'Annn. d L Chapada, pel"lencente ao termo 
la Ca!Jital, c tendo prestado juramento respon

deu üs perg11ntas :;;eguintes : Perguntada o que 
sabL1. ac••rca da parte de fls. 4 que lhn foi lida 1 
Respondeu qu~ . achando-se m• janelb. da ca;;a 
de s11n. r••sid•!nci~, q uc fica a pouc~1. distancia da 
i..Q"reja. matl'ir. desta ft·eguezia, oude f,·mccio
nav:i. a mesa eleitoral no dia 1 o •lo corrente. 
viu sa.hirem precipita.dnmente pela porta prin
cipal dous individues desconhecidos, trazendo 

- · r ra.~r..ava e lo()'o 
após deJle.;; uma escolta do ~estamento, q11;c par
tira do qu:1 rtcl, sabendo depois que a dlta e~
colta não os poude mais alcan\ar. Que depots 
tle;;;te acontecimento viu ainda nrn grupo de ho
mens entr•~ elles o cidadão Ig-nacio Joo;é de 
Samp~io , c·1nhecido por Ignacio ~Lebre, s~hirem 
da. igr~j:\ e dirigirem-se parJ. sua.s casas, . de 
onde voltaram, logo dcrois, arma.Jo.;; de espm
r..ardas p:wa a mesma igreja, ond·~ constou-lhe 
~ue procederam a. 11ma nova eleição, S0t'vin
do-se para isso de Hm caderno em sabstituiçã~ 
do livro que fera rasgado. Perguntada Sl 
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forme, do qu0. tudo dou fé. Eu, Pedro Fernandes 
Povoas, amanuensc da. secretaria da poEcia. 
servindo de escrivão, o escrevi e assigno.-Jose 
Gomes da Silva, Jiiguel Teixein::. da Costa, 
.Jose Bernardo da Sil.,;a, Affonso Seí·gio de 
Jloura Mattos, J[((í·ia. Benedicta da Sil~"a, 
1\I cwia da C onceiçtto e Sil'Da e Ped'"l·o Fci·;wn
des Po?Joas. 

Conclusão.-E logo em seguida, no mesmo 

dro Fernandes Povoas, amanuense, servindo de 
escrivão o escrevi. 

Conclusos. 
Officie-se ao subdelegado de policia do dis

tricto João Evangelista de Azevedo, para, com 
seu escrivão Antonio Cyrillo de Araujo, com
parecer neste juizo com toda brevid;:de, 
afim de prestarem esclarecimentos sobre. o facto 
àe que se trata. Freguezia da Chapada, 9 de 
Dezembro de 1.884.-.Tose Gome.~ da Silva. 

Data. Aos 9 dias do mez de Dezembro de 
1884, nesta. fregueúa da Chap~da, e consisto
rio da igreja matriz, me foram entregues estes 
autos pelo meretissimo delegado de policia, 
com o seu despacho supra; do que faço este 
termo. Eu, Pedro Fernandes Póvoas, ama-
nuense servm o e escnvao o escrev1. 

Certidão. Certifico que,em obediencia ao des
pacho aupra, officiou-se ao subdelegado de po
licia. deste districto João Evangelista de Aze
vedo e ao escrivão de paz Antonio Cyrillo de 
Araujo, na fórma do mesmo despacho, do que 
ncaram bem scientes. O referido é verdade e 
dou fé. Freguezia da Chapada, 9 de Dezembro 
de i884.- O amanuense, servindo de escrivão, 
P edro Funandes Póvoas . 

Continuação do acto de inquirição summaria. 
Ao! 11 dias do mez de Dezembro de 1884, nesta 

freguezia de Sant'Anna da. Chapada, perten
cente ao termo da t::apital, em o consis~orio da 
igreja matriz, presente o meritissimo delegado 
de policia capitão Jo,:;é Gómes da Silvu., comigo 
a.manuense da secretaria da policia. servindo 
de escriv:1o , abaixo décla:ado , pe~a n:e~ma 

1 r s 
as testemunhas deste 
gu.;da se vê : 

os seus membros para suas casas e arm~rem-se. 
como de facto o fizeram, para procederem à 
nova eleição. Respondeu mais que os trabalhos 
fot·am feitos na igreja á ex.cepção. porém, da 
acta que fôra laYrada em casa do :-;ecrctario e 
isto por j i ser tarde. E para constar. faço este 
termo que a. mesma a.utorid:.l.de a.ssignou com a 
testemunha, depois de lhe ser lido e o achar 
conforme, do que tudo dou fó. ~u, Pedro _F:r-

o escrevi. - Jose Comes da Silva. -João 
Evangelista d'Az-evedo. 

A setima testemunha Antonio C rillo de 
ArauJO, de Vlnte e ous annos e 1dade, ma1s 
ou menos, solteiro, escrivão de paz e natural 
desta provincia e morador nesta freguezia, 
tendo presbdo juramento disse: Que a respeito 
da parte de fls. quatro, que lhe foi lida., tinha 
a declarar o seguinte: Que na. eleição a que se 
procedeu nesta parochia no dia 1° do corrente, 
depois da chamada dos eleitores e antes que se 
procedesse ã. apuração, penetraram na igreja. dois 
in di viduos desconhecidos,desarmados, e, peg-ando 
com toda a calma no livro, sahiram com elle da 
igreja e deitaram a correr, rasgando o mesmo 
livro e mais papeis: que dP.pois disto tomaram 
os mesarios a. deliberação de irem ás suas 
cas::.s armar-se. de onde voltando armados com 
e~pmgardas e outros instrumentos trataram de 

r á. no a elei ão fazendo ara isso um 
caderuo para a assignatnra dos eleitores, em 
sub;;:tituição do livro que havia sido ru:::gado 
pelos já citados desconhecidos. Disse mais que 
sabe que os trabalhos eleitoraes não foram 
ultimados na igreja, mas sim na casa do 
secretario da mesa, onde foi lavrada a acta 
respectiva. Perguntado si sabia, ou si ao menos 
ouviu dizel", quem eram aquelles desconhecidos~ 
Respondeu que não sabe e nen:: ouviu dizer por 
pessoa. alguma. E para constar mandou o mere~ 
tissi.mo delGgado de policia lavrar o presente 
auto, que assignou com a tesmunha, depois de 
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lhe ser lido e achar conforme. do que tudo dou 
fé. Eu, Pedro Fernandes Póvoas, escrivão, o 
escrevi. -Jose Gomes ela Silva.-.Antonio Cy
rillo de .A.1·mtjo. 

Conclusão.- E logo em segnida. no mesmo 
dia mez a.nno e lorrar declarad no u 
retro, faço estes autos <'Onclusos ao meretissimo 
delegado de polic1a capitão José Gomes da 
Silva. do que ln.vro o presente aut.o. Eu. Pedro 

n ov as, amanuenso, o cscrev1. 
Conclusos. 

No~ifique-sc· a Pedro Moreira dll. Silva e a 
Joaquim Sulpicio de Cerqu0iro. Caldas que me 
consts. haverem chegado a est& freguezia, para 
depor hoje mesmo. Chapada, 11 de Dezembro 
de 1834.-Gomes da Silva. · 

Data. -Aos 11 dias do mez de Dezembro de 
1884. uestn. freg-uezia da Chapada} me foram 
entren-ues estes autos el0 delerrado de olicia 
com o seu dt>spacho supra. do que fiz este 
termo. Eu, Pedro Fernandes Pôvoas, ama
nuens~, :ervindo ~e escrivão. o ~screvi. 

~ I . 
cho supra, foram notificadcs Pedro l\Ioreira da 
Silv-a e Joaquim Sulpicio. de· Cerqueir<:. Cal-,.. 
ferido é verdad13 e dou fé. Freguezia da Cha
pada, 11 de Dezembro d~ 1884.-0 amanuense, 
servindo d~' escrivão, Ped?·o Fentando Pu
voas. 

E logo em seguida no mesmo dia, mez anno 
e log~r supra declarados, presente o meritis
simo delegado de policia capitão José Gomes 
da Silva. pela mesma autoridade foram sum
~arian;tente inq u~ridas as t;stemunhas deste 

dia na Igreja matriz destct freguezia,., dous in
dividuos desconhecidos aggrediram a mesa res
pectiva, subtrahindo um livro relativo aos 
trabalhos eleitoraes, respondeu que sabe q uc 
não só subtrahiram um. livro, como que o ras
garam. Perguntado si conhecia, ou constou-

e, quem eram esses ous lD lVH uos, respon
<.leu que não conhecia c que, até ao presente, 
não ~he consta que alguem o sai_b~ nes_ta fre-

o 
relação ao acontecimento de quo se trata , 
respondeu que nada mais, a não ser o facto 
de ter estado o mesa.t·io Ignacio José de Sam
paio, durante os trabalhos el~itora.es e depois 
da i;Ubtração do hvro, já citado~ arruado de 
uma espingarda de dous canos. E, para cons
tar, mandou o meritissimo delegado de poli
cia lavrar o presente auto. que assignou com 
a testemunha, depois de lhe ~er lido e achar 

·-
nandes Povoas, amanuense. servindo de es
crivão. o escrevi.- José Gome~ ela Silwt.
Pecl1·o M ()rP.i1·a ela SiLv((. 

onc usao .- • ogo em segUl a no mesmo 
dia, mcz, anno e logar r;~tro declarados, faço 
estes autos conclusos a..o meritissirr:o delegado . 
par~ ... constm· faço este te1·mo. Eu, !?edro Fer
nandes Povoas, amanuense o escrevi. 

Conclusos. · 
Do presente mquerito se evidencia, que no 

dia 1 o do corrente, por occasião da eleição 
:;t que so procedeu nesta freguezia para depu
tado geral pelo 1° circulo eleitoral, quando j:i 
os trabalhos se achavam ini.c1ados, comp~re
ceram dous individuos desconhecidos que, ap-. . 
livros relativos aos mesmos trabalhos, e.fugindo 

A Sa. testemunha Joaq uiro Sulpicio de Cer- precipitadamente, foram rasgando pelo . ca
queira Caldas, de 32 ann~s d_e idade, casado, minha, não dando tempo a serem reconhec1dos 

• · ' - e capturacos pe a eaco ta que. a manca.co o 
ta ft·eguezia, tendo prestado juramento res- official commandante do destacamento da 1oca-
pondeu as perguntas seguintes : lidade, sahira do quartel em perseguição dos 

Perguntado si com effeito, no dia i 0 do cor- mesmos, visto não ter o presidente resp!"ctivo 
rente por occasião em que se procédia a elei- solicitado tal medida, apezar de se a.ch~r o re
ção desta parochia, penetraram no recinto da ferido official no interior da igreja para satis
igreja dois 1ndividuos desconhecidos e pertu- fazer qualquer requisição que lhe fosse feita. 
barain. os trabalho.-; eleitoraes 1 Respondeu que Pelas declarações de quasi todas as testemunhas, 
sim; traçoeiramente, roubando um delles de ambos os credos politicos, que depuzeram 
um dos livroa relativos ao processo eleitoral. neste inquerito, ficou ainda exuberantemente 
Perguntado quaes as providencias tomadas prov,1do que os membros da mesa, depois da
pela mesa em relação a este facto 1 Respon- quelle incidente. retiraram-se da igreja c 
deu que nenhuma, quanto i cri:ninalidade foram a suas casas, onde se armaram, voltando 
dos delinquentes. limitando-se ella a sub- depois para procederem :i nov?- eleição, á qual 
stituir legalmente o dito livro roubado. E àeram começo, tendo antes fe1to um cadern1) 
para constn.t· mandou o meritissimo delega~o para substituir 0 livro subtrahido e onde os 

. de policia lavrar o presente a~to, que ass1- eleitores assignaram . ela segunda vez os seus 
l:o - .. , nomes. F1cou a1n a ma1s provac o c1ue os tra
liào e achar conforme ; do que tudo dou fé· balhos não foram ultimados na igreja, mas s~m 
Eu, Pedro Fernandes Povoas. amanuense, o na casa do secretario da mesa, cidadão JoaqUlm 
escrevi . -J osd Gomes da Si.l'lia.- Joaquim Sulpicio de Serqueira Cah~as, que ahi.lavrou .a 
Sulpicio ele Cetqueira Caldas. competente acta. Poder1am ser ouv1das m:.us 

A 9:1. testemunha Pedro Moreira da Silva, de outras testemunhas. si não fosse morarem. 
34 annos de idade. casado, lavrador e carpin- muitas dellas a grandes distancia~ da séde da 
teiro, natur~l desta provincia e morador nesta frognezia, tendo-se por tal motivo ouvido só ás 
fr~guezia, tendo prestado juramento respon- que dentro da mesma se achavam e algumas das 
deu ás perguntas seguintes : que moram em menor distancia (seis leguas). 

P erguntado si sabia que no dia i 0 do cor- O Sr. escrivão faça a· remessa destes autos ao 
rente, por occasião da eleição a que se proce- meritissimo Sr. chefe de polici.a .i.nterino, 1\ara, 
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por seu intermedio, terem o d<?stino conve
niente. Chapada, H de Dezembro de 1884.
Jose Gomes da Silva. 

Dat:t ,:_"\.os i1 dias do mez de Dezembro de 
1884, nesta freguezia da Chapada. e consistorio 
da i~reja m::triz, me foram entregues est<:s 
autos pe o ment1ss1mo da ega o e po tc1a, 
com o seu despacho su)>ra.; do que f:~c,~o e:;;te 
termo. Eu, : Ped:·o Fer_nandes Pov~as, ama-

' ' 
Reme=-sa.-E no mesmo dia, mez, anno e 

loga.r supt·a declarados, faço remessa destes 
autos ao meritissimo chefe de policia interino, 
cidadão Emiliano Angelo de OliYeira Pinto ; 
do que para constar faço <?ste termo.-Eu, Pe
dro Fernancles Pov-oas. amanuen.se, servindo de 
esc rh·::io, o escre\'i. -Remettidos.- Conforme o 
originaL-O chefe de sec\.ão, J o~d Augii.sto 
Dua.;·te. 

irrefra.g-}1. v eis. 
Lutei com o partido contrario e com o go

verno. arubos armados e municiados ara. uma 
verdadeira campanha . 

A pr:zar d'isso, a noticia de que as fraudes 
t.J.mbr•w ser\-em em certos apr>rtos eontribuiu 
para que os amigo;; do meu honrado competidor 
o exposessem á ingrata larefa de po1·tador de 
um diploma nullo e defensor de urna. eleição 
falsa. 

Conto que a honrada commissão me fará. a 
deYida. justiça, reconhecendo a legit1 midade do 
meu direito eomo deputado elo iu districto da 
provmcta e ato rosso. 

Rio de Janeii'O, 8 de :l\Iarço-de 1885.-Barüo 
de Diamailtino. -

Doct~mentos offereciclos pelo Bm·ão de 
Dia ma nt Üto _ 

Doc. n. 20 Protesto.- Trazen~lo o n. 213 da 
i>ro'Vi iiCia a e Jf ato G;·osso de Doming-o 28 do 
corrente. o edital da junta. apuradora. dos votos 
para um deputado a a;:;sembléa g•!rallegi,;lativa, 
por est·~ i" districto eleitoral, presidiJn pelo Dt·. 
juiz substituto Antt·nio :\ugnsto Rodrigues de 
Morn.es.-edital que vem a~signado pelos juizes 
de paz da pat·ochia de 2.'\ ossa Senhora do Li \' ra
mento, l'api : ã·~s Felippe Cal'los :\ntunes, Joa
quim Ag-ostinho Cun·o e Delfino Augusto de 
Figueiredo~ . como me::;at·ios- : é nosso d~ver 
protestar cotltt·a essas assignaturas, e o fa-
remo :. :lr am~r a verdade, declarando c ue a 

1la. apuração s~ fez no dia 20,sou a presidenc;a 
do di lo Dr. juiz substituto, por Ulna junta 
em q11c t•.mamos parte como juiz d1J paz das 
parochiâs da Sé e de Pedro 11, dc:·sta ca.pit::\1, 
substituindo os presidr}nte;;; da~ dill~ ! rellt !•s m·:
~qs eleit.ot·nes: o que a-:signamos vencidos na. 
acta respectiv=t, p •los fundamentos de qne, não 
só o jni z pr~>sidente era. incompetente, por achar. 
se na. jurisdicção plena do cargo o jtliz de di
reito proprietnrio, Dr. Alfl'r?do José Vi e· ra, e o mo 
por se1· notoriamente sabido que os oito votos 
que ~c contaram ao Dr. Jose .Maria Metello, da 

parochta de Santo Antonio do Rio-Abai:s:o, pro
vinham de uma eleição f:1lsa; e assigná.mos ven
cidos, não obstante acharmos-nos em maioria, 
porqne o mesmo Dr. Juiz substituto, nã
ad.miltia d!scu!';são e nem submettia a apreciao 
ção d~ mesa as recbma.ções. tendentes ao es-

a ver a e sa 1 a e no or1a, re
solvendo tudo por si só, e até regeitando o pro
testo dos eleitores. 

e~s:~; junta, pois, em que tomámos parte, 
como membros, não funcciona1·am os alludidos 
juizes de paz ua pa.rochia de Nossa Senhora do 
Livramento. · 

Apparecendo,port:tnto, o edital a. que no.:. re
ferimos, é claro que se fez uma nova apura
ção ?Or outt·a junta em qu1~ tomar:)m parte os 2o 
e 3° juizes de paz d:• parochia da Sé, desem
bnga.tior Firmo Josó de Ma.tto.:. e tenente 
Faustino Corrêa da Costa., que comnosco func-

José Joa.~uim Graciano de Pinna, •!o juiz de 
pa.z, me sano. 

Egydio da Silva Prado, 2o juiz de p9z da pa
rochla d~ Pedro 11, mesario. 

Jo:to Josó d:~s .Neves, 3° juiz de pa.z da pa
rochia. de Pedro II, mesario. 

da parochia de Pedro li, mesario. 
0 juiz de paz 

Re~onheço as firmas supra serem as proprias 
do c~ litào Jos · Joa ui · . · -
nente Egydio <.l:l. Silva Prado, João Jcse das 
Ne,•es e Antonio Pinto ele Figueiredo. Ore
ferido é verdade e dou fé. Cuyba, 5 de Janeiro 
de 1.885. Em testemunho da verdade, o 2" ta
bellião.- ..-tntun.io JI((j·ia. da Co;;ta. · 

Doe. n. 17.- Illm. Sr. Capitão Antonio Tupi 
Ferreira Caldas. Cuyabá,29 dé Dezembro rle t 884. 
-Tendo V. S. estado dl' estado-maior no dia 
to dCI corrente, no quartel do 8° batalhão de in
f in ta ria a q u0 pertence, rogo-lhr~ '' favor de de
clarar-me no verso ,lestn, si o referi.lo batalhão 
estr:wn de pt·omptidiio e qnaes as ordens que re
cebett e tl;~das por qnem ; bem como si esteve 
ta.mbem de promptidão desde a manhã de 20 até 
22 do corrente, que na. manhã daq uelle dia 
segu.i ~ uma forç:>.. commandad:"L por um ca.pi tão 
.~num • a om o c ar uxos ca a praça. er
ro.itta-me V. S. fazer o uso que conv1er da sua 
rG,.posta. Sou, com estima c con~idcração.
De V. S. attcnto vcnerv.dor e amigo.-B(wão 
ele Diamantino. 

Illm. e Exm. Sr. Barão de Diamantino-
Respondendo á carta supra., decla.ro a V. l~x. 
que (•sti.vc' no dia Jo de estado-maior no quartel 
do 8° b:!lialhão de infantaria a que pertenço, re
cebendo ordens do Sr. coronel COIHmandante 
João Theodoro Pereira de ?\Jello, p:t ra conserYar 
o batalhão de prom;.Jtidão, enviando-lhe toda :.1. 
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forç·a por- elle, e pelas autoridades, requisitada 
da igreja de S. Gonçalo desta freguezia de 
Pedro li onde esteve até se terminar a votação 
da eleição que se fez na.quelle dia. 

Declaro mais qu0 o batalhão esteve tamb~?m 
de promptidao e" e o. m:1.n a o ia a e ...,, 
tudo de Dezembro corrente, tendo na manhã 
d:),q uolle dia :';e.:;uido para a cidade uma :força . ., .. . . 

capitão Tibllrcio Valeriano de Arruda, tenente5 
Antonio LeiteBastos,Miguel Teixeira da Costa e 
alferes Americo Porto Ca.rreiJ"o; cuja. fol·ça 'esta
va mun i~iada com 50 cartu:s:os e~ balla los por 
praça. Fmalmente s1~do esta m1nha reS;JOS ta 
iilh~ da verdade, como tudo eonsta ias partes do 
estado-maior,sob a rubri.cã «Occurrencia)) de 1 a 
2 e de 2t a ~2. póle V. E:s:. fazer o uso que lhe 
approuver. :Sem ~ssumpto para mais, sou. -De 

i ... r r .. • 

.ilnto,,io 1'ttpi Fen·eira Caldas. 
Reconheç.o a firma r~tro ser a propria do ca-

. - i r '1' • • . a • e . 
Cuyabá, ::í1 de Dezembro de 1884. Em teste
munha de verdade.- O 2' tabellião, Antonio 
J.1f m·ia da C t1st(! • 

. Doe. n. i. - C~rtifico e dou fé que a 
acta da eleição procedida nesta parocbia no dia 
i o do corrente mez para deputado à Ass.,m.IJlé~~ 
~eral LQgislativa foi por mim reg-istrada no 
hvro de notas do meu cartorio. sendo o mesmo 
registro feito colll toda a legaÜdade e assignado 
pelo Sr. 1' juiz do paz! presidente d;1. mesa d~i
toral e por todos os· outros membros desta. Cer
tifico mais quo hoje, pelas 2 horas da tarde, 
em meu cartorio, me foi tomado o livro de 110tas. 
em que estava feito o registr., acima referido, 
p::!los Srs. ca.pit:io Fidencio Leite de Proença, 
tenente Barbosa e alCere~ l\Ia.noel José Moreira 

' ' :s ., wl 

para minl força invcncivel. O referido 6 verda-
de. Fr:)gueÚ~\ de Sant'Anna da Chapada, 3 de 
Dezembro de !884.-0 cscl'ivão de paz e snb~ 
delegacia, .-L~ t'Jnio CyJ"i!Zo ele .:li·atti')· 

Reconhcc;:mos a firma acima ser do propt·io 
assig-nat:tl'io, por ter:uos dell:l. pleno conheci
mento. CuyalHi, 31 de Dezemvi-ú Je 1Sti4.
Joiio ela Costa TcíxeiNt.-:lnlv;tio de Pat,La 
Corrêa. · . 

Reconheço as firmas supr11. se1·om as proprias 
do capitão .João da Costa Teixeira c Antonio de 
Paula Col'rêa. e dou fé. CuyaM, 31 de De
ze:nbto de i.');-.14.-Em tr::stomnnho de ver(bde, 
o 2<) tahellião, .Antonio .JI ((ria ela C os t((. 

Doc. n. G.-lllm.. E~m. e R•nn. Sr. Vigario 
e:·a . - arao c e ~aruan lUO, a em ue seu 

direito e lb verdo.r.!e eleitoral, 11recisa que 
V. Ex. Rvm. lhe mande certificar no tct·mo 
desta, p ::lo Rvm. paroc!lo de Sn.nto Antonio do 
Rio Abaixo, sob jur:.uner.:to do ::;eu cn.:·go, si na 
mesma frcc.:·u0zin. de Santo Antonio e na igreja 
matri1. do. mesrna, logar designudo pelo presi
dente da provincia, para nell) llO t,.roceder à 
eleição do dia io do ~Ol't·cnte p :u·a depnta.do à 
Asscrubléa G~ral, J10uve outra eli\ição para o 
mesmo fim, a não ser a que presidiu o tenente
coronel José Marques <le Fontes ; assim como 
si es.istiam na s~de àa f.roguezia os 2'\ 3·• e 4° 

juizes de paz a não ser o 1°. Nestes termos.
E. R. M.-Cuyabá, 15 de Dezembro de 1884. 
-Ba1·ão de Diamantino. 

Certifique.- Cuyabá. 15 de Dezembro de 
1884.-Jlonsenhor Pina. 

O padr~ Antonio Manoel Bicudo, presbytero 
secubr do habito de S. Pedro, do bispado de 
S. Paulo e vigari.o êncomm.enda.do da freguezia 

e auto Antomo o 10 A ::t.1xo. no 1spa o de 
Cuyabá, por S. E~. Rvm. etc. 

En: virtude do despacho retro, certifico que 
no d1:t 1." do corrente mez, nesta freguezia no 
corpo da :i.gr~ja m:atriz, procede•H>IJ á eleição 
para deputado à Assembléa Get·n.l Legislativa, 
e a mesa eleitoral era presidida pelo 1 '' juiz 
d~ paz tcnente.corond Josó .Marqu·~s ele Fontes; 
recahindo a votação de 25.eleitOt·es no Sr.Barão 
do Diamantino. · 

rt•ferido e \'CI'dade que affirmo i.J. (ide prti'Ochi. 
Santo Antonio do Rio Ab:tixo, iG de De1.embro 
de 1884.-PaJ.re .Antonio J.l[anoel Bicado, vi
gario encommend~ido. 

Recon beço ser a lettra e firma sopra 3.S 
proprin.s do padre Antonio Manoel Bicudo,e dou 
fé. Cuysbà, 17 de Dezembro de -1884.-Em tes~ 
temunho de verdade, o 1° tabellião, Joaquim. 
JI m·cos :X uvieí· da Sil'rJct Perci;·a. 

pl'ocurador abaixo assignado, ·;~qn~'I'I' ~ a V. Ex:. 
sB digne mandar-lhe dar por certidão no verso 
clesta e em papel que ::e addicionat·, o teor 
ve1·!-·o wl ·r;e ,·bum dt) tobs asp·~~·asdaju~ti
ficação ref[Ut,jJ·id:l. pelo supplicnntc per~nte o 
Dr. j11iz rl·~ direito interino d~ comar,·t\. e co
me~ud:\ per:mte o juizo substituto, cujos autos 
sul.Hrain par:1. e;;;te tribuna], em virtud<' do ag
~T::tvo indeddamentc interposto pelo Dt·. José 
:l\Iat'in. l\letello. O suppliç:mte pede a V. E:t. 
dt:f: rimento e ~~. R. 1\L- Cuvn.lú, i7 de De
zembro cl13 -1884.- O procurador nos autos, 
advogado Antonio tltJ Paula Co,Têa. 

Como requer. Cuyabá, 17 de DezGmbro da 
1~84.- Uomit.les. 

da l~elação d<! Cuyabã, por Sua Magestade 1m
penal, que Dous .Guarde, etc. 

Certifico qu r, as peças da justificação do que 
trata a petiçã~> retro, são as s ·guintes: 1884. 
Juizo d0 direito d01 com:1rca especial de Cuyabà. 
- Justiticaçiio. O Bar·ão de Diamantino, justi
fi~:mte. O promotor publico, justificado. O es~ 
crivão, S:Iva Pereira.. Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo, ele 1881, aos 4 dbs 
do mez Je Dezembro do dito anno, nesta cidade 
llG Cuyn.b:i, em meu cartorio, autuo a petição 
despachada que adiante se vê; do que para 
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constar faço este termo. Eu, Joaquim l\Iarcos 
Xavier da Silva Pereira, escrivão que o escrevi. 

lllm. Sr. Dr. juiz de direito.- Diz o Bar:io 
de Diamantino, eleitor dest:1 parochia d:1. Sé, 
que precisa a bem Je seus direitos polit~cos 
·ustificar os itens ~eguint~s: 1°. que a ele1ção 
de um deputa. o á Assem ea (jel'a por este ts
tricto, que teY~e logar no d~·~ i'' do..,r:orrent~ na 
fr~gtwzia de ::;auto Antomo ~o b.10 Ab~ux?, . . . 
dencia do '1° juiz de paz, tenente coronel Jose 
Marques de Fontes ; 2". que os cidadãos José 
da Costa e Auuda. Manoel Francisco de Amo
rim e João Benigno de tal, 2 ', 3° c 4° j nizes de 
paz da düa. freg-uezia, no ~·ef~rido dia não esti
vet·am pt·esentes, não podendo, portanto, tCl·em 
os mesmos juizes de pa;.-; pr~sidido alli e no 
logat· proprio a eleiçi'to {tlgum:t. Pe.le a. V. S. 
se digne: designar hora -:om UI"geucia, por terem 

1 • 

~ 

arrolad:1s. mm·ador.1s naquella freguczin., eutre-
g<mdo-s0 depois ao su pplican te tudo com ci
ta ão do oromotor )Ublico ,la comarca.. E. H.. 1I. 
Cuy;1bi, -! d<} lJez~mbr . .) de 188i. ·-Ban-e o de; 
Diai;wnti;w. 

Rol das testem nn h as : ::!. :1. o vigario An temi o ... . .. 
" I. . • • 

Manoel d,~ Silva. F, ,n tes ; ::P· tenente-coronel 
Ces~rio C ;rrc:• da Cost:1 ; -'1:~. alfer0s Angnsto 
CcsJ.t• LGite PereirJ. ; 5:~ capittio :3evero José d<t 
Co,.::ta e SilY;\, - Seja pr >: ,.::ente ao juiz substi
tuto. Cnvabú. 4 de Dezembro ele 1884. - Ro
r.{;·if;ucs ~lc JI o;·aes. Di;;trihuid · e na toada, 
como r0q:Je:, na sala d:;s ~.udienci:ls , si e3ti\•er 
desempcdid~t. designando o e,;ct·ivão a hora, 
com urgencia. Ct~ya~:i •. 4 de D0z·; mbr:) ~o:: 1~~8-±. 

Perei~a. Cuyab:i, -Fêie Dezembro de 188-L
V a.; Guimrmí<J.~. -C:~rtii:ico que citai por carta 
a • 1 h · ·1 ::ta a · •17 

l\Iat:i:l de Souza, e as t estemunhas indica, 1a~ 
tenentcs-coroneis Antonio Manoel da Silr:t 
Fontes e Cesario Corrêa. da Cost·1, capitão Se
vero José da Costn. e Silra. alferes Augusto 
Ccsar Leite Per;eira, e officiei ao Exm. Bispo 
Diocesano pedind1_1 o comparecimento do pach·e 

.Antonio .M:tnoel Bieudo, tod1)S p:tr:~ deporem 
como testemunhas na pr,-sr_.nte justificação~ 
a.mauhã. 5 do corrente, às 10 hol'r'.:O; do dia, na 
casa das audiencias d.o .i uizo Je dil·eito. de modo 
que bem sciemes fh~ :tram e dou fó. Cuyabá, 4 
de Dez••mbro de -1834. - O cscri\'ão, Joaqui'ín 
J[ a;·cos Xavic1· da S ilva Pe1·ei; ·a. - Assen
tada.-Aos cinco dias do 111GZ de Dezembro Je 
1884, nr>sta cidade de Cuyab~i., em as casas do 
'f'r.ilmnal ~la Re~ação .• onde _s~ achavam o .Sr. 

da Rocha commig; escrivão do seu c;:rgo abaixo 
nomeado. pre~ento o advogado Antonio cln Paub 
Corrêa, procurador do justificante Barão de 
Diamantino, pelo juiz foram introduzidas as 
testemunhas dadas em rol pelo justificante, as 
quaes foram inquiridas na fórma da lei, como 
adiante se segue: do que para constar fiz r.ste 
termo. Eu~ Joaquim Mat·cos Xavier da Silva 
1-'cl'eira, escrivão rrue escrevi.-la testemunha, 
Antonio Manoel Bicudo, de 31 annos de idade, 
vigario da freguezia de Santo Antonio do Rio 
Abaixo, natural da província de S . Paulo, e 

aos costumes disse nada: te,;;temunha jurada 
aos Santos Evangelhos em um livro delles em 
que poz a sua , mão direita e prometteu. dizer 
a verdade do que s:mbosse e lhe fosse pergun
tado. E sendo inquirida sobre itens da petição 
a folhas duas, respondeu quanto ao primeiro 
1tem, que no 1a 0 o corrente e a testemun a 
viu a mesa eleitoral d:t pa.rochia de Santo 
Antonio do Rio Abaixo ~ob a pl·esidencia do . ... 

unida no corpo da igrej~• ma.triz da. mesma 
freguezia, procedendo á respectiva eleição, a 

. que concorreram 25 eleitores e todos votar•tm 
uo B:lrão de Diamantino. ·Ao segundo item res
pondeu, que no dia. :1:' do corrente os Sr;;. Jos~ 
da Cesto. e An·uda. ::'.Ianoel Francisco ·de 
Amorim e Benigno João Leite não. compn.re
cet·am na fl·~~guezia, sendo que o primeiro 
des~es se ach.ava n~,:;~ capital o •. port~nto, não 

' ~. 

d~ facto garante não- terem feito. E má1s não 
disse, pelo que deu-se 1)0!' finJo este depoi
mento. Da la & alavra ao ;omotor ublico. 
q ue se acha:;a pi·osente, nad:1 àisse. E por 
nada mais sabor, nem lhe s8r perguntado, 
~eu-se por findo est_e lcpoimc~'lto! o c! u·tl. _se_11cb 

, " ... o . 
part~s, do t!U'~ tu.lo rlou f~:~. Eu, Joaquim 
l\1arcos Xavier· da Silva. Pet•eir<l.., escr·iv:!o, •!U~ 
o escrevi.-!. R(icha. -Padre .-Ltto;úo JLa
JLOet Bicudo.-Advog-a.do, .:l;itOitio de Paute~ 
Cvrreia.-J o.:"!o 1lia;·ia de Sou;;a. 

2a. testemunha. - Antonio !'l'lanoel da Sil
va Fentes de 49 annos de idade. b\·~·;:dor, 
casado, n:üur:;J.l desta provincia, morador no 
sitio denominado Arid. do clistricto de Santo . . 

perguntado. E sendo inq u-t·ida sobre os itens 
da petição a folhas dua,;;; respondeu. quanto ao 
primeiro, que a nnica. elei~ão feita n:t. fr<'gue
zia de Santo Antonio, foi prcsidid::~. pelo 1o juiz 
de p.Lz, Lcnente-coroncl José Marques de .Fon
tes, e te\'C lo:;:u· no corpo da ig1·eja matriz, 
tendo concorrido :"1 urna 25 eleitores, tl ue vo
taram todos no candid::Lto Barão de Diamantino, 
conforma consta da. respecti\·:~ acta Ja el,~ição. 
Ao 2° item. responàon que os Srs . José da 
Costa e Arruda, .Mano~! Francisco Je .\morim 
c Benigno João Leite, não estiveram na. fre
gueida., tanto no dia 1° de DezemiJro, como no 
dia anterior c ainda até o dia 2, em que elle 
testemunha retirou-s() da freguezia, c portanto 
não podi:1m r:stes ter feito eleição alguma, s~n-

o -
ter ~ido José da Co:e,; ta e Arruda conduzido ilara 
esta capital pelo tenente-coronel José Leite 
Galvão. E mais não d isse. Dada a p:.üavra ao 
promotm· publico, naJa teve a dizer. E por 
nada mais saber, nem lhe ser perguntado, deu· 
se por findo este depoimento, o qual sendo lido 
e achado conforme, assigna com o juiz e pr~r
tes, do qu·~ dou fé. Eu .Joaquim Marcos Xavier 
da Silva Pe1·eira, escrivão que o escr"evi. -J. 
Rocha.-.tnto1tio Jlianoet da Silva Fontes.
Advogado .Ldonio de Paula Co·t rêa.-João 
.Maria de Sou~a . 
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3a. tes:em un1la. - Cesario Cor1•êa da Cos
ta. d1~ 5ti :1nnos de idade. lavra.dot'. ra;;1do. 
!JlOro.dor no sitio das Flecha..: •. pef·tencent,~ ao 
díst1·icto de Santo Antonio, natural desta pl·o
vinch. e aos costumes di:sse n:,da : te:stemu
nh;l. jurada aos Santos Evangdho~_. r:m um li-

justific:lção pa.:-a o refe1·ido fim. p~de a V. 
:5. se di.:,-ne de concc:ler-Jhe a vistu. pc~did~, 
junt0 e.,ta aos autos. e E. R. .M. Cuya.t>:i, 
5 d, D zombro de 1884 .José l\Iaria · Curvo. 
Sendo este juiz simplesmente prep:tra.dor, 
junLe-se esta aos autos, fazendo conclusos . .; . . 

., .. .. "' * 

metteu dizet• a vet·daJe do qu·: soubnss<i e lhe no- Cuy:~bá. 5 <lc Dezmuro de 1884. Sih·estre 
fosse perguntado. Neste a.cto, ;;;endo presente Antunes Galvão •. José Mal"ia. 1lete1lo~ Dr. jutr. 
um ofticio do :)o su lente do 'uiz s u bst Luto em direi to nela facu!cade d Re it 0""Un 

c:tpitão Silvcstt·o /~ntu!Jo:.;, eomm,micando te1· juiz ~ubstituro da capital do lmperio. Por este 
~vocado o ex.er·dcio do m<~smo jui:~. fic:J.ram pül' instrnweuto,de minha propria Jettra. escripto o 
1sso su:-=pet~sos os trab,:Jhos, 1; Í,;tu às 1i e i/:-! Uf:si:.:·nado. constituo meu procurador ne~ta 
horas do d1a, do <]tle para con:;ta.:· laVl'O este. cidade o Ulm.·Sl'. Jo,ó l\bria Cur\'O, particu
Eu .loaquitH l\larcos Xaviet• da. Sih·a Pe1·•·if"a, la1·mentn i·&.ra. ropr<•st;:ntar-me mn toit.o e <tu:~l
estrivao que'? es;·revi.-.7. j~oclw -.:\.dvu~odo. t!uer !JfOC'·dimento judtcial em q•1c fôr autot·, 
A;~tonio de l:>nttla Coi'l"iJI/ . J untad;). a s 5 dias !r rêo ou interessado. reb.tivn.mente à eleição á 
do f\ .. H'Z de Dezembn.J, de 1884, n ~.'st<~. cicb:1e de qt1o se procedeu no dia Jo do corrente mez, 
Cuy:tbá, em. meu cartol'io jtmio a estes autos a. ! !Jàra. o que Ul-l' concedo especiaes o illimitados 
)t·ocurMão e~hi :.~ida hü·e em aut!ie:;cia velo poder,~::; com t·ohendidos os de re:>;tar 'ura~ 
::dvogn.do Antonio de Paul:l. Correia. e bem as- me11to c ucci1ar dt::t~õcs. podendo iuterpor to
sim a. petição dei'pa c~hada quo díant~ se vê; do dos I) quaesquer recUl'SOS l:a ·la. e za instan ·ia. 
quo para consta.r f:tço e,tr~ termo. Eu Joaquüu Cuya.bi.5 de Dezembro de 18~4. Dr .José María. 
·_.a• -~\!· .,·~i\'.· _,, 'r, .. ·,. . u - '· 

o eSCl'~'\':. O COI'Onel Barão de Diamuntino. 
cavaliei1·o e commend:ldm· d:t Ordetn d~ Ro-

constituo meu proeura:.lor o lllm. Sr. ad:::oga{~O 
t'~o c nte Antonio de Pa~:.~h Cm·1·éa 1 para repre· 
seritm·-me em todo;:; os termos de uma. jostifi
cação perante o juiz de direi to de,-ta co~Hnrca, 
para o que lhe conceJo Lo.tos os poderes que 
m~: siio concedi !oe. Cuyah:t, ·1 de Dezembro de 
iSS-L-Brm!o de Diamm1.tzn.o. 

111m. S1·. juiz dt: direito substituto.-Diz o 
B~1-rão ~e D_: ~~~ntino. que tendo-:)o intet'l'tJm-

tific:-cção reqnerid:t pelo sup!Jlicante, que con·e 
p(>lO cartorio do prim"iro e:'cl'Ív~o. por te1· 
V. S. avocado a ,jurisclicç:'io no :1cto do mesn.10 
tra. a o e ten o o ~Ul'P lci1.ate mulln. urgenc a 
por ser em de fóra as test· munhas, v••m 1'•'

querot· :t V. S. se digne dcskna1· uma llOl'à 
do d)a de amanhã. intimado novarne!1te o St. 
promotor publico · da comarca, e jun tanclo-se 
e t;t aos aut •:-:> par~t C(lnsta.r. Pede <lef, ~t·illleu ·io 
c espr>ra . E. R. M.- Cny~bà ~ 5 di ~ Dczemb:·o 
-48S4.Barãode Dí: nwntino. CniflO raquer :fica 
marcado p~~l'[l. n. manhã ao meio dia,ue Tribuna.! 
da Relação, i 11quil'it· :ts testem t nhos, notífic·lmdo 
promotor da comarca. Cuyalni, 5 de Dezembro 
de 1K84 S. A. Galvão . C'e1·tifico ter de noYo 
notificado o Jll'OllJOtor pnblit:o major .João Mari:· 
de Souza ; do modo que ficnu ~ciente c dou fé . 
Cuyab:i, 5.! e Dezr'mbro de 188~1.0 escrivão Joa
quim Mor3.1'S x~wiPr da Silva Pereira j;:ntada 
<\ s 6 dias do mez de Dez miJro 1884 n1·sta ci-
dane de Cuyab::i, em mett c:ntorío, junto a 
est~'s a petição d · spach dt1. e proc1 ra.ç:io que 
adisute se vê. no qt:e para constar f.::~ço e:;te 
termo. E<~ Joaquim Mat·cos · Xavier d:t Silva 
Pereira, escrivão ttue o e~crevi.-lllm. Sl·. ,juiz 
sub-ti tu to sopplonte, tliz o Dr. José :Maria :i\le
tel1o, pct· ::wu p rocurador abaixo :!ssignado, 
quP promovendo o Barão:de Diamantino, uma 
iustifir3ÇÜOltJO est" juizo ú respeito da eleição 
d n. narochia de S~nto :\ ntoni(\ do H o A b:dxo. 
llfl qu:<l o :-:upplic~nte tem direitos adedu ~: r; 
vem por isso pedir \'is:a da mencionada 

v. I. -70 

g-uc:> do Moraes, na forma do despacho retro ; 
do c1ue 113,1'3. con.:-Lar fiz e:-;te termo. Eu Jo;:quim 
Xa.vier da Sih·a Pereira, escrivão que e~ct·ovi. 
Conclu,.os. D6-:«~ a vista. r Pquerida depois de 
terrninad:.t :J, inquirição das te~temunas arrob
d::s M petição á rolha. Volte ao juiz substituto 
pal'a continuar no vrep:tro. C1•yabã, 6 de De
zembro de 1884. Rodrigues t!o l\Ioraes.-Data
g no mesmo dia, mcz e A.nno supra declarados. 

autos com o de~p:~cho em ft·(·ntc; Jo que par:l. 
coust:lr f:·ço e·-te tc•rmo. Eu .Joaquim Mnrcos 
XaYie1· da Sih·a Pe1·e:ra. cs~t·hão que o escr•·vi 

onc usao . .r os · o1as to mez e tlezem I'O <e 
18t:4, nesta cid; d · de Cuyabà, eru meu cartorio, 
f, ço "st"s autos conclusos :to Sr. juh: sub"tituto 
inte1·ino Cl-l.uitão. Silvustre Antunoi; Ga1vão: do 
q t:e para <.~>n!':tar fiz ,.,ste tonno. Eu. Jo::tquim 
Marcos Xavier d:1 Silva Pereira. escdvão o es
crevi-Conclusos.-0 escrivão notifi'J ue as tos
tom unhas e as parte~ p::tl'a o dia ~ tl.O meio dia 
no tribuulll dn. rel:•ção ter logar n. inquir·içi!o. 
Cuuyb:i.. 6 de D.-·;.cml>ro de t:--:84. S. A. li:llvão
Da.ta-E oo Ill t:smo tlia, mez é unno supra de
da!'ados, c~ rn meu c:t• torio. for:tm-me entr~·~ues 
estes auto;;; com o de~p· l(·ho 0111 fr·entr- ; do· que 
p tlr::t con~tar faço e~te termo. Eu. J,;a•luirn Mar
cos Xavier da Sih•a. Pereira, escri\':io o (lScrevi 
-Juntada-E no me .. :.:mo d ín., mez e nono supra, 
:unto a estes autos a ~'ti,_·ão de~ :1.chada ue 
~:~diante se vô; do qu" fiz este termo. Eu. Jo•'tquim 
l\I~rco<; Xn.v;1't da Silva Per·eira, escri\·ão q\1e o 
escr(~\·i-Illrn. S1·. Dr. ju z de direito. Liz o Dr. 
Josó :i.\Iai'ÜI. 1\Ietello quo tendo p'·dido vista da. 
justific:~~iio 4 ue promove o Barão dn Diamantino 
:>ub;·c u cleiçcí:o d a p(wochia de Santo Antonio do 
Rio Abaixo V. S.só ID<lndou-lbe d:w vil;' ta d ~> pois 
de fin:la. a inquirição. e não se conformando o 
~'UPl'licante com I'Stn decjsão, d•'lla appella para. 
o t1··hunal da reltJç:io do d:slricto na forma da 
lci.Pe .e a V.S.que junt:'l. esta aos :'utos se digne 
mandar tomnr por termo a appellação interposta. 
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E. R. l\1. Cuaybá. 6 de Dezemb•.·o ue 1~t-'4. O 
prq~urador nos auto.-. José ::.Iat·ia. Curvo.Nos :lu
tos venham con,·lusos. Cuyu lxt, G.dl~ Dez·~mbro 
de 1884. Rodrigues de l\loraes.-lllw. Sr. úr. 
juiz de direito, diz o Dr. Josl~ ?daria de :Metel
lo, por seu p~ocurador. a bai~o as:;ignado__, que 

d•) 18 -!~ ; e d~ como o disse as:;ignou com as 
te:3temunh1s a:feres José M·~:;sias Ferreira 
Pi.-(~s e cidad:1o lndalecio Ft•andsco Nunes Ja 
Cunha. Eu Jo:1quim .Mat•cos :\.aYÍ0r da Silva 
Per,·üt·a, es .:rivão que o escrevi.- Josd Jfw·ia 
Curvo.- Jo.-;1; JI e~sil'ls Fa,·ei,·lt Pir~:s.- I;i-

~ .... o ;:, ~ . ... 
cau:-:a justificação que promove o Barão <le Dia- E no meSiilO dia. mez e anno so~pra dechrados 
mantiuo sobre a el.·içãu da p:n·ochia do Santo em meu cai·torio, fa,~o e;;t1:s auLos com vi,;ta. ao 

• H.i Abaixo. e n:io hav6ndo advo:.:-ado Sr. J osé .?llariu. Curvo. ·n·ocuradot· Jo Dr; .J,•sé 
i1as condições de lh·~ p1"1·sta.t· o seu patrocínio :\Iaria l\I r~tello ; do liue P:'r<L constar faço este 
por set·em uns i:wpedidos e ou Lt·os Stms ~dver~:1- te.tm.,, Eu Joaquim l\!ar~~os Xavier .ia. Silva 
rios politicos,vem requet·er a V.S.penn.ssã.o para Pet·ein\, e-:cr-ivilo 11ue o escrivi. Vi~ta. ao pro
o seu procm·adot• assignat· os mesmos artigos. cnrador Curvo por 24 hora.s. Seuhor ! Dos 
cotü.s e rasões, ;:atisfeitus os respectivo~ dii·r·itos de:spach s tle recebimentos d~~ appelbção -ou 
Pede a V. S. def1~rimento. E. R. :\L Cuyabà,G de den·~gação de recebimento della~ cabe o rc
Dezembro de 188-L O procm·:>dor Jo:Se .!ll:l!·ia l~tu·so de agg-mvo ,~onforme o pre.:eito do 
Curvo. Como req qer. pagos o~ devidos dit·eitos. art. 13 § 9° do r~g·uiam ·nto de -15 de 
Cay:•bà, 6 de Dezembro de 1884. RoJrigues de 2\Iarço de 1842, e esta disposição ::brange o 
1\loraes.-Termo deres onsabilidade.Aos 9 di:i~ c:•SO de não ser a. a nellação a imitthta pelo 
do mez de Dezemb1•o do anno de 18~-4:, ne:,:ta ci- juiz cotno se v~ dr~ I\Iüraes arva o, .. ra~o 
dade d·~ Cuyabà, em meu cat·torio, compat·"ceu o fl1rense, nota. 4:l7, e Souza .M •rtins. Re
cidadão José Maria Curvo e d ~sse que em vit·tud;! cu1·sos, ~ota._ -100. O Dr .. Jo~e M~t·ia Me~ell?, 
<.~ pe 1çao e "Spac 10 r ro. vi i;;n - 1 __ . _ .1. 

mo de. responsabiliàade ::;egun.lo a lei para poder t --ndo intert:sse irumeàiato na eleição a que se 
as~ignar to.los os artigos, allega.ções e actos l)I'Ocedeil no dia -1' do c;>rr0nte, na parochia de 
judiá· ~ ·. - . o Rio Abaixo, t•••qnereu, ú fl5. 9, 

jiarcÕs Xavi1!r da Silva Pereira, esc;·ivã 1 yu~ sewelhantc despacho result;l d:.uuno ir1·•·paravel 
o escrevi. Conclus s. Sl~ndo o d·•spacho de ao meu consâtuint•), pot· isso que veda-lhe o 
il. H um sim l••s m:: nd ,do intcrlocuto1·io direito de intervit· na uestão, para a c1ual fie-
:icerra de ordenar o processo, dd lc ~~ viden r e- via aLé ser cit::.do, como dtspõe o a~seoto c! 

mente não ca >P o re.;ut·~o de appel!nção. Ord. de J,neiro d tl ls:'l:3, e, por isso, appellei para 
Liv. 3° Tit. 20 § 44: indefiro, portanto, a pe~i- PSte eg-re!.!'io tt·ibun:d. U'-'ando do direito conce
ção de il. 12 e ··ond r~mno o supp!i ·ante nas dido p~la ordcaa~:ão do livt·o 3'1, titulo 1'>9, e não 
custas do retard:• mento. Cllyabã, 0 de Deze111- sendo ad:uittida. a appella~.:i." , p••lo fun.Jamento 
bro de 1884.- Rodn'ç;w:~ dt! Jim·ue .~. D:1t 1. do ser um simples despacho. tendonta a ordenar 
Aos 10 dias do mcz de Dezewbro de 188-!, nesta. o proce•so. interpu;: o pr·e--ente n!.!:..:-ra'\'0. que 
ciàadl~ de Cuyabrl.. em m•• u cartorio, foram-me 1 deve Sttbit· :i prcs••tJc;a de \' .. ~s:l. 2\lag-:!s ta,le Im
entregues este~ autos com o despacho supra, pori:ll, lfll •. com os seus doutos supplementos, 
do q11e par-a cons tar f •ço este tert110. En .lua- rel:loh·ed, si é ou tr:io n.p ·eli:Lrel o d spa;·ho a 
quim 1\lar~os Xavi~r da Silv-a Pcr•!ira, escridio •rue tue reíiro. Cuyab:i, 111 de Del•• muro de 
que o e,;crevi. Certifico tel' iutillta.do o desp:l.- 1884.- (I proeut•adnr• . . lu .. ~t : Jfal'1a Cui'VO. 

cho supra pot· tolo o s· ·u cont· ·üdo ao cidud:'io 1 (Coru duas est owpilhas de 20U rs. cada. uma). 
José Maria Corvn proct~rador- do Ut·, José Mar-ia !Jata . -E uo tucsmo dia, mez e anno supra 
T\Ietello; di'! modo que ficou uem scientr~ e dou decbrado::;, em meu cat·tot·io, foram-me entre~ 
fé. Cnyauá, 10 de Dczemb•·o de 1ti84. O n:-:- gu r~<; e_stes aut ~~. com a minuta de a;;g-r~vo, 
Ewivã · 7' · :> .• 

·i·cira. Termo de aggravo. Aaos 10 dias do 
mer. de Dez"mbro do anuo de 18'H, 1wsta d
dad~ de Cuyabá, em meu cartorio, comparr.ceu 
o ci.ladão Jose Maria Cur,·o, procurfador do 
Dr. Jose ?\Ial'ia Metello, do que dou é ser o 
proprio e por elle m·" f~i dito que nãv se con
formando com o despad10 retro do tuet•i tissimo 
juiz. vinha assignar o pre!>ente termo de 
agg-ravo qlle com-- tudo o respe1to intor-1:oz do 
me_smo despacho proferido ne.,tes autos para o 
Tr1bunal da Relação do di,.tricto na forma do 
~ 9o do ~1..rt. 15 do regulamento de -15 de Março 

est0 termo. Eu, Joaqui111 M:tl'COs Xavier da 
Si 1 v11. Pet·ei ra, esct·h•ão. que o r>screvi. 

Conclusão. -"\os 11 dia..: do nwz de Dezembro 
d;; -1 8~4. nes:a cidale dn Cuyabá. em meu c:.r
torio, façn es tes autos concluso:-; ao S1·. jmz de 
dir•!iLo interino, Dr. Antonio Augusto Rodt·i
g-ues de Moraes; d() que, pi;!.ra constar, fiz este 
tet·mo. Eu • .Joaquim 1\-I::rcos Xavier da S•lva 
Pereira. escriv;io, que o escrevi. 

Conclu"os.-S•mhor.-0 ag~r-avo é simples
mente pl'Otelatono. A ordenação do livro 3'>, 
tituio 20, § 4.6, mui expressa e claramente pre· 
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ceitua:-« E do nenh11nl rn&ndac!o nem interlo
cutor)~ qcw tJIW.l uer jétÍZ po:dl::t ou mantie ju
dicialmente. a~·ei·ca d·l ordena.r o processar, o 
feito se p0d1mi ::~.p;•e!ht·, nem aggr;1var. >' De
mais, uma justifica.çào não ó u:lla. a:.:<;ão. visto 
c w~ or ..!la nn. lU. se ) de; é ella apem•s um 
doculll~nto, que o .. ust:ficant•} p1':·pa.1·a p:n·a ser
vir-se [pl} .• , onde e eomo lhe convi,>r, o c •IDO 

tai não admitle recur"<! de esp. cie ;:lg~u:a: 
..... ( ' , ~ 

C•tmo fot· Je .i••:stí~:t. Cuyabá, !2 d•l f.Jer.cmbro 
de itlb4. - A,l.tt)ffir, .. ~ugte.,-to Rl)di'i;;tc~.~ de 
J[ úi"WJ,,·. 

Data.-Aos 12 di~s do mez de Do:r.embt·o ele 
i}-;~'1, nesta cidade de Cuyabü, om meu eRl'

torto, fot·am-me entl'eg-ue" est•'S nutt)', com as 
J•azõ,~s retro~ do q e, pat·a. eons i ar, fac:o e,:te 
mnno. Eu, .lo:-:quim M:u·cos Xavier da Síhra 
Percit•;t, I'Scriv:io, qne o escrevi. 

Onl~"SSR. -Aos ' :::> c tas O mroz e ezem r·o 
de 11:)84, nesta. ci ,ade de Cnv:J.b.-i, em roe.u cat>
t~rio. fa\o re~ness;:.. d••t;tc·S il.l~tos nv Sr. secreta· 

~ •( l ' .. 1 --

CatiLna da Silva~ do que, rm.ra CODf:'.tl'l.r. fi:r. e;:;te 
termo. Eu, .loaquim Marcos Xavi ·r da. Silva 

ír s iv·-o ou e~ re i. Remettidos. 

5 de D;znrnbro de 1881.-Antonio Henriques 
.!e Gu·\-·alho, Cesa.rio Corrci:t da Cosr.a, Antonio 
i\Iunod da. Silv~~ Fontes. Augus10 Cesar Leite 
Pereira. Urbano Josó J.e Auuda, libera!, Jose 
Ma:·,iues de Fontes, libe1·al e chefe, Joaquim 
Fernandes Ju. Fonsec:1, Vicente Pires d•~ Mi-
rau a. Luiz :\ntotlio Je Ohvetra.. :\.O r1g·o aa 
Fon:-5•;ca. e Mor::~.es, Franci.:.:co Vieirn. d ~ Almei
d.~. Antonio Ba •tista dos S'-tntos Rosa, li!;eral, . . . 
\~ir:~ira de .tUmf)ida~ liber:d, Manoel' Joaq 11im 
Nepornuc~~no. Antonio Jo.;:e da Silva, AnLouio 
Ferrein da Silva, liberal, An onio Eugenio de 
:\Iüanrla Bulhões •. João .José Pi1·es d·~ Miranda, 
João Caetano dtl Fous.;ca, Fe:rnan.lo da Co.::ta 
L··ite, :;\Iathis.s Leito do Amaral, Engenío da 
Costa. Vi1·tal. Luiz da Cosria Rib ~iro Fontes. li
ucrul Joaquim Pinto Gued'~" Jobim, Franct·lino 
x.~Lvier Pinto, liberal. Prudente Gonçalves. do 

. . 
a . .-sig:n:ldas ser.-m dos prnpl'ios ~-Si!:nat8.1'Íos por 
termos dellas plenos conh~wi.mento:::. Cuyabâ, 
;) · m I' de 1884-Jot'to ,f.a Cnsta Tei-
Xf!íra~ Jtntonio Henrique~ de Car'Calho. Re
conheço as th·mas supra. serem. as propdas do 
capitão João da Costa Tei~rüra e corom,nrlaJor 
" n ()nto ennques n arv · 1 • • 

b:\. 31 de Dei::"tllbro de 1884.-Em testemunha 
da vt~rdade, O 2" tabellião ~4.nto;do Jl orin ela 
C os,: a. 

ELEIÇÃO DO 1° D!S't'R!CTO DA PROVI::\CIA DE 

Apresl)n tação.- Aos '15 dhs do m0z à e De
zembro de 18t\4. ne..;ta cUn.de dn Cuynb~i. 
e em o Tribunal Ja l{e!nçào, fm·am-ruê f'.s
tes autos apresentn.do;.;: do que lu no este 
termo. Eu Antonia Catllina da s·Ivn .. S"Cl"t~
t!u·io. o cse:·evi.-São e~t:1s as peç~s la ju:;ti-
fi<:.S~\ÜO no come\~o der:1ar:~da. qae por t:~.qui bem ~IA't'O <Hwsso 

c íi.elillente transer~vi, e vão >:em ert·o, cmen- . -, ,. _ . _ . . 
da, bonão ou cous_. c ne duvid:L faca. por v0-r J.J,e, utaçuo ú contestar;uo do D•_·. Jose. Jfana 

. · ta · .l · ,.,.· ·. .. . ~ Jlctcllo, pelo Batüo de Dzamantt110 
' 

para mos_tr~r que a. omissão q~e ~L H se no!a geir·a synthcM da~ dtl::ls contestaçõ--s do Sr. 
vem ~o or1g1~J~l, do qn: dou fl3 . E~ Antonio · Dr .• Jose Maria Metello, meu honr<'t.do compe
P e reu·a C;>tthna. da S1lv~. secrctn.rl!) :h R·'- tídm· : 
l_~ç:1o,_ o s11 b crcvi _e assi~no _na ~ecrd:wia d · 1\. yotação das sete parochias de que se comft 
~~· Jaçao d~ C ·.·.yal~> aos nezm~ocha~ do mez d~' põe o di:;tricto, foi aserruinte: 
Set.embro df' nnl otcoc,·ntos o Oitenta. e qnatt•o. 

0 

-.A.ill01ÚO fJerâra Cati{inrt d:c. Siiwt. Parc.ohia 1laS~ 

Dnc. n, 2.-0s ab:tixo :.v.:;sigrJac1os. t)le1tores e 
não clr:)ilol·es. moradores nn t'regtt0Ún de Santo 
;\ntonio do R io Abaixo, munid!JÍO e cumarca de 
Cuytdú. att,~:stam. c.leb3ixo de juramr~nto, que, a 
uni~a deição quo se fez no dia 1° de D''Zt>mbro 
cot•rcnle na megmt~. fN3.~·ue:r.ia, foi :1 qne pres:diu 
o i o juiz do paz Sr. t''ncn t•·fteoi·oael.Jo 'C ?llarqu es 
ele Font··s, a qual teve 1 - :~ar J10 corpo da igrcj<l 
matriz. tendo co•nparecido e votado 2.? eleito-

• ,.... l • • ~ ' 

• ~t ~ ,;. " 

f:• e :?a. sec,õ·•s ..••..... 
S. Gonça.lo d ~J Perlrlj li .. 
~üS5<i Senllor~t da Gui'<~ .. 
No:-.:a, S ·nhor:s do Livra-

n1•·nto .........•.•.•. 
St. Antonio Río-Ab:1ixo. 
S:mt'Anna. da Ch::tnada .• 
Nossa Senhora da Brotas. 

H:u·ã;l elo 
lliama:: tino 

160 
GG 
7 

i2 
25 
13 
n 

Ilr . :\fcLdlo 

184 
62 

·~ .) 

10 
o 
i 
4 

do Sr.B:uào de Diamantino, cand:rlat:> i d•'pu-
tação geral. E pot· que, o org-ão officüd A. P1·o- Dr ss:>.s set0 f1·egno:áas ou paro chias, o meu 
-vi. -c!c; de .Nato o~·osso publicasse hont(_~m nm- competidor cotltenra-se com qu:H.ro em qt1e tem 
boletim-d1ndo, HO S!·. Dr . . los:·~ ;\iaría :\lc:w·llo. mn:ioria. e pt·etende que ~e annullem as elei-
8 votos na mencionada fn:gue;;ia .• resolveram ções de tros. em que o corpo eleitora! apenas o 
os abaixo as~ignados. liboraCfl e conservnnore:;:. (;Ouf.emplou com cinco votos. 
a vrote,:.:t~~r contra senv"lh;•nte iuxenção que A súa e~pósição e contestação. que tem a afi.
cert1lmente não passará de: algumas ~cta-: falsas n~~ão e . o d · sdóm do v<>nccdor. é tão despl·a
iorj::. -las na c~.pitn.l. figu rando ter h:wido du- occupnda na arg:umentação c nas provas, que. 
plieat:1s nas elei ções desta fr .::g-uezia, somente co:il muito ponco. elle :1credi1a ter imposto aos 
com o fim do vet· se f'a1vam, pn1· esse meio, a. snns j,Jlzes a legitimidade da sua eleição. Si 
candidatura. 'do alludido Dr. Metello. Cuyahú, i mais parochias fosse mist{3r annullar para _a.gei-
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t~,s-lhe m~ioria.. ello não trepidaria. em impor 
esra t-:refa. a. esb honrad L cotnmissão. 

Francamente ó preciso fa.zot· justiça ao meu 
contendor : elle n:io pretende ser o eleito <lo 
1° districto de l\lato Gt-.,sso. O que ello quer, o 
que parece annunciat• aos seus pr?prio:;; ju_:ze"· 
por an 1c1 paçn.o, e ser repu a o e.el o, m . tan 0. 

um proc··sso de depumiiã0, fin.lo o 'l na.l po ~sn. 
p~of.·rir e~te lemma do drwn.st::dor: <.< Solit".t-

- . 
O ar<. 18. § 2° da. l1~i de 9 ,i e Janeii'o. porem, 

ainda nã~ foi revogado, ao c1uc nos coR,:;te. Ahi 
diz o legislado:- ; 

« Não sr~ considerará eleito deputado á ns
sembl('•a. ge1·al o cidadão que não reunir a m:•in
ria dos votos dos eleitot·.~s que concot·rerctu :i. 
eleição. >) 

T8mos, poi,;, um direito claramente opposto 
a certas pretenções, qu0, como a. do meu com 

. . • r (\ 

dos factos c da. l'efutação que vou instituir ú 
sua co.n tcstação . 

Acomp 1 nhal-o-ci em eada. um dos pon~os 
so ro que t•ec:;. uram suas ·racs.s n.precutr;ocs. 

Ele1ção d·~ S:mto Antonio Rio Abaixo.- A 
r•lcição dr:sta purochia f.•;r.-s;o eom t!!da r ;ogiJb-

. 7 .-
" . 

compareceram, r:-ca.lüu no Barão 
tino. 

Conhncido préviam·,nin •'st·· r1•snltt..do, um:~. 
v01. qno a cabalb. officinl e a do en.whd:tto go
vr~rnista nii:o tinham podi,!o abrir bt·,.cha no 
Ploitorado, cku-se a s:--guintn ocenrt•f\n~in,digna 
de nota. 

Comp·,ti.udo a.o i 0 jni;r. de pa:~. t. ·n.ent!' ·Coro
nf'l dn. gu::rda ?:1ciona.l, .Tose _?\Iu:·r]u•:;:; !ic i.:on-
. "\ , 1 ·, ,. ( . •. n ~ ~o ' ."). 

pr1•sicíente da provint:tS. .los·~ Leite Ga lv:?:o no 
visi\··~1 proposito d.! lm·p:l.t'at.· motivos d:~ n:,lli.
dades. dirigin-o::n a Santo .~ntonio, e. us ~nd0 
<lc m'nns postos à sua d1sposição pel(J pre:3i<hnl•l 
da provi.ncia. al!icwu e <1l'f'i'dou rla paroch!~l. o 
2° juiz d(l p:1:~ José da Costa Al't':ld.t, con lu-
7.indo-o como \'f"rdad0il'o pri ,ioneiro para a ca
pital, onde sr~ conservou r.lur·antt> a el:oca dei
toral e foi visto -por toda. a gente, como coosra 
dcst!) tt·rocho da. 8 itHrt~~·"ío, or;;ão d::t imprensa 
d·~ Cuyabà, de 7 de Dc;r.··n:bt·o~~~ •JHI\ pn."sou sem 
coutradicta dtt folha oí11ciai . t 1 ';·u vi nci(~ o~~· 
Jlt:iio c;,·as::o. 

N:io h;~ qu·~m i;;not··~ n;osta capital qtw o Sr. 
t r·n•'.nte-coron:•l .JO::l!~ L)ih Gtdvão iuDdi;.:nwLJ.t•~ 
2° ,·ice-pi·,~sidente de,;ta pro .... i r:.cii:l., n "'Sti1 '-i na 
dt·a de ~:.;rrupção, riesc·~lt <~o Rio Abaixo (n:t fre
g-uczia de Santo Antonio) com o fim de iwpc;dir 
que se fizesse a Ui a eleiçKo para deputado g0r:-~.l , 
no dia 1° de Dezembro. 

(<Nd'o conseguindo o Sr. Gah'ilO cs1c e"
c~ndalo porq ne mui lo;; lib·•r:tes c~b. v-:<m :1 lli 
dispostos a. vot3.r no ('andidato con .-er\'ador. 
o Sr. f:hrão de Diama•Jtiao. -por isso q11n n<io 
~<loptava.m o Sr. Dr. Jo;;é Maria. lilctf;lllo por 
:\COtupanhar e sustentar o g:1binete D;-~ntas ~ rc
!".Olveu o mesmo Sr .. Tusó Lr~it •• Galvfio conduzir 
JJara esta. cidade O 2 ' j!!iZ d~ paz d 1quella fre
gueúa, Jo<:é da Costa e Arruda e a d!:posital-o 
na casa do promotor publico desta com;1r~a, 
1U<\jOI." João tlaria dr~ Souz(l., onde esteve ate aü 
dia da eleição e era visto e_ visitll.do por quem 

on,ria., a comrito mesmo do. S1· .. L:ão Maria. 
cL Souza, quo declareu tple o jniz d{~ paz tinl~a 
sido remctttdo pa!'a sua ca~a. S\~m seu eonsen ll
mento, po:.- isso q:te, 1_1,.;ta.nào na rll:l. ao voltar 
pa.ra C:l~a. o encontrou alii. 

~Est;t I'Osoluçã_o àu ~r. Lrmcntc-coronol José 

as elei,·ões como 1o juiz d0 paz do quatriennio 
atr,lza :o. (cc>:uo ainda são os out1·osjnize~ üe paz 
d:ttruelb froguezia) tendo ultimamente aceit.,do 
o posro de tenente-coronel da gu:~rda nacion;ll. 

<.d)uvin lo S. E:(. n. ··st0 r;~spêito o pre!'idente 
da rela~i'ío do districto foi eo:t:~ de pa;·ece,· rp,tc 
luwr:nrlo muitas dis1Jo.,·it;ííe' fli,p(lrotarla:o; rt 

sem.r;lhante í'e~pcito se;·ia rle !Jom rtviso fJHIJ 
r::.· r..:leir,:rjcs (.1s .w~m pi·e~ir.lirlas pelo ;?o jui::; de 
·w- .lo~r: c f/ ( .' · L 

<.<Sendo ostr: f.1cto publico c notorio, porquo 
nãu houve a nwnor ro:~crv::" nem mesmo pelo 
CHrcereiro do S1·. Arruàa, o Sr. pt·omotor pu-

com\., e,;ca.pa1· o tenento
eoronel .Jose Leite Gah'ão das penalidades 
do § 6° do a~t. 232 ~o regulamento de 1:3 de 

, 
({ lmiJedir 011 ob;;t,tr de qualqner mn.noira 

a reuui:1o da me~a. dei;or:ll ou jonta ou ca
m.:.~-ra :1.puractora no-log.·!' destinado: 

(<Penas: pl'i~ão po1· um a. tt·es annos e ffiLtlta 
c1 0 5oos a. 1 :50. '~o ou.)) 

« E tanto o Sr. t~~ncnte-('.ot•cmel .José Mar
ques de F'onLos (que ó chefe do pa1tido liberal 
•! J::l Santo Antonlo) como o Sr. commen;t,~dor 
A n ionio Hcru·iq n~!:= (l() Carva.l ht', chefe do par-
i (• '•1"': l 1t ,.. • r . ' 

r r!r i •·!ciç;io que devia s !"r proÊlidida pdo 2° 
jniz df') par. Cosia e A:·ruc1a. 

~< Soubei·:un. orem n.'l. VGSnr\ra da clei .ão. 
que o tal St·. Custa. e At-rndn. Linha ~ido con
duzido p:.t.i'a esta cidxd! pele Sr. José Leite 
lhllviío a porque sr-:mdh:tntc facto ca.usas::;e a 
maior inr1igua .:ão possivel. t:mto no~ !iberaes 
como nos cotl 'crvado:·es da localidade ; e fun
dado o Sr. ten'~ntc-coroncl J .. ,sé f.bJ'i)ues de 
Font::s em muitas disposiçõ:s do proprio con
sellviro Dantas, que decl:tram não ht1\·er ra
zão p:.:.r:.t filte deixe de pr·~sidir elei r;ão o juiz dn 
paz uomeadr-, pat·[L a g•w:-.la 1ti1.cionLl o princi
p 1im !fite fô:·a cJq anno do sen quatrienio, re
:;oh·ou o mesmo Sr . .i\larqnes de Fontes a pr:)
si.dir as eleições no dia 1" do De:r.embro, ondo 
teve o condid:tto conser\rador Di n te e cinco ·v:i 
tos, c o candidato liber;Ll nem um. 

« E pol·q_uc 1·econh~r.es;;em os 2iberae~ n. sua 
der r t :! . • . ·· •· 1· " · r , • 

ti no cwn 28 \·otos nci.m(l. da votação do Dr. 
.José .1\Iaria :'i-1ei:cllo, dizom que fora conduzido 
~'.. p:.1.l[1cio o Sr. mnjor J o:io i\h rio, de Souza 
p:lo e11pltão Candido Lauri~no d1) Pinho e r1ue 
dall i ~ab i r a o plano de ~c fazer uma. •'l(liçiio 
n(')stn. citbde p:1r<1 · o Rio Abaixo on Je tivoss~ o 
Dr. i.\lotel!o tanto;; votos .-1un.Jil.bs foll,.;em pre
cisos para o scn g-anho, climi na.ndo-sc a vota
r;~"io do Sr. b·tri'in de Diam:mtino. 

« E de facto o cscandalo aca.bn. de coHsum
mar-:;43 puhhcando, na 1.1uinta-f~ira; a Pro
VÍ i1 Cia de JI atto Gi·osso um Boletin em que 
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d:i o St•. Dr .. José Maria. Metello com 8 vo:os n~ 
freguezia de Santo · Antonio COlll di1ninaç~lo 
comp!Pta elos votos do Sr. ha.t·ão ~h Diaman
tino ! ! ! )) 

Fez-se, portanto, a eleição ooh a pre,;idon-
, · :. d ·~z 1 n. 1e (l F nt s c o 

resultado é' o que acim:l ficou mencionado, isto 
é, ~5 votos ao bt1rào d•· Diamantino. 

Apenas. po:·ém, constou pol' 
a o la. o c~a. nm o ~tun a. e e1çao n.n ·o 
"\ntonio, iavenbndo pa1·:1 o Dr .. Tosó "Ma:·ia 
l\1ctello oito voios, tratei ele docnment,tr-me 
até leval· ú evidencia a fraude o a r~li;ic1:vle 
emprGgada. pelos ngentes da ã.druinistração i:'u.:. 
blic::... 

Ern data. di.l 5 rcq ueri ao 1 • juiz do paz de 
Santo Antonio o tevr da:;; actas da eleiçiio pro
cedi .a no di~ 1' de Do7.e:nbro e lJcm a-:sim elo 
que cnnstasse ter havido. proccdidn. p ;r OLlti'O 

JlllZ e paz. 'I' IICOII esse JUIZ: 0 CO!' . .L 

actn. da regular installaçào da mesa~ org~nizuda 
HO-i tnrmos do a1·t. 15, § 7 da l~i n. :m20 do 
( . ' - .,. ( . 

• ~ • ' 9 • 

monto de 13 de Agosto do mesmo anno; '!' o 
tcOI' d:l acta d:t elei~~ào e apnr<l.~•ão tios voto;:;, 
donde const::t 11e os 25 eleitores ue comparece-
ram. votaram todos em mim. (Doc. n. 1 de i1-.:. 
1 ::l ils. 5.) N<io é poi;:;. exacto o que a tal res
peito se Jiz na contesta.ç:io. 

Na me,:;ma. d:üa de 5 de Dcr.embro~ o corpo 
eleitoral de So.nLo Antonio e com elle varios 
cidadãos, tendo tido conhceimento ria. ~~l.~i<;:Io 
fakt e fl·aucl!:Ilenta que se fignrn,\'a ern f~
vor do C': ildidato Dr-. J. Maria ~detello , 
interpozr:>ram o seguint;~ protesto quo fizer::m 

ubliea.r eb. im )rensa e ele uo 'unto o doeu-
1ncnto origii;.:tl ;:;ob n. 2: 

« Os abaixo assigmdos eleitOl' '>s e não elr·i
t0r~s, mora ~ores r:a frcgue~i~ de Santo An-

.L 

Cuy~b:i, atte ... t<Hn d(~baixo d•: jur:J.tuento que 
a unica el •içiio tque se fez no dia. 1° .:c 
Dozembt·o co:·r:~11tc n::~. mesma. f!."l~g-nczi - , , 
foi. :i que p•·esirliu o Sr. "lo juiz de p:\z ten;•nte
coronel José I\!a.rqnes d~ Fontes, a. qn;Ll. t!'Vi} 
logat· no corpo da igrcj·;. matriz, tendo compa
recido e votado 25 eleitores, cuj~ vot·H;ito ~·c
l.!t~hiLt uuanimeme n~t pessoa do Sr. H;:t•ão de 
DitJ.mn.ntino, c~n: lida.to à Dep11ta.ção nct·:ll. 

<.<E poro..JUe o oq~·fb oüi.ciall\·ouinâ,~ de Jfrtlo 
Gros~o publicou urn bolhetim d:mdo ao Sr. Dr. 
Jo,;é (..1aritL ).Ie~ctlo oito votos, n:\. mencion\'\. b 
íregu"l.ia. r ~solvcr:lm os ab9-ixo a.s:>ignae\os li
het"<LGS e conservadores proteslar contra se
melhante 1 nvençii. '· que c·~ rt tmente n:lo pass<trú. 
ue alguma n.•!t '\ f<.tlsa. for}1da. na capit:.\1, íign-
gnran. o tel" 1av1 o c up 1cata na-; c e1çoes c es 3 
frcguczb, sómento com o fim de v ·.!l' ai s:~lyam, 
po~ ~·ss~ meio, a c~ndida.tu~a do n.lludttio Dr. 
Metello. Dezembro 5 de 188-1.-Antoniu I!enri.
gtte ele Carualhn-Cc:w1·i -' C'o .·;·éa da Co::;ta.
.Antrmio J[anoel da Silurx Fontes .-.Aagtt~ln 
Cesm· Leit:e P c;·eira.-Urba·IO .Jos<J clr: kr
·;·wlrt.-Josl: JI m·que.~ rle Pontes.- Joaquim 
Ferna.nrJ.e.~ rlal/o,,saca lTicentc Pires rle JI :_ 
-ranrJ.a.-Lui~ .-\;~tonio de Oliveira.-Ro(lrí:;o 

- da F; r1Seca, Jirtr{leS. -Fr anci.<CO Y .eira ele 
.Almeida.- Antonio Brzotista das Sani. os 
Rosa.-Frcmcisco de Assis -_.u ?;CS C co-naieba. 

-E lt:súão 'l i.1: z>a rle Ji.["wicia. -JI aaocl J 0170 

.Vr·pon1-ucr.;w.-.-tntonio Jusd du Si.lvrt .-.-1:'1-
ton{o FeF·rei;·a tia Sii'Vr.t -A_,,tonio Eu!yenio 
d1? Jiil·a;ul.a B~.tlhücs.-.Toüo Jose Pires de Jii
.,.lo~da.-.lor1o C uctano do. l/Oilseca .-Fe•·na;l
do d11. G11s!·a Leitr:.-.:.lfr(tltios L:3ile do Ama-
ral.-E1.tfNnfo da Co . .;ta T/idat.-L~~i~ da 
Costtt Rib·.~i.,·u F(;n!u.>.-.Joarmiul. Pintu Guc
cl!Js Jo/Jim.-Prw:~ente Gonçâl-ve.<; a,~ Q~tei;·o:;. » 

Em data de 13 de Dezr~mbr;) dei comer.o á 
uma ju,tificaç:1o pcr·ante o D!'. Juiz de j1:eito 
:a co:narc:t de Cúyübá, no intuito de provar o:; 
seg-uintes ite;u;: 

1. o Qun ;1. elciçãn de um depúta·io :1 As~em· 
bl(;a Gc:·:d, por e:;t;~ distt·icto, teve logar no dia 
i·• <LG corrente (DezemlH·o) na rr:'gue:~.ia de St\n
to ..:'..n tonio do Rio Abaixo, efl' ~tuou.:se no 
cort~o da mat,J' Í:r.. soll ~ prc,.,id~ncia do 1· juiz 

· ~\.· ~~"L ·· :. - O'' ''n~-- :.;. 1 .'f· n A P. 

'prio :i eleição ::lguma. 
g· do m::.ior ~tl;,~ane.o para o perfeito conlle

c iment.o dos :"neto~, a l ··itura, Ciimprid:lm~nte. 
do:; d poi:nentos das duas i :1.~ tesr.0rntmhas. Clw.~ 
mo com. o ma;ot cnc~u·ecimento :1. ::tcenção da 
honrad,~ comm1sstr~l e dn. C:t.IWtra dos Srs. De
puta.·los, não sô p tra a qn,tlida.dc dss pessoas 
gue <lepoern co:uo. como para a exposição qae 
cll~s fu.ze:u !os facto.;; occor·ridos. 

1· • . ") r u , e 
:~i annGs elo id!o;l.de.·oi!ilz;·io rl .;r. t>aqw1:;ia ele S:m
to Antonio, Hio Ab:•ixo,etc. Hesp.onde~l: quanto 

brol oil:t -test·•mu ril1a viu a mes·1 eleitoral d~t 
p~u·ocbia d•., Santo .:lnto11io do H.ío Abaixo sob 
a prt'SÍ lcncia Jo te:1rmle-coronel José Marques 
<J. ,! Fontes, l'e ·mida no cor·po da. igrej t matriz 
t!n. mosma ft·egu··zia, pt·ocedeado :i respectiva 
r•biçii.O f ~ ')W: _COaCni'l'IJ)"(t.iil, z,j eleitOreS Ç 1.0-

t/,Os ·votunun ao JJ,,,·ao de lJialiuJ.nti,~o ; ao 2' 
,:tr:m r r!spondt•ll: qnc ll'• '1'' do corrente os 
Srs .. Jo-;:·! th Costa c At'l"nda. Manoel Francisco 
de Amot·irn ~ Benigno Jvão Leite, não compa
rccet·a.m u~~ t'rcg-ue~ia, serulo qw,; o I ) de .. ;tt:.~ 
se ac/w.v~t 1W.-:lc"r cupita{ e. port:l.·!to, não po
di~Llll te:· feito eleidlc U t) refet·ido di:}. como de 
fac:o g .trant·ml Hão tct· feito . · 

Pal'[l. dar toJa rcg.dariclade a este depoim<m
to, req l!Ol't p1·óv·iamente licença ao Ordinario, 
COil10 cons ·:t úO OC. • ,.J. 

Passemos :: 2:.1. testemunha. . 
Antonio Manoel ·ln. Silva Fontes. hH:tdor 

em Sanw Antonio âi-se : que .. unicra. eleiç~ão 
feita. na freguezia de Santo Antonio foi pr· si
chda pelo la juiz de paz tenente-coronel .Josú 
I\larque.- de Fontes, e teve log-:11' no corpo da 
igrej~l. matriz, tendo concorrido á urua 2;::) ~>lei
tores. que votat·am todos no candidato Barão de 
Diamantino, conforwe consta da respectivü acta 
d:.l. elei~.ã >. Ao 2" item~ re;;;pondeu : que os 
Srs. José da Cost&. o Anuda, Mau. el Francisco 
de Amorim e Benigno João Leite, não estive-
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ram na frPg-uezia de Santo Antonio, tanto no 
dia 1• de LJez•·mbro como no di:l a.11terior. e 
ainda até ao dia 2 em que elle testei!JUnha r -
tirou-se O:l fre~IIPZÍ:t e, por·t:,nto. nii.O pod!;tlll 
est·•$ tr'r feito eleição algum, ~~·ndo CP.l'IO tjUC 

naoueLa freguezia er 1 voz 1 ublil·:::. tr·r sid" 
os6 "'a ·~ 1: r·n. a fl!l :1 z' , p: ·.t 

pital pelo tenente-corond Jo;;;c Leite Ga!Y:'iu. 
E m:•is não dis.;r•. 

um dos epi~odio;.; ,,tais em·it•s~s ~~ :10 u:e·:mo 
tempo m:úse!>canJ loso~ de que ha noticia.p~:l.ti
cado:;; com :1. in1e1r;t cuwpl!eid:1.de dos urg-:io' d& 
autoridade pulJliL~:t o posrerg-:~\<'to :-.bsolut:l rLs 
rea-r:1s mais rudimentares dO .irei to·~ uso con
st~nte do fót·o. 

Corr-·ndo, como se vê, :1. justifi.·açiio intentnda 
em pla.::o e!>c:br·u;.:o para o nwu adv0:·s~1rio, 
que assim via de,.:c:ll'lladn. a fr•ande c inu t!li
sada :1. india-nü. nWi!OU;·a s 1l1;adurc :1. Sll'~ .l' -

t enç;io a um lo.',!·:1r de d<'ptnado o1nci:ll Jo;; 
m andõ"s àa Cr!rtc e do d·:·sbrag~tdo pr!'sici:.~::te 
tle l\h to Gt·osso, procnro:<-!-'e pot· to .los os :!lr~ios 
1nu 1 -.sara or\a. pro):·tn.e ·~ ta oc:tmcn:.o f' 

ao me~ruo tempo impeàir it•Je <~lle ti\'esse o lla
tural sE>gnimellro. :1tõ ser julg-ado po1· :-:•·ntençn. 

r" • • • 

·Lestemunh·<, tonr·nte-coronel · Ces1lri.o Cor·rei;~ 
d:1 Costa, de 56 :tnnos de ithl ie. 1an:tdor~ Inor·:t
dor no sitio Fle··ha. da f :·t'gueóa de S:mto 
Antonio. no m~ll:uento d : ~ d"por, foo. o acto in
t t· rrompido, por ter a. autoric~al~e. <[Ue pr· s<d!a 
ao acto. r·ecei lido um otrieto r!o-::1' :.;uppJente de) 

juiz substituto. avisando-o d1~ •:r• ·c a-sum1a o 
exercicio de S'.!as funcções. (Do.:~. n. 4.) 

Ago1·a apr.ecie a h(lnt·:cr1n C(llllllli:-:sfio :l chi-

de que surgiu o Sr·. Dr • .io:<é M·,ria 1\Ietello: 
o-: :: utos reS[:Cctiyos foralll p;.n·ar DIJ poder 
dict , tor"i:•! à o ui1. substituto. com exerci,·iu da 
\·:•r·a de direit.c··. hach:::.:::-el .~.ntoni' An!.:"U!>tO Ho
dr·i;:u s de Mor?.e;.. o t·abo •te order1s - ,~o pl·e~i
denl.e da pt·ovinda,na part<:! judi ·i:u·ia. 

~u _ uar·,~,~o 1:1 n u~~ e o inter·esse 
ro\~r·hclo , .. m todo • roce$!-;0 elcit<jral pela cand ,_ 
datnra do Sr. Dr. l\IeHio. o illlpavido. uiz 

.__; . ~. . . . .... 

à«'duzir· d reir.os n·uma ius:ifi~a<;ão: « Dé-~e a 
vis;n. !'"tlueridn, L:epoi,.;;'' de tr•J·ruina.da a in,1ue
rição àa8 t•·slewnnhas a:-rolada;.: na petiç:Jo de 
:1-: •• Yolte ao juiz subsLituto para continuar o 
prep:n·o elo proce•,.:o. )) _-

0 pr·ocediu.Cl}to. evidentamente cwiloso desse 
juiz não r••:";iste à rucnor ~·nah·se. A~ justifica
.\Üt~s. sendo a prova juJ.icial ~J.o :J.}g,:.ma c·•usa 
, Perr~i:·a G Souz:c DEcc •• h!.J'ir!. }, n:1o est:1o cvlu-

,.P 

que I'esa o art. 24, § J<l. da lei d ·• :W ào S ·t< ·m
bro de 1~iL o que P''t•feit mente explica o 
avi:'!o n. :3 8 d r· 2::; d .. Outubro de 1872. 

o r mais Ig-norante c partHbrio q u~ sc,ja o 
.iniz i<odrigue- de iYbrae~. não lhe farei a inj :s
tiça _de acre•Jitat· t!U'' deu essr~ de..,pacho co~-

l'<'ito~: esse' de,.:pacho efazia p:Tte do plano pr.~
-damen t' traç:t•.;o como rnr~io ele n uliifi ~ar o 
recurso por mim empr·cgado po.t~a confundir a 
ft·. • UUi:. 

Apenas o Sr. Dr. :r.·!etello tc·ve conhecimento 
da violellcia. qor~ ~oft't·ia em seus direitos, ài
t·ia-iu ao mesmo iuiz Rodr·iQ"ues de M01·aes -c 
seguÍ!!tn e lllOfilll~;en.tal petição: (~ lJiz o Dr. 
.J . ~:a;ia Met llo que. tendo p:ditlo vi~ra da . ~1::-

'l 
do bor~ senso, e 1:rdenção intencion:ll e cl'i- sob"·e a tHtrochia de s~nto Antonio do Rio 
minosa d(ls le1:5 qu·~ regP-m a ma:-cha de Abaixo, '-'·. S. só rllandou-lhl) dar vist!:l. depois 
rocr.~sos "ndi'cüws. (Ue tem :1. nat. r ·za esne- de finda a inc ueri .à • uf s · 

ci:J.l d:.ts Jttstificaçües, poz e::1 CO!ltribuiç:1o o supplicanto com esta deci!ião. clelh appella p:u·a 
ill(!ll cortq.tetidoi·, hcnw.·m titul11io com o gr·:m o Tribnnal da Rc!ac~:'l·J do Jistl'icLo, na forma 
cl r:J doutor em direito, pnrn. o filll dr) im!·C li!· da lei 1't). >) . 

que I!U cheg-asse ao fim ·1. (lllC 111e ]H"O[Hl~, d:·s- I'.landnu o j11iz ~t;e essa P''ti.;ão de appellaçflo 
mascarando a protervia. (1uc presidiu i phautnsia s-ui r:e,:c,·is lhe f;),-.:;f:l couclu~a e iwlcfcrio-• ~ 
Jn sn:~ e leiç:jo . por· ~l:io s ··r caEo de appellaç:io. Est~ in-

An ·n::t;; entro:t em excrci.•in o :3° :;:n:•sl.ituto. defet·irneuto enLd:·a no pl:wo, qae er:~. para dar 
jniz .de e!lCOr.ulllGnrh. :·e,l ueri dia e hot':1. p:Ha. a log-at· a um 'lff(JI'ar:o e aub!:·e:u os at.rto,.: p~u·:t a 
C•)nclt:são do Jepoime:1:o dns tesi.ewunhas :trTo- Rob::ão. A;;::.:·ravou com r·Ll".:lito o St•.Dt•. M·•tdlo, 
l:das n a ::ctic;ã. l cl·~ .:u,.,tificação, citn.do o pro- do dr!~pacho que nEo recr!beu :L appelhçiio, P. o 
"OlOtot· publico. O j11iz de encúwttlCn.ia ordenou j uiz a ywj , etu vez dn de p:·e;::u· essa· c::.-tut·dia 
que a justific:-..çiio p:·oso!.!ui~s : ~ r;q dia irumc- pr:: tenção. crnhorn a part0 obstinada chc .!'asse 
di~to. Ncss·· din. o mett competidor. o Sr. D1·. ao extremo de u!'ar d:1. cnrta t•!stemunhavel. 
em direi to, .b~r) ?\'bria I\Ietello, ::p:·r~ -: entou-se p·~lo contrario conl.raruinulotl e fez S!ibir os 
allegnndo que. ·cnrto d,:,·cit.os a dedw::ii·, 1·eqtte- a::tos rlr) j ustificação i inst:i.nCi <i. ~npe:·ior, ::. 
riu vista rla mencinna-la .fusi.i(iç•'Ç(T''· d%peit.o de reconl:ecer ~ força irresistivel do 

Estando c:ombi na .i ·o w· · , · ,; ' - - • 

cnj·)obj~ctivo unic:.J er:t impedir qrÍr:1 ajusti fi - Foram o-: auto'> remP.tt idos a 13 d"\ Dezembro 
~~aç;"lo chrogassA :'.. s •'us t,.rmo;;; fina e.;. o j1tiz: p::l r a os 'Cret:ario da Reb<~ão ·~ apre~entados a. 
3ubs tüuto 3J soppl1m ;n, ?"CS ~ abe11'(:irlo rlc )i·rw i?i do mesmo mez. Dc\·ião segui r s~~ ::ts feri as e, 
sundr: a J'l"OP -sito. 1: n c;o:1 na. petiçilo-:\!0tdL~ portanto. f1·nstad:; esr:.va o mr~n re<·ur~o de d·'
-o SI~ .(Sn i r. l " despclcho : << S•')ndo e - t·~ j·d zc, s i w - f !::a e o 1:1(!i(J ir1·esiliti vel d~ prova de q 'i e lancei 
j:l ·~mente pt•to: ,nt•ador, junte-8•1 esl:t :ws ::ntos, m:~q p:H'.1 :.i!·:>r a: lim· O a ft•::ud e. dH ClljO bojo 
fazendo-se cnnclu:-.cs ao lllm, Sr. Dr. ju;z de sahin a rleição eom que >'O apre~enta. p.:raute 
dirr~ito iutl':·iuo. '1> e :- t:; aup·osw Carnur~1.. o m:•u co.upetido:•. 

r~c~s. il_l lr-i'lcel:tnri :t, e: ;m Oi'i ginalissima Tom i o c:o:pe.Jien te de reqneJ"ei' :;y prG::i-
f;m~a rlr·fltllltva. acbun-s ·~ ~~ - c;an ;;du:-a .. , ent.c o ·iPilL·• da R la~flo UPUl certiJã() de todo e>:se 
meio Je C(•ndazir o pro ·c:-:.-.o da ju-<ti(ic çfi•) :is I Ini:-;tifoiíO juridieo. com qu•· se pro(·uro·u per
mãos <lo fabricantr~ 1111. ~ng·:ten~g-em elr·itoral, vertr3r a praxe S:\bida e i.nintr·!I'l"Olllpida acerca 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 30 de 62 

Sessiio ern 28 de Março de 1885 559 

do proces.,;o das jul'\ti.ficn.çõ•s nas longiquas pa-· 
ragens de Ma. lo Gr-osso. ( Doc. n. 5. ) 

Chn.tnarei, ]lO!' ul.timo, a att nçã.o da houra,lo 
commiss~lo para. :1 cr·!rtidfto passada. l elo vigat·ia 
da freguezia d) Santo Antonio Rio Abaixo, em 
vir tudo do despacho do Rvm. vigario ger tl do 

_..,..' "' ~ . 
dia 1o d~ Dezembro. no cot·po da. igrPja mat1·iz 
procc.leu-se a ehição para deputado iL Asscrn
bléa Gern.t L(!•-..islativ:-t c :t m·~za. dr~itot·al •~1·a. 

pt·rsi!lid~• pdo i'' juiz dn. paz lenente-corond 
.Jo,:;r': Ma1·ques de l<'untr.'s, r·ecalundo a vot::çriú 
<h 25 elcitor.;s no S1·. oaJ·iio de Diamantino. 
Consta mai."'-(<que no rderiuo• dia não houve 
serião essa cbição ') que o 2° juiz do paz, Jos~ 
da Co"t:l c Anu<la. achavu-sc n:~ capit·tl; quo o 
3o, Manoel Fr:mcisco do Arnot•iru, d. ·•sa.ppare
ccra d.a frcgu.-~,:;i.a, e não S"l :::abin.. siq u0r, Mn 
q uc lugal' p::u·ava. c q 11e o 4" Bf'nig-no João L-á
to e'-'tava. em seu sitio». (Doc. u. G . 

Fica asrôm (widcnt~mcnte de1non~tra l:1 :a 
fr~mdQ de q;1c rrsnltou a oicição 10 meu com-' 
IJCtidor. Da. exposição r, documentos a.prc"cn-

Seguncla.-Quando taes autoridades estive
rem ent e:;;,J,·ciciu do.;; re~pectivo~ cargos, e fo
rem UO!l!eados ou promovidss par:t a~gum posto., 
da gu,Jrda nacioJJal, eutendet·-:.:;e-á- que re
nuni.:Í:tram ag uelles, ·se toma.ram po.~se do 
po::oto~ embora não permaneçam no es:ercicio 

1 

Explicando esta doutrina em reb.c;ão aos 
j uií:c' de paz, deciditt o aviso n. 317 de 4 de 
Outubro de t:-i71- < ue não renundam elle..; os 
seus c:t~·goe ·•e não :tci1ar·em-~e em exercício 
Liü.Jndo acccitarem a nome~c;ão ou promoção 
do JJOSCO da guarda nacional, nilo lhes sendo, 
porém, li:.:itv em ,~as0 :•lgum a accumubção. 

Para completo escb.r·ec=mento dos poucos 
ontendidoc.; na. ma.teria, cuwpro notar qui) 
quanJo a lei $e refere ao rxercido Jcs juizas 
de p:tz, é em relação ao anuo em ~_1 ue d(lvem 
es::•-·rcer· n. ma:.(istr·aturu de p:t:r.~ não em reb.ctão 
as fun~ções eleitoraes. 

... ~~ eva o .:ervar qu~ depois aa lei n. 2395 de 
10 de Setembro ile '187:3. q u· ~ reformou a guar
da nacl~ll '•l. ess:J. incoru~)a.t~li_J.:.1de ~t!l'del.l tod? 

~ v.' .. ~· 1 l ... I H ) 

io que a 0hi<;ão c.h S. Antonio Rio Abaixo, bilirh!de bctseava-se :wbre ~ .forQ_<!: !1!!-.~ . LQJ:.int..~=- - · 
___ ioi .. pre-i ,ida pelo lo ju~z . .J·n·-~ taneni;e-co"!"7"r:-:-!-'""Mu--df}."tacdriicnro.~ ·e praticava o se1·viç.o ~ffe~tivo 

(• ' • ( flS O ~ 1· C·.. ( I l "' • 

2o que o,; clr-i toros c C11L:clãos da. alludida pa- ~ad~ aq_ u• lla lei, expediu o gove1·no i:uperial 
rochi<t a:Jcn·ts soubcrar:rt q11!'! um:t outra elei- o ;,~vi:-:o circular de :H de Dezernbro de 1873, 
ção, com i'<~sultado dive1·so daq u0lh qno fora. man.I:tndo dissolvet• todos os destac~m~ntss na 
apu:-ado (25 votos ::t. mAu favor e z~ro vara o fõrma J.a. lr!i d.e 1~50. § 1' :>.t•t. 2. e 86. 
meu compr,ti lor) prote:-;twam .indtcialrncnce c Alem ,!isso, a. lei de 9 d..: Janeiro, a1·t. 15, 
pela iwp:·eu~a contt·a essa fu!sificação ela ver- § 1°, cha.tn'l à presid•:!ncia àas me<as eleito
dade n dos factos. rans o juiz do paz mais vota.do, fazendo-o 

:30 Que, po1· justificação jurada, com. citação ~ubstitui!· pol' aquelies que se lhe seguit•em 
do promornr publico, embora não encerrada ern voto~. sú~nente no caso de :.ntsencia. falta 

c::usa da hicana ru reo-ada. elo meu ou irL ossibilidade. · 
ant:\gonist:.t, re~~onhece-se qu··· em Santo An- E t:1o im :ortante é para o legishl'lor da ci
tonio sõ houve uma eleição e que a vot~tç:l~ ta.da l<~i de 9 clG Janeiro. o concut·so do : j:t izes 
recahíu. toda em mim. d·~ pai; par~t a formação d ts mes~s cle-toraes, 

Passarei agm•a ã apreciação do subt(')rtugio 
à que se soccorrem, t:tnto o meu c"nte::do1·, 
como os m••us a lYersa.rios, em gGral, e a iUl
pt·<·nsn. de Cuyabá. 

Pt·etende-sc que. m:~smo na hyp:lthes~ c1c 
ser legitima. :1. Hl' uha ·~le:ç:Io, er:1. est.t nulla 
por t·~r sido prí~s·dic.la po1· juiz de paz ineornp ~
tente. consistindo ·~ss!l. iucompetencia 11:1 cir·
cumsmncia de ser tr~nente coJ·ouel da gu trda 
na.<·ional, o ·lo jni;~. de pa.z José Jb.~·qu•:s de 
Fontes. 

No do:ninio d>t. lei n. 602 de H> cie Setembro 
de 18;:)0 o Decreto n. i22 d·! 25 :e O uru bro do 
mesmo a.nno, detcl'minai·am os avis·ts ns. 27 e 
28 de i:~ da .J,:neiro de 1~69 ue fo:;sem ol.Jser-
vadas :u; seguint ·s regras em r (•lação a 1m:om
patibilidada existente entre os car·go;;; de juiz 
munieipal. .juiz de paz. delegado e suhdelegaclo 
de policia, de um lado e os postos !la g uarch 
nacional de outr,, : 

PrimBira-Os jui:>:as munici paes e de paz, os 
deleg-ado ~ e subd ·legados de policia, que .i :i 
pertencerem à g-u ·• rJa nacional por· occasifío 
<la nomeação para aquellns eargos, d•' i:sarão 
de servir n.ella dur •IHe o elfecli'IJo e:ce1·c cio 

;d 1s me"mos, mas continuarão logo que cesse 
legalme~te o impedimento. 

qu~, no :s o mestuo ar . o, c1z: << s JUllCS 
de paz deverão concorrer par·a. fonnar as !:Ue.;as 
elf'itor::tes, quer e!'tcjam ou não om e::::.ercieio, 
e3teja.m, t.!rl,IJora suspeASIIS por acto do go-
1:>t~r· .,o. ou pç;1· p;·o;luncia e;n cí'ime de n:s
,wnsabi.li!L·uie. 

O ministro da justiça do g'[tbinet·• de 28 da 
Março. (a :tua l presideut·~ do cons•·lho) C:tnsul
l:tdo ::;obre a i ncompa tibilidad ~ rn,.ultante de 
aceí i:aç~:1o do posto d ~ otlici:~l da guar·da. nacio
nal. por- p~ rl13 de um inrlivid110 que é juiz de 
paz. decidiu : c.< Que não estando em exercic:io 
o juizcle p:t:r. f!U~l!1tlo acr~iLou o posto de otfidal 
da g-uarda nacion:1.l, não se pó le con~ider·ar 
h ·! \'er re :wnciado aquclb c:u·go, em vi .;ta das 
disposições em vigor. 

Fica. o:·tanto~ desfeita, ainda por esse hdo, 
a. pi'etenç{io q•te tem u meu contenJor e <·n
tt•at• pan a Camar·a. 011 por fraudes no processo 
com que o habilitaram a cheg·ar a occupa t• o 
pa pel de naeu contest-:nte. ou p~t· vicio~ que 
inquinnm de nullns os votos que we fot·am., 
dad s pelos me tJs honrados.comprovincia nos, a 
cie,.peito d"l quanta.; violencias car·acLerisar;).m 
a adwinistr:1Ç<1o do 1\f·a to Gro.:so, durante a 
quadra. adual. 

A materia da in l!omp·Jtibili~larlo é uma res
tricçüo de dil'eito-:, e só quando expressa em. 
lei, pôde ser prect:!dentemente allegada. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 31 de 62 

560 Sessüo em 2S de :\Iat·iJo de 1885 

Por taes motivo.:;, entendeu o tenente-coro- l 
nel Joso ~hvq ues de Fonr.es. deve1· oxet·(·c:· ::s ,. 
funcções 1uherent::s t!o <5eu c~u·g;o. de J.o JlllZ 

de paz, ficandD, as,;:i:n, de nenhum eii.eito . o 1 oíl:icio dirigido e:n 30 ,re Out :1)1'0 ao pres1- , 
dente da camara mtinicip~ll de Cuyab:i,, oífic~io 

organizn.d' na YCspe:-a a mesa. cb. eleição do 
Dr. J\ietello: ignora-s~~ o que. foi que não 
ehegotl a tempo, si foi o juit. si fui a· com
municação. Como a prcocup~~çã.o era arranjai." 
vor.os. can tentara.m-se Cúm a mesa. que se 
inventou no din. !o de Dezembro, em nume1•o 

e;.se, pi!rtencente ao are 1!\'0 ú:l :1 u 1 :1 ca- 1 
mar a. mu ríici pal, e que o mrm com pe rid~r . te .. .-ü I r7ol~-se mais nessa ::cta, 'e este ponto é im
o. invejavel pr·ivilegio de obrer· eru ortg1n·tl. pot•tantissirno: 

·- "" 
coatest:;ç:'io, quando se refere a n:n (Jftlt:io do cisc:o de Amorim, cotÍrertido em 1·' j:1iz de pa.z. 
p:·esident'l da pro>incia_. cr· nst~lt·;ndo e .de<::i.-

1 

se julgou cowpeteute p:.ra, na l'ôt·ma do art. 118 
dmd:> s0bre e'-ta espec1e d<~ lDCOmpat!b,h- d,, reg-ul::l.::JentO, jut·ameu::l.r O 3 juiz de paz 
d:tdes. 1 Sevet·o Jo..;é da Cosra e ~ilvu, convertido em 2 ·, 

O eontestantc allnde ao pwece!" do presi- 1 (~hama o · eleitor ~\ntonio Angl'lo d•J Oliv•~ira 
t'lente tla · Reia~ão. mns àelle não juntou o ori- 1 Pinto para substituir o 4•) Benig-no João Leile, 
ginal, como o fez com a ruaiori:<. dos seus que devb :>er conyertUo em:-~'\ declarando, de 
documentos. quando ú c';rto que a. um aceno I autol'iJade p1·opria, ter este pe1·di tO o logar de 
seu o presid nte d:t p1·ovincia entregar-lhe-ia 4 'j ui:t; de paz, P'n· ltave;· d ei:t;a.rio de 1Jresta1· 

. • · , . 1 • • n- • u · . 1 
• • te~ ( • D sta sorte 

de nada vale sua. alleg:• çK'• ne,;ta pat·Le. .·em um mesmo acto~ o juiz do Sl'. Dr. Met{•llo é 
.Todas as mais cham·•d::ts 1rt·égubridad('s men- ! e não é eom)F•te!lte para dar n negar .iur;~.mento 

cionaLa.s elo conte~tante. cowo fossem f,dt" 1 aos juizes l!ue devhm compôr a mesa :los seus 
de li nos, li~t:1 de e •·1t01CS, oram pert·~Ha- i t> votos. m vez ae contl'a 1cço.o · a cymsmo 
mente supprid:::s. na fónmL da. lei e regula- 1 dn. !•:u·tr,~ desses forgicadoro:; audaz:es de elei
mento, \'is:o n:to te1· sido possivel conseg-ui;· 1 r;ões ! 
nada d::t cama::.t .lllllliciJMl, .• e.ss., te11:po, eoruo ! O que a~sim S:nalysamos lese cumprida 
aincb hoje. s~b ?' ameaço.::~. e pod r elo pr·esi- 1 menl:o á pagiua z:~o ;o documrmto sob n. G~ oil'e
dr:•nt•) da provutc1a, u~u despota que. tluando i Jecido pr~lo meu eompc~tidor. 
quer, lttdo corrompe e d;·stt·oe. Nãu par ·m ahi as nnllidade::; desso famoso 

A~·ora. ai!! uma;; obser\·:1ções ;;:obro a a c ta àa ào~~umr) u to. Os lagares do" dous immedin.tos em 
elei~~ão de ~Santo .Antonio. junta como doc:u- voto;.; fo :·am occupatlos pelo pt•oprio esc1·ivão, 
mento sob u. 6, pt:lo Sr. Dr. :Metello i sua que se diz:~·; jui.z de paz e po•· um eleitoL'! E é 
contestação. (:'"la mesa illeg-:~1, a qu;• faltam todos os rQqui-

Si a .!lustrada commis;:ão pt:c~tar. como cos- 1 sitos recomrnendados pelo legisla !or nos §§ 7'' 
tuma, sua u.tt•·nçiio a todas as observa,·õe:;; teu- a i2 ,!o art. 1;) da lei d·~ ~)de J:meiro; é a esta . . ' . . 
e~:Lminar esse papel falso q 11e f01·necerarn au 
m~u competidor. ~om·cn•:er-·~-à de qmJ a dn- 1 

.,. ·L •u rem10 · ·ill olt v · r ..;;•m·sm 
meu con~petidor. deve acar·retar um processo 
crimi11al contt·a aqueLes que :l fabricaram. j 

Por Y:lrio-: doe menro.:; ~~que largamente me 1 
tenho referido~ e ;;;pecialment · os de ns. 5 e ti, 

1 

consta qti'~ os juizes de paz 2-', :~fj e 4o r1e 
S:mlo Antonio. .Tosó da Co"Üt c AI't'ttda. 1\·l:.l.
noel -Francisco d·· :\nJ(l!'im e .losé li·"nigno 
L·~ i te. não se acha \·am pt•esen te;; á eleição do 
dia i de Dczembl'O, ou antes. não se ncha\'n.m 
em Santo AntoiliO · w,:::sa 11 poch:~. Entrda.nto, 

1 o 3o. !vl:1nnel Ft·anr.:!sco de Amorim figura. · 
un. acta fab :·lcadr~ p~1r:1 o mrm com etidor· 
como tendo e;.:w. lo pres nte !im Santo Antonio 
naquello Ji:1., e pr;'sidido a uma. eleição! Isto 
não é só u:u escandalo. é taatbem um crime. 

· Declat·a-se mais ne·c ta acb o seguinte : . . . 
cidadão .José da Costa· c Arruda, 'por se ter 
re tirádO para a capital. em conscoq uencia de se 
a~har gravemente enf·.·rmo, conforme parti
ctpou, e o cnpit:1o Antonio Paes rlc Barros 
2° supplent~ do juiz Jc paz, tau:bem pelo 
mesmo mottvo de sn.ude~ sendo que a me::a 
não foi inst allada no dia anterior. como deter
mina. o art. '107 do decreto acima eitado. por 
não ter r·heg-:·!do nelia a t(•J::po de constituir a 
me::: ma meso.. )> 

N-. b d . . - ao, se sa ·c nem se escrmnna poi· c;.;ta. 
declat·ação, qual a causa de não haver sido 

\'Íng::tr uma acta f::~lsa, com o nLl111C!'O de 8 votos 
de eh•itorcs ausentr)::;, dados no meu compe
idor na aro hia rom ( ue com ·~ar.,cera.m 25 

eleitÓrr's~ sob a. prr•::.idencia do tenente-coronel 
Jo,.é :\la.r,tue::; •le Fontes ; é a. taes at·tificios 
rra.udulentos. <?lllprcgados para haver llll.l di
ploma de d ·putado p:Ha o meu competido!\ qlte 
se procura dat· cm•,.:o ne~t::t camara. o d:a· ;~,; 
virt;:de;:: e eíl'~itos dos n.cto.-: mais rigot"osamcnt~ 
lr:·gítimos e J.,ga.es '1 

Eleição da. Cha.padrt.- O empenho t.incial 
de f zer t1·iamphar a c:.mdid:üu a io Sr. Dr. J. 
I\Ial'ia i\Ietello, meu c:1m petido1· . era na fre~ne
zia .la Chapad·:. tão gt·ande quanto na de Sac.to 
Antonio-Rio Aba.i~o. j n:-:tamonte por<J uc~ nesses 
dou.:; pontos. ~::; riiflicullad;~s c-resciam na razão 
d :L repulsrL formal qu•) o eleitorado oppunha i 
pt·essà') milit:w. sob t1ue esteYe a provincia de 
!lia to Gro:";SO dut'<•nte o período eleitor::.!. 

r. 

os c, b~1listas do p!'Psidon te da pri!vincia: o ;neu 
competidor estava alli Íl"remissiiTelmente con
demnado . A' vista desta CJ'iiiiÚIOsa resistencia 

. civicê! tlo corpo oleitoral, a scena de um assalto 
indig-no e militarmente executa·lo sob as 
in spi·1'C!Ç(](~ s do coronel commandante tlo 8° ba
t::lhiio de i nfan ta1·ia Jo::io Theotlor·o Pereira de 
:Mello~ começou á ser planeada. corn certa ante
cipação. 

Ante!-; de tudo. cumnre tornar bem exolicito 
que esse militar tem 'a mais celebre e' triste 
chronica. como qnasi untüphabeto c servil, sendo 
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explorado pm· quantos indivíduos suspeitos 
podem attra.hir as suas boas gra<;as por motivos 
de forneci··,entos ao co1·po que comm:Jnda.. No 
Ceará., na Parahyba, no Rio Grande, deixou a 
mai.;; triste m•'Jmoria., princ palmentr~ pot" pres
tar-!'le a instrumento inconsciente e furioso de 

T"es qualiclaJ'!S apressam a insubordinação 
e dcsmoralisação dos corpos pJr elle comman-

1 • I', 

siss nu agg:rupação de home:1s armad~s e in
disciplinados. Já tem respondido :i val'ios con
selhos d ~ g-uet•r-t poro f,.lca.s na adnnnistração 
eeouollli~·a e milica:r. e ultimamente. tendo o 
g-enerat Carlos Hesin procedido :i inspecção no 
S·J b 1talb.ão, informou ao ministro da guerra que 
es•e offi~ial est~va completamente incapaz de 
todo o serviço, :ütento a cnorwid"de de sua 
g?rdura. que o inhab lita.Ya para qualquer mo
vuue t d - ... ~ ,, · ·· : 
cavullo, recebet· o au:xilio de tt·es pr·aças. Nesse 
ruiliwr. pois. só funccirm,,m os instinctos c as 
paixões as rrwis deso1·denadas. 

Da h1. esta informação acerca do instrumento 
f.!Ue o b1·iga.deiro Floriano Peixoto teve mai-; a 
mão pat·a a camp~~b el~itoml em que emp_e-

cutllstandas que se 
eleiç::t'> da Chapada. 

lnfH·ma.do do pLtno. como agente confidencial 
da adtuinistraç:io, o p1·omotor ;:ubli :o da ca
pital, ma.Jor João llh1·ia de Souza, declarou na 
Jll'esença de var·i •s pe.;;soa.s, na t:1rde dn dia 1 o, 
<;.q_He a {oi·ça . JWbíic;o tinha tido Ol'clcm, s;.t

p:;ri·ií' pa;·ct fJ:Jí 'W J'!Ja1' I)S t 'i ·oballws eleitoraes 
t:lrtpi·eganclo a 'Oiolenc~a •. ~i preciso f'osse. » 

... spa "Vil-se rrwts, que uma 1nvn.são c·~ in
di os selv;1gens contt·ibuir·a para que os traba
lh· s eleitorHes não se effcctuassem, resultanrlo 

·;::, ' 
r<J.ndo a força militar e ele policia., c~tjo chGfe 
(Dr. Ascr~ndi~o de I\fagalhües), era o primeiro 
a alardear tae::> boatos. 

Fos :em quaes fossem os boatos, sua, verr.ci· 
d~de e pl'ocedencia. o que é certo é qqe pasS'lU
se n:t Chapada uma scena :::mnibaJ, felizmente 
improficua~ no intuit(l de inutilizat• a eleição. 
Este r~sultado não foi obtido; a eleição sal
vou-se por est~:r finda, e a s ··lvageria criminosa 
do as!!'e.lto foi fi.Ssi m descri o ta. no of!icio 
di1·igido pelo 1° ,jujz de paz ao· prcsilente da 
-proY i ncia. 

<dllcn. e E:s:m. S1·. -Cump1·c-mc fco.zer chc
g:.:.r ao conhecimento d~ V. E~. o facto crimi
no·o qne acab<:f. de ;:cr praLicado contr':l. os tra
balhos da. mesa. eleitoral, da qual sou presiden-

passare1 a nn.t'i':ll' 

<< No acto de se lavrar o termo no lin·o de 
:l.~si " naturas elos eleitores. foi o mesmo livro 
arrrba.tado das mãos do · secl'etario dl\ mcs:1, 
por um individuo acompanhado de um outro 
armado com rewolver, os quacs, com a pres;1 
feita.. logo sahiram á carreir~l para fóra do 
t':mplo, rasgandc ó 11ito li.vr;). 

<.{Não embaraçou isso à me:;a .• pot·que logo cu 
. tomei a resolução de organizar um eadet·no, 
devidamente abe1·to, numer~do, rubri~do e 

v. I.-71. 

encerrlldo, para substituir o livro de assignatu
ras,_porque assim tem a lei providenciado. 

«Não obstante tal occurl."encia, 3. eleição se 
fez rr~glJlarmente. 

« Consta 4ue os autores de semelhante de-
1icto foram rec·,nhecidos como sendo militare, . . . 

<.{ O procedimento do official ao qual se acha 
confiaria o comroando da for·ça destacada nesta 
fre .. ·uezia areceu:.me re rovado. mesmo or 
que contra elle são fei[as accusações bem 
grave~, como c<>rtum~nte V. E~. saberá por 
informação do actual subdelegado .e policia, 
que esteve a tudo presente, como todo-; os se
nhores eleitores-de uma e de outra. parciali
da.!e pol"iti•.!a-se mostram indignados pelo re
Yoltanle escand.~lo de que esta freguezia ainda 
está seuJo theati·o. 

<{Espero oue V. Ex. não ser:i indifferente, 
corno dale•~ado do governo imperial, ue, 
n::ro creio. autonze esordens seme antes. 

Deus guarcle a V. Ex.-Corpo da igr>ja ma
triz da pa.ro:.:hia de Sant'Anna da Chapada, 1° 
. ' ... 

Per sua vez o subdelegado de policia, func
cion:lrio de immediata confiança do governo, 
J'evoltado coro a audaciosa inve;;tidura de praças 
do exercito contra a mesa eleitoral, dt:rigiu 
ao chefe de policia est~ officio, que é o resumo 
da fa1·ça militar executada sob as vistas e 
drrecção do coroman 1:4nte do destacamento, te
ucnte do exercito, Miguel Tei:s:eira da Costa: 

Illm. e Exm . Sr.-Cumpre-me fazer chegar
ao conhecime nto de V. Ex. a desao-radavel oc-. 
currencia. <1ae se acaba, de dar nesta freguezia 
contt·a os trab i lhos da mesa eleitoral. 

<{ Começada a eleição, que ora _está ultimad~, 
01, no a c o r~m que o s cr a.r1 

lavl'n.r o tet·mo de flncerramento no livro de 
as,:;ig-natur~:s dos dr)itores. Mrebatado o mesmo 
li\-ro por um individuo, estranho ne;;te lugar, o 
q t!al, tendo pol." guarda um out:ro- armado com 
um t'a\\'olwr-pa.:rtiu i carreiru. para fóra. do 
templo em que funccionou a <li ta. mesa, fazendo 
logo e1r• pe :aços o livro arrebata~o. 

« ~" .. omento em que se p:-a.t\ca.v~, tal de
licto-prompta e espontaneamenie se apresen
tou o actual commandante da. força. dest,,cada 
nesta freg-uezia. aeompanhado de uma escolta 
lll'nl!lda ; e s,~ndo estranhado pelo presidente 
da.wesa aquella especi.e de invasão ~·om força 
ar.madu. no eriificio da reunião da assembléa 
eieitor;.•l, defendeu-se o dito officiat dizendo 
t ue-, tendo resenciado o crime da al"J'ebata-
t:ã , d~ um livro a mesa, .JU gou~sa vbr1ga ) a 
empreg-a.1· a sua força em perseguição do de
ltnquente. 

<< Sendo, p01•ém, considerado como completa 
simulação, o proce.hmento d'ac1uelle o~cial, foi 
peb presi.den~c dn. mes:t ordenada a. retuada da 
forçn. a rmada. 

<< Est1vo presente á tudo isso, como eleitor 
da paroehia, e u.credite V. Ex. que todo aquillo 
cs.uson-me seritt sorpreza e admiração, p 1rque 
si os autores do revoltante attr~ntado não forão 
uem conhecidos pelo eleito:rado J?resente, n~m 
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por i>:so deixaram e!les de offet·fcer o~ _enigma
por onde são achados como sen·io 1mht~res dO 

nosso exercito, praças doSo batalhão de mfan· 
ta1·ia ! 

(<E quando mesmo Exm. Sr. eu quizes:;c 

patente :i. vista do que, sou força.lo a. dizer sobre 
o comportamento do allu?i .o l~om~andante do 
clestac,:mento, tenente, 1\hguel Texe1r.a da Costa 

formal de intervenção â 

com re erencw. :::un a ao atten a o con ra. a (' re~nedi. d~, tom:~ndo o juiz d~ paz, pr(•sidente 
eleição. da mes~, o ah'itre de llU.I.llel'ar, rubricar, abrir 

« Certamente V. Ex., por mais cxtrema~o po- 0 encerrar. um caderno ou livro para nelle res
litico que, porventur~1 s7,ja., ficar i indign~?o ao tabelec~::r as assig.ua.turas dos eleitores, que 
saber que, n:esmo depo1~ do esc_andalo Ja de- votaram, ao que todos se. prestaram. A 
nunciado, amda o refendo offic1al conservou a eleição estava find::t.. e transcnpta a :1cta res
s~~ forçacon:- arn1as emba_1aJa<:, e s~~~?re ;m I pBctiva . no livro d<: noc:1s~ quan~o, em 
r1d1culo tnO'/lmento, fa.z~ndo as pra~ ... :s al_sa- vit·tude :e ordem sup.-~rior, o tenente aJudante 
za.rras pelas ruas e re_Petmr!o a ~'a.:i:~ mom_ent:J de ordens do eowmandante das an11as, o col-
:1m,·aças de assalto a.- ca,;:as de res1.1enc1a do · · · - .,. 
c1 a ão oaq u1m • 1 p1c1o de Cet·queira Caldas, 
onde jà então se achavam gua.rdaJos os pap13is 
concerne.ures à. eleição .i?vejad:l : a~s;,Llto~ q u0 u-

urutal aggressão. 
« Devo ainda ~cientificar a V. Ex. que, cus

t:mdu-me crer tanto~ ~bsursos, embora os ti
ve~se testemunhado, e n:1o podendo tornar-rue 
indifferentes a elle ' , sem com tu 10 descobrir o 
meio de fazer valer a lei e os direitos dos cida
d[tos, tomei a dBliberação de entender-·m•~ offi
cialment"' com o commandau.te do destacamento, 
a quem dirigi um offic:io f:,zendo- o sabedc;r das . . - ., .. ~ . . . . 

• :::> • 
inforwação :t re,;:peíLo. A resposta foi da4uelb.
que costumam os criminosos dar q u&ndo são 
interron-ados sobr·e factos veruadeiros e r -

d~ts eletções procedtdas )) nesta parocht:l em o 
«Deus guarde a V. Ex . ...:.... Subdel0gacir. de dia1o do commte mez.tenb.o a dizer-lhe: 1'>, 

polici:1. dn fr·~~uczia de S:lnt'Anna da Chapada, que nesta parochia e na dat-t citada, só se fez 
1" de Dezembro c:!e 1884.- lllm. e Exm. Sr. urna r> leição, para. deputado geral, e não muitas, 
Dr. · .Ascyudino Vicf.)n te de M;;1galhães, dignis- como v. S. parece suppôt•. segundo a expre!;sito 
simo chefe de policia desta provincia.- O suiJ- da sua portaria; 2o. que da ol·:içã:o, cowo mau
delegado, Jotio Evangeli.'lta de Azevedo. )) da a l!'!i, :<ó se registrou no livro de not,:s, do 

Por estas duas importantes peç:as officia~s qual t:u poderia tirar cópia, a acta. da elnição 
d-"l irrecusav ·l valor, chega-~e á conclusão ou votação, e niio muitas ·actas, como V. S. 
de qu--, para o presidente da provincia e a ainda pn.rec•! entendet'.seg-undo a sua portaria; 
officialidade que lhe •' ra subordin<tda, o plnno :3o, finalmente, que cópia alguma lhe posso on

4 

de a bstenção eleitoral do governo foi traduzido l vjar, porque, para o fazer, era preciso que cu 
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aindl). estivesse de posse do _livro de notas rlo 
meu cartorio, livro tpe, como V. S. talvez já 
tenbft sabido, me foi tomado pelos Sr,. capitão 
Fi·l•ncio Leite de Proear;a, tenent~ Barbosa e 
n.lferes ManPel José Moreira da Silva., cidallãos 

ur~ ara e-te fim nest:l. fren-uezia se a r sen-
taram uo 3 dia. depoi-: da ~leição. Eis as razões 
porque n:Io cumpro a portaria de V. S.-Deus 
guarde a V. S.-Chapada, ip de Dezembt·o r!o 

. r. r •• n 0010 • ugus o oc 1'1-
gues de 1\!ol'aes, digno juiz de direito substttuto 
desta comaJ·ca.-A.ntoítiv 1:y1·i.Uo tl'~ .!-lí·aujo, 
escrivão de paz e da subdelegacia. )) 
Apen~s foi r·~cobido o officio do :;;ubdelegado. 

e que ,, cima fica transe:· i pto, ,.ons toa a demis
são delle, conforme a noticia que se le na. 
Silltt1ç;zo de 14 de Oe:r.ornbro de ·1884: 

<.< JJr:nú~.~ii•>.-Consta-nos que acaba de sm· 
demittido do loga1~ de subd'!le?atlo de policb da 

cia da pr,_.viucia, em vistn. da communicação 
feita pelo e:,.·su;Jdelegado E\'ang-elist", com re
lação a• \ assalto dt m~1sr. elritora.l pelas praças 

. <o l:)o e ·o :~ta 1ão e in anterw. e que ji ele

mos not:cia no nos;;o numero p ,t~sado. 
<<E' pena 'lu~ os eleitor s da Chapada não 

pcs.:;n.m tambcm ser demi ttid'>s por S. Ex. }) 
Det)ois de tão vioionto ~l :s::üto o pr'>.~id·~nte 

ila provincia, no visivel proposito de conv·~ncer· 
àe que n!l. Chapod~t mio hOU\'C cleiç:i:o, ou~ si 
l1nuvr. f:)i inutilisada, ordr.nou qu0 se pt·oc0-
dr:ssc r. inqur.r~~s~bJ··• os f<\Ctos de quo dlc 
propri.o mancoil1munado com :, p:)licia c o com-
man tl.nte •) · o ata. ao, c auctor. 

E' tão inisorio o r0htorio d(~ssc inqu~rito, 
c1U1! não nos furt~.t·r-f;OOS ao trabalho dr trans-

.. r • ~ , 

otlicial) de 20 rb D,•:r.·~ mbr. :, po1· jsso 1.1 ~tr', !la 

ca\·illos~ ~~~posiç:to de factos. está :t cond(.•tu
nAçào da auctoridadí' publica. r> a. ad•lltf'rac,:ão 
d'~ c.i.rc:tms\ancias tjUt\ muüo inlltll'IU pl:l.l';L o 
oxitu ÚLVOl'<l. \'Pl a c:wsa do Dr . • l. Ma1·ia 1\fr~
t.f' llo. 

E i~ o rd:L:OI'io: 
« Do pt'I'S"IW~ i ll•Ill''ri w S') 'Jvid1mci:1. q w" no 

dia. lo do corrent''• por occasi.iio tl!l. el·~içfio a 
que sr> pl'OCNl"u nesta ft·;-.gu·•:.dtL p ~~ra dnpntad:t 
g:•r :1 pelo ·lo ci1·culo nhitoral. 'ltmndo j:t o::. 
u·abalhos sr acha,•atn inicüdos, comparcc·~ram 
dous in üviduos d ~·s,~onhr>cidcs qu0, appt'oxi
mando-se da m0sa, subt1·n.hi.1·n.m um dos livr;)S 
rclati vns aos mosmos trabitlhós. r> fugindo pl'0-

cipitada.m0ntl', o furam rasg-and:) p!'lo caminho' 
- • - w .. 

' ' 

pt ·radns pela es~olta qui' , a mandado do offi-
cial com mandante rlo d ' stacamnnto d~ locali
dade. sallira do qnart0l 0m pcrs~guição dos 
m0smos, Yisto niio t0r o prcsi L"!ltn j'('Spl'
ctiv.:~ ; solicitado tal medida. apnar rlt~ S" 

achar o rrlf.'rido offi,~ittl no intr.rior da. Igr:'ja 
para sntisfllZ ~' l' r!u::Ü'-llll.'l' rcq uisi~~ã:~ qu·~ lb.e 
fosse fd ta. 

<<Pelas d0cln.rnçÕ!'!S d1~ to:las as t(~Sí:Omllnhas 
de ambos os credos politicos, que depuzmoa.m 
neste inqur:rito, ncoll ainda exuberantemente 
provado que os membros da mesa, depois da-

quelle incidente, retiraram-s~ da igreja c fo
ram a suas ':asas, onde s~ armaram, voltando 
dGpois para. procederem i nova eleição, à qual 
deram Ct;meço. tendo antes f0ito um qua lerno 
para substituir o ·livro Stlbtrahi.Jo, e onde os 
·l•~i ·e · 

D:1 s1.mples leitura dessa. pl·esidencíal falsi
dade ficou e\·identemente demonstrado que o 

ue ::;9 rocurava n. todo tr~nse,era tirar art1do 
.1 as-::uto dos dotts indi1;idtws rlesconh~ci~los 
Que, appr .. ximando-se da mesa, su btrahira1n 
um dos hvt·os relativos aos mesmo~ trabalhos, 
e.{H,r;indo pi·ecipitada11Unte,o {o1·am m.;;[Jando 
peí o cmni.dw f . . 

Era isso precisamente o f[Ue se procurava 
obter para firm::.r o pr-incipio de que, sem o 
D:·. J. Maria MeteU o. não ha el~ições no 1) dis
trido de M:.~.to Grosso ! ! 

O in•tuerito refer1-1-se ::s. inda ao depoimento 
e t0st·'mun as, « qu·~ ass(~veram terem os me

sa:rios se retiraJo para suas casas, afim de se 
:lrmarem, voltando depois pata proc•?derew a . - . . ' . 

' , 
ruentos não f0!'3nJ publicados, como e facto no-
tol'io, seg-un io refer·e a Si! ltaçllo. ot·gão da im
pr~n.:::~, que os depoimentos eram tomados em 
pa]:el st?par do, para ver si convinham; c 1=1 

t~stemunha~ houve.como o subdclc~ado de pa
liem, qnH diziam a vdrdade, eram dispensadas 
de figo tu":-! r na momtmeural pe~:1. \Jolicial da. pre
sideneia. Está neste a1·ti~o a eon:fi!·ma11i'ío : 

(( Hoje r~>g-re:-;sa para. e~sa cidade: o Sr .. Tosé 
Gomes da Silva. que, como delegado de policia 
desde ;::cgnnd:~-femL esteve na freguezia. m·
t·anjando inq· 'erito com o :fim do se annullar a 
eleiç<1o, segundo dizem ; -« po<que a nwsma. 
não f.;i 1:oncluidn. na igr~ja ; a mesa armou-se~ 
~s ~edühs n:"i:o ~stayam fechadas; os trab:tlho~ 
Í<H"[:m p·')rturbados : um livro se roubon, e fez 

<c Isto é o que me dizem, 0,n.seris;;o vr.·rd::tde, 
dev~mos lastimar a sorte desse pre.::idente, qne. 
on não entend~ o que lê. ou está realmente 
:1.paixo11.,do pêla. derrota do Dr. Josê Maria Mr
tcllo . 

« P:.wn. tal inqucrito eu tambem fni c]utmado 
c julgando ter boa occasião p:w:1 d••scobrir o 
segt·edo da justiça., ex:1minando os autos, com
pareci promptamenLe : Pot·ém, oh! desgrJ
ça! • , .o deleg-ado só se linüton a fazer-me 
dtlas pet·gunt •s, não direi asnaticas pat·a não 
offender es ;a pobre homem digno de melhor -
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sorte. mas notei que as minhas respostas foram :Mas, perguntn-me-ha, talvez, a honrada 
tomadas em uma folha de l.Japel não eserip:a comwissão : 
aindn, certament0 para não se juntar aos taes Como de,.truir n. for\-8. probante do documento 
auto~.>.,. sub I. om~recLw pelo vo::;so competidor em ~ua 

(Sittcar;ão de 19 de Dezê:lnJbra. I conre.:taçüo? 
Apenas devuJgou-se e ... ta peç;19 oflicialmcnte E' fac1l destruir e conftmdir esse :~.rdil. 

arranJa a para l'.O 1onestar· a <'rr·uta.e c es azer-. escrivao e paz, a quem os agen es ao 
de certo modo, a mà ltnpt'es;,:ào uoiv;~rsalm ·nt~ governo ~·rot~ctor do St·. Ur. Metcülo haviam 
cau!oada_ p·•!a e.;c::.nd:~losa a~ti:u te d? pr·esi.t!e:nte roubado o livro de notas viohnt<1.mento. certi-

prensa vario~ eleitor-r'!': lib~raes e conserv:1do
res da Chapada. e publicaram o seguinte pro
testct, em lmguagem tão vehemonte, que sõ a 
inàignação pode inspirar. 

PROTESTO 

Os eleitores liberaes e conservado!'es da pa
rochia d'3 Sant'Anna, ChapaJa, ab:tixo assi
gnados. lendo o orgão official- « A Província 
d 1 I.:) ') 

mez, e dt!parando nelle a - Condusão - do 
inquerito policial na mesma pn.roc.:hia- ar
ranjaJo- p:·lo deleg:;do José Gomes da Silva. 
recorrem a unprensa p;ll'.l protestar, como pro
testam, contra as mentiras av:<nçadas por esse 
- habil mis ionario. 

' ~ 

houve eleiç!!o regular; 2·• a íls. 3;;, que o liYro 
de not:1s Ih~~ fôra com eifeito- '< toma.do pelos 
capitão F'idencio Leite de Proença, tenent•3 Bar-_ 
bo=-a, alferes IVhnoel Jusc 1\lore1ra da Silva! os 
quaes ~staudo armado<; :fizeram contra o es
crivão força invcnciv ·L>> 

A Yalia deste documento e1'a irrecusavel: 
er-a~ pois, preciso neutrdiz:u··lhe a acção. Ce
deremos a pahv!'a ao pr·oprto escrivão qne 

' :, ~ o ' '·r-
p~lo refel'ido agente do go\'el'Do pl'ovincial j ui :r. de cLirP-Üo substituto. bacharel Antonio 
no desempenho da imcumbenei:~ que lbe foi Augusto Rodrigues de ?l'lorae:-:, ordenando-me 
commettida, po:·qu~. em. ~;is~a dos cl'ime~ e p ,v que ao dito offici:Jl fize=-se entrega do li
fr·audes pú,.,tos em p;·r1tica pelo 1ne.wno gove1·· vr0 de notas do meu c:utor·io; e pory ue eu ch:.s 
no,au em, St.'tt uomc-no interl'S$e ela elei\~O do clar;as:'le -~t· :lbsolutamentc impossivel cumpre, 
Dr. Jose l\l ria Metello -,crimes e :rau ,r~;.: a chta portaria. por is;;o que era verd!tde incon
jã. sobejRmente dP-nuncü~dos. ém nada pódº tr>st:tvel e de Loclos sabida que osse lh·ro 1ue foi 
:importar a- tarefa -do polic:~ll, que e ~ubor- 1 tomado pelos Srs. c::pttào F1dencjo Leite de 
dinado do principal respansm·el por todos os Proença, t(~n··nte Bai'::o,a e ~iano, · l ,L:sé l\lo-. . . . . ...... ' . .• 

3 eleição geral ultimamente 'pr·~ced[d,;.. De:r.embro, ser;, que me tive-S'! s1do restitui.do, 
Demais, acima de ~se mentiroso inquerito, -f.,l-me entito dito peio al:'eres de p&licia Jose 

de infdi7. e l'idicul~ inven ão est·io a::> actas Pa s de Bar·r·os c ue r·,~"'e L ·'-
da eleição e mail': docmn~ntos lan:~. los. n~si- sem embargo destt verdade, ; u dovia-sirnular 
gnados e publicados por leg-itima:; autoridale;;, o c um pl'irnen to da ~li u,iid,~ portari<l., pas3ando 
sem s ,ffrer a atli.rruaç:to contida. nellfls a u.cnor no ver.~o d"st:t um cer·tificado cvnvenh:nte aos 
co~testação, =·Lê o preseut··, nem me~mo do- empenhos do jui;~, de diretto snbstituto. 
umco confrade- yue na :1iludida. parodria ~< N<lo obst~1nte éOtn;1rehcnd ;~r a baixe7.'1 c 
tev~ o J)art do ciu"! apoi~!l o suprad_ii:_? Dr. ?de-~ f:dsi~:.de do.acto qu·~ ~c llle t!~igi:-l pr·:•ticar~.o 
tello, n:w ob:::t.ant" te:· ~I :o esse SUJeltJ um dos tiz,nuo tanto pOl' ede1to d : t~ sug-ucsrões .las p~;;
me;nbro3 d?- mesa <-leitoral. _ s as P'''~~cmes.- como pelo hol'l'or q11P. in~pi-

F_:eguczl:t da Chapada, 2o do DezemLro de rou-n1e :) nspecto cbquí•l!a scena noca:ma! c.•ru 
188:). que I'O; •res"'ntou·rnr.- p-!rig>J de a.;;~omb:·..:.srL 

·!orTo José de Conto.-Ig·mcio Jost; d·: S::1 m- g-ravicbfle. 
pa1o.-Antonio Bruno Bor·:r"s.-Antonio Cr~- « E porqt;e tnrlo c vm·dadc, que me obri•.,o a 
sario Leite p . re:ira.-.João Co!'rc! I de C.lmpos snsteut::tr sob jm·amCIItO. pr-ssa :lo pres~nt·!

0 

d ·'
Bor~~s.-.Jcão ~van~eLsta de Azev0d ).-.Jus:· chra~ào em pr-e:co:ença dos Sr:> . .Tor.•,uiru Sulpicio 
de üoes.-Evnrts~o Mor·oira nn. Siln:...-.José <ir~ Ce:·qncir~t Cal,la--, .iuão l~v:wg-elista. de Azc
Con.fucio Pe1·eir·a.-.loaquim Solricio dfl C r- veJo e .'lugt:sto Moreir·a. da Silva. 

ue1ra Cal · ,' • ·• , - •;, , · 
1(-18:)). <~ •. , , a ~ · nna 

cla Ch:.1p·.cla, 22 de Janeir·o de 1885.-..\ntonio 
CJri! f u rle .A;Ym}o! esc ~i vão de p:1z ~ sub::elc
g·~c!_n.. 

Est:fl documento assi~nado por cirbdííos elei
tores da Chap •da respo11d · trium· :hantetucnte 
~o ardil empr ·g-ado pr~ Jo f.tmo•o inqnr·rib; sfio 
?S. proprios inter S-<<1àos. aühere!rt.·'s P"l' su33 •!. Gorf:O t0s!:e:nanhas.- .Tuotjt~im Su/;ú:in 
Jd··a~ Lbet•aes, a 0U.tte~ç{iu. queoffirmam r; exis- de Cc:quein; (' rd·!a,.; .- ; u!JI!slo Jio,·;: i?·a u\1. 
t(!;rci~. d(:.~ f.(ctas ria clcir;aô da Cluqwrl(r. e 11,ai::; Sl:'v;L,-.!t:r.T•, Eu:. n!Jelis!u (te /t:.e~:cdu. :-; 
doc!.HUentos ass:1;o<!dos. lu...-r:iclos c p11hlieados Este d0cu1~l ·1~to c•sm;lr:·a,:m est:;i nc1blic3do 
por .le;;:tiaras , autorichoes. sem ;·:r :•tes io ou na SUt~o.~üt•. u:·~·:í•:i d:c. i'i1iDl'On~::t de· CuvaiJ:i. 
c:mt1_.:st-.•;fo.o. ato ruesmo do ~t g'I:!JHC d(J ~r·. D•· .. ! , .ic i do Fevc!·-:i1·u do co:·t·,~r;w ~ll:•c•, " · 
~hrja Met .llo, r:- ·~11~ tomcu Farte nos tt·a.lxtlhos I . -T:ll fui o tn~io l!lupt·eg:!tlo p:t!':t co:Jipletar 0 
4a m•=s:t d~1toral. pLano d·' n.ssalt~1 à elc:ç;':io da Ch~p<~cla. 
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. Note a honrada commissão, que o instru
mento do meu comp~~tidor. que H.ssigna o fa
mo~:J rcquel"imento olf~re,Uo corno Jocumcnto 
sou n. 7. nã.o ad1ou um juiz qui! o qni:1.ess3 
de:'>p~>char; o v:oleat:J.do esc1·ivão pas'a a Cfll'

tidão t ue ahi se ~ê · não em virtud ') de de:::.-
p:1cho .10 ju(z (não ha despacho algum ll"f:S:1 
peça), mas sub a pr~>ssão d<Js arm:ts ào.;; caniba.~s 
:10 serviço eleitoral dn pre~idente da p1·ovincfa! 

.1: r en rn · m r, u e o ., 
juiz de paz participa.do achn.r-s~ doente, e 
tendo sido convidado o -4 ·, e não compare
cendo até ás :2 hor::s, n5:o podasse set· sub!>ti
uido por um elr:·itor, como foi. o 

O art. 15 d:t lei d~ 9 d~ Jan··iro n. 1, 2 
periüdo. onde diz (ou irnpussibi.fidorle), § 10! 
onJe diz-depois das 2 huí·a.<; da tarde. r.·s
ponde pr~rfeitamení:e ·:t Gtrguiçüo. Alle,:;a-se que 
no dia:seguinte.-o da ehdção,. o. 4° .iuir. d· 

substituído. 
?\ão houve imp(~dim~~nto dnrant·:'l os t:-:!bll.lhos 

da eleiç:lc, cit. r.rt. H ; P. o att"ntado qne se 
0. !taVC'l' úOUS 111\ lVl UOS 3.r1"'' a.t:l.' O O 

livro das assignat.ur~•s! qu•) foi d ,•vicbHl'·ntr> 
substituido, consta lb actl.\ : P n:lo tentlo alfe.::
tado a e<:senci:.t d~:t eldçã.o. não póJ~) dell~ timr 
p-rov~> ito, ty•la nullid:vlt', o m"u co:np,..,tidor. 

O inq nr~ri to pol· ciul OH p, ·es1'clencial nr>nht:rn 
v :üor t ·m: os cl'iminos0s ~ão o.,; [)I'Oln·ios agr·n
tes da_nvet·ig-uac,~i'i.t) dos f ct••S. 

Quanto à ,justiticaciio oíf0r~'cirla p•·lo com· c
tiuor :so • n. tl. ella ó umu. simpb·s pe'.~a d•' fa-
Dl: 1:1, nm flUe ~ervr• (,!.: e:2:t<'ll•Ut1!l:t J'rln<'.tpa 
UUJ. iullividuo <1ue tinita todo Pmpenho f'IU SJl
v :'r i->eU futuro gen1·o, o chef•' ólG p:Jlicia! 

i./,•içlto de JJ;·otas.- l'l'Len( e o rneu com· 
pctidot• ·1 uc seja tawbem ~ntHtllnd:l a ell.'iç:'lo 
d ... sta parot.:bia~ em LJUO tive nove c elle qumt·o 
voto~. 

~ito suas r~•zi"H~S: 
L' Ter fnuccionndo na mc~n inil(•vir1n.m·'nte 

o 3 • imncodia.to :tnb jnizcs de p31., confol'i!JC 
con:<t:t da nctn, NH r.•z::w d~ h:•voc·.sr• mufl·d. 
p:tt•a a cnpital o i'adrf' Coosr·•ulillo T:1rcio. e 
ser )trcnuap tento o ,juiz de p:1z pt•üsid<.•nto da 
u1c"n p:tt•a. cnHhccer do ';:so. citando o ~•rt . .J.o 
d:1. lei ue 13 do Outui.Jt·o ll() jr>~i. 

Rcspo ndo: 

O padt·c T:Jrcio. co:no é noLm·io no Jogar, 
mudou·~e , h:t clous ;;,.nno.-. p~u·:1. n capital. oud·, 
ú ca.1!ellão militar.: como e!eitot• vototJ na ya-

... ' ... , . .. 
Slla as:-:ign,lt:tra na t'eSpf)cth'"a lista. 

A citação do art. 4'• da 1: i de 15 df:l Ot~tuhro 
d·"l 182i, pedi mas lice nça p~tr L dizet·. não p}Jrc•cu 
de juriscunsulto. Ess:t let c :-eou em cadlt p~ro· 
c h i·1 nm j uir: de p·• z o IH!1 su palrm te-, cn.:a 
et~~ir.;ão <~t·a. ft~ita em codula de dous no::1e·:, 
confor.!;l) o a:·t. 7° da. lei de 1" Je Outubro de 
1::;2:-~ ·. 

I) sn: :plcnte era un• funccional'io que subst.i
tuia " juiz .:te p t,z. e po::• isso o :n·t. 4' det•~J·mi
uava. qu~ :10 eloito não av;•oveitas.:;;e 0~CUS:l, 
f;nlvo doenf}rL gt'<tVe prolongada! emprego_ in-

comnativel, etc .. e atti'ibnia á Cama.ra a veri
ficaÇão da ieg!timid";de .less::t escusa. 

O codigo do processo mandou elug:•r quüro 
juizes de pa.z;: e o decreto de 13 de~ Dezembro 
J.o 1832, a.!'t. 6~ dctrJrmina que n. <:amara, co
nhecendo cl:;s falt::J.s f::llecirn,•utos escusas 
:~onforme o citado aet. 4'\ tenha quatro juizes 
.Jt•rame.JÜ1.(los. 

Bnm .-ê o men douto competidc::~ que, si !l. 
camar:t ruunlClpa m p t:HWl J , 

nhe,·er da. mnclanç ~ cio jmz de numero, não a 
ttún pa.ra. conhecer d:1. mudança. de cidadãos 
q11e apenas ti vt•rem tido votos. As hypotbP."CS 
~en lo distinctas, falta cornpetencia á cam,tra 
-1ara determinar aos presidentes da mesa que 
não os co!lvid0 para a formação destas. ~ 

Allegou em segundo lugar o meu contenlot·: . . -
" Cote, indliclo na revisão de 

E' verd~d.e, sem fazer por i<=so que:;;tão do 
de;.;conto de um dos 9 votos que obtive. 

Com o doeu 11ento sol> o n 2:-5, ~P. pro\·~ nc 
o me.-;mo.]Qtz su Jsntutn, que es:HtC o:; o ocu
rnea:o sob n. ~) oti:'erecHb p ·lo rn11u competidor, 
foi. quem officiou an jui7. úe paz de Br11tas sub
sc:-eve:Jdo a. Esla rontendo o nom·~ des,;e eleitor. 
que, eonf •l'me o tit1Jlo • .fá em efeito;· da ca.:. 
;Ji.tul. de onde in11d lu-se ; o o Aviso d11 2i de 
·Non~rnut".J de 18~4. cita,:o por tnr~u competi
doi·, ex:pndido, como se vê, dois dias antes dt 
eleiçü .1 . alélll de só tflr c h •galo a Mato-Gros :o 
IUUi to c! •po;." O 'Sta. (nfi•> ba tele.~1-aph0 p;-~.r~ 
e~s:~ pt':lvinci:l), ~~v e por .rn m;;.n or· o pnnct
pi o d, l,~i de\-} do .Janei.t•o. art. 8 § 10, 1·cpro- : 
d11zirlo uo art. :!3l) do reg-., p<tra que não se 

1 • • • 

sub,.;istente no acto da dis-.;olu<:fi.o; e ningucm 
d1r:: qnc o facto de utu eleitor. uwd ·1do de 
uuw p:il'a ontr-t p:c roch ia de utn m .!Srno distt·icr.o. 
t r ,·nr:.du na ultillJa ~~ n:io nar1nella ern que 
:lll. r-\J'iot·m ,.. nte rr-sidiu. irul10rta :l.Ug'lllf.!Dto ou 
diltlinuiç:io no eieitonHlo. 

Ui ii e ma. i>< o u:e 1 cuntnn lo r ~ 
:3·• Que ({ ,~ cnp~a das :.ss•gna.lui'!'\S dos ~>lei· 

tr•r•!S s· n} q11e o t r111o t'inal não foi lan
çado no livro r·~>:;•r•cti \To. como determin~ o 
~ ·19 llo. ari. 13 da lei. 
· r-:· inco!llpr·,,hr!n:sivc l os a arguição. S.i é 
nmn co;1ia de assi:.:nttU!':lS e c~o t.crmo de 
ent·e;·r:HnPnto. como é qne este não foi lan
çado no li.v t·o compctonte? De onde pois, foi 
co1~indo o r:ermn ·~ 8i o trmno é ori gin:ll, ~s 

.... ~ ~ .. . .. 
e fm. e~trah:ido do l i V!'O respectivo, e :\ttth n
ti('ado pdo m.es;'\.t'i.o secl'Htariu, apen: ·s faltando 
ncs~a cop~~ dn.s ass1gn;l.!.uras :>. COi'ia. das 
assi.·~·!1at.n1·as dos me.-arios e o conc~rto do 
osct·ivãn : bem eutend:do- unicamente na 
C!lpia das as ign:til:rn . ..; dos !'lei.tor·es, pot·quanto 
a,.; :tCt"S da orgauit.ar;üo d<J. m(·sa e da elei<_,~o 
esliio perf~itas. 

~i faiL;J. de COilC'"I"tn d.l r·scriv;io em Uffi::l. 
J'ela~::·,o do no :u<~s de eleitol·e.-:, n :1o é irr '{rll

bridade autlh: ie tJle n~ra <.lcc:·e tar·'3e a nulli
dade de uma. eleiçãÔ. 
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Temos~ pois : 
Lo Que nonllam vicio inquirra a eleição de 

l3rot:.t'- · 
2." Que :t ckmtrina do nxiso le 27 d~ Novem

br·o do anno pass:~do não yõde .ser invocada 
' . 

só a 11 do Janeiro foi .. _sse aviso 
no 0!'!2'~1o o!lfciai do :\f:J.to Gr·osso. 

o'·· " • ::o - h :u·a Gr con-
t:1do o voto dess~ eleitor. qna.nto é certo que 
elle não fo alistado eleitor r,rn Setf'mbr·o ul
timo. mas sim em 188:3. ci.rcumstancia esta 
que o distancia. mnito do disposto no art. 2;:):j 
do Regul. de t:l d~ Agosto. _ 

4.o Que :1~ ~IleQ"nçõ 'S sobr·e transeripç~io de 
as~ng-nat11ras de ol·~itores .ou d•) ter~no final de 
encer·r:1.nt1'nto. não tem a 1mportauc~~L que lhe 
nttribue o m~u ccmpetit!or. 

Anura .ão.- S:l:: de Ju~1S ordens as ob'ec ões 
lev;mt ,das p~lo meu an.tag;mista, o ,•ii't!sirlen.•.e 
da ·,J:·ovi .;cia. tendo co:uo rcsponsaYcl ost·'n
.sivÔ dü seus dishües o Sr. Dr. J.-1\laria Me-

t.o Incc;mpr-tcncin. do juiz d<:l direito Alf1·edo 
José n~ír'a, presidente ds. rnes:.:!a junta, por 

l • lJ\. " :: ~c.tl. 

2.o Sus!Y'Í(;ã.o do meslllo· jnit. pc'r ser 3'earo 
do competidor do Sr. Dr. Metdlo. 

Exawinarcmos cn.d:• U:ü:~ destas duns ob
ecçGe.s. c;ortos de que torn::~.rem:)s evi(hnte a 

impt·ocedenci<>. do: cada uma dellas. 
Qu:mt:J à f.:• lncompeLe,lcfa n:s~~ltantc do 

scr·u:ç•• in i.e.·ino tia ;·ela,ç(í.o. 
Ka fórm:-.. da lei. o juiz con;-petente lJ3.l'::t 

pt•esidir o~ ~raba.lb,J~ .d:t .junta :1pu~ador:~. ê o da 
l . , ..... , 

deste o juiz municipal ou o sl!bstituto. e na. 
f~lta de :~mb-.:s. o juiz de direito do. comarca 

Achava-~e com assento na Rehçi'it) de 
Cun.h:i. o juil d.-~ direito da capit3.ll:>eJe apu
rttdoro:. .:lo i'' distr·icto, o Dr. ~\.lfredo Jose Yiei nl, 
pul' imp:1dimOni.>~S pl'olonga.do;; clns rle:\e:ubcn·· 
;.:ador~'<:. quando. em data do a do Dezembl'O 
lhe t\.'i concedi .. h. uma licen~a de um lllez pelo 
lll'Csi.ie utc do tl·i imnal da r dação. ( Documento 
n. ~. .. ) 

TenJo o mesmo juiz de;;istido do r~>sto da li
cen\n. ern clatn dr~ 1::) de Dez:ernbro. assin1 o 
~~om : IIHI\Íeou ao lJ!"es:dento d:t provinci::~. 0. ~o 
da relação do di::;tricto. 

O p1·•~sidcntc da proáncia, chefe ostcns1•;o 
•h c;~balla otrrcia1, responfiou immed1attl.,ll •~ r.-::e 
n. esse magistr:t:"lo no;; tem1o~ qnc se l'egtwrn : 

Palacio do qo>'CI'uo da pravinci.a de \b.t.o-
r sso r>,m n ·a :L · r e e:r. m•Jro .e 

Illm. Sr .-R·;sp0n.d·'ndo ao officio de V. S .. de 
hoje datn.tlc, em que comrnunica-rne qnc, desis
tindo eLo resto do. licenç·~ qne obteve do conse
lheiro presidente da rel · ção, reassumiu na 
me~mil. data. o exr-r :.:icio do cargo de juiz de 
direito da capital, tenho a declarar-lhe que, ti. 
vista da. communicac.~ão que ftz-mc o m~~smo 
conselheiro de q1fe. respondeado ao otlicio no 
qua.l V. S. lhe \)flrtidnara ter ent1·a.do no gozo 
da. dit·L hcença.lhe havi:1 significado q11e. ap'3-
na" d•üxasse o g-ozo della. immediatamente r·~
assumi.ss~ a.s fun~:<;.ões do s~u cargo naquell1) 

tribunal, visto subsistir a ülta de desembar
gadores e serem alli pt•ecisos por is:':O os 8CIIS 
~!'1'\'Íço;;. n:1o pusso considerar V. S. no exerci
cio d l varo..e sim comC\ ~ervindo no referido tri
bnnal, dond1: não foi dispensado. (E' de força!) 

Declnro-lhr, mais J:l.ra se•1 conhecimento e 
govemo que neste m··smo sentido vou offici~r 
M juiz substituto. que s0 ach<1. no exercic10 
plc~no,do cat·gu de juiz de direito da mesma 
\". l '. 

Dens gu:trd·_} a V. S.-Flol"iano Peixoto. 
Sr. j niz de lir·eito com a.ss·,nto na relação, 

Alfredo .José Vieira. (Doc. n.) • 
Nada. mai~ ostensivo e claro do que o inte

rcs ~A mauifest 1do pelo delegado do goY•··rno 
1moerial no and,•rnento do pleito eleitoral en1 
quê era parte o meu competi _wr: P' evendo a. 
hypothese inc\•it;tvel dn que o juí:r. de Jireito 
da. comm·c<). não se prestaria. a fazer uma n.pu-- . . 

dente da pr·ovi.ncia. intim.nt-o a ir scr\•ir na 
reli:~.Çiio do di.stricto. qu:'Ludo o juiz ela convcni
encia ou neces~idD.de s~ chama.1· ma~ist:-~dos de 
1;1. 1nst:1UC1a. para ~uppnr a a a e esem ar
~::t.dores, é o presidente da relação~ nos termos 
do regul:tm~>nto c'm vigor. 

Revestido da clignidado de sou ca.rgo, res
pondeu-lhe o Dr • .JUÍZ de direito ele Cuyabá o 
seguinte ; 

« Illm. e Exm. Sr.- Recebi h ontem o offi
cio em que V. Ex:. dr>cla.:a não me poder"_consi
dera-r no exercicio (b. vara. de dit·•!lto. em y,sta 
da commuuica.r,~ão que li-lA fizet·:;;. o Sr. conse-

lelro pt· Sl ente do trDurw. •~ re açao, pu-
blic:lda. na. P,-ovincia .-fe 11Iato G1·osso, de do
ming-o ultimo. 

, . 4 • .4 • • 

qne, nãll sendo membro ;~ff.~ctivo do trib1tnal d<1 
J'c~ln.ç~ão, e, d·~sligado do mesmo tribumtl em 
virtnde d:t lice!:ça, o~n cujo gozo me achava, 
cn não podia rt~assnmi!' o e~"t'cido srmão n<~ 
minha l~umarca. e assim pro ·edi em Dezembro 
do an no pass .do, :-:cru o nwno r I'Cparo, q um· por 
pu.rte do dito conselbe1ro, quer por ;:az·te do 
an~eee;;sm·deV . Ex.. Enão vodenlo de:xaro 
m·':;mo CX~l'C;c.io :;;"não no~ ca:;;os expressa- · 
mente p:·e\·istos na lt'!i, ficará a comarea, em 
vist t do final do <.ttficio de V. Ex. .. com dous 
jr•izns de dir(~ito. cmquanto eu ni7.o Cor chamado 
M serviço rlo t:-ibuna! da relaçiio, sn.rviço ~o 
qu:~.l n!m<~a me escusei.. t~ndo aHi assento de::de 
187"7". mas a •JUC nfío m·' j- tigo obrigado qtt<\ndo 
fo:·:::. olo "Xei·cic i o. e co i t •do pcl:l. imprensn. 

<.<e s,.,11:•r a·. c.x.- .m. e x. 
g~ne,·al FlorÍ;!HO Peixoto. digno preqidrmte da. 
província. - Ojuiz de direito~ .:lt(redo JusJ 
\t-iei ··o,., ... 

Cumpre notar~ par;:t in~:ei ra. apreciação do 
papel qr1e f,zia o presidente da provincig., qne 
não consta. por 1nodo algum o tal officio do pre
sidente da. r0iac;.i\.o. req ui~itando o reA"resso do 
j u i1. de direito l!e Cuyabá ao tl'Íbunnl, 9-penas 
Si'\ apre::;entasse prompto pa1·a o ~el'viço ~ aliás~ 
o mesmo pr•!:>Ll"rlte la relaç:to tcl'ia. a e!Ic feito 
r~f,'rencia nos dou~ ot'ficios. (Documentos us. 8 
e 9.) 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 38 de 62 

Sessão em 28 de Março de i885 567 

Ao de data de W (documento n. 9) rC~[londeu 
aquelle magistrado nos seguintes termos : 

(tJuizo ,ie di1·eito da comr-rca d0 Cuyaúá em 20 
ds Dezembro de 18B4 -lllm. e Exm. St·.-Re
cebi hontem o officio de V. Ex. datndo da v espera, . ..,~.' 

da relação. visto c .ntinuarem nfli preci~o' os 
seus ser'r'iços. Em resposta. cumprtl-rrte dizer a 
V. Ex. ne só de ois de amanh?. poder~i ::~.cudir 
ao seu chamado. visto e:>t;ll' presi-.I:nemente occu
pado com a. aparação g·er:J.l dc,s votos para urn 
deputado geral d'•ste districto. serviço que me 
incuwbe o art. 171 do d1~Cr1>.to n. 821:! de i~J 
de Agosto d'3 1881 e qur•. pr·efcre ao da. Reb.çãu~ 
como ó e.s:presso no art. :'239 Jo mesmo decreto. 
Deus guu.rde a V. Ex. -Llm. e Exm St·. eon
·selheiro Anto'lio Gonçalves Gomiue, dignissimo 
p1·rsidenLe tb reluçüo do ài .... tt·icto.-0 juiz de 
direito, ill{tedo J O$d Vieira.» 

O interesse em :lrred:;r o juiz de dire:to de 
Cuyabá da presiclencia. que ih~'' competia, da. 
me.:::a eleit·:ral, manife.::ta-se ~tinda pela se-

viço da relação, ac'!!a.va.-se o tribund a.pen:1s 
com dous membros. inclusive o seu presidente 
e, portanto, impossibili.tado de julg·ar q~talqu•3r 
feito, mesmó habeas co; ·pt~s. po1s não toma 
parte neste recurso o pt·ocuradot· da corõa. 
cargo que exercia inteL·inamente o Dr. Alfl:edo 
José Vieira. 

Ao passo quo a presença do juiz de direito d·:· 
c.uya.bi, na relaç~o, era_ P"!·feila int~tili?ade_, e 

:") ~ ... .. ' 
stancia. essg magistr ,do era i ndíspensavel, afim 
de poder ·m ter andamento certos acto . .;; a ~ juris-

. - . . . . . di . ) 

qnaes o .:uiz substituto cnrecia d•! compntencia. 
Um des.;.;es actos era a convocação do jnry p::.ra 
o julgamento de réos pr·e:;os po1· ct•imr·s inafian
çaveis, confo1·me se vc do documento sob n . 11. 
E tanto e certo que. na llypothcs-: de urgencia 
c.le serviço quP- reclame :1 presença. e a. compe
tencia int1·ansferivel do juiz de d!J·eito. esi e 
mag:str:rdo pôde descet· rJ,, trilJUr.tal para 
reaf::sumir o exercicio àa sua v:Lr<~. q11e o 
proprio p1·esidente do tribun:tl dirigiu ao 
jui~ de Cnyab:i. não h::t wuitn. uw o!!1ci•• 
dispemando-o do trabalho da 1·elação, p(•la 
falta de juizr•s pa.t·a. julgamnnto ~r commen
dando-lbe o re~·r.-. ,:so u sua. var:t . onde havia 
trabnlhos urgente;; adbdoi; por blta. de j ul'isdic
ção doju~z substitttto. ~Do:. n. 1~ . ) . . .. . . . " ' 

qu•mte-deve te1· cess!l.Jo essa .razão por V. S. 
alleg-a. ia, uma ve:r. que, segundo trou~e hon
tem ao meu conhecimento o referido conse
lheiro, d·~clarou-lhe elL, em resposta á com
munic::ção que V. S. lhe fizera _de ter z:Passu
mido a~ funcçõ!•S de seu cargo na ia. ins~ancia, 
que devia immed;atamcnte tornar ao serviço 
do ind:cado tribunal. onde V. S. occupa. in
t:•rinawente o l"gar .:e procm·aJor d<.• corôa, 

I • • • • 

~ . 
charel Luiz Alves d;,~. S1lva. Carv~tlho foi nomea
do para o substiinir sóment•\ durante o seu im-
oedimento ue acaba de desa ar(·cer. 

A:-sim~ \:ois, não póde V. S. conservar-se 
no e:;:,·rcicio d:t ,j t:risdicção da primeira instan
cia., e deve, ào:-:de logo, r:>assumir as l"Uas - - . . 

~ '· , 
lhe por muito recomruenJaJo respondido ~~ bem 
de;; inter;·sses d:• jus:iça.-Dens guarde a V. S. 
- Fl ori ano Peixotu.- Sr. Dr. Alfredo José 
Vieira~ juiz de dirr~ito da capital.» 

Não hn. a qui utn officio, ha antes uma replica 
de opposiçào ã entt·ada rio Dr. juiz de direito 
de Cuyab:i. no e:s:e;·cicio de :mas ftmcções, e 
com corteza. não faria oi.Jra. mais perfeita o 
Dr. J. l\l:rria ~~·Ietello. Nos terml)S da lei, si o 
'" .... J 

mado do presidente da R··laçiio, tinha e~te func
cionario os meios Ct1ercitiYos legaes para com-

. '1- . s rvi ~ do tri unal · e " ;; 
uttendesse ao chamado pat·a esso fim, ::thi e!:it.l o 
processo de respon-a.bilidade para ma nter em 
toch1. s U3 integ-riàadn o prestigiu e su pt' rioridade 
hi•'r:ll·ch1c:J. do prosidente Ja Relação . .Nada. 
I. em o pt·esitlen te da provincb q ne ver com os 
f.~ctos que se dr,senham na tela j:tdici<:ria, onde 
as pHtcs (justiça publica. individuo-. ou cor;:os 
coliectivo.::) tem nas leis os rewedtos legaes 
para se defenderem, e nem o podct· adn:ânis
trati\·o t~ru tJ.Ue h«Ve1· po,· muito ··ecrnnm.·a
daclo :i um magistrado :.Jgurn obj ·ct• i do servi<}o 
judidario, porque não é dellr~ superiOL· hi~rat·
'ehico. 

l~m Yista disto. e porque o serviço 0lcitoral 
v refere a q ua!quer ou trt• (art. 239 do Reg-.) o 
juiz de dirc.ito. de~ Cuyabá :~~pondeu nestes 

·- , - ' 

tenaz e protege um amig-o cc.m o mesmo de- « J ui~o ;e dit·eito d .... comarca do Cuy:· bá, 20 
nodo com que combate um inimigo. Não se d~ Dezembro de 1884.- Hlm. e Exm. Sr.-Re
dundo por convcnc;do com as ra:.::õcs CXl)endi- c~-bi hontern, já depois das 3 horas ;a tarde, o 
das pelo juiz de direito de Cuy<ebà ao r r-spon- ufficio ern que V. Ex. me dt~clara dev0rem ter 
der a. intimaçào de não apur<tr a suppostu c(~ssádo as ra"ões pelas quaes me julgava auto
eleição do Dr. J. :Maria ::.rr~ tcllo. o pre:'ád0n- rizado a continuar no e:s:crcicio da vara de di
te da província J irigiu este 2o officio ao mcs- reito, v'isto lhe ter COltlmunicado o E::-.m. conse
mo ma.1.tistralio : lheiro pr·e -.:idente do Tribu n:1l da Reln ção qus 

« Palacio do govemo da provincin. de Mato- rá. havia-me decl::l.rs.do. em respt·sta ao meu 
G1·osso em Cuyabá , 19 d~~ Deí'.embro de 18~4. officio de communicaçuo de exercicio. que , on
-Il!m. Sr.- De poss·~ do oífi,·io de V. S. de t.inuando a serem precisos O::'; me:us serviços no 
hontem datado, e inteirado doe seu conte11do, I dito tribunal, re::~.ssumif.ise immediatamen~e as. 
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minhas funcções. Em re~po,;:ta. cu:!lp!·e.me 
diz .. r a V. Ex. Que. com deito. hont ••r1 recebi 
do Ex.m. 'C:,nseflleirél o oífi,~io a qtte v. Ex. 8e 
refe1·e, datado da ve>:pcra; m:1s, coufurme aca.ho 
de pa1•t.icif)ar :10 rne;:;mo conselhei1·o. ~ó d('pois 
de amanh:i: poderei ~~cudir ao sc·u ehau:ado. 

" 'J ~e 
ap;mr:,<;üo g-ei·al do;:; voto~ p:~l':< u:u d ·puta ;o 
ge1·al p•w este di-t,·icto, ser\'iço qut~ mG incnmbe 

·- ~')I'J , • J'' d·· Ao-osto 
de -!S~i. e que p"efer'~ ao da H. Ll(;:1o. colllo é 
e::s:p1·essll no nl't. 1:30 do ltle"!!lO d••creto. 

D·)US .~twrd~~ :1 V. E:-:.-lllt!. n Ex111. Sr. ge
D"ra.l FL:rl!lllO Peixoto. D:gr..o p1·esidrmt • da 
rro,•i ncia. -O jttiz de direito~ .l.f./i·edu JosJ 
Yiâ.-a.' 

Rio g-anhm'<l, porém, nada absolutamente o 
pr,·sidente da proviu ·i;.L co•u a. reentl·ad;l do 
ju·z da di:·e:~o :li:! cumur::L de Cnpb:l para 0 

s \· . .'\. ' •.. :1 • 

t g-ido, por ess • facto, conquist3l'ia utu jui;r, de 
feição p .!'a. presidir os trab:llhos ..!~L junta apu-

Ahi s·~ acham os n;ec"àentes. mesmo em 
Mato Grosso (• Curab.i., oara a utori;mr o re
oo,·esso do juiz de J:Í·eito ci'sua Va!':L, trtt.mJo-~e 
d<~ apuração e vows par<!. ceput"' o g<;:ra ou 
provincial. 

Eis as provas : 

<.< T1·ib:mal da Relac;:1o dn provi ncin. d" ?\Tato
Grosso, ern Cuy:tbú. i O de Out:JbrJ de 1S-i2.
lllul. e E:s:::11. Sr.-T!:":tnsmit.t;ndo :t V. Ex. a 
inelu~a CO;Ii:l a,, offi ·:,) qu0, e!l1 Q do corrent·~ 
mez, diri~in-1ue S. Ex.. o Sr. presidente àa 
provincia, tenho prJ:· thn decla.rar·lhe qw: es-. ~ . . 

.. I 

'J ·acL1·a da Ctlm_ai"é'fl tf,_,,.:t rl cop:tal, ;Jw·a 11pn
'Nl.i' os vot.o ~ ri:: el,- :·~· .-!u C( mw .'::~ p,·o r: •:rl ~_~ tt no 

:; t[,~ S tr·u.-1) , .;, .J. ·uxi;;~Q t,,dr, dr! um 

De:;ss guar.lea. V,E:s::- Jo.~rJ J[ai'i~t de Jil~n
or.,·t ··e.- Sr. dcs~:ubar'g->Ldor. pres·dent• w
terino d 1 Rol::('io d •: <ii~t.ricto.- Confonne.
SecrGtaria da R • at,·ão do Cuyab:i, 10 de Outubro. 
.te 18~2.- O sec;etario, "í..rtto;tio Peí"Ci.i'a Ct!
tifmw de Si!.ca. )) 

ons a. q 11e o u·mao o !ll u 
Caet'lno !\letcllo, achao o-se suspenso do, 
ex~1·cicio do ca.rg-o _de juiz sn bstituto, presiditt 

• J -

1'\ão con·e~uiu, poi"t:mts. o pi·cs!dente da. 
prov:nciu. o s·•u i11tent 1, d"cl~rado e pesso<1l ~e 
a."t·ed:.~.r da sua com:lrca. e a'ist:u da P'·estde:lcla .. 
dajunrn. apur dot·a n l.Jr.AlfreJü .JuseVieil·ajt~iz. 
de dil·eito de Cnyab:i.. ssle a:·Ul'ado::-a. d:J tils
tricto. l\Ia.n ·e ndo·se na. "ll:J. po~ição l~g-al, passou 
t'SSO m:l.~isa·;vlo a mandai' fixar cdind .c ~o!l
vnc:açã<l 'aos j ui ·0s do paz, pro sido n trs dn ffif':-;~\S 
elôturaes. oara eo rr.uuir~m n:l. capital no dia 
~ . ~ 

pela imp1·ensa, c cll8 def~n
deu-S•! odo moJo i rrns oudivr;! vorque so v:~i 
ver : 

'{ ,h~;;t,, ('J)Hi'(tdor.-! - Po~· não conhecer o 
sYstrwa da h•i. or lllerer regular oca-o nnlas 
l'í'!~l'. IS commun.; 0. or I!Wl'tas a.c"rca as unc
<:-t;es dus j 'li?.cs, c o (til'' o l'Stonteado coscriptor 
dfl ti ui •na-f~"ii·a. pasmou cor!l o meu edital do i 
do cOl'l'ront~>, a~~hou-m'\ f~io, triste, contra.li
tot•io e não ~oei que mais. 

<-< A qnes:ão é muito simples c foi o rn•m pro
c~diw:::ttü o mais COl'i'':~ro.nnd:t tondo c0m ellr'. 
ab -olutam"nte nada, a résposta que em 1881 
dei ao prc~iJ(In~e da provincia. 

(( Ao .' uiz de direito da. c:m1art'::\ incumbo o 

d . . T I • P l ... ~·' \ ,., .~.. , ;::, 
mcm.ú;·o 11 ~L-:::.:,,:IJf, u .:...~! :;;is all'U.l- r·uv!ncia · districto f•leitol\11. ou,-em caso dr: falta,-

Deus gua:·de a V. Ex.- lllm. e Ex.m. Sr. s~u substituto furH1aclo 0m dir,_!ito. ou final
Dr. Alfredo José Vi•.·ira. jui:t. de d ireiro rla co- ment''• ;ta fukt do ultimo, o juiz de dir·.-~ito da 
marca d ·s tu. c a pita!, cu 111. as:,wnto na Rei a ;·ao comarca Jl!a.i::; visin h·1, ~~um porá eom os prC'iÜ
cla d ist;·f.c'o. - O pres identr>. interino da Re- d')nte!': das m:.~:"as eh~itoraes mna j tntn. por ell(' 
lação • .J usJ ele -·~í'C! t,j() B ,·v.sq~u~. » pr,}:;idida, a 'lnal f! rã a :1 pUI·aç:1:) g-r•ral dcs vo tus 

Copia.- n. :30. S·,~unda sl'lcção : Palacio d:1s dive!'::>:IS e!8içõ-:.;; do rnesmt: districto para· 
do go,•erno da pt'o\·incia do !\lato G~·os,;o em d!'putado á .asscmblé:.:. g t:ral otl metubro.; das a.s
Cuyabà, \) de Outubro de t::-82.- Illm. e Ex:n. sembléa.; prCJánciaes. 
Sr.- Nã·' t ·nJo podido efi:·ctua.r··e na. epoca « O<: mo s~ dfl vc cnt·:J~der a pn.la.~·ra-f::dta-
le:.!':tl a a; ·urn.ção dos votos da eleição a que se do ci:a·io a t·tig(: ~ 
procc•len no dia 13 de Sc: t•·mbro pro~:imc findo, <: Para. Cllt<•:!dPl-a é precisD e0rnbinar ess•• 
de um mcmbt•o d.t Assernbl•:a legislativa p1·o- dispr;s i\;ào cera a do ai·t.173. rp.~ diz: que .iuizf!S. 
vin :-:hl, por· f=llta de juiz for< nado. para pr~~~idir de dirroito ~ os mais membros dn jtmta aput•ado
:i junta. ~ pur::ldor:·t na •·oma.rca. desta capital. ra d(~v ·:~1·âo concurt~er para os trab:llbos d.L rnes
e JO·lendo o r ·s ectivo ·uiz de direito Dt·. Al- !D ê~ • u '1ta-c uer estt• ·.,m ou niio em PXCI'eicio-
fredo .ío-e Vi•lil·a, exercer essa prr·sidencb, e estajn.m cmlJorll. suspensos por : cto <lo grwemo 
apeza.r de aehar·se com assento no T!·ii)un--!1 d CI. ou pur pr0nuucia. e m ci·iru'J d t: reSJ:JOnsu.bili
Relação. visto como. pela sua muita brev:d:-tdc, dade.)'> 
tal serviç o dBix.e \Ll~ s .,r ir.. ::ompativet com o « So a compr tcncia do juiz d0 dir,,ito não de
do mesmo tribunal. sÍn'a-se V . Ex . dedarar pendi) do r>xr rcicio na var '· s0 rnesmo stb!H~n.~o 
ilquelle juiz que dev.:; assumir a presidencLa da ellc não a pn1• :e, corno negai-a uo qu e estt\. l~om 
referida junta, mMcando elle p ara a rnunião a,:sento na Rr:-bçãi• ~ 
~esla o dia que lhq parecer con ve:niente.; .cer~o • A pa!:tvi·&-falta-so ~cferr> ~o juiz que 1:ITo 
~? q.ue . n .,s~a d tlüt exp''ÇO orde.m ao .JlllZ do pod:" c : >mp<~rccei·. ou porque fl1l ;rrr.u, ou porqu0 
ou·e1to mtet·mo pa1·a que .transm1tta ao me~mo ! esta a ~l ,cnte. ou porque ~> st:'t do"nl.e. . 
Dl'. ~\lfre:lo a .:: aut.henthtcas que de rem estar l '< N:Io t· ~ ru ou tra r'xplicação, 0 u 1ui mcsmoj::), 
em seu poder e relati.vas á. sobredita eleição - ae tem assim entendido. 
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« (} Dr. José Caetano Metello, não obstadc 
esta1· suspenso do exercício, por mais ele uma 
vez a presidiu. 

(<En me~mo a pt·es!di e:;;taudo com ~ssento na 
Relaçtío,-se!ldo procul':tdot· da corôa interino, 
~ tudo se achou muito r13gular. 

(Situaç(ío, 19 de Dezembro de :L884.J 

... ' o • 
. tegulamento n. 8:21:3 :ic Agc$tO de 1881, que 
serviu de lx<se a todo o raciociuio, ~tbrange 
muitos outros casos, além dos tres que nessa 
publicação foram enumerados-de morte, au
sencia ou doenç3. do juiz de direito. 

Não ha, com e[eito, motivo algum p<lra. que 
se não diga que {attn o juiz de direito que, no 
dia designado par<'.. a :reunião da junta apura
dora, dei~a por sua 3:lt~ recreação _de eo~pare-

. " 
para se nega1· que (alta o juiz que não pôde 
tomar parte nos trab:\lho:; da junta apurad ,ra, 
em virtude de sua suspeição~ 

Terceiro caso de falta. t:lml.>em não mencio
nado, ó o do achar-se o juiz de direito cvm as
sento na. relação; S. S., como presidon.te in
terino do Tribunal da Relação, eLn parecer de 
22 de l\Iarço de 1881, demonstt·ou luminosa
mente que não tem lagar a preferencia do ser
viço eleitot·al da primeira instancia para o juiz 
nestas condiçõ:!S. 

Dir-se-:i que e~se parecer só se refere ao :tlis
tamento e não ao trabalho das juntas apura
doras, que é regido por disposições especiaes. 

~Ias a. opinião do Dr. Alfredo ficou bem co-
h c"da ; este onto. E a rova é o H'e-

cedente lembrado :rio seu artigo de ter o meu 
irmão, Dr. José Caetano :Metello, que era juiz 
substituto e estava suspenso do ex.ercicio, pre
sidido por mais de uma vez a junta apuradora. 
em quanto S. S. deix:rva-se ficar em paz na 
relação, onde se achava com assento. 

Que melhor do que esta 1 Pois, si S. S. se 
julgasse competente, havia de consentir que o 
seu substituto lhe estivesse a cada passo usur
pando as suas attribuições ~ 

E' verdade quejá un::ta vez o Sr. Dr. Alfredo, 
com exercicio na segunda instaucia., occupou a 

v. r.-72 

presidencia da junta apuradora, por solicitação 
dos presidentes da. provincia e da relação. 

Mas desse facto unico, e nos termos em que 
elle se verificou, nada é po.~sivel concluir: 

a) em primeiro logar, porque depois dclle 
S. S. já consentiu que o actual juiz substituto 

~ ' 
a presidencia de outra junta apuradora; 

b) em segundo logar, porque a apuração pl·e-
sid. . foi manifesta-
mente nulla, não só pela sua incompetencia, 
como tambem por ter sido feita fora do prazo 
legal, que já estava. e.:;gotado na dat:.:. do convite 
que lhe foi dirigido; . 

c) em terceiro logar, porque a raziro então 
invocada em apoio de sua competencia foi uma 
v<::!rdadeira heresia j uridica-a falta de outro 
juiz forma-lo e a brevidade do serviço da jun
ta-; circumstancias que de nGuhum modo po
derião crear com etencia ara um ·niz ue 'á 
não tivesse. 

O juiz de direito com assento na. Relação não 
tem cot_npetencia para pre~idir â junta al?~ra-

Ha alguma diff.:Jrença ness:1s duas posições . 
O juiz de direito suspenso, posto que fóra do 
ex.ercicio, nii:o dei~a. o seu logar para desempe· 
nha1· outras funcções, conserva-se sempre na 
primeira instancla, o c1ue não acontece com 
aquelle que esta com assento na Relação, e por 
isso fica revestido da juL'isdicção e prh·ilegios 
dos de:;embargadores. 

Assim. corno seria um disparate querer que 
os desemblro-n.dores seiam com eten.tes ara a 
presidencia Jas juntas apuradoras, assim ta.m
b3m não se põde admittir essa competencia no 
juiz ~e dir.eito ~om as~ento na Relaçã?· 

1 ~ Cla qu . • c 
regulamento eleitoral, ó nova. e muito diversa 
da.queUa. por onde tem sido model:ldo o seu 
procedimento por occa.sião do outras eleições. 

Não tenho o direito de ind:~.gar donde pro
vém essa mudança, extranha.vel ~n1. um espi
rito t."io illustrado ; sei, porõm, que não era 
esta a mais feliz opportunidado par;\ S. S. des
pe;·t;w os seus zelos po1· uma attribui~;'lo que, 
e~iste, tem sido tantas vezes violn. !a com 
com sciencia e acqujescencia sufl.. 

Cuvabã, 20 de Dezembro de :1.885.- Dr. J. 
JI. 5I etcllo. >..,. 

Ha ahi um amontoaJ.o de sophismas~ de et'ros 
contra a logica, o direito eleitoral vig-ente e 
contra a hermBneutica:; o Dr. Alfredo Jose 

t:> 
der-se e a sua teplica pulverisou 
sario, como se vai vor: 

Junta apumr.lo1·a 

Na Pro'!Jinci(t de domingo ultimo e sob esta 
epigraphe~ deparei com_um escripto ~o Sr. Dr. 
1\letello, que estava. habituado ::1. respe1tar como 
um dos mais bellos talentos e um espírito crite
rioso. 

Na qll:llidade de juiz substituto, que é S. S. 
na côrte, e -votado a outros estudos, não tem, ao 
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que parece, ligado a. este verdad\:lira impor
tancia. 

Dahi- o seu erro. 
Nenhuma relação tem, repito, coe1 o m<:!u 

eJital de 5 do corrente o parecer qu·J dei em 
1831~ :.:- que S. S. se refere, e do qual não retiro 

vu· 0 • • 

Ao juiz de direito commetteu a lu1. se.m.e
lhante func:ção, e~teja .ou não em e:s:erc!Cto, 

Tribunal da Relação. 
.Mas não pôde o mesmo juiz, nestas condic.~ões, 

encarr·~gar-se do alistamento eleitoral, objccto 
daquella consulta. · . 

A di.spo~ição do art. 1i5 do regulamento elei
toral ci especial, "ó applicavcl ao caso da. ju.nta 
apuradora, como, apez:LI' de todas as argucu1.s, 
S. S. afinal confessa. 

Ha dos despachos sobre alistamento recurso 
)ara a R8la ão. sendo. ot·tanto. in·~om:1ativeis 

a;;; duas funcções ; mas não o h~ dos trabalhos • 
da junta apuradora. 

A funcção da junta consiste em sommar 
votos, acto todo material, em que nã · 
são a proferir ; a funcção do alistamento é 
matcr~a judiciaria, da qu~l cabem recursos .. 

r.\ :r -

lado r preLrido para a presidencia da junta. um 
desemb:tr.!2·adot·, o bispo, ou qualquer autoridad~~ 
nomeada pelo executivo, cc.mo pôde S. S. veri
ficar nos annaes do Senado de 1880, vol. 2°, 
pag. 438. 

A palavra- falta -do citado artigo refer-e-se 
unicamc-nte MS casos d•; não comparecimento 
do juiz, que enumerei, e que não excl•.1em, bem 
se vê, o -de alta recreação -lembrado por 
~ 

Admiro. porem, que S. S. tenha-se lembrado 
da suspeição, de que não cogitou a lei eleitoral, 
a não ser no easo de recursos, sabendo que 
e ma er1a stí·tctt J'UrtS. na qua nao tem ogar 
qualquer a.rgun1ento por inducção. 

Chamo a sua attenção para os aviso~ de 9 de 
Março G 21 de Outubro de 1881 e para o pare
cer n. 110 ua Camara do~ Srs. Deputados sobre 
a eleição do Dr. Jose Basson pelo 2° districto do 
Piauhy. · · 

Vem no Diai·io Official de 10 de Fe\'ereiro 
de 1882. 

Compenetrado destes princípios, pôde S. S. 
verificar si foi fei1z a opportunidade pat·a des
pertar os meus 2elos pela prcsidencia da junta 
aput·adonl.. 

Nunca é tarde para se pugnar pela restaura
ção de um direito conculcado. 

Devo, finalmente, para evitar enganos, pre
venir a S. S . ue, havendo eíf:~ctiva.m0nte as-
SUmld:> O e:x.ercicio da '\"'ara de direito, ficou tCln
do esta questão apenas um interesse historico. 
Cuyabà, 30 de Dezembro de 188-1. - .ri. Vieira. 
P~rd~da a esperança de fazer recuar o juiz 

de n.uelto de Cuyabã do posto que lhe assigna 
a le1. voltou-se o presidente da província pr. ra 
o juiz sub~tituto da capital, bacharel Antonio 
Augusto Rodrigues de .Moraes, e o afeiçoou 
como instrumento do Dr. J. Maria l\'Ietello aos 
acto~ esc~mdalos9s _q~e se deviam seguir. Era 
p~ec1so ~·chal" um_Julz ou!:ado e intruso que se 
d1spuzesse a praticar uma fl"aude lia aparação 

e um conflicto no fõro : essa preciosidade foi 
encontrada.. 

Tendo o Dr. Alfr0·io José Vieir-a, juiz de di
rei to de Cuyabú, communicado ao Di·. Rodri
g-ues de Morat>s que, por haver- renunc1a lo o 
resto de sua licençH, assumia a jurisdic~ão da. 

recebimento do officio datado ue hoje~ em que 
V. S. communica-me ter assumido o e:s:ercicio 
do cargo de juiz de direito da comarca desta ca
pital. Em resposta cabe-me declarar a V. S. 
que, em virtude da determinação contida no 
officio sob n. 110 do Exm. presidente da pro
víncia, dirigido a este juiso, e igualmente da
t:tdo tle hoje, continuo no exercício da juris
dicção plena de juiz de direito desta comarca, 
vis~o V. S. não ter sido dis Jensad.o do servi .o 
da rela,·ão do districto. Deus Guarde a V. S. 
I!lm. Sr. Dr. Alfredo José Vieira, dignissimo 
procurador da Corôa, Sobet·ania e Fat.enda. Na-
. · i u· ., · e' · 

Augusto Rolrigues de ?,lor~es. (Documento 
n. 13.) 

cia poz-se a frente da campanha (:a fraude 
predispondo os elementos para o seu inteiro, 
succe.sso, e descia da posição eminente em que 
a lei o collocou, para occupar o plano Je caba
lista trefego. Moralise a honrada commissão 
est<J facto, capaz por si só de patentear a 
grande pressão official com qut:! lutou a oppo-

• - 1 s1çao . . 
. Cuz:tp:indo a ?rdem do presidente da provin-

osse. 
Por tal motivo e:s:pedin aos juizes de paz 

presidentes de mesa officios convidando-os á 
comparecerem no paço da camara no dia 20 de 
Dezembro para os actos da apur<l.ção de um de
putalo ger-al pelo 1° districLo. (Does. ns. 14 
e 15.) 

E como o juiz de direito Dr. Alfredo Jose 
Vieira não se des~o por a.Yisado de que o sub
stituto da comarca da capital continuava em 
exercício de jurisdic~ão t{Ue o proprietat·io as
sumira o houvesse man:!a lo affixar edital con
vocando a junta apuradora pua reunir-se no 
dia 21, o imprudente moço foi em pcs:;;oa :is 
por-tas da camara o de lá arrancou o alludido 
edital! 

Sem embarrro da attitude indecorosa do re-
si.dente da provinda c da ~ubmissão do JUlZ 
substituto ao plano concertado, alguns juizes 
de paz tiveram a altivez bastante para respon
derem-lhe de fôrma aspera, negando-se :i cum
plicidade no crime de exc~s:;o ou abuso no ex:~r
cici.o de funcções JUdiciarias, como bem se 
póJe apreciar por astes documentos: 

Protesto.- « Tendo sido convidado por officio 
do juiz de direito da comarca, no dia 5 do cor
r ente mez, e recebido no dia ~eguinte um outro 
officio sem assignatura,para a formação da junta 
apurador-a deste 1° distl'icto eleitoral, cumpro 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 42 de 62 

Sessão e1n 28 de Março de 1885 571 

um dever protestando contra a. furmação desta. 
junta pela incompetencia do juiz ; e neste sen
tido peço ao meretissimo juiz substituto, Sr. 
Dr. Antonio Augusto Rodl"igucs de Moraes, que 
haja Je fa.zer-me substjtuir na juntà p1·esidida. 

. Formou-se então a j~nta, não com os pre
SHlentes de mesas paroch1aes, mas com 3 juizes 
de paz da parochia da Sé e Pedro II c 4 con
servadores. 

or c• Pro nt. nder ue o d vn. fazer. 
Ao começarem os tralnlhos, o juiz occultou 

., f I • • • • 

Paço da Camara Municipal em 20 de Dezem
bro de 1884.- O presidente da mesa eleitoral 

se c ão da aro chia da Sé .-1. n tonio A ur. Msto 

de p3.z Antonio Ang-us to R!~.miro de C~rvalho . ' contra a su:lo mcompet;nc1a para presidir á 
·unta ele i tora!. 

Rami~·o de C'arvall/Jo. )> 

<.<. lllm. St•. Dr. juiz substituto Antonio 
Augusto Rodrtg-ue!'; de Moraeg.- Accuso o 
recebimento- do officio de V. S., datado de 
6 de Dezembro do corrente anno, no qual 
sou conviuad.o, como presidcmte · d:\ mesa 
el~itoral tia paro.~hia de Sant'Anna da Cha
pada, a com parecer a 20 do corrente, :is 
10 horas da manhã, em o paço da Camara 

Conclui-la a apuração caricila, o l'leitor José 
Augusto Pompeu Ramos apr•~sentou um pro
te,;;to sobre a alludida incompetencia. e cont1·a c~ 
acta falsa de Sunto A.n.tonio RitJ AfJaixo 
pelo que t:.-avou o juií'. ínconveníent'"l alterca: 
ção com a prot8sb nte, ouvindo-se por essa. 
occasião um u.poiado, -

tr::.balb.os da junta apurac1o1·a J.o 1 o districto elei
toral. No mesmo officio requisita V. S. as actas 
authenti:_~a' da mesa eleitoral desta ~rochia.. 
Tenho a declar.'lr n V. S. que, rccon 1ecen• o 
unicamente como comp0tcnte p~·a presidir :a.os 
tra.ba~hos da. junta apuradora o jui;: d~ d~r?ito 

' ' , ' 
só P·1deria fazer parte da mesa que elle pres!dir 
em vir·tu·le do S'U edital de 5 do cor1•ence. 

« Quanto ás acta:~ authcntica!'; que V. S. re
clama pelo portadot·, devo declarar-lhe que jà 
devem se achar ent1·egues ao refcrino juiz de 
direito, como preceitúa a lei. Deus guarde a 
V. S.-Pa.rochia daChap::~.da,11 de Dez··mbro de 
1884.- Illm. Sr. Dr. ~\ntonio Aug-usto Rolri
gues de :Moraes,_ d.ignissimo juiz :0;ubstit~to da 

' 
Chapada. ]o/i.o JosJ da Costa.» (V. doc. n.16.) 

Tal é a exposi,}ão de facto:; que precederam a 
- •j -

tricto de Mato Grosso. 
Passemos agora o.o pro:?.csso d:~. :1puração, 

parte complementar da minha exposição rreste 
ponto. e d<l. do meu contendo r. 

No dia. :20 j:i indic~do apt·esenton-se por or
d.cm do prcsidcnt~ <la provinda n:1"- 1mm·' dia- . 
çõ~s d~1. Camar~ Mnni.cip~l. complet:~omento mu
niciado, o cot·onel Joft.o Theodo1'0 Pcr•!ira de 
Mollo, commanda.n.do o 8° c 21' ba.talhücs e to
mou posição, 

P··la. m~nhã este bravo fizera um:1 proclam~
ção aos seus sold~dos, dizendq-J hcs ')U'', pa.r:1 
defcn::ler o g-oyarno, podiam m::~.tar mnita gente 
e qne :1 s p :·imeir:1s victimas deviam s~r o eom
petidor (lo Dr. !\!ctello, lhmiro de C::m·alho. 
DI.'. . ,lfredo Vicir:~ e tenente-coronel Sonza 
~ ·evcs. ivers p v · · 
culavam em torno elo edificio, imprdindo que 
quem quet· que fosse .-;0. approximasse r1a casa d.t 
Camar.1, achant1o-se entre ellas diversa~ auto
ridade~ policbes. O torror o o. panico tinham 
p:.·vdu..:.~ ~c. !S~:.ts 1:~tturaes '.:lie;tvs .tlt: ã!lill.iO '"la 
população, embora não houvesse modificado em 
nada !1. deliberação do partido consen•ador de 
defr·'na.~r os s•1us dirr·itc,s. 

A's 9 horas, ao chegar o juiz substituto, o 
porteiro abriu cnt~o :1 po:-t:t, s 'mdo o etlificio 
franquead,) no pes,.,oal suspeito e perigoso, 
que acompanhava o Dr. Rodrigues de Mo1·Ms. 

O jui7., no a:r.afama de ' não achar ~ontradi
ctores, snppondo que o npoiado que ouvira 
er;.~. uma manifestação contt·a o S~'l coí·;·ecto 
1_l:oc~ ;.mento, or enou em a. os )ra os a pn
sao d~ msolent~; reconhecendo-se, porém, que 
o apow.do -rarl1ra de pessoa amiga, o juiz in-

- 1 .. • • 
.., ;. . .. 

mandou soltar Ramü·o e prendeu Pompeu, o 
11rote~tant'~. 

tido n•) quartel general e irnmediatumente o 
de av:-~nçar ... sob;·e a pí·ar;ueleiloí·:rl. 

A companhia ;:olicial acudiu ~i 'tniln:Jw-mm·
che; duas comp~nhias do 21° b::ünlMo dirigi
ram-se e:nb•Üadas p::tr::l. o logur da f!CÇ(io. 

Acalmados os animos, proseguiu a pseudo
junta em seus trabalhos, assignando a acta o 
juiz substituto e dous me-;arios liberaes, des
ombat·gador Firmo de l\Iattos e tencn te . . (' 

servaclot·es, .José .Joaquim Graciano de Penna, 
Emy2:dio da Silva Prado, .Joüo José d :l<; Neves 
o Antonio Pinto de Figt1ciredo assig:::u.:tm 
ven<.ac os, por nao se con armarem com a com
petencia no prcsident·; da junt:1, e por ser 
falss. a àcta da eleição de Sa.ni:o Antonio Rio 
Abais.o. 

Eis aqui :~ intcgr8. desse import:tnte 

nJ ... ,l/(•s!n 

Tr:-.zendo o n. 21::) da Proui.ncia. ele JI ato 
r;>·o :>:;o , de domin;;o-2S do l~orrenb)- o edi
tal Jo. junta aput•adol'a 1los votos vam um depu
tado i As,.;embló:L Geral Legislativa por este 1') 
districto eleitoral. prc,;idida pelo Dr. jui;: subs~ 
tiruto , Antonio Augusto Rodrigues de 1\Io
;o;tes.-edit:l l '! ue yr~m a"signat1o pt:los juizes 
d~ paz ua p~rochi::t de Nossa S mhoro. õo Li\•ra
me_ntn~ C:t;li~ães Felippc Carlos Antnn·-·-:, .Joa-

r 
~ ~ 

Figueiredo, como mcsarios :-é nosso dever 
prorest·1r contra essa,;: assignatm•u:,:, e o fare
mo.;; por amor à ve1·(la.de. Jecla.rnndo q•!0 a dita 
apuração fez-se no dia. 20,-sob a presidencia 
do tlito Dr. jniz substituto, p0r uma juntu em 
c1net tom;Jmos p:u~te como juizes de paz das pa
rochias da S6 e de Peuro H desta c::1.pital ;~ snb
stituindo os pr•·si.dcutes das J.itferentc,;: mesas 
elcitoraes, e que :1.Bsigns.mos vencidos na acta 
respectiv.'l. pelos fund:>.m P. ntos de que, não só o 
jniz presidente era incompetente p:1r~ achar-se 
n <\ jurisdi\.ãO plena do cargo o juiz de direito 
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proprietario,Dr. Alfredo José Vieira. como por 
ser notoriamente sa.bido que os 8 votos que see 
contaram ao Dr. Jose ::\Iaria. l\Ietcllo,tla p:tr;)chh 
de Santo .Antonio (lo H.io Abaixo, provinh,1m dr 
uma. eleiçi'Ic falsa; e ussi{lnanws vencidos. nao 
obstante acluo·nos em maioria JoJ·Q1.t() o mesa 
mo Dr. jui; substitttto í!Üo odimit.tia !liscHs
stio e nem submettia ú cp,·cciaçtto da mes
as ;·ecl•~maçõe:>. tendentes yo cscfa;·ccinento 

a ver a e ~ • • ~ 

por sisó c até rej:;itanJo o protesto dos ele i toros. 
Nessa junta, pois, em que tomamos part·~
como n1ernbros- não funccionaram ots :tluldidos 
juizes de paz da parochia de Nossn. Senhor:l do 
Liuam<:mto. ApparccenJ.o. portanto. o edital 
a que nos referimos, c claro que se fez uma 
nova apura~.:io por outrajunt::t em que lomara:n 
parte os 2o c 3° j mzes t!e paz d;1. paro chia. da Sé, 
desc'mba.rga~or Firn~o José de Mattos c te-

.. -, ... 
funrcionn.ram. E, porqw~ nos p:t.reça extra-legal 
css" ftct''. s~'não um abuso inqua.lifica.vel de 

~' u· nsnr uencia lo:..!'ica e natural é o 
desapp:H·ecimento da acta d :t prÍilleirs apuração, 
não podemos nos conserv:1~· 0m silencio, e fa
remos pu:•lico o nossC' procr~sto- eomo (h·emos 
-por ::-.mor a ver a< . uyau:i! a z · m
bro do 11)8-1.- Ju.~e Jucqttim Gmciano de 
P:.,, na, 4° juiz de paz mr:sario.-Em!f(Jclio da 
Sil-,;a P~·<;clo, juiz de paz.- hei(/ JusJ das 
Net;cs. juiz de paz.- .-1ntaBiu Pinto de Fi
gttci •·edn juiz de paz.)) 

Tendo asi'ignaclo Vr_!;,cidos,os portadol'es t1cste 
protesto, Lão cbpre~sa o jutz substituto Yerificou 
isto em. virtL:de da denuncia do eleitor Gene
roso Ponce, ~e:-~eu d') torlo a cah~ça ! A po-

sujo. _\ffirm:mdo;, altos brados que o deputado, 
qtH~r qnize~~em quer não, sêria. o Dr.José l\hl'ia 
I\Ietell11; annuncioa q Lte ia s ubstituir o livro vi
ci;\do. só per ter a 110ta vcnciclo: por esse mo
tivo .iissolreu a juntn. e annunciou que ia con
YOCê: r .-.utra.. Em seguida foram convocados 
jt::zcs de p::z d:t p:ircütlidad'J J;OYernista, de 
ant:·mão ~i'P -uelhado; lavrou-se no livro novo 
a no'.: a acta U!l. qual não se fez menção clr~ já 
mencionado prote;;;to r: nem das de:uais occur
ren(·i.:t :-5. 

Eis :-vrui o proces~o Lborioso que dou em 
. re-;ultado o su ppo,:;to diploma do Sr. Dr. J. ~Ia

ria ?.1ctello. Foi um~1 enorme fo.rça na qual 
~ol?a~am _Pa::-te o presidente 1la província, o 
Jlll': ~ubstnuto, o cot·onel.João Theodoro Pereira 

- , -
laria, t r: nente Barbosa, o collector provincial 
? capitã~ Prudencio, as praças do 80 e 21° d~ 
mfantar1a que as•altaram a m esn. el~itoral da 
Chapad~1. ; ~Torcira da_ Silva. co:1djuvant<:J do 
rouiJo ::lo hvro ele notts do escrivão de paz da 
mesma f~cguezia ch Chapada. e os m·ti::: tas 
que fabr1ca:ram a acta falsa de Santo Antonio 
Rio Abaixo . 

P ar n. evitar a ue se realizasse no dia imme
~i~to (21) ~u~lqÜer outr;1. :;~.puração por parte do 
,JUIZ de du·ctto, o presidrmte da província. or
denou que os bata.lhões 8 • e 2io se e ::pa.lhassem 

em fortes patrulhas, guardando todos os edi
ficios pnblicos, Garoara Municipal, Lyceu, As
sembléa Provincial. Seminario c outt·o:';, e não 
se sabe pol'que esteve tambem debaixo de cerco 
a. casa. onde funcciona a typographia da Si
tuação. as do Barão de Di:lwantino, Dr. Al-
fredo Vieua. e out1·os. 

Semelh;lntc apparato militar, que npenn.s in
dica. desfru~tavel osten_tnç~o de força de um 

~ . 
pri.:.· ,)rgão oíficis.L -1 Pruvinciu, dt! Jlato 
U1·usso de 4 de Janeiro ultimo, us:mdo de cir
cumloquios e subterfugios, diz. enli"l•lanto, o 
seguinte em :irtigo editorial ou presidr·ncial: 

« Ora, si 60 ou 80 praças constituem o 8° 
,:n infantaria, tem razão n folha con:;er\·adora.; 
ma8 o So batalhão não e· isso que suppõe o 
orgiTo da opposiç:1o, qu~ vê_ entre :L cama1·a e o 
qua~tel do_21o, só e nni~camentc <.<uns CO metros 

« Do facto, vciu uma força. c não um bata
lhão, mas i~so me:: mo S. Ex. dcte:·minou fun
dado 'm muito boas razões. 

<.( Q•tem nos as~egurari:t que, no c=-:tndo em 
q nc se achavam os cspiritos, se não Ycrificaria 
um confli?t.o r:~tre o. grupo das t~uas parciali-

... :5 .:, ' c 
poderiam ser desagrada·;ei:'? 

A p1·ovidencia tomada foi pur~Lmcntr• uma 
medida de louvavel pruclonci:~, que n::i.o rr~ye o 
alt.::mce que lho emprestou a scn t tbnte o 
orgão opposicio11i:o:ta. que viu a.:; antot"id:ules 
policines formig;~ndo por entr0 ~•s praças «como 
'luc à e,;:pora. 1le um desacato ú pat·cinlidade 
contraria a S. Ex:.» tmlo i~so atravez da lente 
augmentativa ela sua imaginação a!ogueacla . >) 

. . 
b.ção ao escand"loso movimento de forças, os 
do~~ umcntos so1 ns. 17 c 18, segundo os 'ln~cs 
~ ~- "" ·· · -:- ._ · · ~ aya d 
estado no dia 1° de Dezembro: 

Que o 8° batollu.7o tlc in(untt:tria es!.ere de 
pi·omptiif.,1o em Yirtude d·~ ordem do celebre 
coronel João Theodoro Per.;ira de Mello, de
,·enclo enviar-lhe a forc;a que fosse por elle 
coronel João Theodoro, re iuistada. 

Que o dito batalhf:o esteve :.indo. de pt·om;Jti
dão ató o dia 22 dn Dezembro, tendo na ma
nhã. do dia 20 seg-uido para a cidade uma força 
de 80 prüças, e c:omma.r.daJa pelo capi;ão Ti
bUl'cio Valeriano de ~\rrudn, achando-:-:e muni
ciada ca.da praçr. com 50 cartuchos cn1bahdos • 
( Cit. doc. sob n. 17 ). 
· Mais alto do que tudo isto falia o S');;uinte e 
importantissimo requerimento, jm:tificado pe
rante a Assemblea Provincial ele :·,Jato Grosso, . . 
the~e, a individuação dos factos de crimino;;a 
intorvenção e ft·audes, praticados pelo presi
dente Floriano PPixv~o . Leb-o a honrad:1. t•om
missão attentamento e terô. fi~ito juizo segnro 
a respeito de:';sa. :1utoridadc violenta c at;da
ciosa. 

Sendo publico, notorio e de incoutGst:wel 
verdade que o Sr. presidente da provinda 
mandou armar os d .-~us batalhões de linha, que 
se acham nesta cidade para embalado,;; SQ cp
porem a que ojuiz de direito da comarca Dr. 
Alfredo José Vieira, presidisse . a junta apu-
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rat1or<'l. deste 1" distticto eleitoral.- afim de 
que o juiz substituto, Dr. Antonio Augusto Ro
drigues ?.loracs tomasse a presidencb dessa 
junta., 1)aru., com os juir.es de p:tr. da. f~egue:o-.ia 
do Li vramcn to, a.dt•éde preparados nesta ci
dade,apurat• a oleição falsa Ja parochia do San-
to nton 10, em q uc so a. ttr1 uo votos aocan 1~ 
dato do partido li1Jcra.1, D.r. José :.\I::tria Motello, 

Sendo, além disso, puulico e notado que o . . . ... . . . ~, 

da apuração por clle presidido., por ter a maio
ria. da 1a junta assig-nada v·~ncitla pela incom
petencia do juiz e pr!la falsidade da ·eleição 
do Rio~ Abaixo,- motivo porque foi o mesmo 
livro de a.ct:ls substituído por nm outro em. 
branc:) para, com novos mesarios, procedor o 
mesmo juiz outra apuração: 

Se~tdo ainds. publico que o coronr:l João Theo
doro Pereira de Mello, ao m:1rchar com o seu 

' 8° para o do Zi. dist:1.ntc este da C~'l.sa da ca.-
mara cc:rcn. do GO metros, d.éra. ordem aos seus 
solda.dos \: ue. ara d~fesa do "'overno o:liam 
elles z.ggredil' qualquer cidadii:o, sendo os pri
mt'iros- o Barão ch Diamantino. o 2° o capi
tão ..-\n tonio Augusto I-~ miro de Cat·valho, 

v {;~ J 

o 4° Dr. Alfredo Josó Vieit·a. 
Sendo mais Yerda,Je fJUC n c!dad0 ficou com

pletam•·nte elll estado de !'>i ti•. nos dias 20 r: 21 
deste mez, cercadas :1.-: repartiçí3as publicas, 
de força. armad!l para. que o juiz de direito não 
presiuisse a. junta apur:1.dora leg-al ; e :1lém 
das reparti<;ües public:.!.:':. outra:;; cas;~.s como a 
typogra:•hia da. 8ituaçc7o que passou o. noite 
de 20 yara 21. com tun!l. escolta de 8 pr:tças do 

Req neiro que, por interroe::1io do presi
dente ~la pro v-in cia, leve cs t:J. assembléa ao 

llctos ::ütcn t:ttorios da Constituição do Impcrio 
Brr.ziloiro e das leis elo ps.i~~. :'t fim de qu'~ s~1-
jam punidos os seus inft·actol'e;;. 

Paço da Ass'}mbléa Legi -.lativa P.rovinci al 
em Cuyab:i, 23 de Dczemlm; de 1884:.-0 depu
tado, Joar,uim Cumciolo Peixoto de A.::evedo, 

Si, por~m, não basta1·cm :1.0 escb.reci.do juizo 
desta comissão tae;; proyas, àigne-se do ler a 
a seguinte moçüo aprcsentacb. na alludida as~ 
sembh!a, pelos In~'Smos clamorosos üctcs. P r ça 
mais ~oneludcn tc e ma!s c;;:mag-adora, não .: 
passivel encontrar-se na triste historia da;; ul
tilll::ts eleições. 

« !\JoÇÃO DA ASSE:I!nL};.\. PnOVI~CL\L DE 1\IA TTO 
GR • · SE S- DE 23 DD D · • 
ZE:'.IBr,o ULT!)[Q : )) 

Sr. Presidente ! 

Agora que a ia. autoridade da provincia devo 
tm·-sc acalmado, para encarar a magestade da 
lei, que foi po;,ta :i marg em desde o di:J. i') ~~ 2t 
do corrente; agora que as ruas desta capital 
não se ncham :mais sitia.das pela força de linha 
embalada ; agora que cada um dos cidadão . .., 
chefes do p::t.rtido dominante em sua conscicncia 
reflecte nos actos q1:e pr:~.ticou; seja permit
lido ao orad(}-r subnv~tt~r i. con.sid~-raçlo dc~ta. 

lllustre a:::sembléa. o protrsto que pass~ a ler: 
« Os abaixo assignado~, membros desta as

g!:)mbléa. legislativa provincial, sorprehcndidos 
pelos reiterados ::~.busos do poder a que s•~ 'tem 
entr(,gado o actu,ü presidente da provincia bri
gad·~iro Floriano Pei:!oto, excedendo os limites 
propr1os as uncçoes c.e seu emprego, prmci
palmente a contü.L' do di:.~ to do corre:1te, de 
pois que ré!conheceu perdida t1. eleição de seu . . - .... . . 

Úctello, faltarf~m ~o sagrado de;er de ;I~Ú~s 
do povo, trahiriam o :;e•l mandato e se torl1a
riam perjm·os, e ate e;:;qucceriam o respeito r1uc 
d(wem a si propri;Js como simples cidadãos de 
um pa.iz livre o civilisadc., si hoje n::to viessem 
ii, esta casn. depositar em s~us annacs o mais 
solemne protesto de indignac;ã:o, e contra os 
graves attentados praticados pela primeira au-· 
torid::ule (h. provjnci:l, a quem está confiada. 

.. · . :- . 
E', po1s, possuidos dos mais justos sentimen

to;; e aggrav:1dos c::mio homens so::iaes, que os 
n.ba~xo assi()'nados rotestam contra as vrolen-
cbs que a.q ui d(!ixam consignaàas bem e clara
mcnt•_•, para que :::ais tarde não incorram, pe
rantr:J ahistot·ia, na pecha d? tr~lidorcs do hon-

L ~ • 

E' hoje um facto provado quo o Sr. brig&doiro 
Flm·irl.llo Peixoto ~oncorrou para. que na fre
gu0~:il:l. de Santo Antonio uo Rio Abai::s::o se fi
zesse uma eleição apocrypha, attribuindo oito 
votos ao seu candillato, os quae~ etfectivamente 
for~m contado$ na apuração geral, pela junta H
legal presídid:~. pelo juiz substituto bttcharel 
Antonio Augusto Roddgues de Moraes. no dia 
20do co1-r0nt~ ; ó _f~cto p~ovado ~ averiguad9. 

(",)" 

eseoltas rlc solcbclos e officiaos do exerci to mon
tados nos animaes do Estad0 em direcção a tod~•s 

:wochias do>t 1 '' districto eleitoral com o 
fim criminoso ele at·rebatar em caminho as ~~u
thcnticss rcmettidas ao juiz de direito da co
ma.rca ; é facto inconte~tavel que tres cabos de 
csqnadra, 2 do 8' batalhão de iufant::tria ~' outro 
do 21" d~• mesma ;)..rma, disfarç:il.dos. arrebata
r:1m na p:1rochia de Sant'Anna da Chapadn, da 
mcsn. elf')itoral 'luc funccionava no db. 1 ú do 
cotTcntc, o 1i\'ro das a;;:signaturus dos eleitores, 
no »upposição de que fo:;se o de actas daquclla 
eleição, com. o proposito de inutilizai-a; é facto 
que, tendo-se mallogr.1do cst:t. hon:-osn t0nta
tiva, S. Ex. roo.ndou nova expedição :'tquella 
frcguczia, onde seus omiss:1rios roubaram, á 
mão armada, o li\· ro de notas do eartorio do es
crivão de paz o ela policia; é facto provado 
pelos officios d:t pt•es iden<:ia de 18 e Hl do cor-

" · • " P ·· · I ia e 
jl[ ato. Grosso do dia 20 deu que S. E:s:. violou a 
indcpcndencin. do poder judicial, gar~ntida pelo 
art. 151 da Constituic;ão do Imperio e sobre o 
qual o poder executivo não tem a menor acç:io ; 
é facto testemunhado por toda esta c~pital que, 
para cxareer essa violencia, S. Ex. empregou 
a força militar :mnada, ~m numero superior a 
150 praças dos batalhões Soe 2:1o de infantaria, 
do piquete de cavallaria e da conrtp::nhia de po
licia, força esta que se dct·ramou em patrulh:J.s 
e guardas por toda a cidade, po:st~ assim em um 
verdadeiro estado de sitio, desd~ tts 7 horas da. 
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manhã 110 dia. 20 até ás iO horas da manhã 
de hontem. 

As patrulhas. wunidas d.~ apitos,. e:::tavam 
promptas :\ executar. a qua.lqu~r ::;tgual os 
ataques e tenebroo:os planos combmudos cont~a 
as vidas dos cidadãos P livre gozo de seus dt-
rcitos íJOli.tit:os, sendo prova 1s~o o monmento 
do (:)o bat:Jlhão e da força policial occasiona.do 
por ~m si_gnal t!e apit9_ p:11"tido do pabci~ Ja 

... .! ' ' . 
dente occorrido C!ntre os que se ::cha.vam no in-
tet·iur do edifit:io da. Camat·a Muni:~ip.il. na oc
casião em qu~~ alli se procedi:-t á :1puração fals:1 
do di:1. 20: é ainda facto que c;;t:i na ~·onscicn
cia de todos pot· ser rev~stido da maior publi
cidade,- quo as portas de todos Í)s (•dific!os pu
b~icos, inclusive as das es::olas, for:1:n gu·11·da
da::; por ~olda los :trruados dul'ante a noite do 
dia ~O. t-Jdo o dia 2-1 (~ !'.té hontom pelas 10 ho-

. ' 
se r.:uni~se a legitima junta apuradora presi-
llida pelo Dr. juiz de direito da coma:·ca, em 
e~ercicio nl•mo. "\.lfredo Jvse Vieira. 

Alem deste.", occo~·rera:n contr:~. as InsutUl
çõe~ juradas outros :n•üto;;; a.ttenmdos que não 
se enun•era P?r ago:·:•, mas qu" serão inclui-

v . 1 

tunamentc ao Supremo Tt•ibun:"tl rle .Justiç·a. 
Os ab:lixo, ::tssignndos. que CJm0 os d·•mnis 

membros desta assembléa. e <~iio conscios de 
su:1 alta mi.-são, de veh1·em na gu:1rda rla Con
stituiç:"io e das l'•is na su:t provincia, dever 
imposto pelo§ 9° do ar r. H do :\cto Addicio
nal, r i·qu···l'em que o prc~cntc protesto s"j;l.. in
serido textualmente na actn. da. sessão de hoje 
c d~clar~do o brig:1 deiro ·flot·i:mo Peixoto, 

malidades recornmendadas pela lei de 9 de Ja
neiro e regulamento de 13 de Ago~to, procedeu 
a apuração da dita eleição, e::s::p~>dindo o compe
tente diploma. ao Barão df.l Diamautino, que 
reuniu 292 votos. tendo obtido o seu competidor 
Dr. J. Maria MeteU o 28-4: c o cClmmendador 

o . 
« Joaquim de Souza Caldas, presbytero se

cular do habito de S. Pedro, vigario collado na 
parochia do Senhor Bom Jesus de Cuy:1b:i, co
nego homrario da Sé de;::;ta diocese, por Su:l. 
~lag·estude o Imperatlot· e te. Attest0 que no 
domingo, 21 do corrente mez, logo depois da 
t~:issa ·~onv•)tltu:d, ll:l ca.pell:t do Senho1· dos 
Pa,;:sos. qne presentemente serve de matriz, 
por cst.1r esta em oban.s. me apparecea o St·. 

... ... ~ !. . • ' • ( . .. . 

comarca, dizendo que por estar cercada a c:1sa 
da. camara P"la força militar. pt·ccisa.v."l. do corpo 
rb. dita. ca ··~!la ara uns trabalhos de apnra~.ão 
di) voto:.::, ::t•) que [ c respon 1 (iue nen•lUnl3. 
dnvida. havia, 11ois que não ignorava po ierrm 
te.r log-ar semelhanü~s actos no-, t cm1üos reli-
o ~. 

« Att0sto mais que: a pedi,lo do mesmo don
tot, tamhem forn·~ci penna. papel e Linta. c 
qu,, retirando-me d;'l. igrej:1., jú dc1,)ois de 
iO horas do dia, ainda o dexei ahi, com cerca. 
15 a 20 pessoa--, sendo, porem~ a m:tior parte 
na porl:a da mesma igrej(l. da parte. de fór:1. O 
que tudo attcsto i ,1. [ide wn·od~i. -Cuyab:i, 
:~0 de Dr:zembro drJ 1~"4 (assignado) concgo 
Jow]_Mi :i/. ele s,íu ::.:a c,rlcla.:::, vigario desta fre-. . 
o " . ' . . . - . 

« ~Ion;;enhor .Tosê .Joaquim Graciano de Pina, 
Prelado domestico de Sua Santidade, commen

\'ill'ario 
nblo Grosso. em Cuyabá, 2:~ de DGzembro d~ Geral do Bispado, etc. 
it:'S L- _Ld•i ilio de l'c(u{a Co,·,·8,, __ J o·>o ela <.< Attc,.:to ern d•·fer!mcnto a pctiçilo retro, 
c,,s!a T,:i:,;et.·a.-.tílt,J,do C t~Saí'io dcFigt! ei- que no dia 21 do corrente, estando S. E::s::. 
;·cdo.-J"''IJ.Him CIJi·"~(.~:olo P.:i.;:oto de _-L:eve-~ H.nn. o St·. Bispo Di:)ces!'l.no, em "en pal::tcio, 
dr).- Th·rm.a: Pe•ei;·,, Jo;·ge.- SiitwçtZu de entrou, das 10 par:l as i1 horas da manhão, o 
2,_; Ll0 D<:Z~mlm:; J.e 183-i. cot·onel J,)ão Theoàoro de l\lello, c contou ~ 

Por ult.imo chall1:\remos a illustrah atr"nção S. Ex. c1ue o juiz dr! dit·eito. Dr. Alft·edo .José 
tla COII!tniSS:'io par[]. um:t rept'C"ent:1ç:1o (1ue, por Vieir;J, com os juizes rle paz, presid •ntes das 
ta. .. s ' ti•) rc\·olt.l.ntcs moti\·os. dirig-" ú _\ugust:"t mes:1s el.·itOt·aos da<; respcctiY:<s parochias, 
C~m::r:'l. • .los :::rs. Dep.tt:utq,: a. A-sem blea P:·o- ,~,t:wa f~zendo. n:t•juella hora. na ·igrnja do 
VlllCl~Ü .] .. ?\bro C~I'O sso. J usttm"ll te indignada S/Onbor Hlilll .J•'SUS .:os P:l.<;!'OS :1 n. pnr:t\ãO nos 
~~ st::t res:•cita\'el corpot•:tç:lo política pede ao-; \·oto,; para um deputado à Ass''mbléa Got·:tl por 
ll!n~tr::·..: rcpresP~lanres rl:! Nação a,; 1·epara- este 1' di-tricto, a qne S. Ex. Revw .. ros:;ondeu 
çoe-.. q~to s:"iu d•·Yid;ts ::i. litOrali·hlc e :i lei, Yili- ,1uc ignora\·:t es"e facto. c que sendo domingo. 
pr::~.:ta,Las pelo ]•r_.::si.l:·nt · Floriano P•üx.-•Lo. esbwa. ~ igt·ej ::o. abel'ta para a miss:• con·,,cntual, 

t.st.! not,~vcl ••O·!UllleJlto encontr.<-se sob o nada tinha que y('~r com tal f:1cto . O rcf,•rido 
.<() " • • • 

, Forarn i.mpi·ofi ·~ •~o.; .os esf,;rç03 do prPs idente Cuy:Lb:i, 29 de Dez,: miJro de iSS-i.'- (Assi
aa prov , ~ct~\ para f;·u;:trar o eX:•!rcieio legiti!tlO g-nado) !\1onsenhor, .lo,,,; luuqHi;;t G.·acinn'J ele 
da antot•ld ad ' que c:nnpeti:t ao lh. Alftedo Jo,.:é Pina .-(Doe . n. 21 1. 
Vieir;1. , .i•ti:' de direito da e0marca. de Cuvab:i ,, .\ttes o que dnpois ela mi"sa eonventual, no 
pat'<1. pt·aticar todos "s actos leg-aes da apm·~1çào di·t 21 dv corrent'}. na 'igreja do :::lenhot (los 
dos voios p:wa um deputado o-,:rulnelo fo dis· Pa"'sos. quB ,;:erve de matriz. vi i.'ennir-se a 
tric~to d~ .?.~a.to .Gro,so . ~ ~ junta apur:1dor a que coropunh;:-;,:e do Sr. Dr. 

No d ta 21, a hora legal, aquelle magi;.:trado I jttiz de direito, Alfr ·do .José Vieira. e jmzes de 
apre~r·11tou-se ~01.u os juize;.: de p:1.z , pr: ~sidrm- paz . Antt>nio Augusto Ra.miro de CarYalho, Ri· 
t•_•:; de mesas e:eltor:•.cs, conslantes da acta. da i cardo Franco d•; ;\lmeidtt Serra • .Jos, ·~ de _\.11-
~puração, na igre,j~ nwti·iz, srJb a invocaçiio .. do I clra·.l~ HotBlho., Antoni:• Estev:"io de Fi!;ur:ireclo, 
· onhor Rom .. lesu,.., ~ ohsen·arl.as toda<; as t0r- e ab1 nroced0ram a a.n nrac~.o ~eral das autheu-. ... "' ...._ 
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ticas das actas da.s e.l~i~ões das diversas paro
chias de qtle s'-3 compõe o:1° districto eleitonl 
desta provinc1a.. O que juro sob a fé do cargo 
que occupo. · 

Cuya!):i, 29 de Dezembro de 1884.- O juiz 
· · o com assento · nllo Rela -o do districto 

e procurador da corôa intel'ino, Luiz Alv0s <ta. 
Sílv8. Ce.rvalho. (Doc. n. 22). 

Z" Qu!wto ao impedimen!o p01· parentesco. 
- ermina os a s r i e c · a o _ 
as cí.t·~umstan.cias havidas .pot· o~;c!.lsião da apu~ 
ração d:t eleiçUo do 1.0 di<;tnct.) de :Mato Grosso 
reclamavam fossem esplanaMs ~om algum de
taLhe, dl zen do: 
Qu~ nenhuma. procedencia Jegnl tem a ob.fec

ção posta i com.peten.cia do Dr. Alfredo Jos<~ 
Vi<:it·à., jui'l. d~ d1reíto de Cuyab:i, p~lo facto dn. 
sr:n- esse magi f:itr::~.do g enro do comp0tidor do 
Sr. Dr. M0tello. · 

prati:.~a applicnvois aos casos Óm.issos;, a1ndí1. 
as~im, quando de taes 'l."egras pode restlltn.r uma 
limita ão no direito e n. liberdade individual de 

ex.?ressão do suffragio ; do contrario resultaria. 
o f:1lseamen.to da reparação. {Voto em sepa
rado do Sr. deputado Araujo Pinho); 

Po~so ainda alegaz· os d011s segundos pontos. 
i '' No parecer n. 10,- do mesmo anno (tS82} 

sobro a elei .<1o do 2° distdcto da Parab ba 

pre:-;idente da m'~sa, de qlhem é ú·mao <pwndo 
(~ ze,: 'lJigente )1110 estCtbeleceu pam o filll plei
t ou 1l , incompacibli!üul'~ p M ·p(!.l'e;1 tese o. Este 
parecer foi a-pptovado pela camara dos Srs. de
patados. 

21) O senado, verificando a r:leição do Sr . .Mar
tinho Campos, senador por Minas Gerae~. fir
mou esta regrn. : « Todas as actas estão regu
larr:s, notando-ae que, na da org.'l.zÜsação da. 

·a. ~~~ S. Sebastião da Ventania, 
do município \lo Rio Claro, se declar:t quo, não 
fazendo parte da mesa o zl) immediato por .<:e·l" 
.•· -r. • r o fi · :- m do o ;-}; u 1 ·-

vaie <\ uma e;;cnsa- qtcc rd'io :<c fu~~t.la em dis
posição tegrll. 

Do que fica e~posto concl_u~-se ~ 
. ue O JUlZ C}UC pre 1< 1 ,.u 

p)lnntastica eleição do meu competido!·, não ti
nha c0mpct.encia para. tanto, ou se attenda a 
que o juiz do àireito ç ~ Cayabà achava-se com 
a jurisdicção plena da.- sug. v~ra, ou se attenda 
a que <~.io.da qufl.n·lo c lle se achasse com as
sento na Relação, podia o devia descer desse _ 
Tribunal, atim de presidir a dita. apura~ão~ n:1. 
cou.form.\da.de dos precedentes acima citados, e 
dos disposto no art. 239 do Reg. de i3 de 

o 
2'' Que fóra do pt":tso leg~l d:t convocação da. 

junta apuradora, por edital, foi feita, não a. 
-------!'ameil:te--eE'ei:l;l'al~-lH)-{}f}fH-lOO-Il-t'(}-~!-WJ.l!a!-.-~~(--a-P-lk~~:-LO-,-.ua--ll:ti nha e I(.\ i çã o, ou a da j unta pre

motivo de parentesco, em qualqu0r gráu. Logo 
os principio~ de direito commum, 1nvocarlos 
pelo rneu competidor, de m.da valem, :na hypo~ 
thesc vcrtontc . 

Es t::>. doutrina. está conaagl·ada: em varios 
aroiitos da cnmer<t do.~ Sr::; . deputados e do 50 -
nado; especiu.lmcntc nos refiriremos áquêlles 
que foram Hrmados apó' a primeira prov~ por-. 
quo passou a cit:1.da le i de 9 de Janeiro, attento 
o c:lractor novo que as nossas modernas inst i
tuiçõ0s eleitorn.r.:>s revest0m. 

Ne scss~o de i882, por occ:tsi~o da vcritiea
rem-s~ os -po{lr:;re ~ do c.lcputado pelo 2° destricto 
d3. pro~i11ci:l. ao Piauby, l'!Vantou-:>e duvida so
br~ a r P.gulari<bde de um:l. mez:1 eleitoral e m 
que d~h.ou u(~ tomar pa1·te um jui.z de paz, 
corue :rne .~ario, p b · • 

:mesma. meza·, .PaSsando a. servir o aubsti tuto. 
. Consta. do paNéer n. 110 <1"' 1.882: 

< Que não são admissivei$; impedimentos ou 
incompatibilidades arbitt·s.ria.s e se assim toss~. 
as mesas seriam org-anisarlns a bel prazer dos 
presidentes ou juizes de paz. (Parecer do Sr. 
deputado João Peni.do). 

<Z A jurisprudcnci:l. firmada por amb:1s as ca
sas do porlamento é qu~, em. casos taes, nã<J 
deve ser saceifi.cad~• a irregularidade ·sem al, 
c~nce, a lguma>; vezes ptov0niente da ignoran
. cia. d:1. lc4 ou de louvav~l (;;crupulo, íl genui.na. 

sidida pelo juiz de direito de Cuya.bá, mas a 
apurac,.~ão da eleição do meu competidor, O\l g. 
da junta presidida. pelo juiz substituto . Rodri
gue-s de Mo1·aes. Este juiz funccíonou em taes 
actos em virtude de ordem da presidente da 
pt·ovi.ncia, e não na falta rle seu snperior le
gitimo, que aliás officiou coromunicando-lhe o 
seu exercicio ns. vart~., em virtude da renuncia 
d~ licença, com que se achava. 

:3-. Que a apuração legitima teye logar na 
igt0ja do Senhor Bom Jesus, que serve de '!:%"'~ 
triz. por ter sido esse o loga.r designado pé}o 
Dr. j niz de direito, vi .:;to ter sido tomada e 
occorade. a caas. a,~ carual:"a pela forç~~ publica, 
como fica demonslrado. 

3." Qv.e é a.pochypha ou posthum.'l a. apura-- . . 
petidor, porquanto; 

a) ~o edital da dita :~:pursção faz-s~ menção 
dos. nom~s dos juizes de paz da p:1rochüt de 
Nossa. Senhora do Li\·ramen.to, c~pitãos Felippe 
Carlos Antunes, Joaquim Ago~tinho Curvo e 
D~tfino Augusto de Figu?iredo~ como mesarios, 
o que e intl'lir~mente fal~o ;. P.or .quant~ :. . 

b) A junta illegal, pres1dtds. pelo JUlZ lll
.tru.sG R~drigues de Moraes. reuniu-se no dia 
20 de Dezembro, servindo de mesarj.os osjuizes 
de paz das parochias da Sé e Pedro 11, que as
sign.a.ram-s~ \·encidos (doc. ::J. :fls. n. 23) . 
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c) Que :.1. apuração de que emergiu o diplo~ 
ma do meu competidJr, foi feita. depois q!1Ll o 
alludido juiz intruso reconheceu que. a decla
ração tle vencido<:, feita pelos juizes de 1:az d:.J. 
parochias do Sé o Prdt·o H podia pr-jud1car o 
eauàidato do prcside~te da prov~ncia. 

. ~ .. : 
Dr. Alfredo Josó Vieira., juiz de ~ireito de 
Cuyabá, não só é legiLima q u:tn to ao d1a. ~m que 

- ffa tuou como uanto a com etcnc1a dess t~ 
magistrado par~1 presidi1-a., .nu~nero legal de 
membros pa.rn. comporem a dlta JUnta. havendo 
sido conf<3l'ida a at:ta resp]ctiva pelo b.bellião 
ad lt:J(: e eserh·::'to interino de orphão Domigos 
c. Dias da Costa, (doc. n. 24) o que importa B
certeza de que ella foi devidamente trancl'ipta. 
do qu(! alias n.ão aprsscnta certidão negativo. o 
mou adv1~rsarto. 

E' certo que o meu competidor juntou :1. sua 
reclamo.~ão perante :J.. commissão de cinco mem-
)ros ua amnra encarrega a < e venficar os di
plomas liquido"· u111a justificaçlio ~crn citaçtio 
do JiUJ't .· co,,ti'íwin, 'luc sou eu. para, com . . . 

u:>CD:\IE::\TOS QUE ACO~IPA::\1-I.DI O PARECER~. i01 
DE 1.885 SOBRE A ELEI<iÃO DO 1° D!STRICTO 
DO PI.-\UHY. 

Do~. n. 1.-Certidão.-i884.-Juizo muni
cipal da cidade de Oeiras, do Piauhy. 

Autoa.rnento de uma petição e um docu
mento, de Salustiano de Hollanda Bezerra C.•.m
pos, re:1uercndo uma justificação como adianto 
se vê .-0 esct•iv:To interino. Leoncio I:mu~el. 

A.nno do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 18~4, aos 3 dias tlo mez de Dezemb1·o 
do dito anno, nGst:~ cidade de Oeiras, do 
Piauhy, em o mett cartoriü autoei uma peti.ção 
e um documento, rcq uerendo uma j ustifica~~ão 
que adiante segue-se; do que para constar fiz 
rst r: auto; do que dou fé.- Eu Leoncio Ismael 
José de Farias, escrivão interino o escrevi. 

Illm. Sr. Dr. j11iz municip!ll.- O cidadilo 
Salu!"tiano de Holbnda Bezerra Cam os fiscal 

as e e1~ues por part~ o cand1dato D!'. A nto
nio Coelho Ro:lrigue.~, do lugar de deputado a 
assombléa geral leq-i.slativa pelo 1 o districto 
desta provincia, e que !':e procedeu no dia 1o do 
corrente mez, requer a. V. S. sirva-se de admit
til-o a justificar em juizo os itens seguintes : 

1° Que o presidente da mesn. eleitoral desta. 
paroch:ia não mandou immediatamente depois 
dn. :\ppuração das codulas publicar por edltal 
affi.xadc na porta do edifi.cio o resultado da vo
tação, corno aliàs prescreve o art. 148 do re
gulemen.to n. 8,:~13 d~ 13 de Agosto de 1881. 

2° Que feita a appuração da.s cedulas o prosi
J\3nte da mesa deu percni~::ão a.os mesarios 
Joaquim Lopes Gallo, :1vo Jose de Carvalho 
e Hermorgene~ Ferreira de c~1.rvalho par·::s. se 
retirarem às suas casas, o que elfectivament:;} 
fiseram! não seado ~ubstituidos de modo algu:n 

o .~, ' 
horas depoi~, a de novo occupal-os, não obsta.n
te as positivas disposições dos § § 11 e 12 do 
art. 15 th L i . ., '=>9 c_ J 
1881 e do art. i:35 do regulamento citado. 

;)o Que, na ausencia dos referidos mes::trios 
nu:o·sub.~tituidos, foi sendo lavtada. a acta dos 
trab;!lhos que, não obstante is~o, prolongaram
se muito além das sete horas da tarde da.quelle 
dia, contra. o dis:_.>osto no a.rt. :1.32 do -regula
mento citaJo. 

4° Qne o justificante, tendo protestado con...; 
tra alguma.: das irr-egularidades supra mencio
na.Jas, conforme demonstra o ducumento 'unto 
a maioria da lllesa composta dos cidadãos An
frizo José .A.vellino, Cyro Leoncio Pereira Fer
raz c Hermogenes Ferreira. de Carvalho, rG-

• e ·o os · 

pes Ga.llo c Ivo José de C.1.n~alho, declarado 
das testemunhas dos factos motivadores do pl'O

t•sto, quando tivessem de assig-n::~.r a acta; 
f·)t,por isso,formalmente recus:td& a dita neta. ás 
suas a"signaturas ; apoderando-;;e do livro o 
respectivo secretario da mesa. ~estes termos. 

Pede a V. S. que sirva-se designar di::l., 
hora e logar para a justificação, citadas a.s tes
temunhas Dr. 1\Ianoel Armindo Cordeiro Gua-

capitães, Ivo José de Carvalho, Joaquim Lopes 
Gallo, Joaquim José de Sonza 1-\eis e o presi
dente da mesa capitão Anfrizo Josê Avellino, 
como J ust1 ca( os ; e q ne JU ga a por sen teuçn. 
:t mr:sma .i nstificação. sejn. esta entregue ao 
justificante,inLlepondente tlr1 traslado. E. R.:M. 
Oeiras. 3 <lo Dez~mbro de ·1884:. - .o;;:~tlttsliaao 
Holl({;Hlet Bc.::cn·n CHmpos. 

A. justifique com citação das testemunhas, 
conforme se reque1·; e designe o dia da amanhã 
na. sala das audicncia.s. Oeiras, 3 de Dezembro 
de iSS-L- L. Sm·nu:nto . 

Em tempo. Cite-se o presidente da me~a e 
as test~munhas coronel C:1rlos Mendes e Ivo de 
C&rvalho para amanhã dcpoNnl c as outras 
para depois da. amanhã. visto ha.ver outros 
serviços designados tambem para amanhã. 
Er:~ ut supra. - L. Sarmento. 

Não t(.mdo a mesa, no processo eleitoral, isto 
é de ois da a ura ã dos votos serv 
que preceitua. a ultima parte do ai·t. 148 do re
gulamento n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, 
tUandado immediatumente, como diz a lei, affi.
xat· na porta deste edificio o c~mpetentc edital 
dando o resultado da votaçtío, e não podendo os 
mesmos trabalhos prolongar-se além das sete 
horas da noite, que já deram. como por certo 
t~r:.\ de acontecer, vi~to que a acta aind<'l. não 
està concluida; o,abaixo assignado. como fisc:tl 
da eleiçao do candidato Dr. Antonio Coelho RoR 
drigucs, vem protestar, como protestado tem, 
contra taes irregularidades, que niio podem 
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deixar de inquinar de nuUidade l:J. eleição; e 
requer que acceito este seu protesto, dê-se à. 
elle o devido destino. 

Coll~gio eleitor~1l na sab da Ca.mara Muni
cipal de Oeiras, i de Dezembro de 1884. Sa
lustiano de Hollanda Bezerra ~~mpos ... Como 

' retro, citei nesta cidade, fora do meu cartorio 
o cn1 sua..;; propria.s pessoas as testemunhas. 
coronel Carlos Mendes de Carvalho, capitão 
Ivo José ue Cat·valho e o justificado capitão An
frir.o José Aooliino, para comp:rre<.:et·em hoje 
pela::; 10 hora.;; da manhã, afim de del-'orem 
aquelles sobt·e os itens da Justificação de folha 
duas, e este para della. ter sciencia e assistil-a, 
querendo, citando mais a.s testemunhas: Dr. 
I• • • l • .., n ' : • - ,... - - . ' . 
Joaqu:m Lopes Gallo e Joaquim .José de Souza 
Reis, par:L comp:l.l·ecerem am:mhã na s_da das 
audiencias. afim de de r,rern do mesmo modo 
que as outt·as ;1cima. rcfericbs; do que ficaram 
bem scientes, declarando a testemnnha Dr. 
Gu:traná que responderia por um officio a cita-- . .. .. . . 

reira de Carvalho, para se retirarem ás suas 
casas. o que etfectivamente fizer~11n, não sendo 
substituídos de modo algum em seu lugares, até 
q ne voltaram uma e mais horas depois a de nov-o 
occupal-os, não ob~tante as positivas disposi

ções da l~i; o que s~bc ainda mais por ter visio 
. • o 

Ferreira de Carvalho, aquelle na casa delle tes
temunha e este de roupa mudada, ns:;im como 
a o.cl i- c r 
camara. Ao 3~, que na aus~ncia dos referidos 
mezario~ não substituídos, foi sendo lavrada a 
acta dos trabal110s, que, não obst.ante isto. pro
longaram-se muito além das s·~te horas da tarde 
daquelle dta, contra o dispo.~to na. lei, e que 
isto se deu pot·que o presidente dissera que 
tinha dado permissão a alg-uns mesarios para. 
irem á.;; suas c<Jsas. Ao 4°, respondeu que o jus
tifican te tendo protestado contra alguma.o; das 
irrerrubri'l1des su ramencionadas conforme 
demonstra o documento junto, a m:tioria da. 
rnesa., composta dos cidtldüos Ànfriso Jo~/~ Avc
lino, Cyro l_ ... coucio Pereit·a Ferraz e Hermo-

v~rdt1.üe do 11ue dou fó.Oeira;;; 4 de. Dezembro de vendo os mesiJ.rios Ivo de Carvatho e Lopes 
·18;;;4.-0 eserivão interino.- Leoncio Ismael Gallo, pelido com in~tsncia o livro Jas actas 
.Jose de Fa;·ias. par•• v-erem-n\l- e assignar, foi-lhes formal-

mente negado pelo secr8taiio da mesa, que o 
Assentada..- Aos quatl'ú dir.s do mez tle co.aservava debaixo à.e suas mãos, fechaJo, de

Novembro, de 18):)4, uost:1. cidade de Oei.ras, clarando qua assim procedia porque não queria 
do Piauhy, na sala. da. cam:tra municipal e sala que se escL·evo~se mais do qw; 0 nome e quando 
dns a.udi::mcias do juiz, ondo eu escrivão inte- muito :t palavra-vencido-. sem motiva.r, ac
rin~ de seu cargo. vim. ahi presonto o justi- cre.sc:~nta.ndo que a tudo isto assentiu um 
ilc~mto tenente s~üustiano d~ H.olb.nda Bezerra o-rande n mer de eleitores e outt·as lessoas 

:1.mpÕs, o o ,]UStt ca o capltiio An rtzo osc inclusivo o Dt•. juiz de direito da comarca, e 
Avellino, corno presidente dJ. mesa eleitoral, que a. act·1 não foi assig11ad:.1, r etira.ndo·B[:) os 
o mesmo jui.z juramentou e inquiri~ as toste- mesarios Iro José de Carvalho, H~rmogenes 

• ' • erre1ra e ar·va ottq uim o p s _,a o. 
gnem : tlo que p:;~.ra constar faço est·~ termo. E pot• nada mais saber e nem lhe se1· pergun
Eu. Leoncio [smael Jose d~ Farias, escrivão tado, deu-se por· findo este depoimento, que as
intet·ino o escrevi. ~ignou com o juiz, justificante e justificado . 

Primeir·a tes temunha.-Coronel Carlos Men- Eu. Leoncio Ismael José c!e Farias, escrivão in
desde Car-\•alho, natut·al deste termo e desta te:·ino. o es::re,•i·-S. Sarmeilto.- Curto.~ 
província, de s ,·ssentfl. c annos incompletos üt- Jl c;1dc~ de Cm·ualho .- S alttstiuno d~ II ol
zendeiro e propric tario, casado, mot·ador na. laHrla Bczc;'J'a Cmnpos.- .:L1(1'iso JJ;,;,; Ave
fazenda. Su;:uriju deste mesmo termo, ~ aos lino. 
costumes disso nn.Ja, testemunh·-t jurada aos 2.:~. testemunha . - Capitão Ivo José de Car
Sautos Evangelhos, em um livro dellcs, em valho, natur:1l deste termú e desta província, 
que poz sua mão direit11. e prometeu dizer a de 47 annos incompletos. fazend~'i1·o e proprie
verJade do que soubesse c lhe fosse pergun- tario, viuvo. mot·o.:ior na fazenda Riachão, deste 
tado. E S()ndo inquirido sobre a petição de termo, c dos costumes disse nada; testemunha 
íls. 2, respondeu :.10 primeiro item que o presi- jurada aos Sarttos Evangelhos, em um livro -
dente da mesa. eleitoral desta parochia, não àelles. em que pôz sua mão di r·eita e 1)romet-
mandou immediatamente depois da apuração teu dizet· a Yerdade do que soubesse e lhe fosse 

as ce u as, pu 1car, por e J.ta a xa o na pergun a o. ' sen o mquer1· o so re a pe tçao 
porta da camara municipal o resultado da vo- de ft. 2, respondeu : Ao 1° item~· que o presi
tação, como aliás prescreve a. lei!e isto é tanto dente da mesa eleitoral desta parochia não 
mais vex·dade até porque vio s mesmo edital mandou afixar o edital na. pm·t<t do edifi.cio, e 
sobre a mesa. sem assigna.tura. de mesario al- isto sabe porque depois da.s 7 horas da noite 
gum depois das 8 horas da noit~, quando veis viu, como mesario, o fiscal Salustiano Campos 
a mesma c~mara. municipal, em. consec1 u<mcis apresentar um protesto, porque não se ~inha 
d é uma dtscussao entre e presl.!ente da mes- afixado opportunamente semelhante edltal ; . 
e outras pessoas. Ao segundo que feita o l que, depois do protesto apresentado, foi que o · 
al?uração das cedttlas, o pre~idente da mess presidente da mesa mandou lavrai-o, dando a 
deu permissão aos mesarios Joaquim Lopes! todos os mesarios para assignal-o, ao que ne
Gallo. lv-o José de Carvalho e Hermogenes Fer- gou-se elle testemunha, por jà. haver passado 

v. r.- 73 
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das 7 horas. Ao 2o iLe~n, re:?:_)ondeu que é exa- não SGI' isto, teria reclamado contra a minha 
c to tudo quant.o nelle se alleg-a., c ist ) sabe por- serveutia afim de avitàr prejuizos fut uros. 
que, tendo o president·~ da mesa concedi io li- Dê-se sciencia aos intere~sa:los. Oeiras. 5 
cença prillleir,unr. nre aes mesarios Het·mogene de Dezembro de 1881.-S. SaTme;1 to. · 
Ferreira d,~ Carv 1Lho e Joaquim Lopes Gallo, Data.-No mesmo din.,mez e anno, e bgar re
elle t~stemunha, em vista do prect~dente aberto, tro e su ra dedarado, em o meu cartorio, por 

continuou-se os trabalhos. estando lavranno-se 
a acta, visto como tambem havia cheg-ado d ~ 
sua C:l:"a o fisca.l B•m r.dicto Brito, quo era a 
pessoa que a e.sta\·a redig-indo; di~se mais, elle: 
testeanwhll., qne é verdade que os trabalhos 
prolongat·am-se ató ás S horas da noit t>, nii<> 
h:1yendo até essa hora dado:..se a Sllbstituição 
do~ que se haviam ausentado. Ao 4° item. res.: 
pon leu tj ue o ju;; tificante r,~alm r. nte apresentou 

e trata e c ue submetti.lo 
estr~ á vot:1ção, fci recu<.:ado pela maiol'ia da 
mess., não admi ttindo ~iquer que del:e s~ fi .. 
zesse menção na acta, pelo qu~ o justifkante 
ez um prot•!slo so ernne p >ran s · 

tores presente.;; .i mesa. Ao 5° :tem, •·espond8u 
que é verdade lu•lo quanto nellc se allega, por 
isso que elle tes tewu nha uma e muitc>S vez e 
em palavra• bem altas. pedia o livro p:1ra as
s ig-nar a acta. tendo em resposta. dad~ pelo 
secretario, que comer\'ava o liYro debaixo das 
mãos, que Jüio dava o livro porque não queria, 
pelo que elle testemunha chamou o testemunho 
d<J todos os eleitores prezent0s, retirando-se 
com o mesario Joaquim Lope" Gallo~d cpois de~) 
hora;; d ;t n••ite; visto como nenhum ou:ro ;-ecurso 
tinham elle test••munha c o outro mesa rio, para 
assknarem a ac t, · 
nem-lhe Sei' per:;·untado deu-se por findo este 
depoimento que assig-naram com o juiz, com o 
· ustificante e · us tificado. Eu. Leoncio Ismael 
José de Farias, t>S ~ri vão mtenno o escr,~v1.
S. S ((l'íi l.CI!to.- Tvo Jo se de C cavalho .- .s·a
lu stialto de Iloltaildrt Be:;ernt Cantp os . 
Anf,·iso J o<c A~:efi,,o. 

Certifico qn~ ;<Chll.ndo-s 'J a. hora adi::ntada, 
foi pelo Dr. juiz municipal adiada a inq uirição 
das outr;1 S testemunhas para amanhã ás horas e 
no mesmo logar do custUine, mandando o mesmo 
juiz que lhP.s fit.esse e:-; tas conclnsões; do qne 
de tndo dei sciencia :is p·trt~> s e :is mesmas 
testemun h 1S r! dou f,~ . Oeiras,4 de D"Z0mbro d,~ 
1884.- O escd v<"io interino. L eoncio ]s;;wcl 
.lost= de Fa;·ias. · 

Conclusã'J.-E logo no mesmo dia m0z, anno 
e logar retro dedar<~ dos, fiz estes autos conclu
sos ao meritissimo juiz municipal. Dr. Sezos-
res 1 vw a .!. oraes at·mcn o. ' o q uc ou o. 

-Eu Leoncio I smal]l Jose de F o1·ias. escrivão 
int~rino o esct·evi. -

Co~clu:<;?s.-A.ch·erti.do pot· uma outra justi
fic<~.ça•j de Igual naturesa, qu'3 hont~m ás {i ho
ra<; da tarde, me f .i :1 pres•:ntada polo justifi
~ant: capit.~o-Anf~i_so José Avfl lino, na qual 
J uret suspe((;a<', por s , r este meu cunhado, de
claro-z:ne ~go:·a su;;;peito aqui, o que juro, por 
ser o JUStlficado o mesmo meu cunhaJo. cir
cumstancia esta que tambem passou des,per
cebida ao juslificante n'estas que, por certo, a 

crcvi. 
Certifico que em virtude do despacho retro e 

supra, dei seiencia ao ju, tificante tenente Sa
lustiano de Ho!Ianda. Bezerr~ Campos, do c i ue 
dou fé. Oeiras, 5 de Dezembro _d·e 18~4.-0 es
erivão interino, Leoncio I s mael .lns(; de Fo
;·ias. 

Juntada.-Aos no,·e lias do mez de Dezembro 
de 1884.nes~a ci_dade ~e Oeir;1 s, d.o Pia.uhy, _em o 

ria em q~e V.S., porintermedio do escri\·ão Leon
cio, me communica fig-urar o meu nome entre os 
das te.:;temunhas de uma jns tificação que nesse 
juizo està produzir!.do o ten~nt·'l Salustiano de 
Hollana Beze1'1'a Campo~, sci •~ ntificando-me 
bem de que fóra. marcada audi0ncia de hontem 
mesmo para. ser tomado o meu depoimento. 

Não tendo, porém, havido dita. audiencia, 
nem me Sf' ndo talvez possivel prestar-me hoje 
·:1. • • tar em a restos de roxim.a via-
g-cm, notoriamente sabidos, cumpl'e-me dizer 
por escripto aquillo que cheg-ou ao meu co
nhecimP.IJto acêrca dos acontecimentos tla elei-
çao o ta , e flUO apenas u · u 
auricular, visto como elles referiam-se a um 
tempo anterior ao em que incident0mente en
trei na cas:"L da camara. Para qu~? , portanto, 
não dllixe de fornecet· os esclarecimentos que 
poderia dar sob juramento, me antecipo a res
pond<>r os i tens da petição inicial da justifi.ca
ç:Io, de accôrdo com o que colhi das di,.:cussões 
havidas ~~ n.tre os membros da mesa eleitoral. 
Quanto ao 1. 0 respondo: que ouvi at·g-uir-se 
contra a rnesa. a f.tlta de não ter man(bdo pu
blicar por edihl o resultado da eleição em 
seguida á. ap:rração dos votos, o que ali~s não 
tratei de averiguar, nem mesmo se elle foi 
affixa lo depois, po1·que ~ quP.stão pri11cip·d das 
discussões na occasiào em que cheg-uei, \'ersava 
sobre a ns:;ianatura da actu, r. i::;to attrahiu-me 
Loda a attenç9.o. Quantoao:!.. 0 e .. 0 na ase1 
de positivo. nem posso affirmar· ou ne:! a r cousa 
alguma ~obre a Yeracid,de delles, pois não 
esta\'a pr?sent') ao tempo em que s·~ assevera 
terem-se dado os factos ahi articulados. Quanto 
ao 4. 11 occorre-me dizer que pelo justificante 
foi lida uma cópia ou esboçn de protesto que 
pretendia fosse mencionado na acta, ao que 
oppunha-se o pl'esi !ente da mesa., declarando 
qu~ não admittia mais protestos, porqu:~ os tra
balhos eleitoraes estavam · concluidos e a acta 
encerrada . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 50 de 62 

Sessão em 28 d-e Março de 1885 579 

Quanto ao 5° finalmente, recordo-me qu3 por 
mais de Ul!la vez ouvi o mesario Ivo manife~tar 
que e~tava prompto a as;;;iga.:Lr a acta, mas que 
a maioria d.~ mesa i"e recu:;ava. apresentando
lhe o livro. o que contestar;\ o 1° juiz de paz 

f··· diz ndo e o li ro ;;ta :1 a l' ar;\ ser 
assignado e que lhe seri~~ f.tcultado no momento 
em que se comprom ~ttes:;e a subscrever-;;e só· 
mente vencido, ~em mais ouLras declarações 
que en en ra con rll.r1as a e1 con 1ça·, es a a 
que :nr'io se quiz submetter o referido mesario. 
São e<ta~ l:ls declarações que teri!l. a fazer em 
juizo. e que p ll'.L constarem dos :tntos da justi
:ficaçiio, mandará V. S. que se junte o presente 
officio. 

Deus guwde a V. S.-Illm. Sr. Dr. Sezostres 
Silvio de Moares S.~rmento, muito dig-no juiz 
municip:,l de;::t'~ tcrmo.-0 juiz de direito, .:.l:I a
·noet :lrmindo Cotdeir o Guaraná. 

Junte-se aos autos da justificnçã"~. e remetta
se ao j 11 iz meu ::;ub;;tituto . Oeiras, 9Jde Dezem
bro de 1884.-S. SannMto. 

Rem·}~sn..-Aos nove dias do mr>z de Dezem
bro de rnil oitocentos G oitnnta e quatt·o nesta 
cidade de Oeir.1~, do Pia uh , em o meu c:1rtorio, 
aço remes--::~. ''stes autos ao ma.Jnr c 1 es 

Leoncio Pere1ra Penas, pl'imeiro supplente do 
juiz ct·iminal ~ do qur~ para constar faço e te 
termo c do :t fé. Eu, Leoncio Ismael José de Fa
rias, e 'crivão interino, o eserevi. 

J untada .-Aos nove dias do mez de Dezembro 
de mil oitocentos e oitenta e quatro, nesta ci
dade de Ociras, do Piauhy, em meu cartorio. 
juntei :1 este" autos a petição do justifi.c:-1.nt.e 
tenente Salustiano de Hullanda Br>zct·ra Cam-

ou 

lll. t'. ~ upp ~n .e o JUIZ mumc1pa .-
Diz Salu--tiano de Holl<1n.l:~. Bezerra Campos, 
que achando-se a produzir neste juizo uma 
justific 1ção relativamente a factos occorridos 
na eleição ,}o 1° do mez vigente, succede te1· 
suspeitado-se o juiz effectivo : e como seja 
V . S. o sell 1° sub;;tituto, requer-lhe o Sllp

plicante qu ~ sir\·~-se mandar juntar a presente 
aos ;~.utos da alhdida jus ti fie ::~ ção, e ser-lhe 
ellcs conclu "OS com urgenci:l, afim do V. S. 
det .. r:11inat· a citação rlas testemuoh.:ls que r·'~
tam Jepor. e do justificado que constn. partir 
h oje ú tarde \)ara a capital da. . província._- Pelo 
def0rirnento. -8. H. M. -001ras, 0 do I Jezr~m
bJ'O de 1;:)8-!.-Salastiano de H ollanda B e:;eJTa 
CO'ínj)OS. . 

lugar .retro declarado, om o meu faço 
estes f\uto::; conclus:1s ao meritis~imo 1° sur
plente do juiz municipal, se1·vindo ad-hoc, 
major Aehilles Leoncio Pereira Fert·az , do que 
para constar por este termo e dou fé.- Eu L c-
01?.Cio I :;mael Jose de Fm·ias, escrivão interino 
o sub ~c t·evi. 

Conclnsos.- Tendo-se o Dr. juiz municipal 
declarado suspeito nestes aut.os por ser cunhado 
do justificado,é visto que os a :tos praticados por 
elle até então, assim como os depoimentos da;; 
testemunhas que nos mesmos autos :figuram, 

são nullos em face da Ord. Liv. 3J § 24; por 
qu mto os autos processados por juiz suspeito 
são nullos, e o que é tal pre:-;ume-se que nonca 
existio. Dr. Bueno, Pro c. Civil, pag. 21, Ord. 
livi". 1° Tit. 62 § 2, Alvará de 11 de Junho de 
17 "" Ord. Li u ti . '> • · • ~ 

Semelhante nullidade sendo absoluta e não 
relativ3, de modo a não se1· suppl'ivel, n~m na 
primeira instancia antes da sentença definitiva, 
nern na segun-:.:1 epo1s 1 a c 1 a sen ença, v1c1a 
o processo inteiro, porque afie da o poder do 
do juizo, citado P. Bueno, pag. G. Neste sen
tido fo•i julga:!o pela R~lação da COL·te em ac
corJão tte 2~ de Maio de 1852, o qual annullou 
um processo em que offi_ciou no começo delle 
um juiz que posteriormente jurou su::-peição 
por ser com padre da parte, e um prindo notar 
q•1e com maioda de razão justifica-se idéntieo 
pr cedim~~1to no easo actual: porq ur: t~at<~-se de 

st'lvo ao justific:mte o direito de reno\·ar por 
modo r~gular a sua petição . 

Assim julgo e pague os justificante as cus-
as. 

Oeitas, 9 de Dezembt•o d•J 188-L- _-tchilles 
Leoncio Pc;·eira Ferm ::. 

Data e public:1.ção. -No mesmo dia, mez, 
anno e lugar retro e suppr~~ declara.do,em o meu 
cartorio por parte do juizo m~~ fui entreg~e 
estes autos com o d·'spacho :::ur,pra, que publt
co ; do que para constar fi.1. e!:> te termo em que 
me as~igno. Eu Leoncio Ismael .José de 
Fari1:ts escrivão interino o esc revi. 

Con ·lus:1o.-Aos 10 dí~s do mez de Dezembro 
d,'l io84, nesta cidade de Oeiras, do Piauhy, 
f:L o estes autos conclusos ao meritissimo 
1 > su pplente do juiz municipal. majol' Aebilles 
t.ecncio Pereira F erraz, pMa no irupeàimento 
do cont:ldor contar os prcsent,,s autos~ do que 
para constar fiz este tet·mo e dou fé. Eu L eo n
cio Ismael .To$d de F riJ'ias, escrivão inierino o 
(>SCre\•i. 

Juntadn..-Aos 10 dias do mez de Dezembro 
de 1884, nest:l. cidade de Oeüns do Piauhy. em o 
men cn.rtorio, juntei a estes autos a petição qne 
adiante seg11e-se; do (1u · para constar fiz e~te 
termo e dou fó. Eu, Leoncio l:-;mael José de Faria, 
escrivão interino o e~c1·evi. 

lllm. Sr . i" ~11ppl~>nte do juiz municipaL
Diz Sa lu;;tiano de Holbnda B••;r,erra Campos, 
qtte, ten!lo-lhe sido ag-ora mesmo intimada. uma 
SI~ Otl' nç.a de V. S." _nos :lUtOS de _jnstifica~~ãO 

4 .. ..... "' 

occurencias havidàs no processo elei toral do 1° 
corrente mez, com a qual sent "'nç:1. poz V. V. 
termo a di ta justificação, an n ulando-a, vem o 
s•·pJ•l icant<; rCtlucrcr a V. S. que si.rva-so de 
mandar entrr g :tr-lhe os respectivos autos, in
depend·>nte de traslado, como reqnereu o sup
pl.cant~ na petição pela. q?:1l foi _iniciada a 
dita justificação, lhe perrmtte a lc1, e ncces
sari, se lhe to1·na pa·ra ba::e d o que tcrà de 
inten ta,· de no-oo. Nestes termos, pede a V. S. 
que haja de <lcfedr, junta a prP.sente aos alu
didos autos.E . R. M . Oe1ra.o:, <J de Dezembro 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 02/02/2015 1423- PÃjgina 51 de 62 

580 Sessão en1 ~8 de ::vrnrço de 1885 

de 1884.- SalusÚ(mO de Il ollanda Be;;erí·a ·] r.xercita· :;;e sobre causas sem acção. Donde se 
Ca'mpos. segue que ~inda sendo acto de jur·i~dicção vc-

Como r.-eq uer, depois de pagas as custas. Juntaria a especie occurrente, é sempre unica 
Oeir:1s. 9 Je Dezembro de 18S4.- ..-1. F r r;·a;;. cam;a sobre cujo conhecimento deve repousar 

Termo do entre.!!"a.- Aus iO di:ts do mez de a decisão do juiz, o qual não póde proferil:a 
,_,'"' · · s1 c tu·ente de uma das )artes dentro de rao. 

despacho retro ; do quo pm·a constar fiz f'ste ~ o· -, 
termo e dou fé. Eu, Leoncio l;;mael José de gal da suspeição tanto se póde dar em ca~o 
Farias. e~cri \'fio int''~ino 0 escrevi. de .. iurisdicçito contenciosa como no da volun-

. t1r1a. 
N. 1 A.- Illm. Sr. Dr. juiz municipaL- A . 'J! - 1 Diz Salustiano de Hollanda · Bezer·ra Campos, ccresce 9ue a JU~tl1~ca~ao <e que ~e t~ata 

c ue havendo re( uerido a V. S. justificar- no nem »cq~1e.r e de JUrlsdicçao volu~tar1a, VIsto 
ieujuizo ai.!.!· uns 

1 
itens relativa~lC·nte á !~t~tos, ·1 cor~10_ ~ ,;mz trm de ton:a: . co~hecnuonto .do~ 

(iue occor.-reram no processo eleitoral do d1a i o r;~elO=> · presenta~los ~elo.Ju::stific.-mt: e de prof~ 
do cort·ente, fórrt ha 1)oucas hora,. e depois do Ilr uma sentença b,~.sen.Ja s~bre e,se conhc~1~ 
·: •rrem de)o~to hontem duas testemunhas. m~nto: elk ha d~:! pronunciar causa cognzta 

dicçi'io voluntaria-inte;· vo!c;1 tes-, por üso 
que alli não se descutr>m in tere5ises oppostos, e 
:c.-~m ba decisão depois de debates eontradicto
rios ~ é Yisto que o parentesco de V. S. com o 
j ustific~do, simplesm.;nte allegado em seu des
l•acho como o foi não (; motiyo para suspeição ; 
e assim ensinam Cand. Mendes. Cod. Philipp. 
Ord. 1iv. 1" tiL -!8 § 2!1 .nota 2a. in fi ,w ; Pe
reir~• e Souz·.t, Prims. Lins., § 13 nota 23, e 
~ 1 • . 

plicante, portanto, requ.er a V. S. que sin·a-se 
de reformar o seLl allud1do dl.'spacho, marcando 
dia. hora '3 logar para continuar a justificação, 
uao se C'm Ylsta o exposto ac1 ma, como por
que contra a serventia de V. S. nestes autos 
nada foi all~gado p9lo justificado que ali:'ts 
hontem compareceu e assistiu o depoim•.:nto 
das duas testemunhas que juraram, dando por 
tal forma perfeito c-onsentimento na serventia 
M V. S. Nestes termos, pele a V. S. que, no 
c~~so de cleiel'ÍL' o requerido, sirva-se m:llldar 
juntar esta aos autos; e, no caso de indeferir, 
mandar tambem juntai-a aos mesmo~ autos. e 
que estes . sejam condusos á quem o d~"va sub
stituir.-E. R. M. Oeiras. 5 d0 Dezembro Je 
1884.. - SalBstianlio de Rol/anda B e : CNI( 
Cmnpos. 

A allegaçãn de q11e a justific!tção de que se 
trata e a c to de jurisdicção volun ta ria, não pro-

• • ~ l:> 

me ue suspelto por figurar nella como j ustifi-
cado um meu cunhado. O supplicante confunde 
cr~,usa. com (!Cção, e como as justificações não 
sito acções, suppõe, talvez por isto que não 
sã_o ~ausas. _Engano m~nif;~sto. A hypotbesu 
nao e de acçao porque nao ha contestação entre 
l?artes, nem ha questão agitada em juizo, mas 
c. d~ causa porque trata-se do uma especie ju
ndlca, na qual se procur.:1. saber o porque do 
p~ocessado. e.mbora não s~ja este conteúdo da ac
ça.o.T .de Frcltas faz esta distincção muito bf~m e 
moitra que a jurisdicção voluntaria ou graciosa 

rido a citaçào do ju:4ific::>.do, chamando-o a juizo 
para ulteriores etf0itos jurídicos, bastava isto 
para. tirar :i 'ustificação o caracter mllra-
mente gn•c1oso. 

Port~i.nto, e porque tem sido esb a pratica 
constante do fõt·o. sustento o meu despacho an
terior, j ulgaudo-me suspeito para funccíonar 
n;~quelle feito pelos moti\•os alli allPgado.~.
Oeir~ts, 6 de Dezembro de 1884.-S. Sw·men to. 

N. 1 B.-lllm. St·. Dr. juiz de direito da co
marca.-Diz o cidadão Salustiano de Hollanda 
Bezert·a Campos, que tendo-se em o dia '1 ° do 
corrent )r di ·a ·· · -:-
para clep11tado á a;;:sembléa geral legislativa, 
pelo 1° distrido eleitoral da provincia, foi o 
supplicante fiscal da referida eleição por parte 
o can 1 a o r. n on10 oe o or r1gues ; e, 

neste car;;der, havendo protestado contra irre
gularidades occorrida~ ao ser lavrada a respe
ctiva ac:ts, a maioria da mei:a parochial não só 
recusou o protesto do supplieante, como imoe
diu os me~arios Joaquim Lopes Gallo e 1 vo Jose 
d o; Car·vallw, de assignarcm a r espectiva acta, 
porque decbravam dat· testemunho dos factos 
motivadore:> do dito protesto; e como V. S. 
haja presenciado grande parte de occurrencias 
relativa~ a taes fa,· tos~ teve o supplicante de in-· 
cluil-o entre a~ testemunhas de uma justifica
ção que elle está. produzindo no juizo muni
cipal. 

Entret:1nto, achando-se V. S. a partir desta 
cidade, por· ter sido r~movido par~ ?utra co-,, 
parta sem depor, attentos os embaraços que co
meçam a surgir, por já so ir·em suspeitan:io os 
juizes na alludida justificação, o supplicante 
D?-ui respeitosamente vem requerer á V. S.! c1ue 
s1rva-se de attestar ao seguinte : 

i 0 Si era ou não mais de 8 horas da noite do 
1° do ccrrente, quan~lo V, S. appareceu na 
casa da camara municipal, onde funccionava a 
mesa elci toral, depois da votação. 

2° Si estavam fazendo parte da mesa os ci
dadãos Joaquim Lopes Gallo e Ivo José de Car
val~o. 
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3° Si estes mesarios, e principalmente o ul- cusada formalmente a mesma acta á suas 
tiwo delles, instavam ou não pela entrega do assignaturas. 
livro para ::~ssignarem a acta da ele_ição, cha- Em ~·ist!l' do exposto, os supplicantes, consi
mando o testemunho de todos os ele1tores pre- I derando viOlenta a preterição que soífreram pelo 
~entes. facto de entenderem só dever firmar a refe1·ida. 

livro aos referidos mesarios, e, em ca;';o nega
tivo, o qu~ allegaram os demais membros da 
mesa. ara não fazel-o. 
. .?0 Si o '<Upplicante leu ou não naquella _occa

Slao. per:1nto V. S., o protesto que havw. la
vr:'Lr)o conl1·a a falta de affixação do edital que 
devw dar o resultado da votação. c ta.mbem 
contra o f1 cto dr'l terem os trabn.ihos eleitoraes 
prolongado-se alr~m das 7 horas da tarde. 

(io Si depois da retirada dos dous mesarios 
~upraditos. pot· não s'"!r-lhes concedido assignar 
t1 Mta, V. S. pc~1·maneceu ou não ainda na casa . . . . . . 

' ' . " 
tuição delles, e conclusão da mesma. acta. 

Í" Si est3. sulJstituição foi ou não feita muito . .. ... -, . . ._ 
ra.s. 5 de D0zembro de 1884 . -Salustiano de 
lfolla;lf{a Be::;v;Ta Campos 

depôr na justificação a qu0 allude o Rnppli
cantc, e:s:puz em officio de hoje, remett\do ao 
J 0 su pplente do juiz municipal, o que presen
ciei na casl\ da camara. :icerca dos factos oc
cot·rid(ls n"'- eleição do dia 1°, dos quaes tnm
bem trata a presentf'l petição, o como não me 
resta tempo. em virtude de minha viagom, 
para reprorliiZir ac!ui tudo quanto disse, repol·-
to-mc áq uelle officio, que dever:i fazer parte . . .. . . .. 

. . 
marca.-Dizem o;; ciàadãos Ivo .José de Carvalho 

. e .loaquim Lopes Gallo.que tendo clles feito parte 
da mesa eleitor;~! desta pn.rochia organisada na 
fórmt'l. da lei. e que hontem presiJiu os tra
balhos d t eleiç11o para deputado á assembléa 
g0rallogi~lativa pelo 1" districto da. provincia, 
acontecen não terem os ditos trabalhos termi
nn.do :-'1s 7 horas da noite daquelle dia, e sim 
depois de tal hora; visto como a acta eomple
mcnbw da eleição não est:..va concluida no 
tempo supra dito. como aliüs determina o art . 
1:~2 do rrgnlam0nto n. 8.2i3 de 13 de Agosto de 
1881 ; e cnmo hotn·esse o eleitor Salnstiano de 
I-Iolhlnda Bezet•tn Campos, fiscal por pnte do 
candidato Dr. Antonio Coelho Rodrigues. pro
res~ad~ contr:1. semelhante irregular_idnde, e 

. 
o resultado da eleição, como pre:::m·eve o art. 
148 do ,~itado reg., pela maioria da mesa, foi 
i n limine r0gistrado o protesto, e negada a 
menção deste incidente na acta, contra o c1is
posto no § 1 ' do art. 149 do reg. citado, e 
tambem contra o voto dos supplicantes. Seme
melhante arbitraricdacle deu 1ogar á decla
rarem os supplicantes ter de, no assignar da 
aet:1, não só dizer a. hors em que se haviam 
r ealmente fin :lado os trabalhos, como tambem 
o modo por. que manifestaram-se acerca do pro
testo supra dito ; e tanto bastou para s~r re-

omittidas, vêm a presença de V. S. solcmne
mente protestar contra o p1·ocedimento prepo
tente, com que a maioria da mesa eleitoraL 
qmz se ar os seus tra a os . 

Nestes .termos, pedem á V. S. que sirva-se 
de mandar á um dos tabelliães publicas desta 
cidade ~ornar por termo o seu protesto, com a 
urgenc1a que o caso requ~r. e delle intimados 
os demais mesarios Anfr-iso José Avelino, Cyro 
Leoncio Pepeira Ferraz e Hermogenes Ferr0ira 
de. Carvalho. sej1 o mesmo entreg-ue aos sup
plrc::mtes para fazerem o uzo qu~ lhes convior. 

EE. R. M.-Oeiras 2 de Dezr~mbro de 1884. 
- vo • osc de e Joaquim opes 
Ga~lo. 

Como requerem. de;;igno o tabelli.~o Plinio 
para tomar por termo o protn;;to <e i11e tratam 
os supplicantes procedidas as flemais deligen
cias requeridas. Oeiras, :3 de De:r.embro de 1884. . . 

I .... 

Termo de p1·otesto.- Aos 3 dia:;; do mez de 
Dezembro dtJ anno de 1884, nesta cidado de 
Oeiras do Pi:::tuhy, em meu cartol'io à ru". das 
FlOl·es. comparece1·am os cidadãos Ivo .Josó de 
Carvalho e Joaquim Lopes Gallo, que re
conheço pelos prop-rios do que dou fé ; a disse
ram que, tendo clles feito parte da mesa elci
toJ.tl desta parochia, que no dia. 1..., do 
corrcnle mez presidiu os trabalhos da eleição 
para u a a ass l ·a 0 er-a · · 
pelo i'' districto Jesta. provinc:ia, aconteceu 
não terem o~ ditos trabalhos terminado ás . . . 
tal l1ora; visto como a acta complement~~r da. 
eleição não estava concluida ao tr>.mpo i>11pra 
dito, como :11iús determina o ~rt. 132 do 
Reg. n. 8. 2ia de 13 de Agosto de 188-1 ; e 
como houve~se o eleitor Salustiano de Holhmda 
Bezerra Campos, :fisc::~.l por parte de candidato 
Dr. Antonio Coe1lho Ro:1rigues, protes tado 
contra semelhanle irregularidade, c m:tis ainda 
pela falta de afixação do edital ~obre o resnlta
do da eleição. como prescreve o art. 148 do 
citado rcgula.mr~nto, pela maioria da maza foi 
in limine rejeitado o protesto que ent{io :fise
ram ; e negada a menção deste incidento no 
acta, contra o disposto no § 1 o do art. 14-
do regulamenio citado e tambem contra o vo
delles protestante.s; c1ue semelhante arbitrarit-

o ., 
testante'$ ter de, ao assignar à ::teta. não s
dizer a hora em que se haviam realmente fine 
dado os trabalhos, como tambem o modo poró 
que manifestaram--se acerca do p:·otesto ja 
referido ; e tanto bastou para ser recu~ado forà 
malmen te a mesma a c ta ás suas assignaturas ; 
pelo que em vista do expo.-to considerando 
elles protesta11tes violenta a preterição que 
soffreram pelo facto de entenderem só dever 
:firmar a referida acta. dando o testemunho das 
occurencias nella omíttid9-s ; vinham solemni
mente protesta-r, como protcstedo tem, contl"a. 
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o procedimento prepotente._ com que a maioria 
da meza. eleitoral q u iz selbi" os s~u_s traba
lhos: tudo de accordo com a pettçao re~ro 
e seu despacho, em virtucle do qual lavret o 
presente protesto, que vai assignad<J pelos re-

. nh c ue 
a tudo foram pre5entes. Eu Pl~oio D!as 1e 
Freit ts, tab:dlião publico o esctevl e ••sstgn~l. 
-Ivo lúse de C a;·va/hQ.-JoaqHim Lopes 
ra . O.- :·anCLSCO ~ ugustO ( -e TO::u·a.-

Pedro Piau!tyli.1o de Il vlla11da Cumpos .
Plinio Dias de F;·cíta.,. 

Certifico ter intimado o protesto ret.1·o e 
supra aos me;;:1!'io~ Anfri;;o José Avellino, 
Cyro Leoncio Pereira Ferraz n ~emogenes 
Fer1·eira de Carvalho, 0m suas proprta<: P·~s~oas, 
sahind:) pa1·a i~ to fórn do meu~cartor~o, do.~ ue 
ficar:1m Lo lo-: ~=:cicn tes c dou fe. -Oeiras. ,) de 
Dezemllro de lKS-1.-0 tabellião mblico, Plinia 
Di11." d1~ F;·eitas. 

Doc. n. 1.- 111m. Sr. segundo juiz de paz 
em 0xercicio.- Diz o cilladão Sa.lu,-tiano Hvl-
landa Bezerra Campos, que tendo iniciado no 
juiz mr..:nicipal ullla justific:-~ção rcferent" :i d!
vers s occul'euci~~ h:widas no pt·?ce;;so eleitoral 

, c 0 , • .c-
tira a c ta, incluiu :i V. S. Qutro a-; te.:;temunb-c.:; 
que deYiaro depo~·; e C? mo roroeça1·am a st~rgir 
embar:1ç.o:s para 1mpedu-sc a prova llOS ltens 
alli deduzidos, o supplicante L'~quer a V. S. 
que, sob o juramento de seu cargo, sirva-se de 
a ttes ta r ao seguinte: 

1. ·· Si V. S. fez pll.rle ou não ch nF•sa paro
chiai, q uc dir·i~·iu os trabalhos da eleição pro
ccdidã no dia fo do corrente mcz para Lleputado 
a 1sse:n .. •:-i. ge1·a eg1s altYa P'~ o 1strwto 
dest:1 provin~ia. 

2. 0 :3i, imroediatamente depois da apuração 
~ -, • · ic p o pre. 

sidcnte J:• mesa parochial retirar-se V. S. á 
sua casa, c si etfecti,·amente r etirou-se. 

3. 0 Si igual lic~·nça foi ou não tambem dada 
aos outros mesario:.:;, c~p1tão Ivo Jos& de C<ll'\·a
lho e tenent~-··oriJUel I·brmo.:renes Fer1·eira de 
Carralho, que do mc.:smo modo._ retir11 ram-se. 

4." Si V. S . e esses out1·ns dotlS mes •rios 
foram o u não sut;.:tituidos p~' lo presidente da 
mesa p::trochial, na fôrma da l ~ i. 

. :->. 0 Si. d.urant? s11a ausencia ~ elos supr:1.
dJto,.; mesanos, fot sendo ou não lavra l:t a acta 
d~ eleiç:lo: t1~ nrlo-sc. não ob,tante isso, prolon
gr.do ns trabalhos muito além das 7 hora . .; 
daquell r) dia. 

C..o Si, log(l depois dn. apuração das cedul• s. 
• - # • .. • 

, e 1 :1 
publicando o resultado da Vl)tação, e no caso 
negath·o, 1luando fôra semelhante edital la
vrad0 e :dixad.o. 

7 .o Si o s upplicante prote-:tou ou não contra 
o_flcto de nã.l ter sido afixado o edital 'lue de
VIa dar o resultado da votaçfio, e contra a pro
longação dos trabalhos eleitoraes além dts 7 
horas ,!a tarde, 

8." Si a ma.ioria da mosa composta dos cida
dãos Anfriso .Jo;:é A velino, Cyro Leoncio Pereira 
Ferraz e Hermog-enes Ferreira de Carvalho, 
recuzou ou não o referido protesto e sua men-

ção na a.cta; c si esta já. estava ou não encer
rada.. 

\).o Qual o motivo por·que V. S. e o mesario, 
capitão 1 vo José de Carvalho deixaram de assi
gn:lr a acta s11pra dita. 

iO. i ra u n-
dr.quelle dia, quando alli campareceu o-Dr. juiz 
de dirr~ito em e:s:ercicio J\hnoel Armindo Car
V;tlho G•1aranã. 

· . i o 1 o JUIZ o rrei o presenciou ou 
não as declal'a\Õ'·s que fizera. então o presidente 
da mesa parochiaJ, de ter concedido licença 
para se retirarem a. V. S. e aos mesn.rios Ivo 
Jcsé de Carvalho e Hermogenes Fe1·reira de 
Ca:·valho, e que os não substituíra na mesa por 
cspemr que voltassem a seus log::rcs. 

12. Si o mesmo juiz de dirBito declarou ou 
não naquella occasião que a maio1ia úa mesa 
d1~yera ter· ace: tarlo o protesto do su pplic:-tnte. 

• · m ia o cor1·en e, em uma a;; 
salas d:t cas:t da camara. municipal. V. S. ouviu 
ou não o cidadão Achilt<>s Looncio Pereir:• . . 

chia! t:ria de produzir· uma ju,;tificação contra
riando a do ~upp!icante em todos os it')ns, e 

ue elb :\.chi1es offer·ecia-se ara. ser uma. das 
testemunhas daqudla justificaçã >, sendo I!}.UC 
Jiversos cidadiios grados combatiam-o ·o, dizendo 
ao mesmo F1·•rraz que clle não ':stava no caso 
de j ura1· falso, (; que deixasse um tal pro
C<!dimonto para homens perJidos no conceito 
publico. 

14. Si V. S. sabe haver o juiz de dir,'ito 
declarado. em diversas cas::ts desta cidade , 
que se ab . teria de depor na ju~tifica<,:ão do 
supplicaote, pam não ser o!:ri.zad.~ &. for-
necer esc arec1mentos que po essem favorecer 
a c:'aus:t do candirlato Dr. Antonio Coelho Ro
drigues, accr0scentando que, si a vict?ria 

mesmo considerar-se perdido. 
Nes tes t··rmos, o suppllc:1nte pede a V. S. 

que :":irva-se de attestar conforme a ver.lade e 
a justi,;a. E. R. M. Oeir:1s, ;=) de Outubro tle 
i8::l4 . - SalttstiaíW de Jl olla;1d a Be:;eíTlt 
Campos. 

Sendo de publica notoriedade os facto~ arti
culado"" nos itens da. presente petição, attesto 
!=lOb o juramento de men cargo, o seguinte : 
Ao L o item, que com eífei to fiz parte da me<:a 
parochial que dirigiu os trabalhos da eleição 
de que trata o mesmo. · 

Ao 2. o que. acto soguido.á apurnção das ce
J.ulas.o pre .. idente da mesa pnrocbial conccdeu
m~ licença para vir à minha casa. e voltar 
depois. o que tudo c·tf.:!c;tivam~nte r"alisei. 

~ c .. ' que, 1gua Iceaça 01 ta.m e:n C['·nce
dida aos mesarios tenente-coronel Hermogenes 
F . .,rreira de Carvalho, e capitão Ivo Jos6 de 
Carvalho o que sei por ter aq'lelle retirado-se 
da casa da camara antes de mim, e (' ste passado 
em minha casa, e di to-me haver obtido permis-
são oara. sahir. . 

Ao 4. 0 Que o presidente da mesa pHochial 
não substituiu-me e nem áoueUes dous me-. ~ 

sarios. 
Ao 5.0 Que durante a minha ausencia e dos 

Jous mesmos mesarios, a acta da eleição foi 
sendo lavrada, e, n ão obstante isto, prolonga-
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rai?-se os trabalhos muito além das 7 hora.s da I art. 149 do decreto n. 8213 diJ 13 dfl Agosto de 
nolle. 

0 

_ • 18R1, requer a. V. S: se sirva dar-lhe, sem de- . 
Ao?· Que, apu:~d.a~ a~ codulas, nao fo1 a:ffi- • mora, como alu se d1z, traslado authentico do 

xado a p~rta do ed1fi?10 _edital d:•n~o o resulta l~ teor da acta da elei~~ão procedida. no 1') do cor
da votaçao, o. que . o tao. verdndetro q.uanto ~~ rente mez, e transcripta em suas notas. Ne.stes 

·to ue o dito edital fotlavra.do u:1s1 elas 8 termos-E. R M. 

noite. <l.l.Jaixo ~ssignado, que revendo o livro de notas 
Ao 7 .o Que, como jà. disse, o suppJjclnlte pro- n. Q a fls. 2o até fls. 2~) ver:so, achei constar 

testou nãc só contra a f:J.lta do dito eJital, como a act~ do que trata o peticionaria eu.;o teor é o 
tambem por terem o,.; trabalhos excodido das segmnte: Acta dos tra.balhos da mes;L eleitoral 
horas marc:•das por lei-7 da bt·d'é'. da parochia de Nossa Senhora da· Vict.~ría da 

~~o ~.o Que es!;e protesto foi recusado pela. cida:le de Oeiras, do 1 ... distrieto eleitorai da 
ma1ona da me;;a, composta dos cidadãos alli província do Piauhy. Ao 1o d ;a do roez do 
mencionados, não permittindo que delle sa Dezembro de 18L'l4, na cidade de Oiras da pro
fizesse menção_ na r1~specti\·a act::, a qual nã~ vinci_n. .do Piauh_:r, .reunid?s no

1
.pa<;o di Cama.ra 

apresenta :o :~ ntes de serem' transc~iptos nella. para. os trabalhos eleitoraes, pelas 9 hor;~s da 
os noiii:•:·s d~)S_ eleitores que deixaram de com pa- lllanhã, o cidadão A ufriso José A velino, presi

dente du mesa eleitoral d~.,sta parochia, e os 
Ao 0. 0 Que a falta que se nota de minha 

assignatura e a do mesario c·1pitão Ivo Josr: de 
Cat·valho, na respectiva acta da eleição é devida 
a.o ac o e nos ter SH o nrga 0 o cornpe cn e 
hvro, do qual se acbavâ de po8se o mes:).l·io 
sec1·etario, f>Ob o frívolo pt·etcx.to de tet·mos 
declarado antecipadam('nte que bav.iamos de 
~ssignar vencidos qnanto á rejeição do pro
testo, e qu•~ os trabalhos concluíram-se muito 
depois d::s 7 horas. 

Ao 1.0. Que ··on:. cffeito eram mais de 8 horas 
da noite do dia 1° do corrente mez quando 
compareceu na casa da cama1·n o Dr . juiz de 

1re1 o ru . · · , .t • • 

Guat•aná., e ouviu do presidente da mesa elei
toral as declara.çõ:;s ue qu: faz menção o item 

Ao 12. Que o referido juiz de direito decla
rou naq~tella occai<ião que a mesa devia ter 
aceita-lo o protesto do supplicant'}. 

Dr. juiz de direito Gua1·anà. fizera, por mais de 
um·1. vuz, as declar•ações de que trata o peticio
nario n r>sse item, cil·cum "tancia esta que 
a.quelles senhores ouviram do proprio juiz de 
direito. 

Ao 1:3. Que, achando-me em uma das salas 
da casa da. cn.mat·a municipal, no dia "1 do 
vigente mez, ouvi o major Achilles Leoncio 
Pereir;t Ferr<~z manifestar-s:) do modo constante 
desse item, assim como ouvi tn.mbem de diver
:"OS cidadãus, que alli estavam então, a decla
ração d·! q11e elle Achiles, a quem combatiam, 
não estava no caso de jurar falso, cujo procedi
mento ~:·a sóm"nte proprio de homens perdidos 
no conceito publico. 

Ao H. Finalmente~ sei por ouvi dizer ao 
coronel Carlos l\lende! de Carvalho, Dr. Demos
thenes Constancio A vellino, capitão Joaquim 
o se e .... ou Z:l \.· is , · 

Oeirac;, 6 de Dazembro de 1884.- Joaquim 
Lopes GaUo, 2° jui 2 de paz em e:s::ercicio. 

N. i E.-Illm. Sr. 2o tRbellião publico de 
notas.-Salustiano de Hollanda Bezerra Campos, 
eleitor desta pa.rochia, fundado na terminante 
disposição contida na ultima parte do § 4° do 

mns·•rios JoaqULtn opes a <J, J'I'O _."QnCl() 

Pereira Fer1·az, Ivo José de Carvalho e Hermo
gene.s Ferreira _d_e Carv:1lho, e os. fiscae:; dos 

,, 
tbno de Ho1bnda Bezerra Campos, o Sr. pre
sidente tomou assento na ca.bec~ir:t da mes:t e 
os dem:J.is me::;arios ao lado ddla, e em seguida 
os fisc •es, tendo o presidente, presente a cópia 
authentica do nlistaments dos eleitores desta 
parochia, inscriptos até o anno de 188:3, con
forme recommendou e Exm. Sr. presidente da 
provincia.em officio de 4 de Outubro pr •cedente, 
$egundo ~oi observado em aviso ~o ::1\Iiniste:io 

' 
constituída a mesa, instalada na vespera, no 
recinto. par;1 as funcçües da mesma destinado, 
se arado or uma divisão do :"'"r:ldes da assem-
bléa ge1·al dos eleitore~ . porem. de mo o a 
poderem estes especionar e :fi~calisar os 
seus trabalhos, tendo nos termos do § 3o do 
art. 126 d decreto n. 82 o1:3 de 13 de Agosto 
de 1881, rlecbrou o Sr. pr·esidentc da. mesma 
mesa que ia procedet· .à. eleição para deputa
do á assembléa. geral le.gidativa, e que cada 
eleitor só podia votar em um nome, por es
crutínio secreto, em cedula fechada por todos 
os lados, escripta em papel branco ou a::ila.do, 
sem signal algum exterior, além do ror.u1o da 
eleição, declarando a residencia e :.1. profissão 
do vot:.do. Em seguida, o Sr. presidente desi
gnou p:ua secr·etario da mesa o mesario Cyro 
Leoncio Pereira Ferraz, e para fo.zer a ch8.ma
da a que logo se d:'U )1rincipio, pela referida 
· 's ament de .i883 o me:;ario Hermo-

genes Ferreir~ de Carvalho, sendo C:\da eleltor 
int1·oduzido no recinto, onde funccio nava a 
mesa,á medida que era chamado, o q 11ul, depois 
de exibir o competente titulo, lançava a sua 
ce:lula nll. urna~ assignavn o. seu nome no livro 
de·registro da vot:~ção do collegio e retirava-se. 
Dut·ante a chamada, e por occasião de votar o 
eleitor Sit11ã0 José de Souza, pediu a palavra e 
requereu o fi:';cal Benedicto de Souza Britto 
que a mesa se servisse de mandar tomar em 
separado o voto desse eleitor, vi~to como tendo 
sido elle jà elliminado do alistamento destt\ pa.-
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rocb.ia n~t ultima. revisão procedida em Setem
bro proximo passado, lhe pareci&-. ~onvenicnte 
a medida que~:reclamava, e de~cu_t1da a mate
ria, 1·esolveu a mesa, por mawna, que fosse 
attendiio o requerimnto do mesmo fiscal. pelo 

ue ficou o Vúto do referido eleitor tomado em 
separado, p:ua set· apurado opportunamente. 
Depois diõto o por occasião de ... ~er ch:':m.ado 
o eleitor Antonio Thomaz d<~. :Sllva heu·a, . - •) . . 

.J 

ochia, ap1·c::;entou-se o cidadão Antonio Flo
rencio da Silva Yieira, muni,Jo de titulo que 
exibiu, e tendo pedido a Nlav1·a o ilscal Sa
lustiano de Hollan:la Bezerra Ca.mpos declarou 
que não const:mdo da cüpia da chamada o llOlll~ 
de Antonio Flo!·encio da Silva Vieira,com o qual 
pelo qual é con_hecido e concorda o.. titulo, 
não podia o elettor votar tendo acud1elo p;lo 
nome cle Antonio Thom:1z d t Silva Vieir;l, e . 
lhante voto. nem mesmo em separado. Pedindo 
aind.a. a. palan·::-. o fisc!'.l Benedicto de Sottz:t 
Brito diss0 ue. 1arecendo-lhe •estar alterado 
o nomB do eleitot· d~ que se trata na copia. do 
alistamento, pel J qual se estaYa proc,~dendo a 
éamada, e sendo co.nv:niento respeitar pt·i-

. ~ ' 
requeria a mesa houve;;:s3 de reqni-<itnr o liv:."o 
de . rcgistt·o do alistamento da pMochia, afim 
de \'criticar-se incontinent(' si de facto h.a\'ia 

. contradição entre o lllesmo lino e a copia que 
estava :'H.!r,·indo pat·a a chamada, no que, pe
dinuo a pa.l:.l.\'ra, o mesario Ivo Josr; de Car
valho, oppoz-so ao requerimento do ref•?rido 
fisc,ü, por impo~·tlt' a v•~rificação que rechmara 
uma ~nte~~upção dos trabalhos, para. o que lhe 

dando com a opinião desse me;;ario outro, 
Joa.quim Lopes Gallo. Post~ em di~cussão e em 
vota .ão a mated:~. r ei'oh· u · · 
ria, que fo;;se r:•q uisitalo incontinente, e sem 
int0t'rup~.ito, o livt·u do regi~tro. r1uc foi imme
dbtamente pt·esenre p::!lo tabellião encarregn.do 
do regist!·o do alista.mento, c reve lagar a 
verifica<;iio de que o nome mencionado no 
registt·o era o m•~smo assignalo no titulo do 
eleitor : e pedinio a pal:wra ainda o fiscal. 
Benedicto da Souza. Bt·ito, r·~gueria est•' fosse 
igualmente tomado ern separado o voto do 
eleitor, afim de sar resolvida a qur?stão pelo 
poder cou.petente, o que :1ssim resolven a mesa 
por m11.ioria. Pediu a pala v r a o fiscal Sa.lus
tiano de HollanJa Be:.:er1·a Campos e dissP. 
que, não se conformando com a decisão da 
mesa, ~tceitando o voto do eleitor em questão, 
protestava. contra ella pela fõrma contida no 
.. l - . 

tivamo,ntP- :~ ac<'itação do vot~: como ainds 
llela it·reg-ula1·idade da lista . notando-se nesta 
a incl~1~ão de nomes de eleit~res já ellimi.nados 
do alista mento, desde o anno de 1883 e 
pedia que sen~o ·o mesmo protesto men~io
nado nact.a, tlVCS5ie clla o destino legal. A 
mesa, acettando o protesto escripto de que se 
trata, mandou que tivesse elle ulterior segui
mento, e contra-protestou igualmente por escri
pto, do. modo porque se. vê de outra igual peça 
que tera o mesmo destmo, declarando em no
me da maioria que, não sendo permettido a 

mesma mesa entrar no conhecimento da iden
tidade da pessoa do eleitor, qualquer que se
ja. o caso, conforme o que dispõe o art. 141 
do regulamento de i3 de Ago':=to de 1881, não 
l)Odia. a mesma me.:;a deixar de receber o voto 
<lo eleitor Antonio Florencio cb Silva. Vieira 
que exibiu seu titulo, embora se tenha este 
apresentado dando pelo nome de Antonio Tho
maz da Sil ~a Vieira, que consta d~ càpia., pela 

~ ' 
quanto a. conter a cópia do re~istro do alis-
tamento nomes de individuas já elliminados, 
não pod~ndo a mesa omittir a chamada. delles, 
visto ser· e:-;sa cópia :1 que foi remettida. ao 
president<J d!l collegio, pelo juiz de direito da 
comarca, accrescia quo não import:lva <'sta.
circumstancia vicio ou nullida~le àa eleiç~ão. 
Produzindo-se depois a cha~nada, t' apreson
ta~~.o-se ~ ~leitor Vic"~t(~ Rodrigues Pitom-

. ' ... - .. 
chia. na revisão de Seternb1·o ultimo. requereu o 
fhcll B•?nedict·) de Souza Britto fo::>s · ig-ual-
mente o S"'ll voto t m· d · ' ~ 
j;i. o fôt·a. o de Simão Josó de Sonza, o que 
assim resoh•0u a mesa se fizesse: concluído o 
rece bimenro das cedulas, e tendo-!'-e lasrr~do no 

, .'::) 

vos da num.eração natural, sendo por suave
examinndas e ~bertas as cedula-:, uma por 
uma , cujo re~ultado era publicado em voz 
alta, na fórma do art . 14G, do me .. ~ mo dr:!cr·eto 
de 13 de Agosto de ·l.88i. 

TerminaJ.a a leitura das 184 cedulas promis
cuamente recolhidas, ,·erificon-se o seg-uinte 
resnltado: c.lesem bargador Candido Gil C:l.stello 
Branco, Pmpreg-ado publico aposentado. resi
denb na Cô1·te do Imperio, 131 votos; Dr. An· 
tonio Coelho Rodrigues, lente df1. Faculdade de 
Direito do Recife,d·! presente residente na mes· 
ma Côrte, 45 voto~:; Dr. Agesilau Pereira da 
Sih•a, ~d\'Ogado resiclr:nte nnsta provincia. um 
voto; vel'ifica nlo-se mais uma ccdub. em bran
co. Apurando a<; tres cedulas tomadas em se-. . . -

• l 

destas tres cedula.s: o desembargador Candido 
Gil Castello Branco dous votos, o Dr. Antonio 
Coelho Rodrigues um voto. Formr~da por mim, 
secretario.a competenta lista geral de que trata 
o art. i48 da lei citada, aqui tra.nscript.a, pu
blicou sem inter rupção os nomes dos votados e 
o numero de votos que obtiveram para deputa
dos á assembléa get·al, mandou ·o presidente 
publicar o resultado da. eleição na porta da Ca
ma.ra Municipal. onde fixou-se o ed.ital, e men
cioua r os nomes dos eleitores que não compare
ceram, os quaes são os seguintes: Francisco 
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Damasceno Ferr0irn.. José Francisco de Souza, 

Lopes • .João Jos6 Dantas, Antonio AI ves da ~: 1io d~· Hollan !a Cüsta Fr·oiro. mes.a!'io.
Ho .:ha, Aiexandr:J .ro~ó No::ueira, .Jusó dn. Silva lgn"cio Luiz d~ /,r:J.n.:o, mesari;). -Benedicto 
Vie;J•a BJ·anduo, Pedro .José Ignacio .1\la:leim, d'! Souza. Britto. fisc:1l. Nach mai-> se con
.4.ntunio FerreiNt L'JiJUS • Joaquim Antonio tinh:l em dita :~cta, d·, qne bem e ficlm·'Ilt·~ fiz 
Lopes, !Jalis(~~·io F..:;·;·eirr.~ Lopc:; , Cm·nelio escreYel·~ sem couso. rtlguma que dudd[!. f;l Ç~t, c 
Mcn l.es da Sih•:;, Jos:· Joaquir:J. de :::louza. T1ia1·co~ ao origi11~l ccrn qno co':f,ri. con:·ert:'Í. sub
l\lrmdes da Sih·a, Raymundo dr:! Araujo Costtt, screvi c {l.Ssignei. m~ J'r>porto em ru{l.u poder 0 

Theodoro 1hndes dos H.,Jis, Manoel .Mesquita cartorio. C ida k d ~ O ·~iras dn P~auhy. aos 5 
Perei.ra Lei: e, Joaq uím Per Gim do Araujo e dias do met. de D~z0mbro do anno de N'osso 

· · .. ~ r ·R' · 
81-. presidente que, assignada. ~ present0 act::t de FL"eita·., t .l.> r>Eião publico,::J. subscre\·i e nssi
pelos membros d<~ mesa. pelos fiscaes dos ca.n- gnei.- Confr.ri to e Colncnrt::tdo por mim t:lb r~l
didatos e 11elos eleitores ue c uizes$· ~m, fo;;-e lião publico. Pli;Lia D;'as de F,·e:t rr s. 
:1. mosma transcr1pta nots notas '·' taoe JÜ:O N,'1.-Illm. Sr. Dr. juiz d:~ di1·cito interino 
Pli.nio Dias de Freitas, o extrahidas d:•sta tr,'s da Comarca.-Sitlastiano d·~ Hollanda. Bez ·t·ra 
cópias e ontJ·as tantas assignatut·as elos eloi- Campos, para documento. regu·' J' ~V. S. sn sirva 
tores, no livro em que se inscreve!·am, na. manJar 0 e~criv:i.o intel'ino do juiz deste termo 
forma estatui,[a no art. -151, do d ·cnto .i á mcn- t[tte. bu-can·.io o archivo ·lu eartor·io às n cargo, 
ciona !o, : s q ua.es, todas depois de assignadas lhe dê. com p:-esteza, certidão não sô dos teores 
pelos membros d[l. mesa, o concertadns pelo das peti ;ões dos ciJudãos Antonio Ferreir·a Lo
t::tbollillo Plinio Dias de FL"eita". tivessem o p s e Manod Ferr i 1·a Lope.-. requerendo sua 
com·eni~nte destino, sendo remettido3 os livros Allimin·açüo do reg-istro e!eiLoral destt~ coma!'ca, 
e lllais pa1_)ei,;; concernentes á eleição :.\. Cam:wa prJr se b:n·ereru della mucbdo pam ou;ras diffe. 
Municipal, tudo na fórma da lei. Para constar. rentus~ corno d'~ duas o11tras pe:içõe-; dJs ex-pro
depois de inutilisadas as cedulas, lavron-se a motores d,,8 ta mesma coma r ·a. cap tão .Jerewias 
presente acta,em que todos os mesa rios e fi.;caes Augusto Por-eü·a Nunes e m 1jor Diolindo Au
clos c::m.li !atos assignados. Eu, Cyt•o Leoncio gusto Pereir;t Nunes, requerendo ambos ellimi
Perei.ra Ferraz, a escrevi na qu:üid<:1de de se- nação, souelle, em i882, dos eleitores Drs. 
crctario da mesa.- Anfl'izo José A,•elino, pre- João Gabrrcl B'lptista, hrnacio Ferreira Lopes c 
sidente.- C ·ro Leoneio Pereira FP.rraz secre- "'' · .· · 
tario.- Hermogencs Fer1·eira de Carvalho, pe;:;, Scveriano José de Souza, e outros; e assim 
mcsario. Tendo os dons mesarios, Jo:lquim tambem dos despachados proferidos nas peti
LOl)es GaHo o Ivo José de Carvalho. recnsado- ções. E. R. M. Oeiras~ 15 de Dezembro de 
se a M<:ignar a presente acta, sob pretexto de 188-L-Salv.stiano de Hallancla Be:;;caa-. 
não a f.tzcr, sem lançar dPcl:l.rações antes campos . 
de st.1as assig-naturas, accresccnln.ndo que os C 0 · 15 de Dezembro de 
trabalhos eleitor,,es se h :wiãm pr·olon~ado, ate orno requer. ~lras, 
depois de 7 horas da noite. quando ó c{lrto que 188-1. L. S,_t-;·m.e;tto.. • ·- . 
este' e.:;ta vam tnrminados desde :i S 6 horas resol- Leoncio Ismael .Tos r, de Far1a, f o tabelhao lll
veram o~ drmais membros convocar. na. 'r&rma I terino do publico judicial e nota.:;, escrivão do 
do§ 2o do art. H9. combinado C•1ffi o§ zo do art. cri ue, civ~>l, commercio, execuções, c~pcllas, 
135 e §§ 2 1 e 3~> do srt. 98, todos dodecreto de provedoria, rezidaos e IH'Í\·atiYo do jury, nesta. 

v: I.- 74 
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ciàade de Ó~ir~s do Piauhy e SCilS tet•mos, por l seu. rêquerimentO cem. dóéunientos pr'Ôbatorios 
nomeação legal etc .. etc. êertific~ . eu, . ~··.scrivão I elo~ í~(:to~ apegados~j u? to a es~c ací•rtidão .de 
inte:·ino adiant~~ nomeado e a.ban:o as::agnado, Ciblto aos elettore:"> f:::.l1ec1dos, de1x.ando de apre
que-_ero cutuprimento ·.do d1>sp :~cho __ • napeti.ç:io. ~.~n~a_ro. doc_u~eotos: ;ql}anto __ aos?Jpdado!';~ pela 
retro. e :·evendo em meu c:wtnrw, eneoutrer as. cJrcumstancta de J:l constar no ,jUIZO de V. S. 

eti ~esd•\(1 uet:-at:~o _ supplicante, e -são dos es:,.as mudl:ln<_:.as. Protesta. ' poróm,s1tisfa.zer 
teor.~~s ,-eguintes : _.lw~ !::ir~ r. _JU~z e .a:rehv e><sa · exr~y:·ne1~ ega ,si . ·. a~s1m o cu~e~úel' 
da co,narc:t :lc O erras .-Ant••nlO} ·•rre1r::. Lo- neeossarw. :Ne -te:> termosesper;:;. ser dcfer1do, 
pe;:;,eleitordess<1. comarca d~ Oeil·:-ls.alistad,~, ?m e R~ J. Ocira.~. 30 de S~..)ternbro de 1882.~0 
i8Si. eur vit·r.ucie da l~i n. :::)0·3~) de ü de Janen·o p;·om&tot· publ1eo, JPl'Canas Augusto Pe re1ra 

em s~u reso:\cLÍ\' ü titulo a. deehrnçüo do soa sario Ferreira Lopes, a re~;peito de cujos failc
mudança.. ·E. R.~L- Picos. 21 d·\ - Set~mbro ~:im~utos j !nta. a esta trcs ce:·tidões e dous at
àe 1883.- i!..atonio Fe, ·;·ei.;·a Lo)t~s. se· a o test.~dos d;;; resoectivo Jarocho. vis Lo c:omo. 
s•:ppEcant.e eliminadJ do ali,t~m0nto e GltOI'al tcnJo' os deitot·cs Severino .Jo::;é d•) Sou:r.a. c Bo
d.•.lsta ría:·ochia, atten t~ a. ra.z;'to que a.lleg~!. li:-:aL·io Fel'rcira Lopes, sido sepultados fora da 
para. o qur} ue\·:' ràu ser ~eitas :.s · dr~cl~ra.çõ?" sé?ü ·da . ü·egllezia. ,~enhum. a.ssen.tamento. de 

_ tulo, ~quaL c;;~peto,~t~·~n~nt • á;n~tado. D<'st~ j m;nto a ~:s~es factos, não obsb~nt~ o que te;n'; 
à.1ta foi restitaido di :·ectatn.r!nte por este jui.z 1 pa.t·ocho p"rfeito conhecimento dell~s. Nestes 
;).0 p:rocorador oo s!gn:ttario destn. petição. Oa1- termos.-E. R. 1I. - Oeiras, 28 do Selcwbro 
ras, :H do Outubro c!e1::l8:~.- A.1·m.indo GL~c~-- - cb 1883 . . ~ D:!olindo . Augusto Pereira Nunes. 
-rcmá.-lllm. Sr. Dr. juiz de •lireito da co- Eliminc~se do alista!llento eleitoral os nomes 
mc:rca de Oeiras. Diz :::Ianoel Ferreira Lop::s, _dos eleitores fâllcciclos. a que se referem. os 
ele: tor desta comarca, :qoe. tendo mudado ~ma cinco documentos juntos a esta. llctição pela 
residenc:a ~ pnra est;t cidade~ onqc se acha promotoria.-Oeiras, 31 de Outubro de 1883.
e:::erc·:>ndo o,. lo.g·ar de prof :ssor pl1blico pri_- .'ll·mindo Guai·aaà.-Era. o que se continha nas 

. .. ... . .. . . . . . - . 

bem como averba.ndu-sr~ .. a sua n::uda.Hçil . no 
proprio titol;) do supplicante. a- ~>.sta junto, o 
qual V. S. se S ':rvirá restituir--lhe no J)r::t.zo 
esta beieci..io pelo art. .:!G do l'eg-ulamento de 
13 de Ag-o::to de 1881. Nr-stes t.::r.nos. E. R. M. 
Amaranto. 1:! d~ S•'tembro d0 i:S83.- J.li anoel 
Fc•·i·eira Lopcs.-E::n -vista do que all~ga o 
snp ' ;J_k:nte. :::rja o S"G nome rlimi na lo do 
ali~t,::mento e1eitore.l :esr.a parochia, fu.zendo-se 
a<,; not:1.s c declaraçõ"·!: p;·pc· sas no regi ·tro e 
titulo, a ue nesta. ltu.ta fai r ' stitüido devidame nte 
por esrê juizo .ao procur:~dor do s upplicante. 
Oeirzs, :)i de ÚLlttlbw d'j '188:3.- Annindo 
Gum·a .,?á.-l!lm. Sr. Dr. jui:t. de direito. O 
promotor publico da eomarca, :'!.baixo assi g-na.do, 
0m obscrvancia do q•1e se ::tcha disposto no 

1 . ' 

P'•rto, em meu poder c cartot·io. Odras do 
Piauhy, 17 de De~embro de 1884. Eu,Lceoncio 
Ismael ~osê de Faria~, esct·ivão intr~rino e pri
vativo do ,j n ry, o escrevi e n.ssi.~·nci. C. c C. por 
mim, escrivão intcrino.-Leoncio I~iílCU:.l JosJ 
de F'a·J·ia::-. 

Guia. -A prcsénte certidão vai p1gsr na 
Collectoria Geral de Sr·llo de verba a quantia de 
GOO réis,correspondcn.te a tres e meia folhas de 
papel inclusÍ\'e esta. e cxceptuando a -primeit·a. 
quejà se acha ~ellada. Oeir:as, 17. de DP.7.embro 
de 1t>8;1.-0 escrivão interfuo, Leo1·~cio Ismael 
Jose ele Fa?·ias. 

Documento n. 2. - Illms. Srs. pre.sidente c 
maisvereariorcs da Camara_Municipal·de The-. .., . 

. ~ ' 
1 :~ de A3'osto 1lo a nn') pas;;ado, vem requerer ~1. pi"ovincia, a 24 de Novemb.-o do anuo proximo 
V. S . a eliminacão, no :·~g-istro eleitoral d~~ta passado. o:-denado :i essa camara que désse sua 
comarca., dns ehitor es, Fràuci.;;co Ferr8ira Bar- in~!)rmação sobt·e a representaçã:> do eleitor 
bo•a, Francisco Aniccto Ferreira Barbosa, Jose Faust;no da Silva, em que este pedia fos
F:lU:-;tino PP,r~ir<\ dos Santo:: e' Appolonio s ~m declarados vagos os lagares de 1o c 4v juizes 

·· l\f.arquesdos R~1s, que: falleceram no periodo de pn da p •rochia de Nossa Senhora das Dôres 
doco;!ido do 'primeiro alist:troento :até a_ pre- e juramentados os seus su bsti tu tos, requer 
sente r.wisiio. bem como dos eleitores. Dr. Fir- Jayme de Albuquet·que Rosa. acV. V. S.S. se 
~jno le :Sou.:~ .\Jartin~, .a:> r. João Gabriel Bap~ dignem attest.."lr-lhe quaes os documentos que 
tlo;ta, e Ign<\ClO Fer1:e1ra Lop 0.s. que mudaroam instr.uiain a mesma rept·esentação. Ú'suppli-

-seu.~ doroicilios para;outras comarcas, ·da mesma ca nte· E. ·-R.M; Theresina,- 10 d_~. -:-Janeiro :de -
. provineia., · devendo esta "'promotoria instruir 1885. - J ayrne de~ Albuquerque Rosa. · · ·· .. ~-
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Accodrr6 em: sessão Ol~(Hti~ri.a, et~. i hi:ij0; ·no Cém·á, empr·cg-do !10. ~On1f!Je;·cio. 
tamo~ que a :,rGpreser.tação a _quese _refim~ o! Gt)<!l os doc:~m ··nt:.;s jurtbs. pt·õva-.-:e a data : 
8Ul)plica.ntc ·foi in~trui~::l; de ufn,_ uni co doci_l;_c \ ~-m:' _ qub ret.irou-srJ __ ellc~_ dr-sta ['rÕVÍ)!,.C!:.>.. • 

. ·:mentJ q1.1e.era. uma~~r-tld:io.·pass:rd~ pclo~ _g-t~a•·.;. !:z::;:;pcr,; o -suppiíc;:nte-que _ .-v~ - E~., yeril:íi~~urilo 
da-livL·(;s da. compantna de mwcg-:.ç::lo a -va!_)orl a. -vaiidad ~ e rn·ccedenda.de sua rêci:.ui:;:.:.ç.:io,. 
nó rio bJ.·uahy ba,, com rclaç~o ao cmbarqae dcY !d:wá as provide;~cia.s. p··d :+_, .., .N estt,s•tcrnios . 

. cid,td.:oC.t,ltiiióJosé deSonza.no ,ann,; pre::í~ I Espe:•&. rec,:I.Jer· wcr •. ~ê. Esw.,·a sd!:::..o c0:n .. 
·mo pass.tdo~ em um dos_ barc~:h ,[a m_csru:l. com- r unia ést:Jm;-.i!ll::t d(, :::uu re1::;. Tbel·e;,ina •. Z'?-.dé . 
.. P?-n<üa. Paço d::~; Ca.m~r!~_Municipal, do The~e;.! NO•:embr·o de ii·;,34. -0 c leito:· .los. i Ft: ;•,t:: ~ ~;;·o 

1nr:. :1.0 de .Tancuo <h :l8~a. - Ur. S.o-'; :;a. J! :·- · r!.o. , . ,,., 1 . "·· • 

de 0~-tro S1h·n.;. 'f?Ulto mgno ~res de?-te de::t:t l The.·c:;i.a11 . - · • 
1 pl'OVi!'!cÜl.. ~o e.:.eüor da paroclun. _de Nosso. S.a- 1! . . _ . : 

... :nhorit àris Dôrcs desta capital. ~Jo5c Faust!no da . Eu, .Tc~c d~ C:1s~~r.o L~_ma . 7i.Hl.rda:-l:\'T?S d:l. 
S1ll·:~. Yetn ucrante \7• E~. rccLmar as ll'õces- i corup:wha ·o e,,_: • <~v -~. :!!<SI g-: ••.• JJ•.• e:-e ,'J r.,t-:no d:J: 

,_ vindo alguma~ vezes á est~1. ctdi:l e, jã a negocio . Thérezin<tató o presente; E' vor-dade o referido 
ej~t ,·d3-r o s0.n voto nas clei .çõ~s p~ovind;1~s- o qu~ àffit•mo inflde prwoclâ. ~ Therezina. 25 de 
que tetn hav1do, mas sem tr:?.zer .sua fa.nnha Outubro de 1834.-Concg-o Thoma:; de .:.li o;·aes 
e demorando-s~ sempre p_oncos d1as, ·o_ que Rego, v-igario collado. 
denota serem::.stmples pas<:;etos ·~s tas suas vmdas 3 D . · 0- -t~- - · ···R· à -•A t ;

0
.-Bo·r 

···· a ui. O outrV,4° juizde paz Cantidio José-·de ·• 0 ~c--:- ca.pt ~0 •. -..a.ymun •0 n on-~. ~; . -
.- s6uza •. era ~socioda firma··.commercial- ex tine ta ges,-d~!,eg<>1ode pollcu do:t~l"ll,'lO de Th,ere::;-U~, 

·- 1>a6heco, Filho & Comp. qúe existia nest:l. por nomeaçao l cg!t.l, etc.,::etc. _· .. . : . 
. praç3.~- e; depois de hayer: diss~lvi lo ~ alludida - · '~tttesto~ ·_sob o ~u,.am.entq de , _n:_en carg~~' e 

_: s?c1edade em.fiusdo anno .P''o_x•mo pass~do. ~e-, por.mE\ ser este pe:ll.do, q~,e o c:1.Wt:to, Ga) t1cho .. 
· -·:·' tlrotFsc-desta para:a ·prov<ncul.-do ,cPar:l.'.'lln. 1n- -~lqsede·.Souza·, . 4°:Jmz _de·- paz:: aa-freg.:tezi:t · c~e 

; ·-~n_ção de 1â est~belecer-se~ ·const-ando· ac~ar:...se J Nossa .. Senp:ora das Dôres~ . -~a co·m·~~rca dO -The;.; 
' ·-- ; - ·-. ··: ·: ·: : . .. - ·::··--· .· ' . 

. " ' ~ . .. .. . ·- --~ 

· --- . -·- . 
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· ·-·· --· --·-;;.· ... -- --·· •" '""' " 
... . . -~- - -- . 

. . ": '····:: -·:.~: .. ··-~:; : <~- :·.·:~:·-~ -~ ; . 
-· 

· . . -........ ,. - :~ ' . :: ·~·:'_·_<·~:..; 

~%í;ri~'- n"ludo·:~ :J.~uú:·-~o~it1.m1êi:\, h~(tr;ais.cle um ce;tin~tl~ -!ua- ,.fõrnia. i-~AúeJ'jda~ Ti·u~I'eúna; :,: 
:inrio~ 'para.log:,-~. incertt', fó :·a :~les tn. pj·oviilc~~·-· ·'14de J,:noit·o:_a~· 1885>-..:;;;:Dr·. ---·&-ii:::a J.1facedo~ · 
Deleg:.:c·~ de Policia eU1The1·e:-:in '• 2;) de .:\o- · · Certifico~-:le: ner:1 a.ni;;·ro. chs :idas ·a as ~es..: -
vem rode 1884.:'-'-Ray;mt;lr.ltJ. k1- on:"oEo1·gtJs • · . .::ões dn; caruara _ munic:p:ü desta. cap-it.al, nem _ 
~ -- ··Qüarita..ao --_tercei!'o-- pon:tõ", que a in~orr:'-~q.I~ : ;de:_1Ien}l_1Jnl': p:rp~t:·cxi't~·nrc. na· se<:ri,•t::iri;adi;:._ 
d:d:J., ::ob:·e o <1S-nmptn. pela Cam::l'!l.. }::U!l!C1;:3! mr·sm~&-3.HleU c;u·go, _con:::tc1. qm3 ho!l\·essc e_Ua 

tinuam· ~s. :-7er e c1tor1res c ,Jur aos ~esta Cltl:.1( .. (.~. 
1~ o rn·o~·~r·io ~·e'·i t~ctó!1te _ ~.c enc;;1J't·e_;·,-:. ! ~(~ . cr:.:·

CI:~t!' os fnnd:üi:e:·itOi': f.e ::;<Ja rep:·e~cntação, 
. ' ~ . ~ ~ 

·-ur ~ •.. .;., ce;·j ~::r:r flua $ . oram os cL:w:1os 
vot:::dcs p ra ju zcs d0 p<'..Z da me~ma p::rocbia 
na eioi~~:-to Je .lul!•o d·e 1882 e o numc;·o de vo-

.. , . 1. . • ''=lo"" " - l l;,... ~-" ... , .. 

- TÍ1Grc;~ina. 14 de .T:!nciro de 1883. -Jay :ne 
~l,: .i.iin!yu~r·2ue Rosn. 

~ .... : ... - .:' ' t.l ~ .. ,.J l \ • . .... • "'" .. .... • ·' _, v~ &. J. ' . ' 1 

t~2o de :':..!buqa•) ~·.::uQ Cavalcanti. dos dous o H de J::J.neir·o de 18:)5.-Dt . . SvH:;c~ ."lf:rcc:iu.· 
que S" :-ccha a,,sen!0 !i <! :::ais lcmp;), tem com- Cort:fiço qt:e do Eno da::: a-.:t~~ d·· s clt'it;ües 
Pf•l'et:ido:is ulti::t:·:s e~ci•;0C:': provine:iac:1, ~C!ldo da patocu ia do No~~.1. Senhor,:, da~~ Dl:~cs desta 
certo q ;: e ~:;·u·a :~:es:!'!o se aeb:..~. ncs~t ~apit:-:1. <1-i)ital, ii fi. ÜV"!'SO o 12 con:1 t~_ qu_e os ci.~&~ 
São-est:·s ~.s i:nfurh:at:õcs 'lt:c cabe <1 est<::. C;:,-\ d:tos ·Yotado;:; 1):.1ra .)üizes de pa.z da w• ·srrw pa
rrl:ir:>.., tr:'.~:-<!tri~_: ü· a V. E ;~ . -~ I ;·ochia. na elei~~&o ~~ que ~e prccnr.!eu no di:::. lo 
. ·n ~;.:s gu:-:1· if" a V:~S~,;::-,Illm. c Exm. Sj. Dr. de .Julho de 1:S82, :forarn os ~eguintos, obiendo 
Ra.vm'il':J.:ia ~f-hGodorico do C:.stro c Sih·::.. digno cacb um a '.'Ot::td~o niencionad:.::. : M:mocl H.iti
-presid(::ute d~l p:·cv:.!H·ia. - D1·. S ;·mp.'iciCl d·- n1nndo de~ P~z., Ar:to:.:tio Coelho Furt:rdo de .A.l-

. • . , .. .. ..,·:.. ·:: J.. • ;.. ..- . TJ . ·r 
! " • 

~.-.-_ .. _._\::ó:1.r.!l!1··da: C) ·~/-nh.t:. .. - .. LJ~ l.oítio -r.( a :::·~)"! e !)·~-;~-~-C"!t{{-
~cs.- tt. Jiá~> oc! .Jnsd Jfcín.or· .:c~ -- L(tJú.
:1;·_-; .. a;s c~·.;,·co ... 1ntonio ]:"~ ·r.: i; ·~e.-]~t.-· 1 ; _i.~t-~~~:/o ·:r~~-

- ~O ;'Z;I) rfc_ Fa;•tas_.- .-1 !,; ~- .;,lo Ge;d~t o_·e A .. Un:-

1 

la;rádc_.r i's; l_"'_ cs:dentes __ nes.tâ. ft'_(•guezi~, ._·3( vo
f'll•c ;·r:-u ,) R·),·et. tos cada u:n: Franci~co Ja S.lva Rabdlo. ne-
~ Qu~n to :w .,;·• ponlo, que 0 de8p:1.c'ho Je goc~ante, }'C;identc. nesta capit~l,. c .João r:e 
cu" ~r - · h' ó ·1 "-'G"·ui· •e·- ··~ n·~ _ D··•'••rido Hoiw.ndu Cav&batltr. bnado:r. rc:,; . ..:tentrl nesta 
l ·. . " . , ~~ ~ '. ~ ~-:r • • ..... • ... .• .... : • • - .... ..... ..,i . • ' f. , ~,; ., ·~o . ~ :. d·' • I':) .. -r .. lt1 - l \ 

qu:l!J.tO !10 -~ll .]UJZ de paz C:l_ntlO!O Jose _de .'.eg•.e .... , oj \Ot?S c,L_ .. Um; \..l), d . .. n .. o hnt8- -
Souza. Oíf:cie -~~\3 d. Camara pàra <;~<f• ~ c1u~nto nw Lopes .. -propl'le! ::1r1o, re.-'l•lente. U(·sta~~capt
antes, def!:·a j u!·a.rt:cnto ao cidadão- ÜJlUiGdia.to tal, e .Jose à? Ho!b.nda c~'LYalc:.~nt~. l'CStdonte 
l'ln ··o· •_--'"' _ .. r.n. ,:, "'omp-Ie~ -- r ·:~. 1·e.;:n"'ct;'IJ'··lis•" nesta fregccz1 •, 1 ·;oto cad:t um. _ Er:t o c1·ue se •· . · \t " V t.,;' t-.4 LI 4 • '\,;.. \...;. " tol• " C. , . . ' ~ • -. • ~ e 1,...;.1.., _ ~ 

Pal:-:cio do g \'Ctno d· P1nuhy, :29 de j_\~ovembro continh ~· no :refel'ido Erro em t;lCU poJer .e 
dc18S,L- Cast~·o Silr;rr. gua rrla. :-~o qu:•l me reporto e dou fc. Secr.~t:ma. 
· E' · - c: ··· d . · · .1 _ .-.~ ;. • •!a camara muúicipal dn Thereúnn, 17 d·~ : .. Ia-

o tjUC son~~ O r~fenuO aiC:U.íi'O, no q1.1~1.1 ,.; d 18:-l;'; p ~ ... t '" J • p· -t d 01' 
:ill~r7pot·to e dou f,},. Scc!eta~i(~ d~ gove!'no ·:o ~ -: ro. ~ . ~: ·.; -J~' "' ... }·~ _ os~ .. m 0 .~ 1'"'-
o1 ... 110 •• , 1. T "r>re·'·n" ')de J··n'"l'O de 1 :-;~-.. >c1ra s_ctetat .o d_ a _ cam~r.~, la-..re1 o pt esente 
.... _ j. "' u .. - ,.. ., -- · _ ·.... ..... •-u·..... - -s t • · p · -d ·oz· · r.u- ·'1·· ., •. 0 Gonr•" • ,... .. ::> - _, : 1 • .., - .,,...,< n ens·• e o,sstgno.- a .y;·o Jose ~-ato .c _ t-vetra. 
- , _~1. .,,., ) ,.,,!\·.;>~ 1 er·:• "• "'~'a u ... , _ _ _ ·-; 
ser vindo àe offici:J.L archivista, a escrevi. E eu, N. A. - Pa'-sBgem .. requerida :csem :pro~lll'a-: 
-Ioão José de Oliveim Co;;;ta, official-maior~ a · ção.--N. 2U:3;-Illm. e Exm.Sr. Dr; pre~idente_ 
su '~crev1.- s r.~ c:·etarlO, a p!'Ovuy.cu'l.. 
P.t·?·ei'I'C! da Costa. _ Constando a.o 3-baix.o assignado. J~yme d~ -
:. Documento n. ·L- Illm. Sr; p :,>r;sidenté da · Albuqt1e rqtie Ros< que o·c:ipitão:·Frnncisco da · 

.- c:tmara municipal de Therezina .::... .Jàym·~ de Costa · M:1rtins requereu, como~'- prol~urador, a.. 
- Aibuqn€rgue !:tosa r t'quer a V. S. ·- S8 digne p~~;:agem ·do capirão da guarda n:acio:-wl, Can- . 
orc!e.na~ ao. sec:et:~l~ario da. ~aQ)a!' ::- que lhe tidir>Jol)é uáSpuza, pa.ra a pr0vinr:ia d9 Cea:rá~· - · 
~-e~tt~qu~. ~ ~l o CI~I :wao. Ca.nt1ch~ ·!:Ose de. So~za · · q.uando ~:;;te 2caba cfl~ :declarar pelo ;_jori1_a;~. ~a , ._ 

·· . .Ja : fot: : ehr~nna~Jo ·da hsta dos JlllZP.s=de paz da _J:oortalez%; nao -Iut\'er mudado seu , dom1c1hO: : 
:par?~hia. de Noss~ Senhora~ das ·oô~es, desta :desta· ;:idade de T~e~ezi_l!_~, .. requer~ () ,_suppl~~~-:, 
cap~t~l . ~ O s uppl:cante.- ~. R. ~ !\J..~ The- cante a V. E:s::., se dtgnc ,_mandar que:-lhe cert1- ·. 

-••rezt'!lll, 14 de-.J!lne1ro de 1885.- J__ay inc, Lle :· .:ll~ _ fiq uem:p_e1a :secr~~a_!'_ia --~º:: gov:~_rn,o:. <> :t~or,.da_,pe~·~·-
.--,.,:~?I.(JY .. ~tquc.:.IJasa v . : · . . ----- -·-- :l _tiÇãó ·'do_ ·refe!;idõ ·capitão];!ar:tins,.- assim· ' "êómo.~ : 
' .. .·:· ~~?~.- -~~:_·_:.· . ··:, . -::- . ::, _. . ·;:-~- .' '; ,: ·;:: 
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.->.· :: ;. ' ': .: --: ·- ·- :· ·· c_._-f:,,.::~;D,·.;:,~§~stt~-~-~i1r·2~~:·ªe :-~I_;_,~~Ç(): :c1~ :.:·i~sf/ _··-o __ ···- ·· ~ "" -·· ·_ ···-···-· __ · -· ----· ~-

. prd~túàção< q;i6'· devia> f.ér ·. jnri tâdo ';~ilêstes· 
__ ;._ ~t~rm.o-:_ . .7'"'"E • . R . .. · . _.M.~Therezina; -26 ·<.lê 'Janeiro 

·--~de, 18875::::-Jaj;,-~~e ele· A.lbuqueí~q_t~o Rosa- : -.r·> -_<: .·· 

--Ce,·t!!l"q üe-se.--Pa1ációdàGo-rerno:. do :Phu~·-
!1y,26d~Jan~~ro de 1885.,-:.;castro ;s·iz;,Ja.• • 

âeS.]~x.-~ _ St·~ pre~id,)ti:'te da. pro:vmciú, quea. 
- . pe_ti~ãõ _ qu~ O ,peti~iOnm:'ÍO pede por certi.drio' e 

· ·do te~Jr sE'''"Uinte : .:....illm. e Exm. Sl." . .:....C:tntidio 
.Jcsô . de Souza, canitão da 4a. co::noanhia do 
•>') ' • 11 - . d .d . . .. , d .. :> oa .. o..nao a guar n. n~c:w:m<>.t :;sta coma reg,, 
tendo mndado Stln. resid0r::cin. ···para a ci . .Jade da. 
Fortabza. c?.pital da_ p!·ovinci~'l. do CGl:l.rá,. vem. 
!~Ui respeitosamente }ec1u0~er a y, E::~ que se 
drgn;.- ma,p.d~u· , ex.pe<tlr gma de p~!Ssag·r•m a0 
supptlC>l::J.t0 para a guarda nacional d~ ~ua nova 
re<>idencia; pelo que, B.R.M.-Therezin:t, ::f de 
DezombrD de_ 188:1.-0 -pr·ocur.:J.dor, 'Ft>ancisco 
àa Costa .!-.1artin-~.;.....Qe;·tifieo mai,: c ae não 'en-
eontt·el annexo à petrção snprD, a procuração 
de qur: t:·_a_b.:. o mesmo petici<•narto.-Eu, .Jor;.re 
José da ~Íi\"a, official ar:!hid.~ta a csc!'0Vi nr,sta 

\ - . 

.. 1.ttyt!sto Pm·c:<rc~ de~ Costa. 

N. 5 B.- Decbração nubllc,~da no Libcr-
t-ctdor, de 2,1 do .Dezembro: · 
: , Decl::raçilo.~ Decbron~o ter nmdadt) minhà 
~;;:;idenci::- ~a, Therezin::~:, capit~:l .'lo Pbtihy, 
onde ~on JU~z ue paz da~ Dores.jur,:do e cbito:i.'., 
s.ch;;I?-do-me provi..:oriamente aqui_ :i negocio de 
meu mteresse.-· Forti!leza, 23 de Dez3wbro de 
1884 ....... Ca-iiliàio Josri de Sot~~a. ·· 

N: 5 G~;._;;Declaràçãol:)uhlidcb na Co;?si[.:. 
tufç,i o, Jo 25 de Dezembro. .. 

···· Decbr:: üo~.:.::.. Declaronão t"rmudado minb 

e rogar se si~·v;\, com sua inform:J.C;<':Io, envial"-O 
no prato legal no _dr. ~jtiiz dé direito da ciJ
ma;·ca, afim.·.de 'qtt0 o me~_mo, em dusp8.=·hô fun.
rhm~ntad~ p'rofGrido no propt·iô requer·in:i.ento; 
se digllC.J'Üga.r provado o dinúto do snppli
c:tpt~ ~L, se~·~ reconhecido eleit~L· ?a refcriêla pa.
roc!u• CLC i'-lü~S .-l .Senhora das Dores e corno ta! 
inclui!-o no respectivo alisram,mto.-Nesto:
tet·mo;;; E. R. · M.-Thercz;nll. 23 de Mar~c 

.. ' , . I -~ "1-1• 1'1 -- . t,, 7 - 1 ~ :: 

ous.nt0 se continha na dita petição. oue fiel
~)en.t~ pt~.ra. n.qui ~ranscrevi, :iq t::ü• ~1lG~ rPporto 
e do ~t fl~. ~ Theeezm;{, 3l de Dezembro ele 1884. 

chado e .Sit~(!. 

N. 5 E. - Ifl:J.de de Laurindo de Castro 
l.imo..-:-lllin. St·. D:-. juiz de(1irc~íto.~Jay- _ 
me de Albuquerq11o Ros:1 rct,uer- a V; S. se di., . 
gne ordena1· ao rsc:·ivão cnearre.:pào do :irchi
vo ele p<tl)eis eleitoraes qú.e lhe certifique _o 
teot· àa petiçiro~com que oçidaiào_ Latir~ndo de _ 
Castro Lima r:~qü~rcu em 1S:H sua inclúsio no 
al-ist:l.t11Cn~o el~i._iOt!l da. p·1rochb do Nossa :Se,. 
n Ol'a nas Ol'es · c"· -c~ ; ,· a . :sup2 ieà 
E. R. M. - Thcrezina, 30 de Dezelllbro de 
·1834;-:-.lclfJ»lC de Atb~tqucr;izw~ R,oúr: · ~ 

" 0..: 

_de :l.SS;L ~_So-u~a Lima. , re;;idenci~ ~:\ Ther~ziu;1 , c :1 pit:li de. :Piaul1y, 
ondo _se a JUl~ de paz das Dore:s .jur;• do c · eleitor, 
ach:1~rlo-me ·pr.lvisoriamente aqui á negocio de Co,·tifico qno, dando bnsc:~. no arcbivo de 
mett mtcres:->e.-Fort·, lez:J., 2::1 de Dezembro de papeis el.,itoraes desta. comarca, encontrei 
1$84. ~ C anl if.lio Jose de Sou:;a. ,nos papeis do alist 1mento ::1.que sg procedeu 

N. 5 D.-I!ade de .José Antonio d:! Cunha..- no anno de 1831, :1 petição dq qui'!_ tl·ata o 
lllm. Sr. Dt·. juiz de direito .~Jayme de .:U- requerente, cujo toor é o seguinte: Illm. 
buquerque Ro:>.n. requer a v. s. s·~ dign.e ar~ Sr. juii · mnn.icipal do lermo .· dest~ cavi
denar uo escrivão. encsrro!?ado do archivo de tal. - Diz a abaixo assignado, cidadüo bra
papcis eleitoraes que lhe -:-certifique 0 teor da z1loiro, no gozo d0 seU:~ direitos politicos, re
~eti<,{[o , com que 0 . cidadão José Antonio da sidente no quarteirão n. 4, 2° distric~o de paz 
Cunha reqilm•eu em 1881 sua inclusão no_alis- c parochi:.~. de Nossa Senh01· L-das Dor({s desta 
tàmcnto' eleitoral da paro_chia de Nossa Se- capital, com idade de 42 annos, nlho legitimo 
:nbora das Dôres desta C:\11i taL--() supplicaute de Miguel de C::tstroLim.a; _ ca~ado~ .proprieta
E.R. M.~There:iina, : 30 de Dezembro de.188.t: · . rio, quo. prot~11dondo ser inscriptono c registro 
..:...Jay'(l~r.: da 11lbum~el~()t_ te .. Rosa. · · · ··· · eleitoral r~~pectivo,_ para , quo s~ -,acha habili.-

:J. :t - ~ .-. :irov · documento lon-a.l "tinto c ue 
Como requer.-Therezma, -'::.0 ··a 1 · · de J_8_84 ____ ~~.Sot~:iaLim,(~ . .. .. - é UlUa. cert1 ão c pn~sadtt pe oescrivão dojury, , 

da qual CO~St:l. - estar O supplicante contempladO 
- Certifico que, dando busca no a:rchivo ·dos jurado na.revisãodo anuo 187CJ; vem por isso 

. papeis eleitoraes desta comarca, encontrei no~ . na fórma.da n:ovissinúiloi eleitoral apresentar 
" papeis do tilisLam9ntõ eleitoral, que se proce- a Y . • s. o prese;tt~ ~eque~·-~~Eln.t_o_ devidamente . :,. 

--deu no anno "d~ 188_1,. a petiç~o de q\1e tr:l.ta. o 5nstru~~o; e -, -r-~_gar : ~e s,i::-~a.~ co~m.::~uri i;tfo:ma-..: . . 
. _<rcqu?rente, CUJO tegr e~ o segu1nte :-lllm .. _Sr. ção~: enVla.l:·o _:no p_r:~.zo logaJ~;: a9 D.z;. J Uiz de · 

:. :: juiz'lnuniéipaldo termod~sta. · capital.~Piz o. direito da comarc_;1, afim ae .que o_ mesmo, om 
._···< : .,abaixo assign.adá,- cidaô.ão.~.hraiil~iro;·: no::'gQsoê :a~spacho .. :fundam?-nt'ado; .· .proferido -~mfpl"óprio : 
~·- · · · ·•·<ie -sei}sAirt3itos_politicô's, resi;lent~-.no <qu:ú-: _,requerimen.t_o, . sa :.- (iJgll~julg-~r: . P.t:<?Yado o -,,di~ ----• · · 
f:':~::.~t·te_i~ã.e:·n_~.C::17i:?o -~is~ri~t9_;~o:'P.3;Z~· :~ .• ~árQ~lii~':~:âtf~ :~~i~o~dô ;~ri:ppl~~~te;~eser::· ·ra:~·()}!_lie·~~d()Tel~itór)_{ 
i; :·: ::' -~O~S~ §~J.Üii;)Ta<'a~s ; J?o~e.s: des_ta c~plt~}; . com, oa .n~ r,~fer;d~ p~-rocb.la~. "~~ " Nq~~a, .;t~ell_~Or~ :~-~~,s:-::. · 

·-: ·.:-:·<:.' ~~--.. ~~ -~' ·-'~ .. . ·.-;' -- -~ -~ .-. ·. -... ~. .. -·· -- -~- -' ·_ .. '-.-~·~,~-: :_ ~:-=:_:_.~ :~---~_:_:;.: ..... > :: :; :· __ -- ~ ---:· ___ .. ~,{:~~-.. :>. :-· _-;~:._~;, ~:--·::_~~~ ,--:;;<-->: · ··· :-- ..... _._ ~,~_:;:-~:-7:-~>::-;;~~:-)~- - ~: . __ :_;; '~~~: ~ -· .. :v .. ~- -· -~: - -~~~ = :~c>~;_p::·.<.q~;_i~:i~ : - · · > ~;.:/<:_. :.;: =,:;-:·~- - ·:~-:-_:;::~~::.: 
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Manoel-FelÍppede Lc!~10:3. cscl"ivtio · dn juizo 
~- de U<lZ do. fr&guezi~ de Nossa. ScD.hom d::s 

Dó,·ê . . no .. DO!n":F"'Õ 1·"'~'' l . e h• - ::--,-""" .. = - ·~....,. '-',";'•••• ~-v• 

C01·tif..co. f.m virtndc d::L fJci:!:!aàe que me 
confere alei .. e a l'eqneri:::':·~nto v'~rba! à,Jêleito:r 
Dr .hyrM de ..tl.lb~!:.Iuercrló~ Rosa, que re·:e:1do 
o l!Vl'O d:~ at.:t :s t!a~ d<.:iç<)··s d•·-.:ta ft·o;:u;.;z;a, 

.. • . ~ -J1 ~:: ;-)o f': r )~.. -\i ..,v 

ucr:: tL{·inst:::l~açiro ~1a :;1cs:~ _cleito!·d, · cuj:i t~or 
·(;e -;·oo nclvei~D-t.~iit, e o St~~:'!.:.:-rt•3 : - .;\.ctn. da·Tn
:::t·,JLç:io da me;;;i clei ,o;-:d d[;l p:-.:·achi:::. de No.-:; :•:~ 

CJ.tnara Mtmicip:ü, eJ.ificio dcúg-:1ado \•ela p:·~
sidencb da. pr·oYincia. par::~. os l1'0.iJalll'JS elei
toi.'acs deste collr-:'-!io. f:-..1 ~ando com ·c:' USil. par·ti
c:ipo.cb.o'i0juizd ; pn Ant:dnio Coelho Fm·t;~do 

· .. de ::.:~lhíiqüi,r<{'ue . Qav:i1.~·2.nti'~- o ~o Ma.no"I f{ay
mundo da· Paz c o 3 · Antonio Pinto de 1\Ies
quit<l., alleg3.ndo tndo·' mo' ivo de molestia, a.s
sumitl ._a :. presi le :\ci[l. d.1. rne;;a.. nos t•rri1r.s do 
arL 93, §1° do Reg;uh-l.cl:Cnlo n. 8213 de i:J d'-3 

' I : • . ,{~' • ~ • 

-

. •. 
hn.!:L c~~\·alcanti, Jc igr1;d 1úm:iero de Votos qUe 
o sunolonte · F6mcisco da.. SilVa · R::.tbéUo. ;. 
per tê~~.· sido ehulinüdo na i·évisão . d~ 1.SS3 
do alist :mento desta uaroc:hia. em virtude: de 
n1uâ:1ne . ~ •l,:dO!!l'ici.Eo; deixoutamb:; ru.àe tomar 
l:J!li'th P:~'t nv:.sma o Sltppblit0 Rn.ymuado Antonio 
Lopes, por h:w,~· pet·dido- o h.!:ar, visto ter ' 
a::~!~il. .o o l:.1g::>..r ~~ supple~te de juiz muni~ 
c1nat. Pai:' .< o <:;ue f,l r:orne:::do po: ~t'rwruwnte ::t. 

u;l. cl·~ · ":l • .-., n ·t·l·uirh :> mesa. for:.•m a.~l.'e-
sentado., eomo fis;;acs p···lo t:lei tor Aug~. :sto 
Co!iu dr.. Silv:. LZb~. o cl·~i1or .icsó F~\Ul'tino t::>. 
~;.:· ~ \!'#" '...,,. -- r .,,J.~- ,}o ·c .... nrít'c! .,4-·, · ·1 ~ .... se•·1b ··.,· rr .. ""l·?o1· ._.1 •• , , l)d• r''- · t,\,; u . ..... ''· ..... , t. .. .j . • :::- .... ·.~. 

v~.U<JWO '-.<! v::o.e ) ranco. e pO!' -'·' e.ce'.
~01':•>!, \)O>' p::\\'tc elo ;• :m'iid~to Dr. !:..nt•)nin Coelho 
[\:)drigll·!S.; o ele i to i.' I) r. )<~.yme de AlbU•JUGr 't''O 

; l . . -~~ . 

'=' 
do ~r~~~ula.mento Citac~.o. E p:u·:1 ,·onstü~·. 
\TOu-:>o ;1 p:>c~:-;cnte n.ct;:. que \·ai assign;ld::. 
por tedo~. Eu, .l\Etnocl Felippc do Lcwo.-;, cs
ct~~yilo do jui~() d_~ pg.:r. fl cs~reyi ... Jo.-é . .-\n tonio 
às. Cunh::., Antonio da Silva .Rios,. · Luiz Mt!
noelSo: res • . I;-r~mcis,~o d:l. Silv~: i~a lJcl!o, _F!·ac- ~ · 
·ei;:;co da Cosb. l??3ire, José Fau"~in:) ela Siiv:-:. .
Ui~ aernenda a · pag-ina- visto- E:raoq_u?..nto .: 
~c - contii: h!l em._dita. nct:1. da. qu:tl :.cxtt·ahi ::t 

cÜ · Ciüiht:(âepois de l~a·.;ei· · pi·csLidojurarilenio porto no livro re;:pecti-:;o em poder cl.t m t:sa 
per~tnte o Dr. chef..: d~ poli_ci::~. desta prorincia. eleitoral; do tlue.dou fé . P~tço ch cn.mar::t.-!l1tl- . 
nos i.crmos do art. ·li t\ do re!:;'nh1.mont.o eitad·:>, níci ·1al c·ru Thercsin:1, _30 à e No\·nm1Jro de .. 1.884. 
vi~to te~·~~ o ·rcso y:có p~?1o pre . .-ident€1 da prc -

1 
Eu-: r, an:::· ·e.1.ppe de Lemos. escrlvão e paz 

vin_ci:t,' em 9e.;;F~acho ~xar::.rlo n.':t p·:tií,:.ão do 1 o escrevi c :.tssigno. -.:.li anoel Fcli'ppc de 
~le1 to r Dr. ;,ose Faust1no d:t SI tva, acna1·-se 1 Lemos. · 
~:::.g-o o log'>-r de 4' jnir. d,, p:1z, nor. · ter- D · . _ p -- .· . . \ · . C -·-

;. lllt~da:lo sua _ residenci~ J)~J·a for:; da pro- ·-: .. oc. n. G.~: o:-tarl:l.,-:- D . .:~nt~mo ~nCllGO 
viucii. o respecth·o sorv::nt i:aT"io Cn.n ii.:l ';o <1~ Alv;-.re'l1:ga, J'?r · 1\I~r~:! <le ~eus c d:l. Sa.1~ta. 
José de Souza. como tt:r!o consta. do ot!i.cio Se Apostohca orspo de :::;. Lutz do :Maranhao, 
n. ~18 de hó.:e . da t ;ub, o secJ·otario do etc· 
Governo :10 supplel'lto immc,Jiato em \·otos ã.o F:1zcmos ~aber ~•o:; r;)vdms. p~rochos e ha
qu::.rto juiz do p•1z , .Tds '~ .-\.:ttonio da Ct1nha • ..:.... bit:mtes da.s pn.rochins de Nossa. Senhora do 
E como o pr·~si lent J da cam:tr:l. municipal re- . ..:~mp '~ro e: d~ Nossa. Senhor!\ das Oôres da ci
·CUS!lSS:~ deferir o jur::..mento :::.o referido-snp- d~de de Thert·zina, qi.:e rcco~hecendo' Nós por 
plente. foi este pt·Pstal-o perante &. autori- o~~casi.:to d:-~. nossa .vl.zita · pastoral nesta; cidade -· 
dacle acima citada. conforme con.stt~ do t~rmo a. .1~cessidade e conveD.ienciá. de ::~.lterar-sc cs 
'ls.nçado no . offic1o .i:i cita.do · do mesmo se- limites das ditas · p;trochia~. adoptS,ndo-se na. 

·· · cretario ao r~feri~,) su.pplente. Depois de tomar parte· 1>.cclesiastica :a mesm:;J. divi~ão feita na · 
.. assento n~• cabeceira da; me~a. n:'l. r u::lid:-de de · ,.t i vil )Ch ;.e 1 .ã da. a sembléa: lecis-

president!! o_quartc juiz de lHl.Z, .José Antonio iativ:~. provincial n. -.72Ó de 6 d;; Setembro de 
aa Cunha, ncn:r~eoU. .Pa.ra. occup_arem o_s log-:1 res 1870 . . que està ainda. em vi.gor: <Havemos por: -

~- dOs oil tros. do'us ·Juizes .. d1 ~.ar., . qu·,· fa.It~tratn·,· bem est:·Lbeii"!Cel· e _pela _p~~s~_~t~ n9Ssa ·.portar-i~ 
nos tennos do § 2° do rofm·ido art. 98 do mesmo estabelecemos par:;. divizão ecclesiastica das 
reg?larne~to,o-:;. eleit~rre.s d~1:ta p;woclüa; Ail- sobt:editas parochí.as a mesma ' linha·· divisoria 
ton1od~\ Sllya ,R1os,e Lmz tl!ano~lSoa;-es, que tr~ç ;da -na cit:1da rc<:olução, menos nap ~-r~e:que ·. , 
E()n.t:tra_m ~~se,~to _aos b.dos dft mesa. Com-. totalter~tda pela: resolução -ri. 852, de '22 _de•o
pa,re.cendo e~ tom~Lndo -~;ssen:~o o eul)plenteim-: Jun11o' de lb74, que elevotl a Capella _.· Cui-ato 

.... _mcdiato · e,~ :_Yc:>to~ .·. M .t·efertdo quar_tQ jni_z de:::de .. Nos$a' .• Se,nhor~_ ~do~ -Humildes ,à-c~tegoria Ae 
__ >Pa~. Franctc;co · d? . • ~1lv~ _Rsbello. :<11.omeo:1· ·>~ f!e.!fuezia~ · _a qu~l - ~l1_b~istirã :co,rit: os :: t:llesn1o~; .. 
;c, ,:.: .:~~l~Ltot_d~s.~!li- IJ.n.~oc~t~ ••. ~.l.?nclSÇO_ .. cl~c.Q.Ql>.t~:gl·.~l~e,: . . Jl~l~es.~. tr~ça~?.s _:::.:nes'::::":•ll:l~im~ ~-l:'e_s91~c;.~J?;.~s:-~
·.·. ·.. :, de,-.~()J!fon:ni,ílade com· .. o § 3°: do·. mesmo. artigo · revdms{·parocll.os. das• r<:ferldas~p:.>.-rochtas'dal."a.o·-·-· · • 
: ~ : • • , . •• •• V • • . . ... • ,,• • ' •' • ,. · , ' ' . ·, ' , · , o · ,.-·· · * 

.. 
··-·· 
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-·· __ · .•Em ·cump~ii:rlento . ao .âesp1êho, ~rip,·a.do E~m:~·-· 
Sr. Presidente da: Provincia, -certifico:\ :ue · ·.· . 
acto de15de Outt1bio .de .1883 •foi:nornê.ado:o 

··· _ , cidadão ·Francisco d:t Silva Ràbello para:e::;:erce1· ";.' 
Doc. n. 7.-Illn~. e Exm. Sr. Dr. presidente interinamente os <iffi.cios de contador. , partidor 

da prov.inci-1. - Jayn:-0 de A!buLJllerq~e Roza~ 'I é d!stribuidor do' termo ,?est1. cap~~!L .. Se~re
requer a. V. Ex. so d1gne ordenar que lhe cer- Ttana do GovPrno do P1auhy em 1 herezma. 
tifiquem peh secretarin. do governe• em q!le dia _: 5 de .Janeiro de 1885.-_ Eu. Alva1·oGonçal.ves: 
domcz de .. Outnbro de-1883--foi o cidadão Fr::m- Pereira. amanui> nse. ser\·indo de ·offiéial archi- · 
cisco da Silva llabello noméado por essa. p1·e;;i~ vista a Pscreri.. E .eu., .João .Josó de Oli\·eira:: 

·· denr..:ia pa1·a ··exercer oS.. log-ares d!~ contador, .·· Costâ. _ official-l1.1o.ioro ._subscrevi. -O secreta:-:
clistl.'ibuiclor e partidor· do juizo~ nesta capit::~L :pari o. Francisco .:lt![/tts to Pe1·ei1·a da Costa. 

FDI DO PRIMEIRO VOL U?I!E 


	vol11885 1 sessjpg_Página_001
	vol11885 1 sessjpg_Página_002
	vol11885 1 sessjpg_Página_003
	vol11885 1 sessjpg_Página_004
	vol11885 1 sessjpg_Página_005
	vol11885 1 sessjpg_Página_006
	vol11885 1 sessjpg_Página_007
	vol11885 1 sessjpg_Página_008
	vol11885 1 sessjpg_Página_009
	vol11885 1 sessjpg_Página_010
	vol11885 1 sessjpg_Página_011
	vol11885 1 sessjpg_Página_012
	vol11885 1 sessjpg_Página_013
	vol11885 1 sessjpg_Página_014
	vol11885 1 sessjpg_Página_015
	vol11885 1 sessjpg_Página_016
	vol11885 1 sessjpg_Página_017
	vol11885 1 sessjpg_Página_018
	vol11885 1 sessjpg_Página_019
	vol11885 1 sessjpg_Página_020
	vol11885 1 sessjpg_Página_021
	vol11885 1 sessjpg_Página_022
	vol11885 1 sessjpg_Página_023
	vol11885 1 sessjpg_Página_024
	vol11885 1 sessjpg_Página_025
	vol11885 1 sessjpg_Página_026
	vol11885 1 sessjpg_Página_027
	vol11885 1 sessjpg_Página_028
	vol11885 1 sessjpg_Página_029
	vol11885 1 sessjpg_Página_030
	vol11885 1 sessjpg_Página_031
	vol11885 1 sessjpg_Página_032
	vol11885 1 sessjpg_Página_033
	vol11885 1 sessjpg_Página_034
	vol11885 1 sessjpg_Página_035
	vol11885 1 sessjpg_Página_036
	vol11885 1 sessjpg_Página_037
	vol11885 1 sessjpg_Página_038
	vol11885 1 sessjpg_Página_039
	vol11885 1 sessjpg_Página_040
	vol11885 1 sessjpg_Página_041
	vol11885 1 sessjpg_Página_042
	vol11885 1 sessjpg_Página_043
	vol11885 1 sessjpg_Página_044
	vol11885 1 sessjpg_Página_045
	vol11885 1 sessjpg_Página_046
	vol11885 1 sessjpg_Página_047
	vol11885 1 sessjpg_Página_048
	vol11885 1 sessjpg_Página_049
	vol11885 1 sessjpg_Página_050
	vol11885 1 sessjpg_Página_051
	vol11885 1 sessjpg_Página_052
	vol11885 1 sessjpg_Página_053
	vol11885 1 sessjpg_Página_054
	vol11885 1 sessjpg_Página_055
	vol11885 1 sessjpg_Página_056
	vol11885 1 sessjpg_Página_057
	vol11885 1 sessjpg_Página_058
	vol11885 1 sessjpg_Página_059
	vol11885 1 sessjpg_Página_060
	vol11885 1 sessjpg_Página_061
	vol11885 1 sessjpg_Página_062
	vol11885 1 sessjpg_Página_063
	vol11885 1 sessjpg_Página_064
	vol11885 1 sessjpg_Página_065
	vol11885 1 sessjpg_Página_066
	vol11885 1 sessjpg_Página_067
	vol11885 1 sessjpg_Página_068
	vol11885 1 sessjpg_Página_069
	vol11885 1 sessjpg_Página_070
	vol11885 1 sessjpg_Página_071
	vol11885 1 sessjpg_Página_072
	vol11885 1 sessjpg_Página_073
	vol11885 1 sessjpg_Página_074
	vol11885 1 sessjpg_Página_075
	vol11885 1 sessjpg_Página_076
	vol11885 1 sessjpg_Página_077
	vol11885 1 sessjpg_Página_078
	vol11885 1 sessjpg_Página_079
	vol11885 1 sessjpg_Página_080
	vol11885 1 sessjpg_Página_081
	vol11885 1 sessjpg_Página_082
	vol11885 1 sessjpg_Página_083
	vol11885 1 sessjpg_Página_084
	vol11885 1 sessjpg_Página_085
	vol11885 1 sessjpg_Página_086
	vol11885 1 sessjpg_Página_087
	vol11885 1 sessjpg_Página_088
	vol11885 1 sessjpg_Página_089
	vol11885 1 sessjpg_Página_090
	vol11885 1 sessjpg_Página_091
	vol11885 1 sessjpg_Página_092
	vol11885 1 sessjpg_Página_093
	vol11885 1 sessjpg_Página_094
	vol11885 1 sessjpg_Página_095
	vol11885 1 sessjpg_Página_096
	vol11885 1 sessjpg_Página_097
	vol11885 1 sessjpg_Página_098
	vol11885 1 sessjpg_Página_099
	vol11885 1 sessjpg_Página_100
	vol11885 1 sessjpg_Página_101
	vol11885 1 sessjpg_Página_102
	vol11885 1 sessjpg_Página_103
	vol11885 1 sessjpg_Página_104
	vol11885 1 sessjpg_Página_105
	vol11885 1 sessjpg_Página_106
	vol11885 1 sessjpg_Página_107
	vol11885 1 sessjpg_Página_108
	vol11885 1 sessjpg_Página_109
	vol11885 1 sessjpg_Página_110
	vol11885 1 sessjpg_Página_111
	vol11885 1 sessjpg_Página_112
	vol11885 1 sessjpg_Página_113
	vol11885 1 sessjpg_Página_114
	vol11885 1 sessjpg_Página_115
	vol11885 1 sessjpg_Página_116
	vol11885 1 sessjpg_Página_117
	vol11885 1 sessjpg_Página_118
	vol11885 1 sessjpg_Página_119
	vol11885 1 sessjpg_Página_120
	vol11885 1 sessjpg_Página_121
	vol11885 1 sessjpg_Página_122
	vol11885 1 sessjpg_Página_123
	vol11885 1 sessjpg_Página_124
	vol11885 1 sessjpg_Página_125
	vol11885 1 sessjpg_Página_126
	vol11885 1 sessjpg_Página_127
	vol11885 1 sessjpg_Página_128
	vol11885 1 sessjpg_Página_129
	vol11885 1 sessjpg_Página_130
	vol11885 1 sessjpg_Página_131
	vol11885 1 sessjpg_Página_132
	vol11885 1 sessjpg_Página_133
	vol11885 1 sessjpg_Página_134
	vol11885 1 sessjpg_Página_135
	vol11885 1 sessjpg_Página_136
	vol11885 1 sessjpg_Página_137
	vol11885 1 sessjpg_Página_138
	vol11885 1 sessjpg_Página_139
	vol11885 1 sessjpg_Página_140
	vol11885 1 sessjpg_Página_141
	vol11885 1 sessjpg_Página_142
	vol11885 1 sessjpg_Página_143
	vol11885 1 sessjpg_Página_144
	vol11885 1 sessjpg_Página_145
	vol11885 1 sessjpg_Página_146
	vol11885 1 sessjpg_Página_147
	vol11885 1 sessjpg_Página_148
	vol11885 1 sessjpg_Página_149
	vol11885 1 sessjpg_Página_150
	vol11885 1 sessjpg_Página_151
	vol11885 1 sessjpg_Página_152
	vol11885 1 sessjpg_Página_153
	vol11885 1 sessjpg_Página_154
	vol11885 1 sessjpg_Página_155
	vol11885 1 sessjpg_Página_156
	vol11885 1 sessjpg_Página_157
	vol11885 1 sessjpg_Página_158
	vol11885 1 sessjpg_Página_159
	vol11885 1 sessjpg_Página_160
	vol11885 1 sessjpg_Página_161
	vol11885 1 sessjpg_Página_162
	vol11885 1 sessjpg_Página_163
	vol11885 1 sessjpg_Página_164
	vol11885 1 sessjpg_Página_165
	vol11885 1 sessjpg_Página_166
	vol11885 1 sessjpg_Página_167
	vol11885 1 sessjpg_Página_168
	vol11885 1 sessjpg_Página_169
	vol11885 1 sessjpg_Página_170
	vol11885 1 sessjpg_Página_171
	vol11885 1 sessjpg_Página_172
	vol11885 1 sessjpg_Página_173
	vol11885 1 sessjpg_Página_174
	vol11885 1 sessjpg_Página_175
	vol11885 1 sessjpg_Página_176
	vol11885 1 sessjpg_Página_177
	vol11885 1 sessjpg_Página_178
	vol11885 1 sessjpg_Página_179
	vol11885 1 sessjpg_Página_180
	vol11885 1 sessjpg_Página_181
	vol11885 1 sessjpg_Página_182
	vol11885 1 sessjpg_Página_183
	vol11885 1 sessjpg_Página_184
	vol11885 1 sessjpg_Página_185
	vol11885 1 sessjpg_Página_186
	vol11885 1 sessjpg_Página_187
	vol11885 1 sessjpg_Página_188
	vol11885 1 sessjpg_Página_189
	vol11885 1 sessjpg_Página_190
	vol11885 1 sessjpg_Página_191
	vol11885 1 sessjpg_Página_192
	vol11885 1 sessjpg_Página_193
	vol11885 1 sessjpg_Página_194
	vol11885 1 sessjpg_Página_195
	vol11885 1 sessjpg_Página_196
	vol11885 1 sessjpg_Página_197
	vol11885 1 sessjpg_Página_198
	vol11885 1 sessjpg_Página_199
	vol11885 1 sessjpg_Página_200
	vol11885 1 sessjpg_Página_201
	vol11885 1 sessjpg_Página_202
	vol11885 1 sessjpg_Página_203
	vol11885 1 sessjpg_Página_204
	vol11885 1 sessjpg_Página_205
	vol11885 1 sessjpg_Página_206
	vol11885 1 sessjpg_Página_207
	vol11885 1 sessjpg_Página_208
	vol11885 1 sessjpg_Página_209
	vol11885 1 sessjpg_Página_210
	vol11885 1 sessjpg_Página_211
	vol11885 1 sessjpg_Página_212
	vol11885 1 sessjpg_Página_213
	vol11885 1 sessjpg_Página_214
	vol11885 1 sessjpg_Página_215
	vol11885 1 sessjpg_Página_216
	vol11885 1 sessjpg_Página_217
	vol11885 1 sessjpg_Página_218
	vol11885 1 sessjpg_Página_219
	vol11885 1 sessjpg_Página_220
	vol11885 1 sessjpg_Página_221
	vol11885 1 sessjpg_Página_222
	vol11885 1 sessjpg_Página_223
	vol11885 1 sessjpg_Página_224
	vol11885 1 sessjpg_Página_225
	vol11885 1 sessjpg_Página_226
	vol11885 1 sessjpg_Página_227
	vol11885 1 sessjpg_Página_228
	vol11885 1 sessjpg_Página_229
	vol11885 1 sessjpg_Página_230
	vol11885 1 sessjpg_Página_231
	vol11885 1 sessjpg_Página_232
	vol11885 1 sessjpg_Página_233
	vol11885 1 sessjpg_Página_234
	vol11885 1 sessjpg_Página_235
	vol11885 1 sessjpg_Página_236
	vol11885 1 sessjpg_Página_237
	vol11885 1 sessjpg_Página_238
	vol11885 1 sessjpg_Página_239
	vol11885 1 sessjpg_Página_240
	vol11885 1 sessjpg_Página_241
	vol11885 1 sessjpg_Página_242
	vol11885 1 sessjpg_Página_243
	vol11885 1 sessjpg_Página_244
	vol11885 1 sessjpg_Página_245
	vol11885 1 sessjpg_Página_246
	vol11885 1 sessjpg_Página_247
	vol11885 1 sessjpg_Página_248
	vol11885 1 sessjpg_Página_249
	vol11885 1 sessjpg_Página_250
	vol11885 1 sessjpg_Página_251
	vol11885 1 sessjpg_Página_252
	vol11885 1 sessjpg_Página_253
	vol11885 1 sessjpg_Página_254
	vol11885 1 sessjpg_Página_255
	vol11885 1 sessjpg_Página_256
	vol11885 1 sessjpg_Página_257
	vol11885 1 sessjpg_Página_258
	vol11885 1 sessjpg_Página_259
	vol11885 1 sessjpg_Página_260
	vol11885 1 sessjpg_Página_261
	vol11885 1 sessjpg_Página_262
	vol11885 1 sessjpg_Página_263
	vol11885 1 sessjpg_Página_264
	vol11885 1 sessjpg_Página_265
	vol11885 1 sessjpg_Página_266
	vol11885 1 sessjpg_Página_267
	vol11885 1 sessjpg_Página_268
	vol11885 1 sessjpg_Página_269
	vol11885 1 sessjpg_Página_270
	vol11885 1 sessjpg_Página_271
	vol11885 1 sessjpg_Página_272
	vol11885 1 sessjpg_Página_273
	vol11885 1 sessjpg_Página_274
	vol11885 1 sessjpg_Página_275
	vol11885 1 sessjpg_Página_276
	vol11885 1 sessjpg_Página_277
	vol11885 1 sessjpg_Página_278
	vol11885 1 sessjpg_Página_279
	vol11885 1 sessjpg_Página_280
	vol11885 1 sessjpg_Página_281
	vol11885 1 sessjpg_Página_282
	vol11885 1 sessjpg_Página_283
	vol11885 1 sessjpg_Página_284
	vol11885 1 sessjpg_Página_285
	vol11885 1 sessjpg_Página_286
	vol11885 1 sessjpg_Página_287
	vol11885 1 sessjpg_Página_288
	vol11885 1 sessjpg_Página_289
	vol11885 1 sessjpg_Página_290
	vol11885 1 sessjpg_Página_291
	vol11885 1 sessjpg_Página_292
	vol11885 1 sessjpg_Página_293
	vol11885 1 sessjpg_Página_294
	vol11885 1 sessjpg_Página_295
	vol11885 1 sessjpg_Página_296
	vol11885 1 sessjpg_Página_297
	vol11885 1 sessjpg_Página_298
	vol11885 1 sessjpg_Página_299
	vol11885 1 sessjpg_Página_300
	vol11885 1 sessjpg_Página_301
	vol11885 1 sessjpg_Página_302
	vol11885 1 sessjpg_Página_303
	vol11885 1 sessjpg_Página_304
	vol11885 1 sessjpg_Página_305
	vol11885 1 sessjpg_Página_306
	vol11885 1 sessjpg_Página_307
	vol11885 1 sessjpg_Página_308
	vol11885 1 sessjpg_Página_309
	vol11885 1 sessjpg_Página_310
	vol11885 1 sessjpg_Página_311
	vol11885 1 sessjpg_Página_312
	vol11885 1 sessjpg_Página_313
	vol11885 1 sessjpg_Página_314
	vol11885 1 sessjpg_Página_315
	vol11885 1 sessjpg_Página_316
	vol11885 1 sessjpg_Página_317
	vol11885 1 sessjpg_Página_318
	vol11885 1 sessjpg_Página_319
	vol11885 1 sessjpg_Página_320
	vol11885 1 sessjpg_Página_321
	vol11885 1 sessjpg_Página_322
	vol11885 1 sessjpg_Página_323
	vol11885 1 sessjpg_Página_324
	vol11885 1 sessjpg_Página_325
	vol11885 1 sessjpg_Página_326
	vol11885 1 sessjpg_Página_327
	vol11885 1 sessjpg_Página_328
	vol11885 1 sessjpg_Página_329
	vol11885 1 sessjpg_Página_330
	vol11885 1 sessjpg_Página_331
	vol11885 1 sessjpg_Página_332
	vol11885 1 sessjpg_Página_333
	vol11885 1 sessjpg_Página_334
	vol11885 1 sessjpg_Página_335
	vol11885 1 sessjpg_Página_336
	vol11885 1 sessjpg_Página_337
	vol11885 1 sessjpg_Página_338
	vol11885 1 sessjpg_Página_339
	vol11885 1 sessjpg_Página_340
	vol11885 1 sessjpg_Página_341
	vol11885 1 sessjpg_Página_342
	vol11885 1 sessjpg_Página_343
	vol11885 1 sessjpg_Página_344
	vol11885 1 sessjpg_Página_345
	vol11885 1 sessjpg_Página_346
	vol11885 1 sessjpg_Página_347
	vol11885 1 sessjpg_Página_348
	vol11885 1 sessjpg_Página_349
	vol11885 1 sessjpg_Página_350
	vol11885 1 sessjpg_Página_351
	vol11885 1 sessjpg_Página_352
	vol11885 1 sessjpg_Página_353
	vol11885 1 sessjpg_Página_354
	vol11885 1 sessjpg_Página_355
	vol11885 1 sessjpg_Página_356
	vol11885 1 sessjpg_Página_357
	vol11885 1 sessjpg_Página_358
	vol11885 1 sessjpg_Página_359
	vol11885 1 sessjpg_Página_360
	vol11885 1 sessjpg_Página_361
	vol11885 1 sessjpg_Página_362
	vol11885 1 sessjpg_Página_363
	vol11885 1 sessjpg_Página_364
	vol11885 1 sessjpg_Página_365
	vol11885 1 sessjpg_Página_366
	vol11885 1 sessjpg_Página_367
	vol11885 1 sessjpg_Página_368
	vol11885 1 sessjpg_Página_369
	vol11885 1 sessjpg_Página_370
	vol11885 1 sessjpg_Página_371
	vol11885 1 sessjpg_Página_372
	vol11885 1 sessjpg_Página_373
	vol11885 1 sessjpg_Página_374
	vol11885 1 sessjpg_Página_375
	vol11885 1 sessjpg_Página_376
	vol11885 1 sessjpg_Página_377
	vol11885 1 sessjpg_Página_378
	vol11885 1 sessjpg_Página_379
	vol11885 1 sessjpg_Página_380
	vol11885 1 sessjpg_Página_381
	vol11885 1 sessjpg_Página_382
	vol11885 1 sessjpg_Página_383
	vol11885 1 sessjpg_Página_384
	vol11885 1 sessjpg_Página_385
	vol11885 1 sessjpg_Página_386
	vol11885 1 sessjpg_Página_387
	vol11885 1 sessjpg_Página_388
	vol11885 1 sessjpg_Página_389
	vol11885 1 sessjpg_Página_390
	vol11885 1 sessjpg_Página_391
	vol11885 1 sessjpg_Página_392
	vol11885 1 sessjpg_Página_393
	vol11885 1 sessjpg_Página_394
	vol11885 1 sessjpg_Página_395
	vol11885 1 sessjpg_Página_396
	vol11885 1 sessjpg_Página_397
	vol11885 1 sessjpg_Página_398
	vol11885 1 sessjpg_Página_399
	vol11885 1 sessjpg_Página_400
	vol11885 1 sessjpg_Página_401
	vol11885 1 sessjpg_Página_402
	vol11885 1 sessjpg_Página_403
	vol11885 1 sessjpg_Página_404
	vol11885 1 sessjpg_Página_405
	vol11885 1 sessjpg_Página_406
	vol11885 1 sessjpg_Página_407
	vol11885 1 sessjpg_Página_408
	vol11885 1 sessjpg_Página_409
	vol11885 1 sessjpg_Página_410
	vol11885 1 sessjpg_Página_411
	vol11885 1 sessjpg_Página_412
	vol11885 1 sessjpg_Página_413
	vol11885 1 sessjpg_Página_414
	vol11885 1 sessjpg_Página_415
	vol11885 1 sessjpg_Página_416
	vol11885 1 sessjpg_Página_417
	vol11885 1 sessjpg_Página_418
	vol11885 1 sessjpg_Página_419
	vol11885 1 sessjpg_Página_420
	vol11885 1 sessjpg_Página_421
	vol11885 1 sessjpg_Página_422
	vol11885 1 sessjpg_Página_423
	vol11885 1 sessjpg_Página_424
	vol11885 1 sessjpg_Página_425
	vol11885 1 sessjpg_Página_426
	vol11885 1 sessjpg_Página_427
	vol11885 1 sessjpg_Página_428
	vol11885 1 sessjpg_Página_429
	vol11885 1 sessjpg_Página_430
	vol11885 1 sessjpg_Página_431
	vol11885 1 sessjpg_Página_432
	vol11885 1 sessjpg_Página_433
	vol11885 1 sessjpg_Página_434
	vol11885 1 sessjpg_Página_435
	vol11885 1 sessjpg_Página_436
	vol11885 1 sessjpg_Página_437
	vol11885 1 sessjpg_Página_438
	vol11885 1 sessjpg_Página_439
	vol11885 1 sessjpg_Página_440
	vol11885 1 sessjpg_Página_441
	vol11885 1 sessjpg_Página_442
	vol11885 1 sessjpg_Página_443
	vol11885 1 sessjpg_Página_444
	vol11885 1 sessjpg_Página_445
	vol11885 1 sessjpg_Página_446
	vol11885 1 sessjpg_Página_447
	vol11885 1 sessjpg_Página_448
	vol11885 1 sessjpg_Página_449
	vol11885 1 sessjpg_Página_450
	vol11885 1 sessjpg_Página_451
	vol11885 1 sessjpg_Página_452
	vol11885 1 sessjpg_Página_453
	vol11885 1 sessjpg_Página_454
	vol11885 1 sessjpg_Página_455
	vol11885 1 sessjpg_Página_456
	vol11885 1 sessjpg_Página_457
	vol11885 1 sessjpg_Página_458
	vol11885 1 sessjpg_Página_459
	vol11885 1 sessjpg_Página_460
	vol11885 1 sessjpg_Página_461
	vol11885 1 sessjpg_Página_462
	vol11885 1 sessjpg_Página_463
	vol11885 1 sessjpg_Página_464
	vol11885 1 sessjpg_Página_465
	vol11885 1 sessjpg_Página_466
	vol11885 1 sessjpg_Página_467
	vol11885 1 sessjpg_Página_468
	vol11885 1 sessjpg_Página_469
	vol11885 1 sessjpg_Página_470
	vol11885 1 sessjpg_Página_471
	vol11885 1 sessjpg_Página_472
	vol11885 1 sessjpg_Página_473
	vol11885 1 sessjpg_Página_474
	vol11885 1 sessjpg_Página_475
	vol11885 1 sessjpg_Página_476
	vol11885 1 sessjpg_Página_477
	vol11885 1 sessjpg_Página_478
	vol11885 1 sessjpg_Página_479
	vol11885 1 sessjpg_Página_480
	vol11885 1 sessjpg_Página_481
	vol11885 1 sessjpg_Página_482
	vol11885 1 sessjpg_Página_483
	vol11885 1 sessjpg_Página_484
	vol11885 1 sessjpg_Página_485
	vol11885 1 sessjpg_Página_486
	vol11885 1 sessjpg_Página_487
	vol11885 1 sessjpg_Página_488
	vol11885 1 sessjpg_Página_489
	vol11885 1 sessjpg_Página_490
	vol11885 1 sessjpg_Página_491
	vol11885 1 sessjpg_Página_492
	vol11885 1 sessjpg_Página_493
	vol11885 1 sessjpg_Página_494
	vol11885 1 sessjpg_Página_495
	vol11885 1 sessjpg_Página_496
	vol11885 1 sessjpg_Página_497
	vol11885 1 sessjpg_Página_498
	vol11885 1 sessjpg_Página_499
	vol11885 1 sessjpg_Página_500
	vol11885 1 sessjpg_Página_501
	vol11885 1 sessjpg_Página_502
	vol11885 1 sessjpg_Página_503
	vol11885 1 sessjpg_Página_504
	vol11885 1 sessjpg_Página_505
	vol11885 1 sessjpg_Página_506
	vol11885 1 sessjpg_Página_507
	vol11885 1 sessjpg_Página_508
	vol11885 1 sessjpg_Página_509
	vol11885 1 sessjpg_Página_510
	vol11885 1 sessjpg_Página_511
	vol11885 1 sessjpg_Página_512
	vol11885 1 sessjpg_Página_513
	vol11885 1 sessjpg_Página_514
	vol11885 1 sessjpg_Página_515
	vol11885 1 sessjpg_Página_516
	vol11885 1 sessjpg_Página_517
	vol11885 1 sessjpg_Página_518
	vol11885 1 sessjpg_Página_519
	vol11885 1 sessjpg_Página_520
	vol11885 1 sessjpg_Página_521
	vol11885 1 sessjpg_Página_522
	vol11885 1 sessjpg_Página_523
	vol11885 1 sessjpg_Página_524
	vol11885 1 sessjpg_Página_525
	vol11885 1 sessjpg_Página_526
	vol11885 1 sessjpg_Página_527
	vol11885 1 sessjpg_Página_528
	vol11885 1 sessjpg_Página_529
	vol11885 1 sessjpg_Página_530
	vol11885 1 sessjpg_Página_531
	vol11885 1 sessjpg_Página_532
	vol11885 1 sessjpg_Página_533
	vol11885 1 sessjpg_Página_534
	vol11885 1 sessjpg_Página_535
	vol11885 1 sessjpg_Página_536
	vol11885 1 sessjpg_Página_537
	vol11885 1 sessjpg_Página_538
	vol11885 1 sessjpg_Página_539
	vol11885 1 sessjpg_Página_540
	vol11885 1 sessjpg_Página_541
	vol11885 1 sessjpg_Página_542
	vol11885 1 sessjpg_Página_543
	vol11885 1 sessjpg_Página_544
	vol11885 1 sessjpg_Página_545
	vol11885 1 sessjpg_Página_546
	vol11885 1 sessjpg_Página_547
	vol11885 1 sessjpg_Página_548
	vol11885 1 sessjpg_Página_549
	vol11885 1 sessjpg_Página_550
	vol11885 1 sessjpg_Página_551
	vol11885 1 sessjpg_Página_552
	vol11885 1 sessjpg_Página_553
	vol11885 1 sessjpg_Página_554
	vol11885 1 sessjpg_Página_555
	vol11885 1 sessjpg_Página_556
	vol11885 1 sessjpg_Página_557
	vol11885 1 sessjpg_Página_558
	vol11885 1 sessjpg_Página_559
	vol11885 1 sessjpg_Página_560
	vol11885 1 sessjpg_Página_561
	vol11885 1 sessjpg_Página_562
	vol11885 1 sessjpg_Página_563
	vol11885 1 sessjpg_Página_564
	vol11885 1 sessjpg_Página_565
	vol11885 1 sessjpg_Página_566
	vol11885 1 sessjpg_Página_567
	vol11885 1 sessjpg_Página_568
	vol11885 1 sessjpg_Página_569
	vol11885 1 sessjpg_Página_570
	vol11885 1 sessjpg_Página_571
	vol11885 1 sessjpg_Página_572
	vol11885 1 sessjpg_Página_573
	vol11885 1 sessjpg_Página_574
	vol11885 1 sessjpg_Página_575
	vol11885 1 sessjpg_Página_576
	vol11885 1 sessjpg_Página_577
	vol11885 1 sessjpg_Página_578
	vol11885 1 sessjpg_Página_579
	vol11885 1 sessjpg_Página_580
	vol11885 1 sessjpg_Página_581
	vol11885 1 sessjpg_Página_582
	vol11885 1 sessjpg_Página_583
	vol11885 1 sessjpg_Página_584
	vol11885 1 sessjpg_Página_585
	vol11885 1 sessjpg_Página_586
	vol11885 1 sessjpg_Página_587
	vol11885 1 sessjpg_Página_588
	vol11885 1 sessjpg_Página_589
	vol11885 1 sessjpg_Página_590
	vol11885 1 sessjpg_Página_591
	vol11885 1 sessjpg_Página_592
	vol11885 1 sessjpg_Página_593
	vol11885 1 sessjpg_Página_594
	vol11885 1 sessjpg_Página_595
	vol11885 1 sessjpg_Página_596
	vol11885 1 sessjpg_Página_597
	vol11885 1 sessjpg_Página_598
	vol11885 1 sessjpg_Página_599
	vol11885 1 sessjpg_Página_600
	vol11885 1 sessjpg_Página_601
	vol11885 1 sessjpg_Página_602
	vol11885 1 sessjpg_Página_603
	vol11885 1 sessjpg_Página_604
	vol11885 1 sessjpg_Página_605
	vol11885 1 sessjpg_Página_606
	vol11885 1 sessjpg_Página_607
	vol11885 1 sessjpg_Página_608
	vol11885 1 sessjpg_Página_609
	vol11885 1 sessjpg_Página_610
	vol11885 1 sessjpg_Página_611
	vol11885 1 sessjpg_Página_612
	vol11885 1 sessjpg_Página_613
	vol11885 1 sessjpg_Página_614
	vol11885 1 sessjpg_Página_615
	vol11885 1 sessjpg_Página_616

