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CAIARA DOS SRS. DEPUTADOS 

•e•cão em 1. de Junho. 

•unnmcu. 110 sa. coPJUA.. 

A' s onze horu da mauh.li, feita a ehamBd.11 sehão
sa premente• o• Sra. Correia, Joe.quim Pedro, Âllgelo 
do :Amarr.l, Sobral Pinto, Pinto de Campos, Barão 
de F~at.iuinga, Jod Calmon, Luiz Carloa, Diogo 
Vuooncello1, Salatllisl, Paulino Nognei.-...,_ªilva Maia, 
C&rnillo Figueired.o, Carneiro da Culilis, Manoel CI.._ 
mentino, Leandro Btzerra., Rebailo • Etcragnolle 
Ta'llllay. 

Comparecem depoi11 01 Sra. Ulhõa Cintra, Fer
nin do .A.guiu, Miranda Oaorio, Heleocioro Siln, 
Bernardo do M""'clonça, Gomes ào Amaral, Moraea 
Rego, Gom~• de C..•tro, Portella, Martinho da Frei
tu, Fernando de Carvalho, Martinllo Campos, Elias 
de Al~aqac• qnc, Conde de Porto-Alegr•, LOf'tl Cbo.
ve1, João Me,.ac., Thcocioro C.a Silv•, Cilnha Fi
gueiredo Junior, Baaiieir& d.e Mollo, Menezes Prado, 
Fcrna:i.i.e. Vieira, b.n.ujo Góes, C1.rlos d& Lu, AI
veo doa S""'too, Figiuiired.o R<xhe, A.lcoforudo, Cs.r-
101 PeU;otc, Catldido llillll'ta, Baríio da Yilla. ela Barra, 
Cardoso Junior, Ca!Ilp<>• de Mcdeiro•, J.getilio, Flo
res, Cunbg. Ferreira, Ca11dido Torna, F. Belioario, 
:Fii.iato de Agaiar, Renriquea, Joaquim Bento, Mêllo 
Rego, S<>llU Leio, Ca•e.do. Pinto Lima, Freitaa Hen
rique&, C.mpo• Carvalho, Gusmão Lobo, Cardom de 
M4ne>:e1, Ol.ivai?a BorgH e Hollanda Cavalconti, 
abr•·aa a su~io U oMe "ho?a.c: e cincoeri.ta. mic:a:toa. 

()ompareeêrio depoi• de aberta. a seaeíio oa Sl'3. Fer
nir& Vi&lllla, FJorencio de Abna, Balbino d~ C!Ulhs, 
Bi\t•ncoun Cotrim, Pereira dos Sonto1, Barão ae A.ra
çagy, CGota Pel't!ira, Leal de He11eua, Pereira Franca, 
Ol]mpio Galvão, Horta B,rbo .... J. de Alencar, Di~ 
Velho, Pinh•iro Gaimariieo, Ta.rqainio de SoMa, Tei
xeira U. Rocha, Dnllrle de Azevedo, Al•acar Araripe, 
Cicero Dàn!as, !loraéa Silva, Wilkelle de Ma&s, Cor
.rêa. de Oliveira, A..raujo Lima, Fiel do Carvalho, Cu
:iha Lci\ão, Barão de Penalva, Pa.ulino de Sonu, Sil· 
veira Martias, Paranboo, BorgH Mo:iteíro, D11q11e
Estrada Teixeira, Perein da Silva e .&;ranjo Góea. 

Faltiio com parlici\lac;i<> 01 s~. h.•ecl.o MollteÍ!(>, 
Atlglllto ChavH, Bahia, Ba.rro• Coora, Bra..que, 
Coelho de :i!.lmeida, Ca.millo Ba.rroto, Couninha, Ell
fruio Co:reia, Heraclito Graça, lg:nacio Ma.nino, 

Paula Fomeca, Rodrigo Siln e X..,.ier dll Brito· ~ 
hill ella o• Sn. Antonio Prado, B:Taugelia&a' de 
A.raujo, Jo5o Manoel, Eunapio Doiro, Rcieha Leão, 
Siqueira Metldea e Viaco11.d8 de Maull.. 

U·oe, e 8 appwvada sem debate, a .ela a. ai:.t.-
cedeDte. . 

O ~. 1• S~TilIO dá. contii do •l!gllint. 

Ofiiciio do minilterio da garra, cbi 29 ele Maio pu
a&do, remettendo, de'<'idaniante intormadoa, 01 requ&
rimento1 dos e1·&l111Dno1 ~ e1cola. militar 2• tene:irte 
Antmlio Gabriel da Silva Bueno e alfere1 Jolé Joaq'Qira 
de V a.econcelloa, ~d.indo p11.•t. fazerem exame de fer
tifi~çio pennaumite e da• mataria& do 3• anno elo 
Clll'llO anyenor da rllfaríd.t. e•t!Ola. -.ti.' commisoão chi 
lnltfllCÇILO pDblica. 

Trl• reqtterime11to1 de Miàio Salatlml Ga&riiB, lia.
noel Antero de Medeiro1 Furtado e Pedro Leite Chm-
mon~, poclizido : o 10, para fazer exame do 2• au:io 
medico d& facnldadc da córte, depois do approvaào 
no 1•; o 2°, para o 1 • a.nno de direito d& faetttdac>c 
cio Reeifo, de,,.,ia de approndo no prepa.-atorio que 
lhe falta. ; e O 8•. p&rll matrioa.Ja.r-15e llO 24 a:U:tO me
di()(> ela fs.enldode da Balli•, f'"'COdeodo •ppro-nçio 
do prepantorio qtte lhe !alta.-.&.' :Ilesma oommi11io. 

Oatro da a.cbr;iini1tração da irmaudade do Noua 
Senil.ora do Eo•ario co• Roir;eu1 Pretos d.11 cidade da 
B:aganl'*, pl'o rincia de. S. Paulo, p1di11do COUC<!HÍÍI> 
para. alienar ben1 ,da rau:.-A' commisniio de fazemcla. 

O Sa. M.nnno Cu1Po& (pela ordem :) - Sr. 
preeideDte, pedi a palavra ri.eia ordem para d~~ 
objecto1. O pfimeU-o é exigír de 'V. Ex. e doa outros 
membro• ~ oornmiuão <ta me•a pa.rer..,r 11-0bre uma.. 
indiação que offored no JlDl:.O pauado a.fun de q-· 
alteruMmoa o noaso regimento, não da.ndo entrada.;.. 
ite•tc. recinto aos miuiatJ-os se:nSLtiOrCJ: aenio no• ca.soS' 
marca.do• pela conJ1titniQão, 

N",.o ha ..,.ai>o para. continaor a di1poeição do uou~· 
regimento, à.ísposi.yão qae o oen&do, uão a.doptando, 
desde log<>, indicou á cai:nara do& deputado1< o que 
canvúiha fozer, que era. voltar atrá1. (Apaiaào.f.) 

Cad& um& das camaru do p&"latJJ•nto tem Mil pa
pel detigqa.do na constitaição do Illlpari.o. (Apl>iadca.) 
A parte de .ill.fl.uencia que 4ô cada uma deli.a.a cabe no. 
gonrDo nio \'6de aer obtida unia mantendo cacbi. 
mna 01 oeU1 pnvil1gio1. ( Apoül\dor .) 

O q,ue tein colhido a car:nara doa depat1do1 h fa
cili<hd.• com que ..amitt.. no -.u r.cinto ruinil~oa M
a.adore.' .A.imallar-•a ;>o':Dplot&mente ha m11.1to1 annos. 
acabu CO!Jl a in.lu&acio. qn• llle compete 110 gov~ 
dolm~o, entU!ga.n.à.o-a ao• .. nadorea, cocn quebra .i... 
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SESSAO EM l DE JUNHO DE 1S75 

'SUA ~dado, com t:lingo11 da aua in:fl.nenci&, e, per
:aiitta "'/'. Ex. q11e o diga, com qaebra d.o preati,,;co doa 
3r1embro1 do J?OÕ.o!l' oxecnti\'o que pertencem a e&~ll 
-<:alll~- (.APOiaÃO!.) 

A.i!lds hontem o que ""1moaY Tin!la. passado em 
dolU -::nez:e3 de disc111•ão o :iroj•cto de retonna elei
Wral em 2& dlsc~4s·'° ; .. [, ~·. ~!!C?.~"'~· ~l"éi:n~ 
compar<>ce aqui 1tm i;tn>'\dor, 'PO•'!M :e pres;de~t.l 
do <:o'14ellio, o em qtte êlicl:uece1> S. 'Ex., em q11e 
adi.tzitoa ·oo deboteo Y ·Não e<>lXlprohe11do a utilidml.e 
d.a vl5ite. que recebemos hontem ; pela cin1m parte 
dispensava. s. cortezia. 

O Sa. Gu~o Lono: - Tinha um lngiu obrigado 
na. discussão. 

O Sa. M.ui.rn<lio C.&l!roS: - Entretanto, Sr. P'eai
dente. embQra adversaria do miniiterio, acredito que 
s camara nada gaphGtt, ~ q11e ao Sr. lllinistro .do 
imperio podi~ e de~ia ter aido ponpada. maia eota 
hllIDilh•çiio com este malfadado projecto de reform& 
eleitor~l. 

O Sa. Gus!tl'.:.O Lozo: -~iio S.}>OÍado; não hçJ'a.ve 
humilhação. 
Vot~s :- Oh l Oh l 
O S11.. M..11.Tn<llo C/.m'os : - :M:a• eu nõ.o ma ee\en

.<leni ll.estc.ponto; niio me f.a.ltão occ .. iões de o de1-
AOAvolver, quer."ª die.auatio da ..,forma cleilural, <i.oc•r 
ua da .falia do thruno. 

P<ço, poio, "V. Ez:., e requeiro, na.fMma do ugi.
JD.ento, que a mesa dê parecer com urgeneia 11obt.e e. 
1llinha. indicação. Calculo e eepero. qual será o >ea 
de.stino ; iiso, p~lém, n~o me incornmoda nem me 
1ilRigc ; a mes" tem obrigação .de dar oarecer. 

O segundo objecto pata que pedi a pala. vra é rogar 
a. Y. Ex. qne •e dii;ne de co:n.;-idar a il\u•tre co:n
missão de reoposta a fiila do throno a dAr-Qos a. re ... 
posta, por~ue •.,pponho que não ~er.5. muito reg1>lar 
levar-•e a . mottaag!m da r.spoetn á foUa do thtono 
qas.~ao peà1r·s:e o dis ào eric~l'ra.m~ato da ~63ãq~ 

A disca.,ão de rcspoota. & falla do throno tem grande 
importa11cia 110 preocnte. (Apoia:dos.) 

O Sn. Dro<:<> V .uco~CELLH :-lia mnitns quos. 
tões 80 bre C!UO querem pôr ved•a em cima. 

O S11. Gu$><lo Lon~ :-A commi••ão niio podin. 
ap... .. oontar a resp >;ta á. tnlla do \brou> 11.n\ea d~ e.
tarem di!.tribuidos \odve oa rei .tono e. 

O Sn. Fr.an.R:'l'CIO IJE .A...nr:u dA a.ru a.par~. 
O ~"- Gns~Ão LoIJo :-0 ~ ora~or 110.c digc. i;d. a 

observEt çlio e on nüo proeedcoto. 
O Sn. MnT1>no CA>11•os :-Eu declaro a V l!;x 

Sr. presidente, que se a rcspost~ ó. fall11. du 'ttron'~ 
Continuar l:i. demo~u.r·se c::otnu lltJ aqui) U\B?eí dll. fa
cu!d:lde quo o ••'!(nnr·11tu m~ da <le uti.bol, ccr dcbnto 
•obre &.lS:~D;S pont-0& <l~ Ro;iti.:!~ interne, provocnndo ol!!I 
nob1'tfi IDlDlstr:a por mc.lO de inte rpeHnçiJ!:.;. 

O e:;.t::1.do em. qn(I! ~e nchilo nlguma.s pro\'incin.& do 
norte do Imp..-:nn ex1~1t. do pu.rl:truer:ito t~ria o.tt~nçii.o 
(i prcifundo tstt:.i•> (õpo1qç!o1), e 1c mt t.enbt1 con.eer
"•do cB!Lido é •gu..rdanao n discu•oão da respL"•ta á 
hlla. do tbrona. 

O Sn: Grn1lo Loeo :-Dintro ae qullrellta e oito ho
Yaa a:era. antu~fo1to e n~bre deputado. 

O Sa. AhR.Tll'ao Cu11>os ;-Ao aparta do nobre col
lcg~ ~ d~~ut·;do por Peroarn bu:co. SP.:Ltl Ju:~ida. nm dos 
mais_ bnlbal!te.a o~nau:eo(;(!s dos banccs miDisteri)'. es 

_(a.poul.dót). respú_nd.o 2lCeitan_da o sen !lpartc como 
~&IJT.a. ou q Uelxa, qtte nao é po$:9 ivd qne a um 
pa~l3me;ita~ ~ue t anto proroett<o ao futnro do no•so 
l"':iz, &eJ.ª mdiff<ttnte a cogligeocia e ~Sllla:zelo do 
. .m:UJ.Stet~10 qu:l:nt~ a reJat_orio~, ewb~ra €ll@ o supporte 
eom.~ tr.1mstenal • esta. h1storla. de unpretsãe> e. d.istri
bntÇao d.e re:!a.toric s merece e.er eommoentada.. 

Eu agrad"Cº ao nt.bre dBpotado o satt vati~ can
c.tU"So_; coniprebendo 38 d:ffico.liLi.de~ da poo:çio à.o 
_mett i~lastre. ~e>lle.ga, e por iaso mesmo o sea. .e.pa:rte 
'1.ec:i. aioaa maior valor. . 

O ~iateri~. Sr. preeidecte, a.cba-se e<nt•mio.ado 
fila polluca. do Sr. müúst.t-oda agric:il~, que, segt!.cdo 

creio, o.inda.. dlJ!!Ile a ~sta. '!!ora, a respeito _do qaal al
gmnaa iirovmci.as e.-perão &tada os relstono1 com <;Ue 
elle almo 88•embléas prcvicciae1 e passou ~a prcsi
dencias. 

O anno pa.9sado V. Ex. •fo o que nos acont•cett ; 
este anno, coroo acabo de se in&rmado, es tá stiece
dendo s. mesma cansa. 

f.la mini1tro• ' t6m .i>btigação :;h. apreselltar oa BCllS 

•e)..torioe impresso• 'Bié ao :dia 8 :ile Mo.i~. Nó• e•te
mo•r hoje o. 1 d6 :J°'11lho, os~ela.torios "Íi<> eatão toclo9 
presen~u, e V. Ex., Sr. pre~identê, e a CEu:nara., hlo 
de coavir co=igo que a o briga~iio da. apre•eata9">W 
de rela.tono• nã.o p6do ser ecteudídu. C111Dpridit pela 
le.itura. qQe ee fu na mesa de alslUilllS i;agiaat de 
provas, mas eim pele. ena di1trib111çiio aos membros 
do p~rlameuto. 

O SR. MuTnlao D~ FREITJ.s :-Sem pedir mora.toria. 
O Sn. M.lk:rmllo C.o.><POB ; - füio é queotão de mo-

ratcrla.. 
Sr. presidente, prevaleoendo-!Ile da palavra qiie 

Y. Ex. tev~ a bon:lade de eonceder-.me, passo a cal!!
prir um maadato lllnito honroso que, com alguns 
membros do seuado e desta ~amara, recebi a~ heroica 
pr<H'Íncis d.a Bahia. qne, ne.e.ta questio, como em 
todas as outras, tem-se sempre mantido ntl vangmtrda. 
da. ci~ili•ação d.o lmperio . 

O SR . .A.nA...JJa GÔE.s !-Apoiado. 

O Sl!.. FLoRENcro nE .ABKEtr: - O nobre conselheiro 
deve e3tar com a ·'Sua província.. 

O Sn.. Autr•o Gón dá um aparte. 
O Sn. ll!.ui.-rmtto C.t>rPos :-'E' jn!tiça. e q11em guizer 

faze~ idén do que é s pro-vin eia da .Bahia em polltfoa, 
~omo em tufo mais, ha•ta olhar para o senado. Ne
n.::..uma ontro. prnvinch teve melhores ta~e.utos do 9.._Ue 
a Babia, t"nte no paaeado como n o p?C••Dto. O V1a
conrle d.e Ce.1rti~ Ah-eR Branco, outros 'Vftlhos Caravel
las, out.roa u.l~m d.o. actu~.1, que tt:ll:nbe.m iuoluo cotno 
.homem tlo dist.iueto por seu saber. Os reprEsents.Dtea à.ô 
prc.scnte1 sc.bstituiad.o aq tlt!llae glori.a.9 d.o paMado, po
dem aiepntr1r A prinJaz.ia & éllea: gloria e tl"iUmpho,que 
aliáo DiiO cabe • maitcs pr~vincias do lmpeno, sujeitas 
n o parla.meato b. lacg~ ·B ecbpacs. 

Em 1'm brill:lunte m;icling popular. que teve lugar a 
Z de Aito•to do ~nno pa•••do, road~l:riio os hebitsntea 
da c·1pital da prc,viocia da B&bía nomeRr uma com
mis1ã0 pari\. r'ldig-it n.wo. repreaent.a.çrí~ contra. o pto
iecto ie •clorm ... d~ito,Bl, Aprcaeutail.o pelo Sr. lllioi•
tro d.o inipet10; e tambc1-n <'$~ o.sfe.mbléa nom~ott uma 
comi;r.ia., i~ t:'-'lllPD~t~ dos Srs.co..,selheiro M:anoe.l Pinto 
df'I Sonzll DR.1~t ~~A, D".Ro.-lrigaeel>.,,rht.s:..; Dr. PedrD Le.ão 
Ye.lloso. Dr. Aristides Zo.rila.. e d·_•e Srs Antonio Car
neira ola Rucha • Ale.a:>dre !Iorcal•no Llldiol:l.o, 

Eu:t Ctmuni~i.t.o fui t:J.n·.bc:n enc~rríl'gnda de enviar 
a rcprHtnt~i,:;"°l. ( , qu~ reJ. tgiisu~ n. u;11.u. eurutcissiiô ccro
pc su d<Js Sn. ~onsl'lhü.ira Nabnc(),- S"n:Ld1.ir Pan:oa
guú, c.JCióll heiro 7.a·:ari .. s. coeisalheiro Oc:ta~jono, c._n
Belhe1fD ~c.u :ra Franzo, d · s1~n~csa m eo.10ti11," depa
t.a.·loG S1h·ciro. ~.fa.rt.Í~ & . Pau\igo d.e. S-ooz~l Ferreira. 
Yi<•CIDL\, C0Ójd.e :le Pcrto-Al~:;re, Pinheiro G11i.marMe5 e 
Martinho C"mf'". :3o· 

Em campr1w~nto deats. tr.issU.0, tendo ?écebid.o do 
Sr. cona~lbeiro Na.h~lCO a~ retJresentitç.ü~s, t~nbo a 
hoc.rll de euv1:a. b-e á me::.a., com oflicio de qi.le. f a. rci ea.
trega a V. Ex J>eç,, • V. Fx. que se digne de m•n
dar reo.ber "" ditas repto•eatsyões, 6.~ando me· a. 
ot rigaçiio de entro~ar denois o offioio da oommÍ&•:ÍO 
d.ir:gido ao Sr l e ~eCretarfo. 

As repre::ent. .. çõf!s qtre entrego a.ia: r iepreAf" 11ts'tlio 
do me~ting d.a capit:il da. Bahia, repre~tntu çãc. as
aign.ada na. CH.f;ita.l. Acomp;;.nhn. e. eAtl\ repres~nta9ã.o 
:nm voto de ad.bc1i~ dQe babita:u~qdacidade d e Santo 
·Aru:iro, dos babitanteé da lrl"gttezi:a de Cs.raveil 11 is. dos. 
:!i.abit ::>!.eB d.e S. Fra11ci1co, dos habite.ute• da fre
gue%ia de Nos•a Senhora de Almeida de Maragogipe, 
da frt.gu.e%ia do Car.-albo, de. cidade de S. José da 
Barra do Santo 5é, da cid.&de e municipio de Ltmçóe•, 
da freguula. de.Andsr.ahy, mnnlcipio de Santa Izàhel, 
de S. Jorge doa llhéoe, da ciiia e de "Valeaç:., da üe~ 
gnezia de Taperoá, da tregii:u.ia d~ Coração da Maria, 
11111nicipi~ da l?lltilic:ação, <11' pawchia de Boipehs., 



a,of!, h~bitar,it~s a~ ":'ill,% au. V~11toll\a, e da CBI)'.llp'.ll; ~~
~ç1p~l. d,o ITJ,U,n.ic1p10 qo Br~JO Granile,. do m11n1c1p10, 
do :Rio de Contas, da cidaile de Caravelbs, e dq. ca
niarii'. municipal ,de Caravellas, da' cidade de L~ran·, 
g~iras,, da prov,focia cJ,e Sl}rg. ipe, e a~niil daa freí!iue~i.as 
de Ag•r11pi, e <!-.9. ~.erro de S, ~edro, do CllJii;é,; 

V. Ex. m.ll pe~l)'.11,tt.~rá agraaeo~r em, :q:i,eu l\PIJl8&, e 
em n9.me d,o!i o.ntrqs collegas da commissão, a l;lo11ra. 
qüe recebeino1 i;los habitan~elÍ da oapit •l e d.e algu~~; 
P.o~t~s da ~rovinCi_a d11- B.e.bi,, e ;:pqr mi11~a. l!arte, 
agradeço tambem a honra que re3eb1 do mu,1110111~1> J~, 
Laranjeiras, da província de Ser_gipe, e de dnas {f,e-
guezils da província do Ceará. · 

· &ei, Sr. presidente, qne o direito de petição é' u_m 
dos muitos direitos do cidadão braúleiro, que • ctual • 
mente são letra morta na coµs,tituiç'i.o. do Imp1rio. 
Sa,l)emos di~to, mal\ nii1>, é menos de lonvar a inicill.., 
ti v.;a que tomárão os habitan es da prov:incia. da Bahia,. 
d~ reNesente,r<m com tanta energia, e. ainda os oid,a
d,ã.os de outros lugares quEl. teJ!,ho nomeado. 

A nossa fórma de governo, quaesquer que sejão os. 
erros dos diversos governos que se têm suJcedido du
rante o actual reinado, é uma,con.quiS;ta brilh1nte qne 
o. paiz não perderá, qualquer que seja a irregularidade 
que no presente marêe o brilho e a verda'1e d) &yste•. 
ma repr~sentativo. Tenho profuuda cc>nvicção que ella 
ha de ser em futuro proximo uma verdade cap>z de 
produzir todos os resultados e beneficios ·que se podem 
esperar dn nosso system2. E, por.tanto, são dignos de 
louvor os cidadãos q11e, a despeito de tudo, cumprem 
o seu dever, e conservB.ri viva a fé nàs insti-
tuições. · ·. · · 

Sendo estas represeiotações tlirigidas á assembléa 
geral, requeir.> a V. Ex. que a6 hça acompanhílr do 
projecfo de reforma que tem de ir para o rnns.do. Só 
as representaçõss da Bahja são asi>iguadas por mais 
de sete mil habitantes. 

Tenho ·concluido. 
O Sa. AGESILÁO (p?la ordem) :~As camaras mu· 

nicipaes de Amarante, Parnabyoa, União, Barras, Ba
talha, Pedro II, Piracuruca e Geromen,ha, de mi'Çlha 
província, encarregárão-me de apresentar varias re
pr~sentações em que solicitão da ""•embléa geral a 
ade>pção do proj ecto de reforma eleitoral, que ora se 
discute. 

Desempenhando, como ora.faço, a commissão de que 
flli encarregado, agradeço cordislmente t1 honra que· 
me ilerão as.illustrisii;nas camsras a que me tenho re
feri·io, e peço a V. Ex. que tenha a bondade de man • 
dar receber as referidas represe11hÇÕ3s. 

O Sa. Mmun Osoa10 (pela orJem): - Sr. presi
dente, pedi a paldvra para apresentar á camara duas 
representações á favor da eleiçíi.o indirech, sendo uma 
de diversos habitantes do municipio de Oeiras, e a 
outra da c .. mara municipal de Voleaça., amb1s de mi· 
nha provincia. 

Como tem visto V. Ex: das mnitas represent•çõ.~s 
que sobre o projecto de reforma eleitoral têm vin ioda 
província do Piauhy, poncae existem em f"'vor da elei
ção dirécta. 

Assim, pois, cumprindo o dever de apresentar a 
esta augusta camara eshs duas representaçõ?s, sinto
me cheio da maior satisfação, não só pela honra qu' 
me conferirão seus signatarios, como por ver qu~ o 
voto que dou no parlamento em favor da Eleiçã' in
directa encontrn verdadeiro apoio na múoria dos ha
bitantes da província que represento. 

O Sa. PRESIDENTE declara que d~das as repre-: 
senhções referidas vão ser remettiia~ á commissão 
especial. 

ORDEM DO DIA. 

Procede~se á votação da 2• discussão. enc.~rradii do 
art. 2° da proposta do poder execqtivo convertido em 

pr.oj~t,I). de lei, sob n. 3il de 18-75i que fixa a força. 
ll.aval para o anuo fi?anceiro de t.8:Z6 a, 1877, e é ap
prova~o _com a se~umte emenda, sendo remetticl.-0 á 
comtpts&a.o_ de marinha e, guerra pa.r4 red.igi-lo. para. a 
3• d18CU8!80 : 

« Acc reacente-se ao art .. 2• : 
« E' t!UDQBm o govexno autorisado dude J?- a. r!l

formar o rego.lamento do corgo. de machinistas da ar
mada .e _o da respectiva anb ; e bam assim a crear as 
repart1çoes de pharóes e hydrographia, não podendo a 
despeza com o pessoal das ditas repartiçõ2s. que será 
paga pelas. verbas pharóis e torça nirval, ex1eder de 
20;000S, annualmente. 

« Em 31 de Maio de 1875.-F. J; Cardoso Junior.-· 
Escragnolle TaunaJI, • 

REFORMA. ELEITORAL 

Continúi a 3• discussão do project•> que reLrma. a 
actual legislação eléitoral no Imperio, com as emendall' 
apJiadas e mais as seguintes, qm sàJ lidas e •poiadas : 

« O art. 2° seja assim snbst;tuido: 
« O ministro do imperio na côrte, e os president3g, 

nas províncias, fixaráõ p ·ovisoriamente, codvrme & 

menor das tres ultirLae qualificações, o numero de 
eleitores de cad~ nma puochb. Conclniia, porém a, 
p,rimeira qualificação feita na conformi lade do artig.J 
antecedente, aquelle nnmero será findo d•finitiva
mente· para o cffeito do § 2.• » 

«O.§ 4° do art. 2° sej• as.;im modifiJadc, accrtsr· 
centan·10-se a seguinte excepção : . 

• Salvo na primeira eleição prim:.ria, para a quaà 
eerão convocados os ddtores e os eupplente•· d., ac';u:!l 
legislatura, deven fo, porém, vota~ promisJuament ", 
CJnforme o art. 1° e puagraphos citados. » 

«O segundo membro do§ 16 e os§§ 17, 18, 19 e 
20 do mesmo att. 2° >< jão assim substituid·•• : 

• As províncias do Alto Amazonas, P1auhy, Ric;
Grande do No,te, Espírito Santo, Puaná, Santa-C ... -
tbarina, Goy•z .e M~t.o-Grnsso, dar.io tres deputados 
á asseaiblél geral hgiolativa; as do Para, Por ;hyba, 
Alag6as e Sergipe, BOIS; as do Maranhão, c~ará e 
Rio-Grande do Sul, nove ; a de S. Paulo dnze ; as ile 
Peraambuci, Bahia e. Rio de JJ.neiro (inclusive o mu
nicípio neut ro) quio~e; a de Minas-Garaes vb1.e 
e um.» 

« O art. 1°, ~ 16 d.\ lei n. 8~2, de 19 de Setemb " 
de 185:i, é alterado do seguinte modo : 

« As provincias d~ Minu-G ,r<1es, G~yaz, Mat,,. 
Groaso e Rio-Grande úo Norte, darão mais dous mem
bros á respectiva ae~c!Iibléa legi•lativa proviocial; as 
do Ceará, Santa-Cathirina, E>.pirito·Santo, Alto Am!l
zonas e Paraoá, mais um. » 

« Accrescente-se on le convier: 
« As fregn ~zias ruraes que, pqJo numero de so.ns 

d;itores ou pela agsregaçã'J de outros das freg.uez~ao 
cir.:iumvizinhas, p·1derem reunir o minimo a, art. 1•, 
§ 3• da lei n. 1,082 de 18 de Agosto de 1860, sem 
prejuízo das cid~du e villas proximu, f ,rmaráo 
collegio eleioral. » -

« Accrescente-se ao art. 2• em ~ especial: 
« As camaras municipus d <S capitaes de pro

vincia apuraráõ as authenticis dos c01!egios eleitoraes· 
da província respectiva; exctpto 2s dos oollegio&· 
eleitoraes da provincia do Rio de Janeiro, as quae& 
serão apuradas pela camara municipal da côrte. • 

« O § 2 l do mesmo art · 2° seja. assim suboLitui lo : 
« O deputado, que fôr nomeado ministro, não 

deixa vago o seu lugar na camara ; alterado nesta. 
pa~te o art. 29 da conitituição politica do Imperio. 

« No caso de vaga por qual1uer dos motí vos re
co,nheciios nas leis, o eleitor da respectiva província 
votará em um só nome, e se um ou dous f')rem cs 
deputados á assembléa geriil ou membros da, usem
bléa pNvincial a eleger.; em dous ne>mes, se tres . 
forem as vagas; e:n tres nomes, se forem quat'o ; em 
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quatro ~·--· u torer.1 cinco e.a. HÜI ; em eillco 
a omea, ae forem lete 011 oito; e U1im na mesma pro
prorçio • • 

"N'o .:i. ••, • l'llppreuio .. jalimit&da IM>&§§ t• e 3•. 
• O 11. m do & g. do an. l• •ej& accreaeea.\&do 

com a .egciil11e diapoli.ção : 
" O proce110, porén:, niÍD !.orá lag&r 1enia depoi1 

de aa.ou\lad.a pelo poder eowpeten~ & 'ltte1tio1uà'.a 
eleiçGo. • 

o § se do al't. 3• amplio-oe c!.o ••guinte modo: 
" E•ta di1po1içio é applica.vel ao1 1enadon• ; e elle1 

nio gozarlõ a~ e::s:C.t;pçio 60b n. l, salvo ~tlAnto At.11 
po•t.o• xnilita.re1. Se forem «mprtgados civi•, d.e1'erill 
ser •pountad<>a oc jubilados, coaforme "' n•tare•& do1 
cargo• qtt.e tz:erc.crc:m, C111DO teo.d.o u c:oud.i~~o i .... 
g&H p&r& uoo, C<llll a totalidade doa vencimea.to1. • 

• i'ara " ' ooUocad.o onde convier ; 
" O art. 1• 8 13 d1 lei n 108'2, de 18 d.e Agooto de 

\860, tuboiote para • ~rimeira el,.jçio de def.ntaà.os á 
aoaembléa geral em vutn.ae d& pruea.te ei.--J<Mo 
lle114u. » 

• O minlr...i do imperio na cbrte e oe preaidentu 
•n• pro9illciu, ...,aráõ defirútivameute tanioa e<>llo
gio1 eleitorau quanto• forem u cid.&dea, 9i.lla1 e fre-. 
gneriat rn.r8"• do ImJ:>erlo, eontanto qne nenhum del
!ea tenha mea' a d.e 'tinte eleitores. 

e Rio, 1 deJnoho de 1875.-Dr. Haleodoro Silva. • 
e Ao g l 7, onde•• lê-e a do Pará qae elegeri 6-

•ecresceo~e-ee-e a do Rio-Grande do :;ui que elegerá 
10. a ôe S. !'auto qne elegen 15, e a. do Rio de J&
neiro que eleger& !S, e a d.e MíaH 30, e Sant~ Ca
tharia& 4 e Mar&nhão 9. - Silvei'ª Martim. - Conde 
d.e PorfJ)-Alegre. - F~ncio d.e .10reu. - Flôrei. -
Bnuque. • 

" D i•po1içõo1 \rausitoriu; 
~ .Artigo. Para a primeira quo.Jificação de voU11te1, 

<iepois da present6 lei, sorãn reduzido• á metade os 
11ra:o1 de qua tratio 01 §§ 8• e "'guintu do art. 1 •. 

e Art. O prato de 6 m .... de qae trata o ·§ t• do 
art. 311, é redu:id.o a 3 l?le2u para: a p?imeira. -e?ebio 
de clepnu.ioa qu oe fu:•r em virtude 4o. ;>ruent. lei. 
- H. ll41bo1a. - Joaquim Bento. - Jo1é Pereira. dor 
Sa..:01 . • 

e Emea cla a.o § 2? do art. 2°: 
.. Em •oz: Õe• pelf\vns- dona cid11dll.os-àiga,..se

trc1 c1d~dãoo-em ve~ de-- quatro cidadi\-01- diga-141 
- •~ia ci~aêio1 .-H. JJarbo;a - Joaquim llmto.-Jod 
Pereira ""' SuntOI. • 

O $r. tllartlnbo C..mp••• (.lttenpão) : -
Sr. pre11c1~at.t-, rugo d. V. E.x. o t11ovor da manciar-me 
todu &a emendu 'lª" lorão oflerecida1 hojo. 

O S• . Pau1111:1<TE ·-A• que não .. tão impnnu T 

o Sa. l!: .. n .. •o c ... ..,. :-Sim, Hllhor. 
( O orc.W.- ' u:.tilfeilo.) 
Sr. 'P' .. ideute, dop<>i• do aliocur10 qno ou.-imot 

hontem d o uobro pre•ide11te do co111elbo • da~ e:<• 
plic•9'1e• d ada• pelo nobre miniotro do iwperio ãC41rca 
da •D~ mn.d111ça de opioiio, o debate d.a 3• di1-
e1111io duto projecto olfore« wuito pouco interea1• 
ao pair. 

Aco1t111111<io1 jé. como estamo~ a 91,ber 'lUC não 
temo• n o ;>arlame11to o dirl!ito do follnir em cou1a 
algum& doo deotino• deote Imperio, e q11• d1v1mo1 
bater palmu • ap plan.dir qu&nilo "qnolle1 a q11em a 
Providencia Divina DOS tem ontregado como rebanho1, 
H cl.ignio fazer qualquer beneficio, 011 tolerar o con
MUltir .. crença a~ algum direito, o flll~ 'GOi cu.mpre ou 
ccmpet.1 em u•umpt 1 de reforme. eleitoral 'f' Abaixar 
& ~a;bcça e seeitar a lei qllo noa impõe o dominador, 
1nie1t.ar.no-n0il CODJo • FranÇ& á. vonto.:l.e do Napo~o, · 
cuja dict~dn.ra ali~• "° Bram _não •• j'1lliilica par g,.... 
cumdanet.&a aa~nore f • lll.Ulk> menot por bons re ... 
anltadoa qae tenha chdo. 

O. nob:ea minutros imp:roviaão u -1daclc1 <la re
formu; em n.lll 9!l dous relatorioo incnlcão eMu ne
Cfflidaclet: eo.t?elallto de oeahumo. pa.rte do p..:Z bouo 

reclamaçliu uo seotido dB propocbg d.o gMe?llO üu
~al, eertameme para qiC<4 ~ :cettu ll& forj• u 
itls qn• ~ a escolb.& dos j~u qaa o deTIJo 
JnlaV. 

Sf. ptetidente, M mo.lei qae O goY•nlO &CCUA e 
dana.nci& não !ão aqnelle• de que o pais M queixo.. 

O 1101>1:0 mio.ietro do imperio em oo 1en• relatori04I 
falla.·1101 n gamente eJ!I vici<>a da q....niic&çio, e ao
ber&ni .. dao Jn•taa e me•~•; moa 110 seu projocto do 
reforma eleitoral é precU.&111ent<s e1ta. a parte 'lue con-
tém menos i..tbport&cci&.. · 

O s ... Mnmno no l11PD.<o U um s.pa?te nferiD
do-1e ao jn.izo da impnn11' liberal, favora.,el do Hlt 
DOTO J:>roee110 d.a qnlli6caçio. 

O S.. Mn.1'11'1• .. C-<=o• :- Y- Ex. ha de OODli:r 
que U.to é n.m argumento ad Tlomit1er.1 ; diante d& aa
toriclade de o.lgun1 doo aomes com cujo apoio V.~ 
oe quer cobrir, nado. To.te eertamente a miilh& OJ:>llliio. 
Hao devo di:er a V. h . que uma deu ... antondad• 
gue tem in~d.o 4 .. elo finado con aelheiro o Sr. Soei:• 
Franco, de uadou memoriL 

O Sa. .Mmiano n~ Io::nuo : - N.:r.a ~. llio 
oenhor, nnnca ;.,.,,quei o n<mJe d o Sr. coiuelheiio 
SollU Franco. 

O Sa . Y.a..,,.•o e........,. : - Oh 1 pois não 1 DO ro
eh>to duta cata no anuo po.•eo.do. 

O S•- MunsT•~ no !•rttto : - Eatá eaganado ; 
11io 4 capa: da 1:1oatrar iato. 

O Sa. MJ.umao c ...... os; -V. Ex: . sabe 'llle 1lio 
poHo rever neate _m:ome.nto aqai os Annrie1. 

O S•. :M'I!ltnao "º bnuo : - Ea o e111prazo pan 
o fll•r e111 qoalquor ocea1iii:o. 

º· Sa. 1iin:rt"U c .... JI: - E ' j>OHivel qlle til 
H~lª enganado, mu pre•um.o que nao e.toa. ·· 

O S-.. Mm1rao no lKPKiuo ' - Eatá eompl.$ta
toente ; nttcca. citei a e•te :re•peito o a.orce do Sr. 
oon1tlheiro Souza Franoo. 

O Sa. MuTr:u:o 0..KPJI :-Maa, Sr. pretidon\e, a 
n1çãn ae queixa, e com a geNl &equiosceocia e cou
.5.11iio , da m:ioipoteacio. •l•itoral do govarno i111-
perial; e a qnei.J:a que t.z hoie o partido libc!ral e 
a diu;daQclâ eu a ou.•~ ao nobre mini•tro do impe
rie, ' a qn•ix• qa• fo! fota. ba. poucos an1101 p«o 
particlo Qoll11rvador ; é eata : o mal auico e maior 
qat d.etarp21. a• uoH11• eleiçõM • é a. i~flo.e1:1 cia COC'

rnptora cio poder. B·•i• a óa DO• qaoix•moa, e<>m.o 
o. nobre mi11i1tr .~ elo impe?Jo 11 qaei ~ou "ª ana pm
TIDCI& do illlm•go ocwlto, ln4tiào•o e a1lwto. li. re
prueatação ~•cioa.at é uw u cnr1Jeo para o paiz:, pela 
m~Dttra por que ilia H ; ('1()01titu.tt-

Eata, npito, ~ o. qoei:n qoe fu o nobre miaillzo 
do imperio qnaudo em opp-.aiçâo. o ' " qaoixa qn.a 
f..z:amo1 t161 ~Q~ no• dr:avaoecemo$ e uo• g loriamos 
cbi 11r ºl'Pc&içiMI p•rm~n•a&e de S. lld o Impera.<ior, 
OC>mo oe 001t1UI1a di.er na muito mono.rchica Ingl .. 
tarra. 

O Sa. Mnn1rao DO !1D11a<o dl urn aparl.e. 
o Sa. MHTl!<•O c~••OI ;-V. Ex. H'be qtt4 mini.1-

tr o• entra 1lÕI at! i~ 1.o!lll ompre11:ado ew ielação ao 
Sr. D. Pedro II e1ta phNoe :-gra.efom, muito graciol~ 
aoberano-como ª" logl•terra ae tem ditu em relação 
á :;i.iaba :-graciou aobenna-, expre11io tnuito bem. 
oabiii& em :ela9ii.o & ama nobre d oma; como niio po-
d.eremo1 1161 dll:er muito conatítncionalmente :-oppo
aição permanente de S. M. o Imperador!-:Mini.urio 
d.e Sna M~uta.de, oppo1içio de Sua M•g01tade-&11im 
.. di% hab1taalmento no r•rlament<> iaglez, e panca 
momo que não de oe cluagradu at4 por que o ao'b<o
raoo 4 'luem diatribne cotei papei•. 

Sr. pruidtnte, temo-no1 'la.eixo.do do mesmo 
'1'19 em todo• o• temJ>09 tod.01 oa noeso• p.nicio• em. 
oppoai~io .., ''"'' qae.ixsd. o ; • H 116• l íbwaes temo. 
pnd• quei:u d.a pa:cialida<ie 01cand&101a e meaqlli
ilha com quo se diripm os deatinoa dei~ Imperio lllll 
materia política, na~ ~Toni t. u:agvaçio u millbu 
queixu, nio qntro au rio d.o mamo Yieio da que noc 
quixamoo, 11.em pa:& com qaem nanca cama 4e aer 
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~ nÃo qnuo su inj"Oolo e t>•~; "! er>"Q! q'll• 
Um .. ltua4G <" a7at.ema rep,.e•entt.&&vo nao datão ~6 
...!& maioridade, partem da 1837, • v.lves d.& rtl""CI& 

l'•iJ~. 
(~a~••) 
Sr. pl'tsidente, d.e qna no• t..inos t.?'1~ queix.a~o, 

a oppG•içio lib11 re.l e ooni.trva.clorA, • u1 uao H queixa 
eato -cttcoiro ., gloriooo put.ido, partido f!.a S. M. Im
perial (apo•lldot), o bew1.ve11tundo pan1do do i;over-
1101 (Apoiado•.) Nó1 1abeino• qwe lia no I.mpeno trOI 
11utidoa : o liberal, o coll30rvador • o put1do de S. ~· 
lt11perial, pois q11e um partido nio falta. ao~ 1ea1 ~
ltiatuiGa f<lrmaà.o1 a. contra gosto doa pa:t1dca aac1c>
uae1 (apoiado.); Hta 6 que é & verdade ; mao d~ que 
nos temoo tGdo• quewdo, exupto o iorulfo puudo .~ 
De que 4 a. iniaenei .. do governo q~ co:rrompe a el01-
çio. (Apoi<lcios.) 

Não espere o nobre mjJliirlco do lmperio que <1' m• 
pnvo.leça da occ:""iio p•ra ciio ••r justo com S . Ex., 
e mlli:O menos para com o chefe ~o Eat&do, que, ee 
nio 4 ímpecca.vel, ~ t..m commettido gra11cle1 erro1, 
' por culpa. d• MUI !llÍnistros ; ::1nnca o íi: re1ponH
Tel clesat1 anos • ao contrario. de DOUCOI sctoa bont 
que OI gover11oe 'tem pr.tieado, o& miuÍ•UOI não ttm 
eaperado d.eva.asa, cs ministros se aptr&lio, para H
rem agrad.~vei2, a diu.r aempYe que &e ucondem ua 
nligiíio doo 1eutim<ntos da coroa com a qual ~ppa
reeem umpr8 cobnt.<>1. 

No aclnal projoeto me a D.to ba. artigo• •• {O S.-. m>
nillro <lo impdriO 4is a!guna.u palaw-ai.) 

O que di~ V. Ex. ' Estoo velho e já uão 011~0 bem. 
(Jri.s(láa.) 

O Sa. :M1•1•Tao "º lu·n10 : - Não faltei ClOm 
T. Bx. 

O Sa.. Mun1uio C.llll'O• :-Poía, o• oparle• baixo• 
perttlrbão maia quem falia do qne oa altos. 

O Sa. Mitanao DO IaPn10 :- Entiio nio po110 fal
lar com o• m•u• collega• ' 

O Sa. Mu~I?<ao CH.~• :-Sem duvida; mou 'V. Ex. 
•• be que eu devo estar muit~ esc~Jdado, e, diz o. a.ae;
xim : gato uca.Iclado dd ag-.l4 fna tem m&Ul (h1lan
ud. !J<f'4l) ; TiVO ltUpti\OIO, O m.u telllptr~meDto 
atá muda4o, tunbem deocozifio a. tudo ( rúa4a.t). 
parecia-me que cm. ann~ine.01 e nio sou ma.is: aoa 
biliooo (.-uoda•), ~"'ºcerto• niini•tro• podero•o• qu 
41,Utrem .aempre faur pea.r a clava d.a iua. a:uto~tcla<le. 

Maa de qo.e aos que:xa~ todoa.' l!e qi:.•. ee qa.ei~ou. 
4tipecia.lme.o.1~ o ncbn _ mm1gtro do 1mpeno e. • uo.
preau. da "'" pro ruc1a 'l Do h>imigo aetQto e ma
ãhoso l 

O S•. DlclO YAKl!MEl.1L01 : -Ningnem pro~•t& l 
O Sa. l'rúo.rmao c .. J<Jo(,. :-Nem podem prot .. t&r, 

ee o t.i>to• do a..tigo dium qua utá a .. te nOlato l E o 
autor do artigo não é digno ..,nio do elogio• e applau
ac1 pel• traooue~• a lealdado com que ac.rvio o paiz 
d a coi oa., deÍiuc.ciando Hmelhaotu vicit1; o &utor 
ao ut1go fei, etQ :iJ&teria p..liti()jl, º' mesmo• •er
Ylçoe qoe eu tenbo Ti•to qae algu111 aacerdotes ttm. 
preatado na ~11eatã1> religio1a, dancfo oa m.tlho:u coa
fflho• • lp•J•• o• eonoelho• iilBll prndea.te& e unu
ua. {llisacúu.) 

Dic que ln•e queixa.mo1 nóa' Da h:i!neacia c~eeHiTa 
d.o governoª Não qllero deeCOiJbe.ct r ao ?J.obre wiai.a
vo do imperio, """' Dtg•r-lbe elogio• • applAneo1 qua 
m erace por ~lgua& artigo• do projeoto ; ea digo qae 
5. E:ic. merece elcgio•, e ó miuha convicçio 11nceu; 
mu S. Ex. ba de amparar-se ~ teligiíio do• senti
lllentoa cu coroa, porque &l,lluma ~111a boa do :;;io
jccto aio e.tá nu p•aticaa i!.o mini•te•ie>, e e1te k1Xl 
sido um doA ••na maiores defeito•, porque aHim 8n
"f0lnm a C<.tóa em COU•U muito digoa1 do CODHU'&, 
mmo Ião aeto' coo1ta11tu e <J.1lotidiauoa agora r•pr,.... 
,Tadõ1, ó .... aaae que •6 :no projeeto. 

Sr. p ruideu:e, o •rtigo a qoe tne n&ro ' o ultimo, 
o qu diz respeito ã. iilcomuatibilidadea: quero dar 
~v11 ao nobre ioini1tro.d.amfnha 1inceridade,•ppla,... 
clizldo o a.rtigo; 1&cha·o txeelleute, comparado com a 
.legialaçio ~1. aceito-o CWl 09 e"'?ª abuWa, • 

llinto nio IH Tota~o i•oladamenlt, p&ra Õ.111' o a.u 
voto 10 nobn miDiatn>. PorLm eio pano cleoeulpa.-Jo 
por ter deixai.o o artigo incompa\ibiliaando a6 depu
i..iloe, e uiio oee~ret, 11& p-.rte '"' q"e podia oer 
cll•te.a oompre.b1n11vo. 

S. h ê membro do pa.rlament•, e doTia M!"Var o 
eredito de aml> .. u c&maraa e vedar o • •l am ambu; 
mas -por <tll• r~llio nio iml*o u me1mas rut•ic~õe• 
aoa momb•o• do senado T Tem o .. udo algama coa1a 
de nalttreu. aio humana. 'lue fiqne isent" da cnlpa e 
dae paiXÕ<I qne podem cegar e :uraotar o a.p.,t.àdo Y 
Nio ccmprahe0>do. 

Ainda hontem, na. di1c11uão do 11uedc, •• faltou 
muito em à.eputadot, a se mo1tr<>11 & poti\'iío preoaril> 
dos cioputadoe ; poi• ou declaro qn• acbo, eu. tudo e 
per to~o. maia pncario. a po1içio doa aeaa..clorca, COlll 
& biotoria patrie. Da Dlâo. S.. ha facloa e abuaoo d• 
«rta ordew, eii.o waia dad<>o por oc.n•dor .. do que 
por deputado•. (Apos4dc$.) 

Pe.rtea.eemo1 todos e.o me.amo pi.iz; e.a eeZJadoru Dão 
alio aqui d.e llJll& claua div•r•,. d•quella de qne 1ahem 
01 depotado1;; talTez ••• ao contrario, são maia ve
lhos, Um maior hmilia., podem t<r mi•teru mais ur~ 
gente• do que 011 de~utad, • [racda1). têm m.;. 6lho.<, 
Um. maia genroa, ~ maia netos. por conttqu•ncia. 
mttib.s depeodoneiaa. 

V . Rx. ube que siio uma celebridad• "" ooua. hio
toria p<>lit:ca •• ..mhada• (r-i•a"4#), e eotu niio •.ii<> 
do• moçco da catEIB.l'a cioa deputados :--•íi• do conatl.hJ 
de E•t. do o do acnado td vei. 

Portanto, não ba r~.i.ão pau. que o tlcb;e Dliai•t:o 
e:r.ellliu e oo aeo.&dore• : S. Ex. ]>l'Obibe aoa d•pntados 
a eoaçe~aiio de cont.: .. tcs e privtlegioa de en1preza1 .: 
d•••i,.ve. •~~r _POrqn~ exclne de•tã prohibi~r .. , ~• ••
na.dores, pois S. Ex., ou o ~o";"erno, DOO t6m íeit0 
coi>tral.os com senaforea' Não tem cl.ado lacro.tivo& 
priTÜe~o• a •eaa·:lores 7 Eatea nio t•m tido intueaoee. 
em mui ta& obr:a• , 

O r:iobre ro.inietro pertettee a esta ffmara d.ti.dfl 
lXrnitt.8 legi1l&tnras; JJ.iio teD", p('li!!, 701ão pera f•z.t'1' 
cuta eieo1ttr~ 16 •til 1'í!' ,3.Qiio a en:a o.mu.r•. a. •• coo ... 
•idera çome> 11wa ceaeura o remediD a wa.le1 proTad. ,, 
ptla no&aa. hi•tori.a.; ~ niu 10 eneara eomc <:eaea.r<i1.. 
Jlem c:oo.:o remedio a lllalee; ngistrad.01 :e.a nc11a .Li11 .. 
wr<a politi<>&, ui.o vLj-:. jaatifieaçã<> a uia <::tclnoio d< 
seoadorea, aio Ytjn ra~ão nea~e ponto • applaudo 
~emenda qua ac..ba de ••r olfor<aida pe!Q u obre 
dtpnta.do por S- Paulo {r./e--e-1t ao Sr. João 
JI~~). ~ aãa Tej~ como º. IU,. bre ~ni1t:o dD ~mperiv ... 
1c nao qa11cr pra.f.lc&r maus uma wcohereuc1a. oet !.• 
m ateria. de refurwo •ieitcr•l, negará u11 voto ao 
nobre depzitado pur S, i'aulo, 'lª~ •<>•i>& de< \tu o maia· 
usiguiado triun.pbo oe1h di0<:uuão da 1eform• 
eleitoral, pdo que do11 a S Ex uniit<J p&rabec• e 
peço-lho qne não dC1aaiDle, coatioue, puaevere "º 
•~u ct.n>inbo ; e o Dobro dtpt;t;ado IJ1lf', e. m o aaxilio do 
Sr. lll'Uidnte do con1e!bo já impaz a. eiei~ã.u de pro
viuc1a ao poderoao Sr. míniat>o do imperio, obtot' até o 
•oto anin- rninal e 01 ga.oci•U'te1, 6-que certo ~aa obtetD. 
an lae .. ,.,..to : o Sr. min;•tro <to imp•rio jt. nlo 6 
quom da.11tea •n . .... 

O Sa . J olo MKMl>H :- E•~a egi 3• di1c111aío. 

o s ... Mn.T••ao e~...,.:- Sr. pre1ide11it, o nobra 
deputado ' um •xeaiplu vi"º ilo q110 pl>do ooareguir 
a peraeveraaça, o trabr&.~ho i>.1Hiiduo e a. f~ "'°' l1L4I 
opiniÕ•• 1.. .. Pena é que o nobre mioiotr. nio ti rará · 
"'1.-u liçlío provei"loea dute facw 1 ••.• 

O n< bt• dtpatado eoa;e90Q o debaio de~t• projecto 
1epara!'do-~ d o oobr~ nüniel.ro do i'lr'p>tio; in~ngt1roir 

1 

a 3• d11cn•&HO do proiecte prc.atando-lb.e pllblic:amen:tc 
& sua. &dbesio. 

1 

O Sa. Jolo llbJmD :-Gow a eloi~ por pro'ril:lci ..... 

o Sa. M.&in';'•O ... e.....,. :-x· ao11de vo11. 
Eu, Sr. }>r6ndeJlte, tcllbo prqudo ao cobre. miei .. 

tro .1~ ~~1io a jl11ti~ q!'": i. S. _ h. é d"'i~ pe.J• 
AU!pbaçao que ~á &o prlll<:1p10 Ih• n1oompatibdtdad. ... 

- E' n.Z<lnet, ~ •"•to que s_ Ex. :Gào deae IQb1i1tir a 
graD.de Úlll11\i~ que H iax para com a c11111ua do1 
.Upmadoa, pumntill4o &O& -.u-4cnea o. icoomo. 
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lacto• que se prchibem aos deptttadcil. Nio ha ju1• 
tificação. 

O nobre ministro não póde deixar de aceitar o pa
ugrapho da emenda cfferecida pelo nobre deputado 
por S. Paulo. Eu espero e interpello o nobre ministro 
para que no1 declare i:erempt<inamente aa rHões por 
que não jalga adcptavd para 01 membros do senado a 
medida que adopta para com cs membros da eamara 
dca depuhdcs . . 

Eu n.< smo dfereceria uma emeoda neste ~enti·lo se 
o nc bre deputado por S. Panlo niío a tivuse adianh
dv, e com outra autoridade como eu não tenho para o 
Sr. ministro do imperio, e para o Sr. pnsidtnte do 
constlho ainda :;:iei•, segando premmo. 

Disse, Sr. presidente, que o nobre ministro nií0 me
.lh(·rava em con•a alguma a qualificação. Pelo syste
mr. da lei .Je 19 de Ago•to de 18 i6, não cessarei de 
repeti l<' , a qual1fic•ção é permanente ; não ha na lei 
nenhuma dúpcsição que torne a qualificação caduca ; 
todos cs QDllLS a !ei manda re,·êr a qualificsçíi.o eó 
para iucluir e exduir 02 que genbanm e perd.rem o 
direito ae vttJ . Esta é a <iis:;osição exp•ets>J. da lei. 
( Apoiadm.) . 

O fa. Mrinsn.o rA Ju,TJÇA :-Na ccmpetencia para 
a exclusão vai tud0. 

O fn. M.aTINBO CAMPOS :-Perdão; lá iremos. Eu 
não dtsconheço que ha no prújecto melhtramento em 
.al~uma cousa, mos tm oüt;a• ptior~-se muito. O nobre 
ILIDi.t.ro diz :-a competencia para a exclusão-; mat 
·Se contra e. exclusiio injusta der garantias não havtrá 
-conseq Ut ncias. 

Na l.i de 19 de Agcato havia garantias, mas no 
,proctsso adopta ·lo eelo gove.rno não ha. Fata lei, re
pttirei o que jã. disse na 2• d1ecassão, organieon u 
.Juntas com cs dous parti .. c;s, um fiscahsan1o o outro; 
o prcje<.to do n<,hre miniatro eLtrega a organieaçíio das 
n.esas E<I aos eleitores. (O Sr. mini&tro da, justiça 11,it; 

.algum~ 1 polavraa.) 
Os tleitcres na aetualidade ião exclusivamente de 

um partido (apo1adoa); cs juize& de paz, em regra, 
41ão do rueEmo p• rtido que os eleitorea; e. mesa vai ter 
unnr.ime de um parti.fo . · · . 

O f11 .. Joio MENDES :-Ha uma emende. minha. 

O ~11. MA11T1N110 CAMPOS :-Qual é o incoavrniente 
.qu• echava o 1H,bre min ist'o na antiga organisaçiío 
d as junta ~ N ão havia ne• ·hom ~bsc·lutamente. Por q_ue 
não suh•istir u. di•p (. Eição auti11:a? O nobre miniatro 
me dir:í.: &Ite remos a eleiç§o de <l•itores, que creio 
que é () •p•rte que S. Ex. me ia dar. Sorr·os liberau; 
1laruoR ao di • ho relo e mor de Otus o que nlio pode
mos bav<r; eotr•gawos um terço do ccrpo tleitcral. 
Não é asdm ; nãn é •xscto. Ficartis cem todos os trea 
terços, e é " que 1uere1s. 

Mas dou de ba1 ato que seja, e qna o l!obre minittro 
ccmeff•ito dê um terço do corpo eleitc. ral a uma minoria. 
S. Ex. poderá ter p• ra eleições futuras meEaS com
pcstse de m;, ioria e minoria; não as tem para a pri
·meira execução da lei 

A príaieira execução da lei o ncbre mini~tro não 
<póde d~ ixu de coofessar que é a maie importante; 
urá a b•se do sy•tema eleitoral' dshi el'll diante ; e se 
-0 nobre minietr'> vd entregar a exernção da lei a um 
só partido muito mal causará é. vida da eaa reforma. 

O fa . Jolo MENDES :-Maa utã. acautela.da por uma 
emenda que c.ffertci. 

O Sa. MA11T11<ao Cur~cs :-Sr. pre!idente, eu vejb 
-que o nc bre deputado é um membro que não pôde 
-deixar de ter muita in6nencia em qualquer fracção 
perlamentar a qne se encoste; maa ee1 tambem que o 
nobre mini•tro do imperio é um homem um pouco ••.•• 
Não e~i 2e diga ; não tenho uma phraee que o nobre 
ministro não tome em mã parte. 

(lfa um 11parls do Sr~ mm.,tro ito imperio) 
Mas niio • ei a sorte que o nobre mini1tro depara ú 

emendas do ncbre deputado. 
O Sa. Joio M~rrnn :-Não póde dtixar de a~itar 

ae· minhas emendas. 

O E'a. MARTI!lRO C.taPbS :-Eu vi aqui oútro dia n·a 

questão do1 tltulo1, nãoreputad~1 1e9uro1, o nobre mi
nistro da fazenda aceitar emendas ·e a cam11ra rtjei~ 
b-las per excesso de confiança. (Risada• e oparte1.) 

Mas chamo a atte~ção do ntbre miniatro para isto: 
é seu pro~osito deliberado entrngar a primeira exec11-
ção da lei a um só pa1tido't 

(Signal negativo do Sr. miiiútro ão imperio.) 
Ma~ é o que resulta das disposições do prcjedo. 
Cbsmo ainda a attenção do nobre miniatro para a. 

composição das juntas municipàes. A l•gi.lação actua.1 
formava juntas parocbiau, e cooselhoa municipaes de 
recurso; a qualificação, ' º menos na província db 
Rio de Janeiro, de que tenho mais conhecimento, em 
regra geral, acabava na perochia. Coohtp parochias 
nas quaes nunca hcuve reclamação • 

O trabalho p1incipiado e alli acs bado é feito com o 
maior conhecimento de causa; a que&tão de cor.heci
mento d.e pessoas é aqui tudo. Qual é a necessidade 
que tem o nubre mimstro de retirar du juntas de 
qu, lificação parochiaes a organisação das listas de 
cada uma frfguuia 't Não La vantagem a'guma f.m 
tira·r a qualificação de pessoas ~ue mtlhor conhtcem 
os votantes para da-la a outras que meno• os co • 
nhecem. 

O coe se lho municipal de recurso vai receber as listas 
organieadaa pela junta de parochia; re o n<ibre mi· 
nistro insiste em dar a qualificação ás juntas muni· 
cipafB, acabe com as juntas de p1rochia ; parll. orga
niur as lista.a bastão os juizts de paz ou snbdelegados. 
Não ha razão pera as duas juntas organisarem a qua• 
lificação. (Apoiad-01.) 

O · ::3a.. AB.Al'IO Lnu. :-Ccmpleta suptr6uidáde. 

O ::Oa.. M.lRTINBO Cu1pos :-V. Ex. e a camara v·êm 
que EU [,refiro mostrar OS dtftitos prat.icos do ~rojecÍO 
do nobre rdnistro a· fazer um discureo, para o que a 
materil!. se presta excellentemeute. ~as não ha, 
Sr. presidente, rezão para uta alttr> ção. · 

Quanto ã qualificação, o oobre mioi> tro suppõe qua 
as sm s regras uova11 a meihorão muito e dão garan
tias aoa votantes. Eu declaro a S. Ex. q\le não vejo 
em que Principia por· ser o syst•ma que o uc.bre minis' ... 
tro adototto u na· red•·cçiio da l•i o mais ·lereituoso que 
se póde adcp<&r em m•teria de legi•lação de•ta óri!'em~ 
E' difficil que o Jnobre ministro faça uma !ti compre• 
hen1iva de toda.' •a diversu 1.ypotbeHs no presente 
e no futuro, e que tenha a •sperança de ciue e~sa le'i 
eeja completa. Melhor exen pl'o nrs dá a constituiÇiio 
do fa;per:o· legisl• ndo por exclu•ão : todos· qne não 
e&tiío incluidos nas suss excepçõr.a 6.eão cc m o .seu 
direito s•l·vo; t\lªª fazrndo .se como o m bra· mini•t'ro 
q11er, por categories de pes.;oas e class~s para se'i'em 
qu•lificadaP, o l,lobre ministro ha. dé exolnir muitas 
pessoaa que < atiio no caso de votar,, com? eu supponho 
que S. Ex ha de reconhecer. · '. , 

:Sr. pn,idente, « tem voto nas ·eleições primarja,i, 
àia a nossa constituição (art. 9l).: I. Os cidadão11 
br.azileiros que estão no gozo doe direitos politicos. 
IJ. Os e1trengeiros naturelisados. Excepto (art. 9'l)'.: 
1. Os menores <!e '25 annoP, etc. II. Os fil.boa fami
lias, etc. III. Qs criad< 1 de servir, em cuia claia~, 
etc. IV. Os religiosc. s clauatraeP, ttc. V. Oa ' qne não 
tiverem de ren4a liquida anoud a quantia de lOOS:, 
etc. 11 

. Pois a ninit41 b~azileiros, . ª~' quaE 5 eat~ eitra.
grapho· 5• do a1t. 9'2 dá o dm1to de voto, o nobre 
minilltro priva de voto com as di•po$ições do lieu pro". 
jec:to, e eu desejaria 4uli o nobre ministro me expli:. 
cane o qtie'fiea em vigor: ae a constituição «lom· estals 
regras, 1e o projecto com as 111aa categoriu. 

D is o projectq do nobre· mini•tro: • Tem renda' legúl 
Có0ll~ecidà :• n. f~ OI' ofll.~i•el 'militares de. ter~a, ma·~, 

-Bllhc1a e gnar11a nacional ; n. '2, 01 cidadaus que 
paguem annúalflleute 6R 011 me'i1 de impostos gerati, 
Jl'º "inciaea e mµuicipae1 ; n. 3, os que pagal1!in o 
1111p~ato .p.essoal ; n. _4, 01 que receberem doa. eofrés 
p11bhco1 700R oq mais pot anuo; n. 5, 01 que tiverem 
tit11lóe · 1cientifiC)?& reconhecidcs ; n. 6, os profelâóreli 
de escolas de maia de 10 alamnos ; n. 7, oa cletigóa 
de ordens sacra'; n. 8, 01 tituhlrcs, lidâlgoil, eto; : 
n. 9·, ·o• negoeia'p.\48, ebrretcru e leiloeiros' ; U. ' ro. 
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..,. ,g11ard.a4i"!'OC 1 e · ea.tteiuo• · mat!iC!llâdoa : n. \ U, 
,propri.tari<>s .a a.dniinistrado...,s da t.u.o<ia: "°'*"• 
. ~bricao • cl!'icinaa; li.- 12, · capitie1 e piloto& da ·ll&• 
'9JQ• ?J:U!:teante1 • .-

::Ir. pl"t~d-eate, eg GHi<> que o D <. bre miuã.tro ch~ia 
filer "1111 uma oonecçi·'· ..A. l.i di%.t .. 4Ca wn}lecid.<; 
.a. 1e~a r-\!~ 6carj-. tnQito maia "Derleita .IC em v•s de. 

· eonht!tidu o u<.ibr~ m iai. tro"lllte.ria·ie p u.ra reconil.t:cii(a. 
. l'••i.ti~ ~wg~n"*'• ~- ""'t.w.nL•b <:.úlll loJJ.~a leg~ conhe

eida. oc breoabe lnd11b1tavelmente o immortal paragrapho 
·das calçaa szue1 : n3o ccoatitcem u b.ocra1 o titllloa 
· cfilci~• -º~ benefieio1 até agora aabidc1 tlepois da 
c:oostlto.1çao, ruaa 1argem agora oomo prova d~ renda 
pano. V->tar. 

O S•. Mnu&T•o »o hl:naio : - Ahi nie e1Ü ia10. 

o Sa. Mu.TIND~ c .... Po• :- E1tão OI fidalgoa ., ti
tulares; mtta tu digo ca!Ç-4U IU'U~ Pª'ª 01 incluir t<i
dos em nm só n ome, () '-to.-.: . .oLo.o t f:m prejnit.o de 
V_ Ex., q_.;.c é quen: di:.-.t.tibr:i.e "a• ditt11 co.lytt." a.iu1:1. 

O ,s,,. Mlll15Tao DO lBI>EJU~ : - N~ca dei calças 
azuea. 

O ·Sa A;A. n'!'•sno 'JA•r •: - Xe:n '\"'. Lx. !n'rentoo. 
iato, .•• nio leva. a m . l que en di~a. N:r.p<>leio l e 
N~pcleão IU r~~oub_~~ião com'?_"otft.oLt:.I t od:·a qu~ po•~ .:· 1. 

1 u1ao a ~u..:.ecur•~v cJ. Lrg11MJ J,., J:l"'nr•. . ~ . 
Sr. pti!•1..ente, conf•aao a S. E:o;. que a eua theori"

pó~~ s~r !:ICI:\ t rnaa ª"''' utá. ti.-. nccc:-dr.- ~om a c~n11ti· 
tu.ir;Mo. Nrste. clu.ue dw.a ciilça1 az.~s ha neste pai1: 
mu;t .. ge" te 'll1• não tem reada. F.rn geral os fi<ialgos 
entre :r:O• •iio o>M pobre~s, e::<cepto os blirõe•. 

O Sa. M1~1Srau Do l:anaio : - T4mbcw ha bmõe• 
pob;cs. 

-O Sa. M.anoxo c ... PO. : - Ha alguot Dlilitaie• ; 
mas &.. ~uea a pobrtza lhthi b.1: honra, porqu.e tão 1iet1s 
·de. outro a meNeimtntoa. 

Eu di1H> e diev-o-o principio da.a c&lçaa a:i.uea a 
n1im w e par~.ce. telve: bom; m•• o · 11ob1.?: mic.idro 

· D~·- o póJe a.ce.ltart porquD a. c ooa.t.itui<(® é positiva 
quaud.c;, · ~igt.1eoda. par.ti v ... h.r. O nubre min1atro não 
J>Ód- d.i•pen;ar a renJ~ que 1 co11.atitul~o exi~ para. 
úJ.alJ!'~• -not,riamente clutitnído1 de critil d.• real, 
tio :rtcn• ~. u•:breza ccmo baldoa dn " " ÍJ:le. 

O noft ,.e mici&tro, a cawara. o oavio, dia::orreu n a 
2• <füeu• •iio ·<'! •e!Jl reforme. •leitoral cnntra nó• li
b.,r.aes, q•,. .,,~;• pnecia·11m. demag.;go do que uai 
rnir;8tto. ·t!'c:1!:'in,.udo-ncn por p!'ivarmos dG di~ito 
li~ voto R ~lUP3. l!~r"l de. populaçio. En·esiP-ra.va que 
S. Ex.-{ ... ..., :ir. <t:<ooa ecbueoU.. S. E>: que ·""°m
p»noa ·G.< '."'troe "'"' eclhga1 recuoanclo a eleição ·di
ttc~a iJOt tacon"tt~r.1ouRl, P"'·rqu~ pra1cinde d.a cli1-
P~••çÕf• ~"'P "t<AOI da eonstitrnçio •rn proveito das 
c~l~11. :;·t.:me1 · e1a qi; ua. ·~ei' 

·.t>oi, -• <-0o•t1tui.,:.io vigora ·.16 naqaillo ... m que fa
'1.0rs~ .&!1 "tii8l.'\S do nob11il!l ·m.init.tro 1' 

Nio M-v:e ser u1im. P•~ r:;att'a't ao m•uot =as a:p
p !\rencis.a, é p•eci10 que a conathtiiçio 'rigo:o .ain·~o 

-o .seotido .. En !fUCDdo d~ que o priocipio d4 nÂok.n):li.1" 
•6 G. r f'ni:la <"..Omo i ~.d1cio da capacide.d• e]eitol'd :ne 
p•~c., oom, é porqlle eu nio 1eco11beço" n11da oomo 
~~:iu:.i~~ -iodi&p&Dl&?el dlt iudepcdencia de""'"'ctar 

'Sio ncocheço a ·rcuW. "Pnio como nm -iudiCio, 
•Çúlllo '"'''" ptel'UDlP.~ ...... .i. ecmca.üo • i11teUiao11êa. "('4pó;et!cn.) . .r-- .. - e· 

E-ri"' -indicio de ·h,cto ex.iste-uu · cat~r?ir. n<:U
t!hecid.tl• pelo nobre ·miaistro; mu S. Ex., ·qtte acha 

""°4ia• at ·di•pomc&. d& oonotitniçio co11ititaciooa-ea 
em ·nnLtui-a -el~itoral, ·Zlio u -p:6-:W H•ogar ·• &l".er•r 

. por lei ordia .. n~. 
_O cob,. mioi1tro qn&liAca, ~·· ~·-• que podem 

JYIO .ter reud&, ·11, :portamo, .o-di<CSO'cM Toto•confcrido 
pela coom,titc:üçio. Ora, eu dia•• a.iucla ao1aobre ·uunis
vo qllO U '!_QU.-tiatogorieo • ... OQ.lrac; rwaa da qna
·J!fic8~ão "lli\o '!"i!ié__l'éhe11ai_ ão ·,todo• .º~. oldaô.iioa 'lo• 
~ a eocrt1t1il~ tei:U:ih- o ~to da voto., e 

"Jl10Yll-lo-1l•i. . . -
o nobre minWto í5 •iinú~ oomo prova a. r8!)da 

oh~; : 
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TONO II 

: ~raat<s o illia munieipal ou a.9 direito, e -<Sm qae·• 
prove ql:a o iustitican~ ·t•m pelos ee<UO bens·de-rais, 

·•odmtria. et1rom.ercio OQ empr•go, ·a renda li<:uid& 
..,n11aa.I tle 20i)S ; n . \l., doent:teDtc da eataçio pnbliea
pe!o qual-o eid •<Uo DlWtre rttctber do• cofre• ger&b9. 
prqTi.ueie.e• 0 '1 <Do!>ici pe.4':• , ven '3i'1teDto,. eoldo 011 pen

~aio de 200S, pet() Pl t:llOfl , oa. pag-1.r ttl'lpôltO pe.aoal.oa.. 
ot:troe de 6$ aoo.oa.la;iente : 'Q. 3, exbibiçio cie eo-ot ra to. 
trai::iscripto no ·h1'ro de notaa, p~lo qual pn-ve o ci-ta
dii.o qu.e é rencieiro on locatari<, por pr11:0 l)ii,o in:ferior 
& u .. a.nnoa do terra• qne <:llltiva. e pel•• '!""'ºª "ª'>"' 
20S ou mai1 anollolmeote; n. 4, titulo d.e proprii>
dade immonl, cujo valor locativo não e•ia inferior ~ 
!<OUSWO. • • 

O nohre miaiatro qae declamoa como demagogo 
contra oa libctAt:.i, porque quU dizer, ca.. entender. qae 
qllerilltnos restriogir e direito d.e 1"0to, o que eu. ji\ 
p:-ovei nute :-e.-:::i:::i.to- q'J.c nS.".> t r& exacto e me t:D-
ca:rreguei--: de repeti:-l~ hr je, o n obrei miui&tro qa.e 
nos inciepa a. n~ s, ci -rn f .. JsC'I prttexto, porqlle ?'&-
2:ão para a1 cla.ss•.•& a11pJ1:norts. claues rica.l!, pea-
soa• e<>nhtcicta1, coi<> dir<ito nioguem se atreve a 
c<>alntar 1111 qualificações, porqne dá-lhe barato 
e. .. de gruça ~ ina-cripcio eleitc>r :.i.1 ;,sO p.iis~o que. 
im,p6A n oit :r·")bre.e. aos ~ue neceri.::itio. Utl! pic.cesa.;, d i1-
pemlhJ1issicuhe t l::t.uto to<iiit •! iil pe.n.1ti 't~{) . qua!'Jt(• o Uôb re 
llliDi•tro &ptt.rtw.adc.-ie d•s ai•pol!i(,:ÕU ds. Jei vigente 
qut dá a. qu1~lqu ":' r eid:i.aãc- 1~u~li6cAd.o o direito de 
reclam:l.r por toa.o& oe exeluido11 1 restringe esta ta.cui
da.d~ oó ao proprio cidadão por ai, 012 per proouro.dor 
ee~ciitl ~ 

Na sua r eforma •ct12al D direito ão reclamar oó 
toca a qnalqoer cidt.diu do. p•r.-!:hla em beoefieio .J.o 
qualificado exclwdo : n íi<> toca & m aia :lingnem oeolio 
ao prcprio niv, q'.;~lifi:ado p ara a prime ira i oH>r ipçÍÜ>. 

Por que ?bz.ão o ll•>bre m tnist r'1 rt tireurto AC-S pl'.'bre• 
e~te auxilio que lbu preat avio 011trc1 p!ir :·c~ i ; n<>s qaa 
p12 ids<m aup?Ortar a d••p•:a, tt>p;eitou a qt>a
li6cação da& clauu 1Jecew,.it~das :'\ um p rnce1u;o mai• 
d1apQnd.ioa.o do '!U• o das cb:Ase1 ric' " '? h to não tel'.Jl 
jaat.i..fieo.cão ofgo.ma. Oa m~•bea • ccutr=--- n:iit-"tre.a de 
ofii. . .:fos. têm rend& uototiB.Olcnte 1upt rior â qce ae exjge 
do votante: por que raão tigtJFão ao lado dos calyu-
az:un aa categoria de S~ -F..x. ' . 

En ob.Mmo a a tttnçiio do nobrii! mia~stto p .. ra a• 
ccnaeqneuoi. • <lest e seu o par •gr .. ph<>1. -

.e. gr,.nde m u11a da uo•oa pcpal• '<i\o rura.l,<J.u• alib 
g~a.IJa·aat~rios v~nt~joais1imoa. muito 11uper1or~a aoa 
d e mni!.o.s empre$!!adoij publieve11ni Kanhe t res, qth1.tro, 
ciaco e m i.ia mil rtia jJOr dü~ •·CtUtihtl(Dte, ama gr-.n
de parte duu. po~uluçi<o r urQI iokkam•ott, iodtpen
dellte, porque ae ba deJ"'nd.eoci• alú é de qnem p.,... 
CÍb do ú ab.Jbo ma.ià d a que do trabal b~-or, U!Dll 
g r.indo ma.ai. cluta po,P.Uaçiio nio póde dar flt• I 
prov s. que o 11obro n;i11.-~ro u oge. 

o !lobr.e wiaio tro, que pa.recett att\ um aem~itQ;t<>, 
proco,rando Col"lcitar b• ma1aa1 contra a -ele1ç~u di
.ncta. nl:' eDt.r~t11uc.o c:om o aeti projel!to fXd b.f.: • 
~raaàe mâna. da. pl?pnlação ma1e. e.t il do lmp~ · iOª 
Tod.o. oa o~ra1-ioc 1 Com os roapeeti 'lli.>• mt::atru, cv.ntra... 
tn&s,tre1 e c..fficiae' 11ã.o excluíd°' pel<,. M a. projt.cto. 

o nobr.. mll1htro t.u.. cm impoato pcsM>al a~, 
6S; -<,12 .pago apena 368. e 'l""ªi toda a popiliaçio
rnral do mtioictpio em que ruido uio p •ga uw .real. 

· <le imposto p••aoal ; entretaotc que 1i0 bomene per
f~ita!l;ente liabilitado1 J'ª'ª vota,.e111, pela 111a. educa- · 
çao, pelo •len.do aolano ·que -vencem· e P"la poue em. 
q<le utio do direito deaie a indeptndoocia até !:to~. 

O Sa. Mm1sno DO llll'suo d.á um aparte. 
O.Sa MA.liTINllO c ... l'01·:-f'erdl)e-m 11 V. E-x .. em. 

u e11bua:: ao• pa.ragraphoo pdoa q11au V. Ex. qn'1i
ficou • • provu ~Ut póliem ser aclmittidu ite Hll ' ''• 
em nenhum d ollta, cabe ata grande masta da ·popu
lação r11t11l, aiiaa 11.a ;:ioaae ilooca ecnteat1ula d.eu• 
direito, e qne não ·.p~ ga ·imposto pe.uc&J. 

'º Sa. -J ..... ÂLa•r>A& dê. Ulll"l>(laRe. 

0 Sll. 'ftl&aTtlalo 'CA'JlllOll-:-A bue doimpo9t<>:~ 
-a} Ó'O &lnglltl •rloo ~O, e 'UI.e i1Dp01to ,;\ '<JOl>n:i.O. 
li_" 'Ptovit>Cia ~ &o·• Jt.a~ ·aom n a,higal:mpo
·nor '• 2&'Dfi,•c 'IOCDllmn cpe....o .P&Q o.i.mpaew~ 

2 
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'oal, porque :ião ha. um tô que oc~u!>6 um prt.ab eajo 
alngael oej& d• 2GOS '"'""~••· 

O :i1o1bce clepnt.do, que te~ viaja.do pelo ioterjor, 
aabe que n.io ho. cc..ad. :Jgun.a1. d.e oper1u.io ui:i Lt.e l>a
lbu.d.or qut::i val1.&. etse u,lt1t;t1.el. Ntt L1U,it:1r p:i1tc de 
noaeaa provincbs, fórn. das. <:ap~t.ac« e ae algom~.u 
povoaçCes, o '1'w.lor loc&tivo <lo~ predioa é quaai 
neohll.ai, e a 9ranite m<V•a d.e populaç•.ioniio tem meio 
a.lgtt.m cú ,pt"CV(H' n .sull. renri.a, confcrmt a.s ,.egro& es
ta~e!ecld<u M prr;'ecLo. 

O s ... M1~aTao DO l&Psmo dà. U1D apotte dit.ec.d.o 
~uc •& jnotas . qc.b .. htic~úõ ~to co uhec.i.mento que 
t.i.vertm d.o.a bal.i1tant~~. . 

o Sa. lÍARTIN&O c .. ,,ras :- Perdoe-me V. Ex.. a 
jUDta oão póde qu•li lic.r senão "qn~llu qn" t.i-:erern 
estas provas de r,.n~a. COl!.O o project.o ordeca, ou q,ue 
eoubn·em nn• om ro~ plln.gf?lt. r~hoa aw.a uteg<:ri••· 

Ora, o nobre mlDiát'"o que é autaneju d.o ili.t..ctior.h 

o s ... A:ll<ISTkQ "º l>II'~RIO:-Não •or.. 
O Sa.. M.a..RT~su(I CAJU•os:~T..:ni..a. pacicocia, o nobre 

uüaístro é •ertaDejo. (l!Ma..das.) 

O Sa.. :M:lmsTno 110 l:ttP~RJo:-Não sou, !ai sempre do 
littoral, V. Ex . é que é «rtauejo pelo na.scimeoto e 
pela 1ua residencia. em Oebdlns. 

o s ... MAllTJNllO o .. llll'OS:-A cidade de Govanna. " 
um sertiio p onco ma.is af•• tado que IJeoollas cios lóoos 
da l= 

O Sa. Y1m11Tu no l><P&1110:-Não •euhor. Cebollas 
está n.uito ma1 .. lon ge e a.tê n~a serra•. 

O Sa. Ml.aT1~no C.ull'os :- V. E i:. aabo qae os 
sertões oircum'"11.inhos oo Rio de J ~geiro ;ão outra 
cousa .•• 

O Sa. l'dn<1sTno no Inu10:-Nio entro neota õ.io-
-cuuüo. . 

o Sn. M...•TlNK<J c .. :uos:-:..t;.& como dizia o nobre 
miniot10 que é oe,tanejo ..• 

o s.. Dfll<ISTIO "º lllJ'EnlO : - :K~o sou. 
O SJ1.. M.A.nTINBO C"'?l!.POS : - Poie, 1eoboret, eu. 

go•to muito qoe me chamem de ••?tanejo, agrada-me 
aê·lo; d .. ve.neço-me dioB<>, e dec!aro que sou anlanejo 
desde que o maia autigJ dos meiu avó• de&<mbareou 
de l'urtugal. 

O n<tbtE: ministro. porém, nio quer aer sert:?.nejo, 
poi.8 não s•j&. (Jliladas.) 

Mao S. Ex. por forç& coahece a conetitniçiio oocial 
e ecoaomica do •eu d.iatrícto. Pergunto A ::>. Ex.; os 
homen• do fallecidv 1eu gogro, o Sr. B.riio de Goyanoa, 
ca sens morador .. , corno lá •• chomiio, tlim titnlo de 
con1rato pora ?(:Qiatr!i.r :ao tabelliüo 'f O n1. bre mini~tro, 
e!l.t:r~ oa s eu s homens~ º' .seua morador-e.a, qua.ntoa 
::cão co~heee t3o hr·n& eleitores como qu1tlquer de iaó!. ~ 

O n • .. bJ"e a::iintatro e:cetue à..w.a provincuu do snl, aem 
excepçiio de um •ó, t odos aquell .. h&biwntea ruraea 
ciue. nú.o eio proprietarios de terraa. 

Em p..ne ::>eutu21nio., u :ceptue.ch.a alguwaa y..rochiaa 
de aerra ab:iix.•; oe.-t.a. pcc~ioria, ca mo~ dcref pagão 
foro uem tem ct'ntr~toa. a rrgra. ger i:iil é que mnrio 
'1e graça, e tê!ll Wd:. a ••gnranço; eeu conheço ~ggre
ga1oa com dei coae de cs..:raYcs4 
. Não .. i a ?atiio p .r que o cp•r~rio ou attiãce que 
g•nbt> S, 4 e 5S por di~, mesmo em lagarea ciwfi~ 
zado& ..• 

o s •. .Mlt<ISTllO ))0 lluElUO ; -Ahi é que ••tá o ~n
gano do Dobre deputado ; ba.1ta 11n.e icob1' a recd.a. de 
2oosooo. • 

O s ... M .. lln<&o c .. ,...o• :- Perdõo-mo. Bo.sta oue 
unha a renda de 200S; m .. não ha outr .. manei<& 

0

de 
aer ioehu:lo na qualific~' ••uâo mediante aa provas 
da. lei, e a mo.Gtir&. por que V. Eà, vrJe.na a proqa 
excluo "tt. gent• toda.. 

_ EUea ~~ t~;;o contn.to para r.giatrar no tribunal; 
nu.o p~ao imposto pe1e.o:i l, porque a sua cae& não 
vale 2001) <!e rend• para. poderem pe.;a.r 68 de im
P<>•W pe.aoa~, • •quell"! que não plldertm eer ic•cript<>& 
por eateg titulo., ficao n•cuaa.namen\e excloidoa. 
A. outTn prova de rtuda., é median~ um proce110 

-4)Glnplic:ilio • disptndio110, e gue •Ó pó~ - i ntentlldo 

pe:o proprio q~ d.eJeya. r~~e iJJJcreOn" COr.\O VD
ta1llt. pron que não póde atr !eita pela popnlnçã<> 
J:Ob•e. e ~aeiru licão privadu do voto pu•oaa a quem 
a coi.1tltoiçiio garante e••• direito, a deite utio na 
po••• h•b1tnal e cooat.ante. 

O Sa. lfuue.T&o DO btP"l!IUO :- Nio apoiado. 
O Sa. lliaT1s20 Cu•Pos :- O nnbre .:niuietro que 

conhPr,e o iDt+rior do paíz. qne c rmbece o proCPSSt) 
f::lct;<;:-a.l,. p"r qQe S. Ex •• corno eu, tem sido no 11ertãr; 
c ... b.,,Ji,.ta em elr.içõe,, tmbora. ni·"> qutira aer Hrtsnejo
(rúod111), o nobre u.!oi•tr<> """" qne oel>\ pnpul•çiio 
ená de ?0'~~ do àirâto de TGotar ; o nobre ruini&tfo 
.s~bo que sa t !&tTic~·.ões mesma• d.a vene1and:1. con~:ti.
tniyã<'· aio conipt~t.,bloente •nnulla.dae na pra.tiea, qae 
na el .,i çi o onu n. d* dou" ~Tãoe ha e houve sempre 
v~:rdadtiro cuffragio uwiversa• .. 

O ~ ... )1J.isTo.o no lm:P•IU• :-Di:;: V. Ex. qtt4 ea. 
qu.e;·,, •xcluir • • masaaa. qaaodo é V. Ex. qne aa qu.er 
excllur com o seu voto directo. 

O Sll. M..taTJl'lno C•J1.P1·s : - Hei De uio1tri.r com. 
di:cu1i1ento do p1oprio governo que V, R:z.: é que as 
qnpr excluir, e hoje confi~ que Y. Ex. não 't erá qna 
:respvnder-me. Já e~ve occa.sião de argut.t.entrr que nã~ 
se priva de direito reí'.l e. niDguem, e que uee direito 
<iu• V .E:i:. diz querer conaervu-•e é irriaorio e oi.tllplea
meote eotratai;:er.ia pars. manur o monopolio do 
governo na eleiçà.o. 

O !SR. Coroo Loeo :- Com a deiçiio directa' 
O fl.a. Mn.Tt•no Cuiaos :-J6 mostrei <iqoi e hõje 

tora.1.:>rei n. xnosttt1.r com a prtpria. autoridada do 
Sr. n.ioiatN dn impetfo.. 

p,~o ao "'b•e miuiatro qn• comp~becde qne o. 
mi_m 4 indifi'~rentc a sorte do r,eu. projeeto ; quHnto 
pe1cr melbo,. C<mprobende·se ~a• a differeoçn radi
co.! d.e opiniõt• ••. bre o projecto eleit<>ral fa,; com que 
eu deseje que o •en projeoto •cja o peior J!O&eivel, por
'iu• m:úJ depresan. •• re&liza rá o vaticmfo ào 11obra 
m inistro a re:..peito de uma nove. reforma ; mas se o 
nobre mio~otro 'iº':' sin~era.mente uma qu•l.ilicação 
que d ê mAJO garantias, é iud1speo&avel qae sei~ jns~ 
ante• de tudo, qne uão deseoobeç!. o direito niio s6 a. 
quem o tem, m3' :;.inds. a. quem c;t á no ea.ao de goUl?' 
delle. dsag pe''º~ª qu~ est.:W privadas de go%a- lo; 
porque V. Ex. elevo utar ·certo que aeotn !>" udc 
ma1sa rtirot.t llté a corrupção eleitoral é mnis difficit. 
Ú• opcrarfos muw.01 n• capital, os mestres e contra
ll'.l~&~re& de officiaae, nlí.o sei a razdo por que o nobra 
m1DJ&tro juigou -i_U'! n~o trão digttotl de 6ga.r::ueI1l 
JJaB c•tei;oriae qne est'b•leoen no ••u pr~jeoto . 

. Um pob1e~o calça aznl, inc1'poz d• tra balho e que 
vive.u ~m mu1•.na gerações á ceata do thesoa.ro, cuj11. 
mefor l!Gbre.za é te~ -vivi tto pc.-1 muitas gerações á. 
custa d.<11 cofrts publieo3, e fiem -tl1\ b8-lho~ ou occu
pnção hontsto ; a~o aei a ra•ão por oue h• de preferir 
a um opuo.rio bonrad > e trab&lha<lor , que co11<:orre 
por aua vu p•ro a pro•peri'1ade do paiz. 

O Sll. Mi.nTao 1>0 Úl<Pl!R!a :-Estiío perf•itamenté 
g:i.r3ntldoa. 

o Sa. ~llTll<~O c.\lllPOB :-Depeod~ de prova., na 
fórwa da disp.:>•ição '9'otada, e n prova é imponivel. 
Meamo llm me.etre de obr•s desto corto, ~ne ganhe 
~8 ou 8S por dia, •• morar t •tt nm quarto de cortiço 
pelo qaal y,• gae 88 oc. IOS por IDtZ, não 6 v< tante, 
Dão t'm ~OUS de rende , e V. Ex •. não duvida d~ 
hyp·.tbe&e, não p6:1e d11vidar da qu• um efficial de 
c11.r~in~ir~. ferreiro oo serralheiro, que ganha 3~, t.$ 
on 68 d.Ur1oa, moraactu otc.. um c:c;,rt190, níi.o Tota .. 

o s... Mnusno DO llPEIUQ :- Vuta. 

o s.. ld..uTIJUIO e....,..,, :-Perd06-me v. E:i:. 
Explique isto. 

. o. Sa. Mr.a1no oo llll'Z11.10 : - Ett co:JJhato pelo 
direito destes co~t~a V. E:r., 9ne oa quer excluir: 
V. Ex. qaer a eleiçao d& burgnez1a, ett quero a eleição 
no1 bomeno qti.e ti1o'"""'1 re11d.a. 

O S1.. :M.l.aTll<Jlo C~o: - V. Ex. qau a m'lio 
do1 calçu ane• (Riltufcu.) 
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O Sa. l!D<1&no "° h1nuo : - E' o que Y. l!:x. 
quer. 

o s .. _ llú&Tl1<ao Ü.AIDOI: - E' o -iu• eu aq ui vejo. 
Já. dine • rtpito, & trnica. prova. de. renda pars n• que. 
n"'o ed.ão iilclb.i:.loa caa cahgorie.1 eet.a.belecld.as D.O 

~ ••, é diffieil e ein nenh11ma de1•a• cstegeriao cabo 
~ prova para o opera.rio babjt:,ute da. frc:guez.i:.J. rural; 
)"Ião paga. imposto peaaoal ou de prcfüs•io, portt:e cek 
im.go•to 16 paga o que fôr dono de d!icina, " nio 01 
qiic Mn:m a1mple1 opersrio1. 

O Sll. G-cs>1lo Lo~o : - Nem na jwit.ilicação Judicial 
cabe a prov,. ~ 

O Sa. Mi.RT1uo C.a.MPO• : - O meio de proT1 ..... 

O S• . Mll<isTaD "" JusTtÇ" dó. um epArte. 
O Sa. MA•Tll<llO C.Auos: - Attend&-H para o 

aparte do uobre m1uiatro ela j u1tíça. O governo de•de 
já fórma o d .. ii;:aio e tenção de niio 6e impor ' ª' com 
a lei '"" qn•lific11~õe1 ; haverá tambem qualittceçõ•• 
e:z:-vtlicio e gracioeas, j á ae aabe para oa phc>aphoroa 
d& quem ••• 

O :ia . M11unao "" JusTIÇ.l.: - Nii<>, aenhor. 

o !''ll. MUTJ>IRO CA•l'OI: - n .. a. .. qne ... .leterml
na o modo do provar a rmda. deade qtie uti exclui· 
da d.t.s categorias de 1•nda l~gal oollhecià.:i& ama. 
claat.e numeºruen, ec-ndo d:ffi.oil a prc,va ou melhor im
pos&itel de d.v-o1e, e:ua. ela.ase está excluida. da qua-
l i6.caçno. , 

O S11. M11111Tao no hn•1110 : - Se leue o§ <i• '-Cbft.
""'a e.1Cplico9ão. 

O Sll Mu.Tt:<no C.u•Pot : - Não v.jo, e poHo otfG· 
r.cec •o nobre m.iniatro o meu exemplar do i>ro] ;io.cto 
coru as notas qno tento feito; ttnbo lido os para
graphoe, e e&tudado ucrupulosameute. 

O Se.. Gu.,1lo Looo: - Lei& o 5 4. • 

O Sa. M.AU't!IBO Ci.nos: - (U.) J! :i;erguntei ao 
nobre mi01•tro ae em Goyana os habitantes do inte
rior, os moradore• do !..i.llecid<> B~rio d& Goyuna, 
têm propriedadu 'l."-• dêm o alngn•l a. 200$ por 
&fl.D.o. Por aca.sio &e encontrará um, maa a auiioria 
nifo pega. imfosto pesaoa], p<1rque eete é cobrado Bcbro 
o valor lceativo. Oa outros numeroa deete pa.ragrapho 
não B.&Hgurii.o o direito a. esta clsaf!e n11.me.rc1ia. 

A ucapaturia d;, nob:o Sr. mia15tro J.a jWltiça uio 
apronita o projecto. 

O Sa. Mt:tt&T R.O D.A. JuSTIÇl.. : - Eeeupatotia, não. 
O SR. MuTn<llo CA111PO< : - ~. Ex. p<lde me•mo 

não •~r o e:uco~r a.a. 1~. 
O nobre n.ioiau~ póie niio ser o extentor dota lei ; 
~ al toa jnizos de Dcua. 

O s •. Gusaio LoDo : - Eii cbamo a 11.U..11ção do 
nobre deputado para o que dispõem oa paragraphos. 

O Sa. M.•o.nono Cu<>'O! : - Em todo o oroce1•0 da 
qnalifie•yâo o projecto nad .. molbora. O 11ob~ miniotrn 
deterwltut qu.e a Rnd~ 8-'!'ja provada. 

O Sa . M:wtt1Tt.• no l11~aaro : - Niio, 1e::bor .. 

O Sa. Mn.Tmno Cu1ro1 :-E então ha o arbitrio e 
toberaoio. d.•• j ontaa contra que tanto tem gritado o 
govtrno. 

O Se.. Gcra .. lo Lo•o :-Ma• cabe o recur10. 

O Sa. M>.nTI~no CurPo• : - Ora, durante o• tni.ba
lboe da j1u1t11. p•ni. uma r•clamaçio verbal ••r athu
dld>L, per exemph psn a iccl11sãc de tun vot nte qne 
a jacta d.sa. pa.T"ocblâ. não qualificou ha uru. procuso 
intern..ic.a.v•l e cnnosi1&imo para. esce voh.ntl!ll . 

J. té. lllit c:ca:vocaçiio d.e eleitcre& u. ene9rt'"• neate 
1>roject:.> uma no1.ridade, quaoao aiz: -cua.vo~'Ja CJU 
Õcn .. iclad.oa. Não aei a que vem um defite• verbo•; 
pa.rece que um 1ó dellea baa1a.ria. 

O Sa. M lllllTRO 1>0 Ix•u10 :- Qual é o parAgT&pho 
a que •• refera ~ 

O 5,., MaT11U10 C.l.llPOI: - N"° \euho agora pr•
aente o name.ro; ma.a ahi ae dll.: - COilYOC&l' ou con
vidar. Baata:ia um '6 destes tumoe. Dceejaria 

me!mo que o nobre JDiniatro diaseaae, ae cont;mi~ a. 
l>.!ve~ ~[a. fixo par-a aB junta.• especio.e& de qualifiea
~~<' , ieyi é ,_ se coct1oáa. em "lgor a di.ep01içio da. le
g11 lnç,.o ~igeote •· e1te reep•itu. 

E' ÍmJ>ortaDle que a quli6.caçiio oe faça em époc11 
certa e tix• n1 """º om qn• el!s dno t er lagar. No 
pnj~to n~o .... ha. diu. me1ci:tdo; ao co.,.tra.110 p<ir a lgtu:o& 
da.a dtspo1 l(!Oe1 dellt.: pode-l'lé entecd.er que a rec.uião 
poull ~r tcgar qu"!ldo e.e julgaT neceasario, Oll 
~uando u q~1zer. Ora, quer pul"a. a convociiç.io da11 
JUD~•• p&roc.!11a~"' qaur para & dar; municipace, é co11.
v~o1e~to e inri1ijpt-ont:1\·el que haja tempo marcado 
C3 le1 . 

Sr. prei.Í•it'ute, j !i : '{ui di&re qut preferia proceaao 
~e quaJifc~ç<i" r. uito tnhi.s simplea. 

E•i cl~lJteUJtn~ é uru acto edwinistrativo a formação 
d ::.1 listas, t , pois. não vej r: r~~ão para qae. a1 a"O.torida
de• ~omm!lª' de nm n.ru.nu:apio c.u pttrochia uão o 
pc.:atli.O satu f .11:er. · 

O $11.. ML~nrao 110 J11•u10 :- Como é actu .. lmeote 1 
O Sa. M.1.n-rnmo C•llJ>os: - Actnalmente não é 

8!!!it.n, eatá t:ng ;ina do o uobre tniniDtro. O projecto de. 
~· Ex. alteia apcna5 " ~rganit.ação e l'eunião das 
JUDtaa; a eor:eequ,!!citt é. Sr. p:-ceident•.,. que qoas~ 
te_ doa Od acto.1i el~it11rae.s da quah :fici1_.,:io aio aupponot, 
aao apen~a umt;.JacMa. e< mo 1 êr.u sido. 

O Sa. Mmrn&o D<> J,.PESI'' dà ui:n aparte. 
O Sa. Mu't111110 C•11Poo : - Perdíio; todo• cbegão 

a. um accordo deade q1.e: D~ ha. eonteetaçio pua. a.ão 
! llppMtin·•"'.' u deton_gfi1 e C"DtJS qtte a !t:i lbu ·; impõe 
a.e1u.1e~eflsat10.tt.e:tc. Esta é que é a verdade, e i 
umL couaa. • qtte cumpria atteudcr. Esta. rrimeira. 
organ;eação da. li!ta nii.o ba. rar.ão para aer c:omm.et
ticta. â.9 jo.o.taa~ e 111im de\'l~ t ucar e.oa jtijz~s de paz, 
e.. mo era :t1.nt.ií=;.t.rr·e nte~ coccede:ndo-11e n.cc:r,.o! paro. a. 
au1oriáade judicial. Uma de•taa dQaa jlltotaa o inntil 
a baolnu inecte de•d• que o 110 bre miDi•tro admitu r&
cnoo p•· r~ o j1•i: de direito e pera. a releçiio. 

Sr. pu:eideDte, quouto ao nnm~ro de. ~leitoreB, não 
ttubo observação olguma a. f~ ~er co1>tra a di1po1içio 
do projecto. Não ho perfeita ••gnrança. ni1lo contra a 
!rande, porque nóa !ab•mf8 que bo. imp•rfei~ão D98 
quslinoaç<le• ; mao qulq"oer qne seja o 1;rcceuo adop
t ado para du;g-nar o Dt1mero º'°ª eleito:-t:", ttm ae-a• 
it1C:ODi>ec iectu, e este d.o projecto me pa rece tJ:aia eqlli
t&tivo. 

Sr. p residente, o ncbre miDi•tro ptla ~rticuleçio 
das enu di•po•ições legi•lefrvaa torna o pr~jecto ainda 
mais cc.nfu•~. i:e1a mi&tnra de di.povicõea Wteiruveate 
diveus•: • u;rn, '!)S qotitio dai ':lca)j flC"o~11, S. Ex. 
encarto, no çaao de di!!clcçio1 prazo m a 1c.ado p&ra a 
"º"ª eleição; i:io oei qual a "l.lltsgem de 1emelb611te 
ayalemll de art.icnl.oção coD:Usa. 

O Sa.. :r.!1:<1•TBO DO l•rcuo d:I. um al"'rte. 
O Sa. lf•:aTmno C~•P°' :-A ccmmissãg Pão pedia 

alterar a •rticu!ação do ve11cldo, nem podia a)tuar o 
11umero dos ariigc1 e dcs pnrographo•. l•to é ai11da 
ootra qoeotio qae veremos. 

O ~11.. M1ua~ao no lxl1Eltlo dé outro ap:ate. 
o SR . h!n·u~~· c •• vol: - A ccmmi .. ~o não um 

ea1e t 1 bitrjt11, e me ps 1 t:ct-u atê qu" a. ccin:-n:iiuio di
mionio o llUnerc> de srtigo1 epp1ova<l o1, redozindo-·os 
a paro~raFb<a; a ccnn·iH'i~ nãc;, t;nba uta. hberd1de, 
ella redige o artigo 1>a fóma Glle foi -.ellcido, tão póde 
redc2ir nt;gcs em paregrapbc1; , ;or.cioo -.ouç~o da. 
cair.na para inc. (.~1Jninda.) 

Moo refiro·m• ao li 3° 1b ort. 20, que diz q:i~ a 
eleição àe ~leiton(ll f:eraes ccm.eç"à em todo e lmperio 
DO 1e di& util d.e Nonn,bro tio 4° &lltlO de c1da ltgi1-
)6tUf'&; e::.ctptll&•H o caio de dj•u·lução da. r1u:ia.r:a 
doe depatadoet Etn que o go.,.er o m•rce:rã, dtn1.rc. d.o 
p1b1.o de qnat.ro ~us. uw dilll. para com«çarem oa 
tu l·a lh ta a. "º'"ª • l•içiio ! 

Chamo a attenç~o do J>obre ministro para ute pa
ragro-pbo: l"rqne al~ra S. Ex. o pruo marcado. 
na legial$çâO actnal pua a oleiçã.o de ciepntado1, 110 
eago dft diuolcç.ão, o qual determiua que a nova cs-
11'.!&lll oeja convocad~ de11t."O de ••i• mue1' Por este 
J!aragraph<>. comtanto que a ccnvocaçio 1e fa\)a no 
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praso ao · 'l_lltlW m-; o go-o Pócle' coilvoe&'r. par• 1 
qa.nd.o qms;er. a elo1çio da nove fegi~laturc, e .. ·. a i11~ 
:talli6"nci• litll>ral ·do pangnpha_; ereto que· não i*it1 

' a1:u ato zia mc:itc do no~ l:l1Dla1.ro: en\~tauto 4i. 
mataria· importo.ntinim•, oi f"ÇO que o ••ntido do pa-
ragrapho o.a t.orn• mo.ia· claro'. 

Acudit.o q••·S. Ex., ,.pro .. 1tan.!o-H dova~rodo• 
eaminho1:· de feno, G_neMrâ. abtsvia?' o praso üa. leéf~ 
lação aetual. qu.ed~Ts Hil meie•pa.ra aconvoeaç;.o_ cü• 
.came.n : m•1 nio é ieto o que eerA eecripto. Aeredíw, 
porém, que 01 · quatro mezes aíio ioaufficiento•, oo
Onrtcidb' torna.ndo-1e a-eleiçião por provincie.a. 

:M&nt.er a. ordom durante 01 trabalho• dai me•at 
pP.rcchiaes, àar o nobre mioh1ro ea.ts. a..ttrib~içQ.o a.o 
preeiàeot.e d& mesa., q1.Ut.11~0 ~ lei &ctual s. d~ Af' pYe
&iàaote e aos ontroa :nea:ar10• ; poTque ttra. ao• o'D.tto• 
meaario• ena ia.ti.cibai~ lf Nê.o ea.coD.tr~ o oobt• mi
:ni.a~o n.iaia garatttlu• no coocurao de tcàa a cieaa' 
E · innovaçâo que oão ~m razãe' de aer. . 

No § 9v dou.o meamo artigo•• di% qae·o1 trabathoa· 
à.a 1aaembléa p~cb.ial dwarâõ s.!i» buraa, •alvo ,ua 
urmioar nma chamada do• cidadiio1 qu1h6e•do1 d• 
um qu• r teirão, em cuja hypotheee coot.il1aaraõ o• IT&.
ba.lbo1 a.té termioa:r a ch~m:a.da~ 

Perganto as. Ex.: enw ena. chamada póde ccnn
•a~r meamo de noite 'f !Cu o oeu pn~to lll•lllll<> 
11t>.1pei.de oa trabalhos t\• quatro horas d1< tarde. 

0 Sa. ?lftNIOTJlO DO J•~•~IO dó. Um aporto. 

O Sa. :r.!;.u111110 C1Dos: - lltlas V. Ex. nbe de 
qbtll)l.os votant.s póde _&er um quarteirão, A u ciemo
rae de rf!cepção de: listffe' 

E' neceuario que fiq110 claro. Além de que não h&. 
inconveniente algum elll ficar adiada a chama.da do 
meio qn1;1rtei• ão, ou d.e qualquer "fracyâo. 

O Sa. CAoll>O Toou : - Ha muito incon'Vleott 
ell'I gnspender-ee a .ebs.mada de nm quarteirão. 

O Sn. M ... n.:r::rrc:ro Cn11•01 : - Mas h~ muito maiol' 
incoa•eninte em :!azer trnbaJhoa deate1 i 11.oito. 
{.t1710iado~ ) 

Chaaw &ioda a e.tteação do nobre ministro pus otitra 
dhpoeição de•te mumo artigo, a do aegnudo membro 
elo 3 10, que obrig~ a me!lt. parocnial a mandar um 
oflicio díario ou t>e.rt.icipaçiio do utado da eleição ao 
jui• ti• diteito. 

O nobre mioi•tro aabe que ist, uo i11terior póde eu 
JXlt.ttrialme:ote. impoasivel. e não conheço V&Dt:tgec:J. 
clut~ ~ mmnnica.ção diaria com o jnis de direito: eete 
lllâo peide tomar p rovidencies .euiio quando 01 tt•b&
lbot torem por "<ia de recano, &O aeu conheciir·eDto, 
:repito, é m oteciMlmente impoujvel • rtaliução deai.. 
comm11n1e.ção <tio.ria em maitoa lugaru. 

O meanio ~igo da publicação diuia da &Cta de o~da. 
di• em jGroaes; mesmo 11e•ta cOrte, àuraute o• lu
btlboa da mesa, por sei1 bora1. diflicilmente 1• po
<ieri co111~guir a publicação deuea tnbalho1 110 dia 
segointe. E' imr<>&siv~, portanto, o cwnprimeoto 
delta di•po•ição : ae a.atai •• eecreveCD, ficiio ::.:01 
Ji'n'o• e. 1tguaclo clix o nobre. uiinietro, haver-4. 61ca .. 
fu•çiio em »>dos o• trabalh ,., po1to eu e~oda que 
'Jlio h• d.e b.a v~r pelo1 novo1 proceaaoa de ornci1ação 
de jaot •• e mena; não reconheÇ<> a n•c•uide.de deata1 
cliapoeiç~•-

Uma a~• diaria •i:ora prucript.a, imporb 16 aug~ 
mento de trabalho. E' inutil porq'De Cct1aogoe H a. 
muma couaa. C<lm "'' cfül'!'•iç~es da lei actual, qn~ 
monda t.ome.J' notas e reaigir u e.cta. no lim.. Não 
luL vanta~m algo.mi:.: é uma multiplicação de pape
.lori<> e i~commodo muito grand• para pt.&•cas que 

. -Um •fi=uu. Ainda oe S- Ex. chama1M 01 empregu
,,d~· pnblico~ que não faziio falta 1l0nham11 naa rop.,._ 
s~a. podia-.. · fU<r ute trabalho ; mas elle Jic:a 
commettido t> pobres h omcna qt1e v.ivem de kU ir~ 
b alho e -..ão de ordenado•; e couaa muitc di~a é 
-.ri•er Jo t.:abo.Jho ou de ordenado. (.Apoiacior.) 

Doe protestoo qne s. Ex. ....... a.· t.sei • ?elpaito 
de-t:nmecri!'9ÕC", é o que hoje" fas.eró 1ocla & pvio; 
- protettoa do traucrlpto• "" fim cha aetaa. 

Ora, o nobre ministro podia hu:r cotallO multo maia 
--.illltajoa& O 1l()brt millinro sati. que os· c:ab&lilt&o' 
.Níapendotl-por · &i oonteiiUo-M' de ma.CCli oa 

.. u ·adnnano.; t.zen!IO !Cngm- a'fka006r..t·p?W~• 
too para pnni>em U.im oa nncetlon1 da ~• lóerat11• 
.. eneado. !J~ . ,,.., • :~ 

Tocla• a gvantia ntee•anôll fiea..,. conoegmd&>~ 
de QU• o 11,,h~ mh1i•tr.:> iD"lptn••H: ia xrie••1 a · o bn
g•9:ia ·cle »btbecticar..,, tt>doerotrpapei• q.,., fo1..,~> 
levado• ao H'a ccnhtcimento ccmo prQttlto•ª E' tadô 1 

o que ·Ua stJffic:iientft.-:e:. ceceaaario piiior•' gara»~ÍT· o. dl-· 
rei\O doo reclaruant.e1. Eài& fthrallCripção ~~o 1qv~ .. 
1u1lo para tacilit ar abUBo& .- · C61UWli'D mesqu1nha.a:.de. . 
ca.balaa eloi•orM•· 

Quo:lto "° nnm•ro de depntedo•, Sr. pre1idento, um;.· 
conoa 4 o qll• o iopõe o projecto, otitl'a o qoe Aqai 001 
disse o Sr. preoidente do C<>n•~llH>. Nidbrm .. iln coa
tume. nós ~imo11 CtJir.O "empre-. o Sr. nf' .. s\d•»te do 
con.elho, nm homcn, de i:rand• talento, nm homem qn•· 
t inb~ babilit•ÇÕll'!t psra pte•tD.r re)evsnti1,imoa tervi
~os tto At.tl :pai~, repeti?' a.qui o meame jogo qce f"e.z 
eoro o aubod.ie). (Apeio.d.~.) Diue - o eim ~ o n ão. 
o pró e o c<;ntro. 1 Pua· tlldO é a zgeama c<.iuaa~ .l••iro 
proee.dea. com a P""posta de. auxiJio Ao• baocoe, como 
com o •ub.,dio 11 (Apoiado•.) 

O nobre pnsideo\e do con1•lbo, por •ingala.rtr.. ra
if>es, uão aCha boas as aaS<.mbJeaa pouco 11omeroa1u1t · 
e qner, port&ntot angt;iento ; S. Ex. devia, pois, com 
o ~n coll•g~ do imperfo, adoptar nmr. bate• '1•itrm!-
11a: am n'Dmero; e 11i11guem está maia no caao disto 
dO QUC O governn, p<>rqn• eotá Sellbor de wd ... U ÍD• 
formzu;:'Je11i e documentos. O nobre pnside.nLe do con
selho. poi~m. f ,.z Mmo com o eu.batdio : '- nma. qttea• 
tão de dignidade, portanto •li• vot& contra pa:-a oal
var a. saa posição. ~ ellles.la('?'a· n dos q~e votarem L 
favcP--a camar1a. \TOtrt.l"á. como ient.eqder. 

A S. E:z:. é iadiffereuto qne a deaiguaçio de namero 
1tja e.rbitrariarr:·eote feit&, ftmd.e.da ou não; S. E:.'\". 
lava a• mão•. (&.ada-•.) E' <> "u •:r•tema d~ 1empre. 

( '111 um aport~ dtJ Sr, min;,tro cfo impimo.) 
S. Ex. d111e quo a cMnara me•ae o q te ent.lud.l!aae 

(apoiodo,); qae nõo fasie. diaao qu .. tio Não com
prehendo atmelhante. ce>11•poriaw"ow, tcew.elhl;lote •Y•
ten::.a, 110br~to.do qn11 ndo Ili.o é ntcu&ar10 : oa Dobrei 
mici&tros 1abflIQ 1 ~m ma.iorja para votar o aim e o 
11ão 110 metmo n.omento; é o qne SS. EEz. quuem; 11ão 
ba, poi•, ra.zio para niio teraru opiniii·' ; a maioria que 
m11de tau ·bem. Se em ca.oa m•ioreo iato ae fa:, porque 
não no olimero de dep~tadoa ' O g<>Te:rno nio arriaca 
nade.. a lo11~a1Jimids.-te da IDBioria 6 Mm limitei. 
(Apoil!dol.) ll:' o que ~li• ••pera, e t.m preparado 
pera • maioria. 

Mu, Sr. preaidente, cnvi com tod11 a &"1du: ao 
nobre pruidonie do cnuulho e fiquoi c:<>r;iu eate..-a; du 
di1po11çôo1 do projecto não tu-.e q11n\ão, o mini ... 
tono aceit.a tod&. a alter•çâo, ?tia.a em qne aenti •O uu 
oe fari 'r Como llC•i o nngmento ' Ficamos igoorando 
de1'1e qat S. Ex. ac:•1ta t..o.io. e qoal 1ner alter•çÕO 'lll• 
a cam•ra 6r.er. 

Ora, ou d•claro a T. Ez. qae á eat. um a11ampto 
de grande importa.nela e qlle b<ilmeoto o nobre pre
•ide11te do eon1elbo t11 o nobre miuiatro do il"Clpttio 
podiio rooher. l:'orq• e oa nobru miuia~!Ot · Dilo a.
re•oivem • imitar •• outro• ptú• .. de go,.erno repre-
1enta~vo, e.doptalldo nmll baoe ~ara " repre,outaçio' 
Nio ha neuhum iacon"Vacie:..t.e; h"veria ae • repre 
HnUcio ele nlgwna provincia dimi:>ai1ae por ca1Jaa 
do oe:iado; maa nl ve-10 eua hypothe11, H qnln7em: 
niio 1e ditnin110. 1. upre1entayio •• Dtahan.a pro"1n
tia • •.doptt-•• =·· bue· qn• 11ja •pplioau • wd~ 
o Imperio • 

Oead" 'I na o governo •e aparta '1ollt9 principio, niio 
p6do .. não trop•;w: nttnea mo.ia p6dt t<imar lima i!t
liboraçio acertada o decoN>aa. 

O ,..,..,lt•do ~ o que v~mo• no projecto : o goveruo 
edopte. 50,000 habtte.Dtes p<>r ""ªª deput:.do. A mlcn 
me parece pouco; qnando 1'lai09 o exemplo dos Ea
t.adoo-U11ido1, qDe tem iimdeputado pot"l4t,OOO babi~ 
tantea; mu, adoptada nnia i>aoe,pe!o llOb ... mioiotn>; 
nio ha ruio _para a. não imp6r & todo- o lmperio. 
S. Ex., que t. tão C6D•iiuicionaliata, 11io acha nada 11• 
cocistituição que .º a.atoriia á. d&r"'rel,iftaütl&çio ~,... 
oaú'o qnalqlll? lilclo qna· 111ô 14i)a a proporção da 
po!Sula~ 
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Jla o· nobJ'G n:iinistro n:~pta.& a. pro'fin&ia1 do 
·bHonao, Mst->-Gro"'o ~ Eopirit<>-$&.nto, que el&
g>ol'llõ tn• doputadoo, qoa.lq~er que HJB.- e. """ P<'"ll
Jaçio e .hem ... um o G~âo Pari _ .. _que da?i\; ••ia!- •• • 

Sr P""°'d""t., a auub.o. pouçao p>ra •P,._.,, ute 
augmento é ta~to D"dhor q11a.nto declaro a s rx e<>m 
toda a ~iace•id1t.de que não "tterifiquei a~ra. o r' "nl-
1rdo do re-cen$e~rrr.e.nto de.a:1S proviu~is.s. N1io ~iei se 
podem ou i:iio ter a'DgmenLo: ma& em que te 6tm"". o 
priviltgio que o nohte minis~n <:?:are-Je a iestMa }':O
Tinclao de Wnm tepresentcya.o indcl'end~nte da po
pulsyii.o' 

Pois o Capixaba va]e mait do que o FluminenH,, 
:MiceÍr()1 Paoli;1ta. ou. B-ibl:ino' 

A. v~rdi=ide 6 P11.t11: a. jolff&t piela• tdeiçôu pmwu1d:fi.•, 
utaa provioeias nio merec~m a 1epr,!!GOtfJ9â.n que t~m. 
porqnêuem tb pessoal seu pa.ra. mandRrlf'm à c&.m,.ra 
d<.11 deputftd<"f'. prP.Cii·i(• soccnrrer.ac d·• pes~ al rle 
.,ntrre provincí1u1. (Apr.ia•!.:J' e rtiio apr,iadôs.) 

º"'' 1e n1-m Um?"" '- al ~~º·~ or'l_ce h~o _de br o di
reito de e leg(·retJI dtibrad.1,, F. uma coaee. lr,,Jnst1fica.vie!. 
Não ha ontl"S. ro:~iio 11en~o a. d• 1i1eren: o• bo:!7"9s poun u 
do gr;ven:io ; pnr a.Ili é que o goverDo noru~1s. aqneJ
let! Qll~ mi eleitoree não ']_U\:'r~m el"ge:r na.e ou.t?"s.• pro
vindas. 

QtittJlto ao '\'oto iocomple.to., t~w o nobre r.:~!nie!:ro 
ml!ia sabedoria. ~ne e gove::-no lDg-h·z' O gl)ven;io l••
glez,adoptando o vc~<> inc .. mpl>to n.a reloT<t>a de 1867, 
.. 6 o fc;z effecti'llu n()ij. d~ at.ricto• que tinL.io ru.u àe 
trt1 repreeentn.ntee. 

O Sa. Gus,.;:.o t .. o :-.A.oa diotrictoa de t.r•• r~prc
aentantee. 

o Sa. MutTI•R0 c ..... o.:-Lerubro-•e V. Ex. que 
LciDdttlia bm rriai~ de trefl renre~"nta.t1tf'.t1. O- d!reitl"' foi 
C.r.à<:'I a r,foz.ie dhtrictos:. entt"e· ci;t1:di-.dv:s. e diad~" Jdil.R 

por ql1e rF.:z.âo o 1:1ohre rnmh•tr.-, tpu~r 1.er ms.is ~ntin. 
ma.ia jt11to e m"i• el'c.tDpul()"º do qu \o ~,TerJl·· 1ngl4:-z 
em wi_.~th, de ref'TP.:l'ec.t.:..çio 0.'1.Cicntsl' O go..,ernl"J 
inglt:Z1 qu..-:rt.ndú tXf>briu..e~tnt íi. b.l r~pn-5.eattiçâo ..:a.: 
minorll1.8, re•imentc inutLl~ sobre tudo p •~ra. a Iagla
terra~ que se mpre ~s tevti ~pte.stn·:ads.11 a1~ P' loa 
ca.rtista8 e rs.dic3es; o governo inglt-z, quer•odo ea-
1s.ia.r esse eyst.emA, a~optoTt o voto irlcr·m~fetn en1 :'ft

"PTé:sentaçio de lliiconas nc.;s di.~trictos qnw tb1hâ.n tre1. 
depahdos O D• hreministro. portu:iw-,~i~ fuá. ll~nb..urua 
il'ljmotiya 1u• d~1xs.r na. n:e1w-s. potHÇart o-. d11n.r1ctoa 
ele!tora.u. do lmperio qnie não ti vttie:n tJ er. r P. pN:
aentantH-

NR.o é re?.áo o uiio terem pi pul;iç.iu par-age lhe• dsl' 
mn p:-ivii,.gio t!m pr_ejuizn d.~ t ntr-oe p<·nt ·• d.Cl lmp«i
l"io e di::.r-~e nm pr;vil~:;ic ptecu1~n e D~ e. que:n n;.e
aos o merec~; eu o dig:op Sr. 11uaitlente, Côm 1cr. pol" • 
que U I\ J"ealidR~e nvclt& s. p011111çio bti.rnilb.a1.. ta ~a.e •m 
tria.tt-ria. e leit.or.11.l Um act:itado :algom•1 prc ... io.eiil1i do 
Impf:tio e preja.1iea s.. 30."· inte~ridade. E:-1' }'r<~~ie
cie.a que ~6 por aeo.!o cl ,.gc:::n um filho 1ea, e per e-.te 
fac:t!, pl•r esta ioea.p ~eid"rl~, o nobre mioiP.tro anp;
meutu. ~ 611& d·-put:< ç?í.o 1 s. :Ex. atreipell a o rfrreito 
d.f! onttoa dd.1idão1 br.a.z.ileiroa e t_. pOe o &eQ pn1j~cto 
e o g<'lverno a nma eeD aura. mnito jnst.a. 

Pc.r qne ra:zão o n obre mini•trô a-1opta nrna bnae para 
a rroprefleotação, e. eeta. beie nio vale. par.a. ('il b1Jurg1 
powris' 

O ~ •. HuioPOao Sn.T..t. dá mn apsrto. 

o Sa. Mà'B.TflCBO c ... Oj(p().I: - Pela met1ma rs:;io por 
que estã o Sr. CoAtQ PeniTa.. E fill não faço nn:,a. c.er:
Rr& ao :no btia depnt ... do, não con h4' iO a &na. poiiiç:ão 
p0Jiticn na att.e. proviuc.ia; Dio f:-.<?O iTijoetiÇA á 'ªª 
po1oa, ma1 a Vll!lrdad• ' '{tl~ .. po11içio e ldtnnil d>la 
proy1ncie1 pequenas de8te paí:r. /: a qne const& deuu 
seta• do1 .gremfo• e da.a celebre.• co:rre:1,pondenciaa. E' 
nm f.aato qne nua.cu. mai• Hrá e1qneddo~ a qge é n.Ye. ... 
lado pela& entao do Gay .. , E1pirit.o-Santo, P.r~, 
Alnamnu e Ma.to-Grono; a craeld .. ~e oom qne o• nc
bre• mini•t.rt>• atá á alfüDa hora deri.o ordem de atr•Dl 
C01111erndoa nu gavew do1 P""iridentew 01 pregos 
aloitoraeo l ... 

O. toda a parto vinhão q11fixa1, ª· eleiçio· bate :1. 
põrt&; Dio nbemOI "1D quem o govetno mandam qna 
-fttcr:llM l 

O ~... (k ... ,: - Cuuo dá 'ADl aparte qaanw ·~ 
Sr. ahi.íab'o Coa ta l'ereira. 

o s-~ ~1Tlllli:SO c ... ...o.: - P~rga.nfh._68 a. ~ua ae 
qaflr Sf'r c~pixli.ba.. .• o ~pUit.o-Santc ql!•?" que elit! 
~~ja de lâ e f.s w.~~to b..,,m, • quaod.o vier o orça· 
mfl:nt.o hei de pT"Oenrs.r de.mot)atta.r q_u• .. füs. t6m Qaoa
à?1odo p "ra lâ o tbea.oa.ro; taU>bem d8. c.arubia•• a. favor 
do Eovitito-S..oto. 

Ma~, pugna.to ao nobre m~niatro, porque esta. d.iapa
ridtde i' Teoh1 S Ex. lJm pouco de cCJ_r:.g_em, cont"'! 
cc-Cl i:ten voi<>, d•signemc-a ~ qwinium d& d~p11t•çã<> 
uniforme para todo o lmpt:"rio,_ nü.o qc. .... :rv $&bu a. quem 
piejud1r.a cn a qnem aa.pr-0ve1U.. S6 fúr ~nci10 d.imi
nu•-.1e a represco:t1,ç!io d~1 pn:rricci1i&.s de Mi11a.s:1 Ri.:> 
"" Jan.i:o. S. Panlo • Ri<>-Gra.,de do Sul, e• nte com 
o ~eu \•<ito; maa ad<:iptemo& nma b&~. 

O qno o nobre miui•tco di•põt é a ph; t<p;r•J?hia da 
1 it.T1 0,~-; ero tndo pórle ve:r ee. n eo r rupçi!.c;.> '""1"'1toral e. 
P"tlatt. eotar. Dóe diu;r i is.t<> i m~• P At:i. ' Ili. vud.ade • 
o. \'CDt-4. de do ~verno t)Ua.nd.o no• ,_ff.,r~c'IJ á di1cu1.
•íi-'' d•iipoeh;ões dt.&ttL D)O:tt1.n:z;1:1.~ od.io~a.is por iae ~p-li· 
C.H.Vt"l e inju~tifiCa.\ld p1tr.;.;i•):d1vJe. purr, e i1;1trl~t.1LV~l 

fn.vo·, .. :a. u1;ii~ em prf'jul:i.o de incünt~eta.•ei1 llir-:iti..e. 
O r.<Jbre c.inill!!trv :'ICCrt~rento p~t:"". o Pari\. mai1 tre1 

deo"t~doa, qual a ra•ão ~ (lpoiad<i•.) 
O S:n. M1!1111srnD :no I•rEB.I~ d~ um apt1rt~, dizando 

qut> hB popa.f11i;ão pr.rJ. o atJgment.o. 
O ~.::: _.. MAa.Tii"B.O G.;,,.1:1pos :- 5<- iri.o é nui:i:D, porque: 

V. E ...: . tA.rn.a um acto de fe.vori'.i"'°mo, dei corrnpçli.'.· ~ 
r,.:n1~h!:!.vo ps.rla..meDt-r e tlei.tc.:ral tl~:l. ,,l~p'.'"isiçâo d~ 
j t:i~tii.!!I., mcnci1.. nan.~o o Pari na 'l":xcepi;âtJ' Se o ?:. r:S~ 
tem ~Jüpulaç~o> qu-r. fi,ine sLj~ito :l. t~gr~ g· ra! : •) 
aeu di;eit .. , e o cn.J.:to d:i c..i..rn~ra e dl~ mtnisucs \.J 

ex:gel;~. 
O q üo é ver d.o.d.c ~ qa.e fl!;~ di~plleiç..1.::i d~•:"Jorit.lia:;a. 

o rmoiaterie; e: o IJ8.d W'!nto: utea !Hlg•,.e t1to"- a toei '1 

parecf m ecgo-io per.:::. :.:!.Dga.riar vota• pehia p~ete c~~" 
du go...-ert;O. 

Sr. prt!sid1;nte, é já talvez. i"!::i15o!g<lifi.car?te a e1igen~ia 
dl?: 50.000 b t.bitaat ... ::, ~n,ra nm d"""plltodo; 1P.·~ a r- s
t,-ic9~" de em C.írSO Mlgum ba."\~~r 11ag.n nto de ro~ i1:1 
d ... ili.O. terçt> é iuiqu..;.. ~ i:.1Je.ot>h•a ~.<; b ow direito. 

V. F..x. i11:1 bo:: con;~ ~e ex.phc;.11t eats. rutri.,~çiio' E• 
p .. r .1u .. n iio era f.i.\'o:t\ve.l w. Pt.rnRmbuco a t'i .1.:1.t- w.Jj~ g 
j;.u:.t •. " ac.i~a ra%Oa1;d da P~'puJs~~io co1no ~tmen.to d11. 
i:E.pre.:o.cnt·· ç~o 

O Ss.. Mtl(llT.a.o oo l•P.111.10 :-E.tá 6D~·no.do. 
O ~11 Mu'l'•~•o C•MPos : - A~opte Y Ex. Ulll& 

bB\li~ unica de p-· puh~ç.ã., na Mnna da QO'll•titoi.ç'lo, àf'!ll'IR, 

C:u~S<r-Cfld&. c:nnat:"'\Ui~~o qne só ' !nTocA.da ~u1101~' 
P""' jc. ';i~a ao p>t-iZ '!' ::1pT04'flita ao• iuVitt•t1e• dn f!" 
Tfrnc, ma1 qnc não '.:em v~Jor ntcbum •e µroteg'" o 
<li ··•ir,,, do c1fadã.·' • da noçõo. (Apoiorloa.) 

Ai11~pt•, pois, V. ~..i. na fi):;rr)q .,ti onn1t!tuicM. tutu& 
!'t-pr~tlil';lltBção pfôpúC~IOD&l à pouD.l1tçiO e C!'11!'1t8 Cô!D 1)· 

m~1\ ..,. •.. U:J. Se R prnvineia d8 Pera1mbncD tem põplJla
çii-0 par&, cm 'l'U! de treze. Gliilr oincoe"Qt.& dept1tad.()1, 
qua r1- df; p ... rqt:1."' qn.>l tt.rá o Br~i;it .. iro que níii.o -.e 
~.,~üb':'.r~cerà. com o engra.n.d'l":cimento da. pi.tria. '? 
(Ap-,fa:toi) . 

Ma"• co m a Cl~nupçio eleitoral • pa:l am~n.tar le
vQ1a ao pout? em que a temo• viaio, v•i ~h"ll"ttdo 
um teiopo •m qne •e ha de ter peijo de •e• deputadu; 
v ~ i chegando uma. ~peca em q121 o &er m?:mbro da 
ca m&ra. nãe 1e:rá um• bo.ara, Jlla.- cowprometteré. a 
nrn hnmew de uem (.tpo ·aM•) 

01 nobre-. mioiatto• não calcnlão s.1 c.otui.eqn'-ticiaa 
de !'Ua pohtic!I.. hc~rn h2 ~ politicu. da corrilbo·; 01 :f!:()bft& 
r.a.i.1Jir.tro1 saerifieâo a s inl!ltituiç& ª* 1acrj6.cão am ele
m~nt" qne ~nho tlmp:re nputado e rt'puto util e 
vant:!< joao ao governo do nouo Pflil:, o tle:.a:eqto mc
JJ:arch~~. 

.E' o que º" nobre. miaiatrot 1aeriftcio, porque 'e 
est~ vendo q!le 01 mit1í•tro1 nada aão, nada ~alem, 
qne não t~m acçiío n•m vontade p•op1ia e qn• tudo 1&. 
eX\,lhCa reCOrttQdO a Uma vontade loU:J2erior que IIin 
d;viü, nane& d o"ia ap_paret:or (apoiaãoa), 11eoi figural' 
110 gõV•l'llO dut.e p9.1z seoiio iara o bem e que· àe 
qnor figti.rn po1>do tmbanÇ(I• . s. tudo qne a n ação 
deHja (6poiador), pancet11fo hoje até qu" 01 nobre~ 
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wlllistros 4u~nm que BL acr~dit.e que não lhe são 
de~sgroda"His as rr.mbiaes. ( Apoiado1.) 

:Sr. prc.,drnte. &s ir.st.ituições actuaes •iio mais que 
•t.fficientes ;•ara gcr:•ntir torl>. :>. hberdvde que a 
naçiiu nece•sit&, pttr" •-•segu•ar todos os seu• direitos. 
Se, pvrém, &quelles que estão á te et~ d , gm t\rno ti
vEs•em o prr.poeito rle cou~ uiir-- noe 8 •itu"',ü\o des
gruçada do tempo de Isahel II, da mal~.venturada. 
Heop~nha, niio tniêo es1·01bióo melhor r.an·inho do 
que aque ll• que tem tiil hadc;. (Apoiados.) 

O SR. hl1NIST110 110 bpi-:uo:-Não digo ilsJa por
<JUe '\>ej<> o nobre deputado mmto apaixonado. 

O SR . ~JLVErn.l MAnTrns:-E' o mrnarrhie',a mais 
ciedír,&do qoe ht4 ttf-&ta casa. 

O SR. MARTINHO Cu1ros:-D.claro ao nobre depu
t~do que não hOn mouard1ista llem dt ixc •lb o ser. 
Acb11 '-tue a u.cr.•r'3hia é nwitr· eufficiente ~;1.ra ga
Jantir t. da a lib 1 .. :,,~e. me• se é un, deci eto do dea
tinr.: que o g1_ V<'IDO d.f'tt.~ pair. n1ar .. he no caminho da 
pexdi1:ão, ccabe -se a mouarchia, Gal •e -se aº' çiio. 

Nito --l.esejo "s risr.0s • os pe1igo.J do unis si n1elhante 
sitouç:::u, n1,1s p~efir,1 oe lt. ~,~ r fiµ.tL ar v Il!~U paiz 
~ baixo <'U r. par ca Hesv~nba no •ystemb repreaen
tatÍV<• . (Apoiadns; muito bem.) 

Mas, Sr. pr<•idente , ccntiPuo a ex igir .J,. ncbre 
miuistr, · q .te ttiltJpt~ u.nlu L .. sa gert-1 ua fúrma. da. 
con,ti taivüo. 

O Ss.. MrNI!TRO no !MPEl\Io :- · F ci o que fiz . 
O SR MAUTI~Bo CürPos : - Não spoindo, ai; ex

eep~Õ•• oiio um corpo d" •teiictu contra o crii:erio do 
g<. vemo e ccntr-' a u :crali ;ade da reforma elu >oral. 

DH;@e, 6r pr,~~itlf-:11t~ 1 e r~p.to, f1.Jizmente. pd.ra mitn 
não µcss:io prestritee il qui not."E. do J esu~~ado dases
tat.is'tica• de• provincias do imperio; não s•Í quantos 
Itulbõeb <i~ h~bit,ntee telli Peru&mbuc0, Minas- Ge
raeis, Baiu~, Parti; rnas v• •t<; :..t base que o nobre mi
nitL~ ~: 4u.zer. 

Cweoenta 111il ba.bita~tes pera cada deput~..Jo acho 
p<.uco. acho que ht.de dar uwa represcntaçii:1 muito 
nnni~r·Jãa ~ Dl3S a1opt~mo~ rnai~ d ~ cinc:. e1 ta mil e 
ªªº i 't~~a est.a b•se aonlique-a S Ex .. dê o exemple', 
sugeite Pernambuc0 a elle, sugeite todas •s províncias 
do l wl'erk, inexo1avelme1.1te. Só elt1; systewa ser~ 
justo, decoro•o e aceitavel : todo o favor nesta me.
teria é· escandaiosc detraudaçiio, e premio a interesses 
sinistros dos miniatros. 

J IÍ. disse a S. Ex. que seria doloroso ás pro'\>incias 
y,equeaas, embora tenhão mostrado que não sabem 
apreciar o direito de eleger, seria doloroso tirar-se
lhes es ' e direito coo:: que ellas comprão a boa. von · 
tade dcs governos, comprão dinLeiro para cauaes, 
garantius de juros, etc . 
Maotenh~-se use direito que indevidamente lhes 

foi dado, mantenha-se a representação actual das pro
vinciu pequenas, ainda que ae dê um córte nas pro
·v1nc1a$ de Mrnas e <lo R'° de Janeiro, . n11le o escau
ds.lv das dispuições parci ~es não é p~ssi vel, offende o 
direito e o decoro. 

Sr. presidentg, diPse ao nobre ministro que não ti
nha presente á memoria a est&tistica; sou, portanto, 
imparcial quando lhe faço t sta proposta. 

Foi geralmente acreditado e dizia-se que Pernam
buco uão tinha est,tistica que autorisasse, o aogmento 
a que t inhão direito outras mal rep resent11das como 
S. Paulo e Rw-Gre.nde dn Sul. 

O Sn. M1NISTno no lMl'ERIO : - E' falso. 

O SI\. MARTINHO CAMPOS :- Estou dizendo o que se 
acreditou, pur~ue na reaiidade não tem justificação 
S. Ex. dar rt['resenta\:ãJ a quem não u mtrece, aug
mentaodo " repregenteção de provinciaa que não tem 
o direito deste augmei..~o e reutringindo o augcr:enl.o 
justv d!!. representa1,ão de outras pro'\>inciua. Porque 
não hade ser licito " Pernambuco ter o augmeuto de 
maia de um terço, se tiver popular;ão para isso' E' uma 
i ~iqttid6de quum!o se dá maior representação ao Pará 
e. Amazçnas independente de toda a baae de popu-
lação. . 

Repito : 50,000 habitantes acho pouco; mas adopte 
o n, bre n.inistro 70,000 ou 80,000, "º 'ºo que o no-

b~e ~inistro quizer, mas uma. regra para todas a1 pro
·nnmas grandes e pequenas. 

A camsra vio que o nobre prelidente do conselho 
parecia armar a c"biça e tentar a camara com a pos
sibilidade de augmeotos que S. Ex. bem sabe hão de 
Aer sacrifieados no senado. Qniz facilitar a passa!(em 
da lei fazendo ou dando esperanças de ""gmentus que 
elle não tem poder de fazer passar no senado . .A.dopte 
o nobre mini•tro um& base. e c-uje temes tr,des os Bra.
zileiros á mesma regra. Isto é jnsto e p~ss;,ró t.l•ez. 
Mas tudo is tu depende de uma questão pré viu eapi
tal : que a camara •eia de • lt ic;ão pol'ular: se se 
volta á eleição de província, e r. eleição se torna as
siw mais exclusivamente do e;c.werno, não La tazão 
de augmentu; este ee func!a na necesaidade mais 
compl•'ª da representação do p1>i~ ; uma commi•siio 
legislati•a wenos numerosa bastu, desde que a eleição 
é só do governo 

Sr. preai cJ ente, chamo a attt.oçi\o de u r.bre ministro, 
e desejo que a camara apreci~ o ~ bsurdo de uma dai; 
disposições do projecto. 

E' aquella que falia do carn d,; reeleiç;;. .. , do repre
sentante da n.inoria. E' in ·" ivel o qu• está •·onsa
grudo no projecto, e eu desejo que o n"bre l!'Ínistro 
me eaclareça ee póde e vai ser •ltciatado .!•itu, niio o 
mais votado, mas o que perdtu o !ugi:.r, 1iinda que 
fiq oe em minoria. Pari> e•teB <ll\bOB ba reruedio, e é 
pena que o nobre ministro o a<io ccnheça. e couoagre 
e&te absurdo no projecto em ' 'ez <ln bu• doutrina que 
parece não cont•stur. 

Quanto ao augmento de llici; .bros das a•sembléas 
pro•inciaes, quP. terão um augmn1.10 proporcionr.l ao da 
deputação geral. applico as '"""""'" oL•~rvac;õee que 
acabei de faer ácerca do augn,· ut , du de1.·ut.ação g.rd. 
A lei de 1846 f,,i arbitraria com rel ação ao nurc: erc:> de 
deputados provinciaes, por Í ·••u que u. provi" cia de 
Mmas, que dá 20 deputados 1<;-,t•••· "auda daT 40 pr". 
vinciaes; a B. hia, qu• dá 14 de Plltf.do&: geraes, manda 
dar 42. pro..,inciaes, e a pro~iucia do R:o de Janeiro, 
que do 12. deputados geraes, L"nfa dor 45 proviuci•es. 
E' a tal theoria que segue o uchrP. ministro da syme
tria mechanica applicada a L .o tvs n..oraea e iioliticús. 

Por que razão uma proviD cu1 que dá 12. rte•mta-:lc s 
geraes ha de da~ 45 provinc1«a, e out•a qu~ dá 20 
de (n:tadns gtraes ha ~e dar 40 provinciaes 'l E' um" 
cc;usa iocomprebeuúve+ e tempo é de tomarmos urna 
base mais razoavel. 

Eu ostou prompto para com S. Ex., e isso o acto 
aclaicional permitte, revermos a organisação das as
sembléas provinciues. Eu estou pro11Jpto a concorrer 
p~ra isso, mesmo com um mimstro adversario. 

O nobre ministro deye sujeitar a uma base identica 
a repreientação das a•sembléas provinciaes, attendendo 
esp~cialruente pna a1uellas pruvincias que clamão e 
pedem justiça, comi; sejão as do Rio ' de Janeiro, 
S. Paulo e do Rio -Grande do Sul, na assembléa ge
ral a peior representada em relação á sua popu
Ja.çiio. Não ha nenhur11a dao províncias do Imperio 
que tenha ruais progredido e angmentado a sue. popu
lação; não ha razão para e•ta restricção, que o n~bre 
ministro creou, repito, dizem que por causa de Per-
nambucr. , mas hoje ficp crendo que não. · 

Quanto á reeleição, no caso do artigo 29 da eonsti
tuição do lmperio, b11•ta para ficar reeleito que o 
ministro obtenha o me~mo numero de votos que obteve 
na primeira el~ição 1 Nos mais CbS08 de v•ga preva
lecerá a maioria entre os votados: é dispoaição do 
~ 21. O nobre miníotr·o com a eleição do voto incom
pleto manda fa7er a r~eleiçiio pela vaga de um repre
sentante da minoria, o cerno ba de obter esta retlei
çiío 'l Não comprehendo esta dispoeiçiío. A disposição 
litterd do paragrapho é tal, importo em tal absurdo, 
que eu não a posso impr.tar ao nobre ministro; não 
p~sso crer que o no\lre ministro mande que o mais 
votado •eja excluído para se dar i;ssento ao menos 
v otado : é uma extravaganr.ia de tal , rdem, que não 
póde entrar na cabeça. de um homem de eenso. 

Tertmos, por exemplo, que um candidato, que obtiver 
300 votoa será pretendo por a.quelle que só obtiver 
100. Está venda V. lj:x. o inconveniente da tal acli
matação e filagrana 4a repreeentação das minorias e . 
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do voto incompleto. &1sim, em um rapido olhar a 
VÔO d~ vap.,r d;;s estradas de ferro nâ c> Se apanhão 
bem leis, c"stume.s e n<·cessid -1des eleitgraes de outros 
paízes, p:.;r:oi stirt:Ul u•1·11enienternente transplantados; 
é neces.; l<rio melbo,- e·~tudo para ver se 11 ii.o adaptados. 

D.sejarei, pois, 'lue o nobre ministro esclareça este 
ponto. N u C•Su de v><ga de um representante da mi
nor_i•, 'luem ••rá o eleito : o 'lue obtiver os votos da 
1ninuri1', úu d.a llJ,liorin '? 
. E' preciso qnr. ree.eb'L o c~rimbo do governo a de-

claraçii.o . · 
Sr. presidente, as :·ntigas distincções de partidos 

tendow de d1a eru di<> a se a;iagarem. E' urn m'>vi
mento de opi -i'4v, que come,;ou em 18q(), e que pro
gride a de>tieito da. v.,ntade de t odos nós, de todos os 
homens polit1cos. 

Não ••• p ir que m~aeira o nobre minietro realizará 
est-. rcstnu ·açâ•> dos h ços dos part.idlls em que ouvi 
tallar o Sr 11resUeat; do conselho, que aliás nune.a 
quiz tic• t P"t muito tempo sujeito ªº' DJesmos l ;.ços. 

Sr. pr<si.!entt, <! iante da mania de réfvrms.s do 
actual ministerio, nom o pobre e inoffensivo dia 7 
de Setembro ruibou i;;aarida. E ' inacre-.litavel que o 
nobre m1n1stru ju1g ; see indispensavel supprimir até 
a el<ityãu muai,ip~1, que se fazia no dia 7 de Se
tembro 1 O nobre ;;.i u1stro demittio de si o direito 
cie conh•eer d~s eluições muoicipses ; louvo-o por 
isso .. Tirvu de si uma responsabilidade, tanto mais 
rtz~da 'l'lttOto é C•• t<> C{Ue não recebi .. O governo as 
info,moyões preoi.as para resolve• com justiça. En
tregou '' P,notlH~uo•ut'J da vali !a.de ou nullid.ade da 
e leição xnuo1cipal a •.1 poder judici:uio ; !ou vo-o por 
isso, m "s porr1<te tr n-~ferio a eleição do dia 7 de Se
t-.mbro ~ 

Emquo.nto oa pre,identes de províncias conhecião 
del111s e por BU'< vez .1 _governo, eUas se f•z1ão a 7 
de Setembro, e sem inconveniente ; porque esta oge
riz« ª" dia 7 de Setembro~ 

Oa juiz0ti de 1iéeito e a relação do districto estão 
hoje mais proxixnos da sede da eloição municipal. 

O SR. MINISTRO Do lMPEmo :-Já expli'luei, e o 
Sr. Ignacio Martius aceitou a explicação. 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Os juízes de direito estilo 
hoje mais pert~ da séde da elei9ão, do que as autori
dades que julgavão dellas. 

O SR. M1N1STRO DO lMPERIO :-E' para evitar 'lUC 
muitas camaras deixem _de ser empossada11 no dia pro
prio, é para dar maior prazo. 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Isto s6 se dava, esta 
demora só tinha lugar, porque os papeis vinhão dor
mir eternamente na secretaria do imperio e no conse
lho de estado. 

O SR. M1NISTR0 Do lMPERto:-Annullada uma eleiçifo, 
que prazo fica p~ra fazer outra ~ 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Os juizes são obrigados 
a decidir dentro de 'luinze día.s. 

O Sa. MINISTRO DO lMPERIO dá um aparte. 
O SR. MARTINHO OAmPos : - )l:stão no projecto as 

providencias ; esto11 defondendo o seu proj~cto. 
E' uma. oger1za q11e o 7 de Setembro merece de 

S. Ex., muito contraria aos sentimentos que este dia 
desperta em todos os Brazileiros ; e eu, Sr. presidente, 
não vejo maneira mai• solemne de commemorar o 7 de 
Setembro do que chamar a porulação a exercer um 
acto de soberania. 

Chamo a attenção do nobre ministro para o § 26. 
Não póde ser inten91ío de S. Ex. autorizar o que 

aqui está escripto. « Só p6dem aer j11izes de p& z de 
uma parocbia ou de um dístricto, se a parochia tiver 
mais de um, os cidadãos 'lue, além dos re'luiaitos de 
eleitor, residirem na mesma parochia por mais de do11s 
anoos. » E quando a freguezi• tem mais de um dis
tricto, porque o jniz de paz é de districto e l)âo de 
parochia, por este artig' póde ser eleito sujeito que 
não resida no districto; que alli não tenha a residenoia 
exi~ih ~ Esta faculdade repugna com a natnreza desta 
justiça local; é uma redacç1ío viciosa, que presta-se a 
um equivoco. 
· Sr. presidente, re1ta-me fazer a.lgamas consideraçõea 

1ob' e s. eleição de provincic111 e a 1ot~çii-o in~om
pleta. 

Qu&.oto à votação illcompleta. a t"refa não é diffi
cil. E 1t.r' ag mani:;s de g1st.ar dinbei;-.·., de que o go~ 
verno •e achou por muito tempo poss11ido, figura a de 
m andar escrever, imprimir e pnbli~a! theses e pqm
pbletM . 

O l' -b•7· ruini•tr-1 do imperio e e~us ant .. :cea•ores fi
zer.io ru 111t,lJ 1n~l ·-~ru waacL.r t;U blicar thc.ses ª" brE- rr.
present~ção d·1 minorias. 

E11 ·tenbo ""' folhe>: .. , que f ,, j di11tribuiJo aQ•lÍ na. ca-
mara ~ pubhcado no lJiario Oflic•al. .. · 

O SR MINISTRO DO IMPERIO : - Em qn~ 'nno ~ 
O fR MARTINHO C.u:1•os: - Elll 1871. 
O f'a M1NISTRO DO l~IPERIO · - E' m~n. 
O Sa. MARTINHO Ü•Ml'OS : - E' set. ; í>eru. V. Ex. 

em seu diLC1HBO sobre a~ crit:ee d.-, 1Lmi3t :rii lisi!e 
que func1~ion(-lo_ pP rft>itF<rr ente bem ~·>r.-t op; im•:.s re i 11l
tadcs , a;, fog! a1.crr11, o voto incomplet >, u11 ruprtsen
tação tl os miooria11. 

Ü f'n. l\f(~IS"fRO DO l:KPEIUO : - ~ão cti••P a,Sl:t' ; e 
o contrario. 

O Sr. M"RTl'IHO CAMPOS : - E:;t~ & '.;lÜ r, di cr.rso 
de V ~;x. _D,._ N''9'Ío Digo &o n-hre miai•t•o q"e o 
contraii•J er.• a o.~inlã.J qu-:\ prevai eci& na lugl.1.terrD,. 

Rec .. 1·dar~i :\ S. Ex q11f. o enüa1:ute Bi"i~th, 
q 1: e E ~~ ::'1 1· .:íu~11te •~ ão s~r.i um ~1ri::;tncr:::,t1J. cr.i. ... i,~~- a·J., 
inlmip.:'11 ~to pc;vi.léo e!:-it.ora ! ; !~ · ii!; th 1r11p.1g'.'J.0u a 
adopç~ o d rate ptin·.:iµio com t,..da a energia H, 1lfp S.1"

gumerit~i:; i ·r~·fLt t. \ei;;; Uú p~rhmentL~. 
Mas, c:mfiUJ, Bri~tti é um tr1buoo, é w ~ a•JT;r,ri

d • de uo Bn.z:I, 8ob:du:lo ~,;.n o n r,bre n · iní s~-r .: do 
impenr1 e pa <a qa~~in d.(lmioa n Rr&zil. Auto:ri 1la 1.e, 
potél4 , que nii.o pód., ser suspeita é a•1uella. qu; eu 
invoquei. 

O Sn.. !'1l 1N1s•nto no lMPBllIO dá uu1 f-:,artt>. 
O 5n. MARTlNIIO CurP•S: - bu invocv coillv vpiiüão 

mris uma coni.radicção ·fo nobre ministro nesta qiustão 
de reforma e lei torai. 

" Funcciona muito bem, disse o nobre ministro, 
d~u muito bons resultados o voto incompl•.to na In
gbte.rra •, leio eu, entretnnto, a'lui nest~ folhet<'. 

" Hit dous &nnos funcnionB o voto incomplet1 na 
I•iglaterra ; mas que resulta.do produzia elle nas elei
ções ultimas ~ jnstamente as siDg11la.reíl injustiyas 
qu~ a,oabamos de enumerar, as ma.is nu1nero13as. ,, 

Sr. presidente, essas injL1stiç~s erão dizer-se que era 
um:i. b urla o voto incompleto, que elle não assegurava 
a eleição das min0riaa. E demonstrou-se até com al
garismos que o voto incompleto não rec,Jiznva o fim 
qne se teve em vista. 

O nobre ministro partio de um presupposto falso, 
reconhecidamente bypotbetico e gracioso, q;ial o d·• 
existenma de maiorias e minorias fixas .•.. _ .... _ ... 
quando V. Ex. sabe 'lue isto não é a verdade, e é 
facto que não se dá em cdlegio elritoral algum, por
que ern toda a parte ha homens que por indo]e , indif
ferentes ou de•contentes 0u excentricos, não se arre
gimentá-) facilmente, ás cégas, em partido algum. 

Ors, into altera inteira e profundamente os termos 
da quest~o, sobre a idéa de eleição de minoriss. 

" Em Birmingham, accre:icenta o nobre ministro, 
com" traductor e dono elas theses, o partido liberal 
import• nte Df\ cidade, nã~ pôde lograr uma só c»dei
ra, parque a sua força. foi quebrar-se na disciplina da 
maioria. Em Londres o mais popular, o mais estima
do dos can<lirlatos whigs, o.Barão de Rotbschild, ficou 
na raa, por'lue confiando na popularidade do chefe, 
cuidárão os liberr.es dever concentrar os seus esforços 
na eleição mais davidosa dos outros seus caniidatos. 
Apezar deste erro de ta~tica, a mmoria venceu o mais 
importcnte, ornai: tJ'l· · o'rue,··1eot. ~ 1lh1ja~o i' ,,. deputa
do!i da maioria. ~á.1,; -11r;r,.- .i:; fll'!'~ s~ ·; ·ão i: Jli .!irl re
cusar. » 

(( Em theoria, 0 a1:ie-u t:O a~h'tr'r ~s fi1a~;-'1.nas do 
voto incompleto •Ó 7<·lo fa to ·le q · 1~ l'·<Í"'"g·'·º e de
terminão á priori e absolntamente o quinhão aa mino
ria, elemento essencialmente variavel; na pratica, 
cabem no absurdo, e no injusto porque ora frustrão a 
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minoria de toda a participaçio na. eleição, ora fazem 
com que ella usurpe o lugar da maioria. » 

E1~. aqui os resultado• pro1per.01 e felizes a que 
a!ludio o nobre miui•tro. 
·birei agora que S. Ex. foi muito 1evero comsigo 

mewio aut<>ri•ando e•ta impreHão e publicação de 
these1. 

Se as phra••• foasem minhas, talvez S Ex. 1e quei
xasae dell51 ; mu são de S. E". : foi S. Ex. que ae 
arvuruu em tribunal de censura p•ra mandar ce>rrer 
i11to. 

O 8a GuaMio Loao :-Não apJiado : o nobre mi
nistro está siud.a· hoje com suas opiuiõe1 

O S11.. MAB.TJNBO CA1!1Pos :- Isto não é quanto á 
eleição indirecta ; é quanto ao voto incompleto, quanto 
ao soffrag10 •le doos gráos, dizem as tile•e• do nobre 
ministro aé a peloiica, (ri•adas) note a p•ilotna 8. Ex,, 
JJOrqoe e sua .. • qu•mto ao •11ffragio de dous gráos é 
a pefotica com que se quer bif'ar o suffrqgio. " ( ~i-
1ada8.) 

E' ioto o que eu dbse aqui na 2• discussão deste 
projecto, apoiando-me n>< auturiaarle de Guiwt, cujas 
pafavras não. relerei "gon, p'-ra não fatigar a attenção 
<la canrnra (Nãu apoiados.) 

O Sa. PaESIDENTE :-laformo no nobre deputado que 
está dc•,d,, a hora de 1rnsa'<r á 'l• ,iarte d~ or:iem do dia. 

O Sa. MuTINHo C•111•os :-Y. Ex. dir•me-ha 1e 
sou 0briga1.o a interromper o m<'U d1Bciirso. 

O Sa. PaElllDEl'!'fE :-Não, senhor : o regimento per
mitto qae o nobre deputafo full• aiucla um quarto de 
hora. 

O ~'n Mu.TrNno CA11Po& :-Bem: depoi11 me sujeitarei 
ao íjUe •ucc.,der. 
Tem-s~ clam,.do muito contra o modo por que 1e 

pru~ed~ il. eleição ... 

O SR. Gus»lo Loao d~ um apa1te, 

O Sa. M.a-r1N110 CAMPOS: - Y. Ex. se er.gana; 
sob•e V. ~'x. e o nobre mic:i•tro do imDerio tenho 
UILR vantttgem UlllC;<-, e é que tenho BHic; sempre re
belde, ai<;d~ uáo foi mirii<tro, n•m o teuno procurado 
ser; aindli. não rue resolvi a ei;te sacrifi.~10 ~ie cpi
niõi:~s. como o nobre 1.t1inifit,rn d·· impE:rio ; ai~1da tenh'l 
uma t·tl ein qn'-11_ dt.ivez e iadt"pendP-ncia; niio cahi 
ftiada nf'f<te eét<:1do .le ~erdciP,o en1 qt1.P. tenho visto 
rninistrr:8 cahiu-m V. Ex 1 portant~:, não me. apa .. 

n.hsrá. fttcil111P.nte em in~oherenda em m~!+eria de dolJ.
t"('inas e üpinJõe&. 

A respeito úe e!eiçf.o iodirecta V. Ex., não ~panha 
vpinião minha que uiio seja esta : esc. upulos de in
ccnstitac'.cuali·bde Já o confessei iqui ... 

O 811.. G1m1i.o Lo110 : - E muito ruais Jo que isto, 
como hei de mostror a V. Ex. 

O Sa. Mur1"110 Cu1Pos: - Ou9e.-me V. Ex. Es
crupulos d~ mcomtitucionalidade, fui o primeiro a 
iecordar. esta npinião aqui da tribun 'l, e •m segundo 
lugar : pagar o justo pelo peocador não me parecia 
n.em justo nem rnevitavel. 

Os trros, os vicies eleit.or•es não são de ninguem 
da população, nem de pobres nem de ricos, si.o do 
nobre ministro do imperio e de seus antecessore11, são 
d.a.corô• por. culpa do ministerio, que a compromette. 
E~ses. vícios sã0, do governo, ~êm. de cima: de cima. 
por Ca\lsa d,os ministro•, e dos .ministros não sei por 
e.ª. n. •a de qqem, J'º .. rque elle.s, co1tacios, bem se vê que 
não ião livres. ( llilfU'idade ) Eu mesmo fico attomto 
'I· perpl~xo, por'lue, nem s.eí a qu~m deva attrib11ir. o 
mal. O que s11ccederia. com a eleição. directa era pagar 
o. justo pelo peccador, me pareceu. asaim. e foi o qµe, 
disse; alé!IJ disto nada. mais ae. excavará.. 

Sr. presid_ente, vou repetir alguma~. paW.vra.s d,o se., 
nador Yergueiro. Dizia elle, com aquella eioqueacia; 
irresistivel da sinceridade e a grande. autoridade de 
um• opinião sempre cohernnte, que o torní'ío um doa, 
maiores vultos .da nossa hiiltoria parlamentar : 

« Q11eixão-se mui~ de nossa legislaç~. Sem du
vida que ba mui~a abusos que nece.s11itjio,de. remedio;. 
ma.a. temos. feit,o. tantas reformai, é. não conse~uímoa 
a.inila. melhslr~m11nto algum. V alili. a pena1 continuava, 

elle, enu.iar· a execução das leis, porque reconheça. 
que se ellas t6m grandes inconvenientes na pratica; é 
porque nunca farão observada.a, e visto que das re
formas não tem se tirado resultado, vale a pena en
saiar a execução daa leis. • Foi pouco mais on menolJ 
o que pem1ei e di•se .. 

O nobre deputado, creio que em relaçiío á legis
lação el•itoral não negará que nlia a pena ensaiar 11· 
sua execução, mesmo bojo. 

O nobre deputado ha de ter-me visto, desde o prin
cipio d .. discussão deote projecto, dizer que melhor· do 
que istc> que se quer fazer, temos na legislação actual. 
Oa Ticio• e abusos de que se accusa a eleição são 
commettidos com infracção clamorosa da legislação· 
actual. Fóra disto o nobre deputado não poderá ter-· 
me encontrado ; ensaiemos, portanto, a execução das 
leis eleitoraes, e vej,•m~s que resultado dão; era o 
pensamento qae tiuhBmos, e desde a 1• discassiio deste 
prc·jecto di•se haver abandonado, e ae razões por que 
aba01ô.onámos. 

Sr. presidente, entrei velho para o 1iarlament?, mas 
tenho sempre acompanhado c,.m verdadeiro interesse 
a marcha dos n•gocics políticos du meu paiz. Não 
vim, portanto, fuz•,r aqui opinião politica, segund > as 
conveniencias pol1tic11s de rnornento. Fiz a minha edu
cação em tempos antigos: o que não aei e não 
co::nprehendo é qne se mude e para peior, sem moti
var a mudrrnça; us que têrn uwa opinião cada dia, 
não sti corno pódem dizer certas cc·u~as ..• 

O SR. Gu!Mlo Louo: --Creio que Y. Ex. não se re
fere a mim. 

O Sa. MAaTINIO CAMPOS :-Não accuso a ninguem, 
nem no que dis•e havia in lirect" a pess0a alguma. 
M•s dí'i.o apartes, tenhão paciencia, bão de ouvir, 
se não para si, para oti srua niinist:os 1 aos quaes se 
responde hoje com o que disseriíu hon;;em. 

Sr. presidente, fiz a minha fducação pulitica 
Mm Ullia geraç~u que teve o máo g;octu de ter prerli
lecção pelos principio! liberHel na épc ca dos Evaristos, 
Yergueircs, V1. sconcellos, etc. 

O Sn. GusMlo Lono dá um aparte. 
O SR. MARTINHO CAMPOS ;-V. Ex. está enganado; 

V. Ex. não eucc.ntnuà xcferencia mÍ·.1ha ne.-e anuo, 
lleru metunu do~ n1eu81 c~.>H.phnhdros, ~ue uão fôs8e itu
pug,naçi'<o >.1. uma rtforrna eleit ral, que alio\s e; a menos 
Cil•.sada do qus a d.o nobre mirn1-1t•o do iiu1w1io; 
Y. Ex. uão acha na ref,iro;c, do mioiaterio de 1860 
cousa que se pareça cotil o augmento da d ·pU:t•ção 
do Pará, com a coµvereão recente e estrondosa. do 
nobre ministr<.1 do imperío, da eleição de distríctos para 
a el.,ição de provinci~s. 

o sB.. Gu1mio LOll\) dá outw aparte. 
O S11.; MARTINHO ,C~rnPos :-Os discursos e as de(l]a

raçõea do mobre ministro do imper;o ái p nsão commen,,. 
tarios; nó.o •e sabe o que mais sumir.ar, se o vão 
e futil accordo, se o~ despeitos puderosos que matiío 
este ministeri0 , ou se o de.azo e mcri vel inconvenien
cia de quanto se tez E) se veio Mui dizer. 

O SR. MINISTRO ~o lMPERIO :-E11 dtsejaria qu.e o 
orador dissesse o q11e ha de máo na prvposição ,qua 
emitti. 

O Sa. MAB.TI!ll!O C~MPos: - V. Ex. exp4Z;~tii0 fJoa11-. 
c•mente asna questã.p ministerial, que meespant1<,qJle, 
procure provocar juizp. sobre tão triste episodio minis
terial. Se Y. Ex tiv~sse ernnlos ou invejosa& do brilho 
de sua posição, esses de vião e•tar cheios' de regosijo ; 
eu ,não estou nem na 1 • nem n.a., 2• classe, e, pois, nã() 
ten[\p empenh<> algum em mo&tr,ar os progr~sos d• 
V. Ex. O diacurso. q~1e Y. Ex. pro ferio eu o. tenho i!n,. 
pres.so aqui na Naf<iio,, que. não, .é suspeita. 

V. Ex •. entendia· qq.e· era melhor a eleição pol' di.r
trilltos,, e ai[\da pen•!\' do, meamo mod,0, e da ·•ua, d.,. 
claraçiío se vê, que a sua convicção é, agora, :verdadeira.· 
pa,i;s:.iici ,; .11, um. h0mem de Estado· gra.ve .e circumspeoto 
deu sua., .demia,sàq p~a. .não au.bacr.11ver a eesa; i110011 .. 
veniente. retractação de voto e alteração do, 1,eu1 prp~ 
j•cto.; ma&r convencêr.ão-no de. que. iaJ;o-.em nada.,.pn..; 
j11dicava nem á poli,,ica, nem ao caraCtl\I" de, S. Ex,; 
S •. ,Ex, abaixa a cabeça, aceita a·W.içio q'lle repu~ a. 
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peior. e '!."" •tl!t<n~, q;>e ha .!e &er reformad!" depo~a 
hpnme11eexeeuçao. ;;,. l!J;. esti em Ull!t. ponçio bn
lhaiiu. porque ê d<> •n gosto: q_11em não parece citar 
tão feliz not~ po1içio é a. m&ion&, que votou am um 
&euti1o, e que S. Ex. upu& que vot.,.á "g'ra ~ 
eentido coDturio. Aosi'll S Ei<. falb de UI%>.• u.un•U'& 
in.qa111lificavel au •eudev~r pi.ri\ cor;n ,oµarb:me~W, 1ue 
o 17;1e~ota: !'1lr..rifica f"tn.lm~te. o cudito da ml\iO:ria . 

O Sn M1NJ8TkO ;:n htP.EKlO dá urn a.p~rte. 

O Sa. Man'""º C.o.:.Poe :- Perdão, V. Ex. sabe 
que somos. advenarioo. da maioria e que, porte.1lto, o 
desce.edito desta maioria. é pars nós lib~rae.1 uma van
tagem com.o twmbem é para oe d;5.sideotes. 

O Sn. Mt1<10Tao 1>0 bl'"Ulo d:l. out.co •par~. 
O Sa . MA&TL•110 C.lllP•• :- Não ttnbo ]obrigado 

01 f~vciree d& màiorj a. e::n s.uumpto algum os tea.ho 
p·oeura:\o . .Adveu•rio politico e radie•!, procedo sem
pre ILâo 66 com a rri 'i1 r f r,n1nci.a. eomo com a. maior 
ene.rgia. (Apoiado.< da oppo•içâo.) N•nhnm do• """' 
m~tnbrpa pó:!e dÜ: @. r qu .., h~jQ. a.~t t'1He 1.1 rio moía :>tai~uo • . 
6.qne .. e deciriido do 'i•e eu º" oppo•!ÇÜO 'lue la.ço 11!'~ 
miiúottrio. ( Apoiado• ) ·• 

O· Sn. Gus:iüo T.onõ :-'!3W & 'Vf:rdade. 
O Sa: ~IAMTt>e> C.u<POI : - Portanto, qtu1 cõ~ 

po&t.o ett qu.t:r~ r f .. z.~;- ~ tu::;i'-·rla ~ E o.ta cheia. de cr~.-i;to 
e consideri'\·ll.c;. , como ero. deyer d.o oÕbre miui-atro 
mBntê·ltt., pe>di' &ervir pe.ra alguma cousa, p,odia Bervir 
m~""mo muito p ata S. Ex.,pa.ra mim ?1.io. Como h ornem 
de partido, ea. ~esejava qa.e a m aioria 1ic~ue como 
eohva. S Ex. tem o triote 1eetioo de terminn uma le
gi&l&.tura, o"Odt eru:~oottou uma maiori& como g o'ferao 
algum telll •ocontrad<', a.niqoilM1do moralmente essa 
maioria. (Niio ap-0ia.dos e reClQm•?'íea.) 

Sr. pte •id 4! cte. o nob~ roiDiii tro uio vio que forão 
co~ttlheiros iaficis, conselheiro• :nüo d~s~nteressado1 
01 ,tau chefes a qtt•tn alh1tio, qu;, o ind..Zirio· a aa· 
crific"r a. po11çio brilb~11t~ •Ul qlle ·•• tinha collr.cado : 
niio .forão.cbefo1, ~ mt nos boa• amigo•: farão oujeitol 
qna entennem q11• S. Ex. não #. p•r:> ellea h.omein de 
importancia; rMnzirão : no ao papel de um in•tru)D•I\t<I, 
um& utilidade no momento. {Não apaiwki• a r~cla--
1714$Õe1.) . . 

O Sa. Mn<11uo 1>0 1 .. 11B10:-Niio ha niogoern ne•~ 
mu,od~ que me t.ça. ioot.romento. (.Apoiados .) · 

Q S11 Munam> ~A.llll'O• :-.&. pr.sição em ql>,•.S· Ex. 
se aollocll~a """n•úll ao principio e~ d!gne. de •11"' pee
aoa. fll; d,o e~u·~_-ío <='!'~go ~o.& oc~11p.a uo P.a.i_z, .ª de .J:&.oje 
não é p- r> mim nem .P•~ quem qncr que &e)a ob1'~ 
d.e _elo~ . 1, ('.0h1t1 vi-.iv•lmeDto 1.a.t\1.fação me~oa que • 
niagaeài cau:aa u G uobre m.\ni•tro. ' 

O Sa. Mt1tunp "º Tn1111Io :- Te.oho 00l\Ki11ooia a. 
que.pi;oco . .iu ~•m nõ.o teino o juuo de ~ggQe!ll, 

O Sll. ti1 .. u1•110 C.1.1001 : - Y. Ex. di11e o C10ntra.
rio no seu niacurao 

O S• Mm11no ll>O l••ulO: - Para e meu p;oqe. 
i!.ime11to guiei 111e polo couHlho d& 111aiona:. · 

O Sll D!OllO V•-e&J.I.01.:-Da amigoaparti~l~, 
Q.S&.· M.~TaO DO lMPl:UO; - Üthootão '1-.Í ~ 

d~. J7>NMl!Wf· • 
O· Sa. f>to•o V .1.1co~CELL01 : - D& !i{;nu não eat•ve 

nenhun:i, 

·º·si\· MA.!l'rn<:lll>. CU<l'ils : :- Sr ... ~.i~•?te. o Jl.Opr.e. 
m111~~P~tperi:i.itt .. _ qa• •be. .cljgs, <.1'11• .. niio.é ,opnv~tl\e#.• 
por c.oit!'A'. e~\\""" t~ º·'""'·'' e;Çmo. f~ _irre~e~ti~a.; .. 
rna:11te. 110 .••li íl,~eC14rap. S E~, do:.olafl>ll q\1~• Pº4'11'~ 
lhe S;não .... oro iDt~reJ,.e e P.•rig.o• W...si~!>o!IÇã.o. ;, por 
que; l~ I:l•·~!rArão <iU• o i11t.eru~e. d:O ·"" .11~rli4o qi-. 
gi~ -•~&. al~~•ic;íio . no projecto, a~•i,ou U!lfo ~i,w~-

Qu,, S .. &><,, 'lQ!J'O.~W> dee•t•Ao.. ~, ag....i.o . de. 
UID·P!\a.< ~ijti,QP, •anil! e ,u~. á..W!\IL ~a &!ta.ad.
IDiDJOtração dt. no~.1.ol).qgtdo.t., Jlio. cn.rµ .......-0 ~ .. 
i11~• p11q!i.{:Q•. ~ .~.oan.i<> wn. do .. .or p.VAno:::> 
o MJl.~i<lo, . ê -fi<!.ii~ á.f,•- Qp\il.i~•. """'~- . 
OaljlilJD)O dnjÍ 4;J<- pW,~l§~•·f"" · i.il• ~r~, 
o ~;~CQl>a ; o iatl.O ·nl>b~~ - l'tovq,a AM. 
P~™'• '1%~1,aiff>·~t,i.qJb.e. jl.ff~Mo. é,qi:e 

TOMO ll 

o iotensae do partiao ê o nnico qn• p~domiu& º°" 
Bra::il p•ra os c;oriphêoo dee_!;a Jitu\'Çio· 

Mao, Sr. J:lre11dento, e•te d•seaibu~o p&rs d~-!<> 
no parlamento é modenio ; Dão ha Cllll 9<I p~ ci-.ili
'~º do mnn<io em q~e um rniuiotro d•. ~•tad.o olli~ . 
dl..UZ' q'De. tT ... tot.1. doa latert&'lU do teu .ea.rtiiio ; é ._ 
governo do Brezil o crnic·), 11t1ta. ép?Ci. d.e d.tcadftll..,. · 
eia, nuuca ou..,i seni.1> S. Ex.. tt.gvra, t: -poucó nL .... ,_. 
~bco:i nas ~ogti~tiaa ~~ qu.éd~, o Sr. ~lrAo . de CQ-
t eg1;ie. 

O S11- P1umb2srE : - Devo dizer ao uobre deputadc> 
que íá termino;i o tempo <ia primeira p~rte d.a ordem 
do dia, ha um qc.arto de hora; · 

o s •. lliBT<SHO e .. ~:-V. Ex- dirão que devo 
fazer e eu ob.edeço, porqt1.e "~º conheço lllail o qne ~ 
regimento, desde que clle é .o Sr. wi.üatro do imperlo. 

(Ha ·ooriOlt apQrUa.) 
Pedir Í">'ores, cão, n>io quero pedir, porqne '2íio h& 

o~CB&,i~o ~.m q'!'J.e sa l-'OU.'.Jem anintea Ao11 roembrO~ a..• 
oppoeiçi<>. (Apoia.do$ e· tl<io apoiad.o1 ) Peu--lae di
zA-lo, mas e o que tenbo solfrido. . 

O S1.. Mr.<rnno no Imu10 : - Pód& p~d.ir proroga-
ção. da.. hoza. 

O S.. M .. un<no CAllPOI : - Se V. Ex. n1ic !01114 
mioi1tr'.l, eU pE:diri1111 es11e favor ã camars ; · m.as. coroê> 
V. 8~. é o grlfo-me~tre da Oídcm (f'isadd.T) , n ão q"~"° 
nada ab•oln~•~ente, '!\ler~ só o qu e o Sr. pte•ide1:1.te 
maodar. e o nobre roini•tro do in>p<rio e"' oua prop,rü. 
con~cie!lci". ha de v.u qne tenho uzií.o. · · 

O Sll. MuntTno DO h<P!lllO dá nm a;iArte. 

O. Sa. M.uiTIN!l'.O c;..,.,.os. : -,. O regilll~tQ 4 V. Ex. 

O Sa. M1,.1na.o llO liocato : - V. Ex. b ~ da notar 
que não ter:n. ra.2ã.o. ·· · 

o s.a. M.l"'fll'l!l<> c.ur;ro.o. : - Maa a.pel1,µ repeti~JÍ 
qne o que ••ti 1'n projecto, com o aulh•gl<> l\e d~•· 
gráoa, é ..ma pe/JJtica. ~ qµ~ "º' y~•cin l>if<V u 
~f[ragio tlaC'~ (r.uadoµ): <>OJlformc a pti.ra.oe e1p,i
ritJ1.jl~JI llJ!nii.o sia11da e grav.e qa• toai<> •tnjlN•~ a. 
'tml!' ~· tb•"• f"bllC!ld.&• pelo h91l":"d" i:iiui•tro. 

o Sa. Mnttsno DO r,...E~~., dá on~~ .. pa.r~e e.m .. ~
f6ten.oia a ter o oradN outr'ora Nptit..cio inoom;tttu-
cion&l " e\ei~ direota. · · · · · .. · 

O $&. ~gJ~ . 0"-!DllJl : ...., E;n eza pri<l<:ipalmente 
op_11011c10Jlia;ii.d,.qa.elle.coia\aM!ri·>, jií diuea -V.~ Di
ret. ID!lit,n~ .. •e; qote tivo.wa triateJJlaai' de...,pa~ 
boa p<ilitica tor coaio coaotituciooal tQdo qut.nto est&. 
••.-,rjpto 118 . c~n•p~ai• , p'2'w .ata mui& b,oje, o.a 
d.ig,> :. Y. li:L 'l!le ••~ prom pto .• .collaiduar aó ~
•t.i~el o p;o-1.aintllt</ <!""' file eleito polo . !'O"~-

(B11 ..ano. apa,rt.,.. ) 

~ 11>7~. j1;1go . qra °"9 ara. :llMj:i,q.Q •• , p~ra o pu
l~eJ\to .•• 

O ·Sa. Pa~tDi::.TK :-Lem):>ro do no-:o a -V. E;~, <!..".4"
ji tl,!<l!ioou t. hora. Não•• ~61e contl~l!-ª.~ n~~ta <!\~ 
euao&a aem • ot.açáo da caipar~. 

o s~, ]lk.11.Tt.••o e;...,._, :-:y-. E:s,. ~J; t,,-;or . .i .. p;~\r 
ao ~- m,i.~l'!'O d o iloJIPio 'iUO. ~ p>io p!\>.'19.\1~~· 
(Rüada.6) 1<:11 j~ .i.;_.~ . q~e qe aen;o .4§8.!• .qo.e V •. ~ 
j~ qHf ci•. devo 6~1':tal· 

o Sr.. ~ :-J.l. a; ... " que o ~~~ 
pres.creva. 

O Sa. M.l&T!!ll!P 9.l!!:~ :.,.,-V • . Ji:.;•_II}\IJlil.& .~tt'~ 
&eJ:!te, o.e.o~:~' P."!'l_O.• ~i !l_CI• aq~1 O!IO ~.r_~·~ 
aeo.~ P!'tª- º Sr: ~-D!!lcodo ~"''Perio 'll\lt .. <;111'!-º ·~~!;' 
ab•<JE-~'. é. c~""ho•o.!l\011~ <1'9ig~l e l!'!t(l.lá,). D\J, !J1?.I. 
ge~e)!Cl!l l!~~la,,1•e!'t.ar. 
V~ ... ,_;.M.W!I ~in..l m.ü~. 1-a t 
O S... llll'l<l!uo 110 l11PH.rn :-'l'och. a camu& ..Joa 

que não tjve parte 11í1io: · · · ·-. ' --- · -

e.o ~ '· ffl:cff!l.!lo Por" ~96 Srs. .~~:):; 
lWi, diKl!uão ~~~ lic..-&. 
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18 SES$AO J<::M 1 DE JU"NHO DE 187~ 

S!GID.'DA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

'PtXA.çlO DJ..I !'ORÇAI Dlt T 2 a.u. 

Eotra. em 42_& d.iaea.as!io a. propo•ta. do ~er execa
'tivo, convertida ec pr1..•jectu de lei. sob u . 3 ' , de l875, 
:fi>:oodo • • forças de Urr• para o anno fi11.anceiro do 
1&76 a 1877. 

O 8r. Cario• da Luz (Sl!l""o tü Gtten.
oâo) :- ~?'. r!'eeid•· ute, s "t"s ue en•·et$r &1 COoaidt'ra.
Ç~i qu.t vou fa.z-r âCf!TCB do 11rojecto de ti x~çi.•> da 
:orp 11i, qae ac"ba de .e~r vc·sto t J.IJ d1aça&ilão, com pre.· 
me da1r "ª t.a z~ a por que julguei c::onveaitnte: io1cre
nr-me contra. dle, não obgt , nte faur parte d& 
mai. ria , 

V. Ex e a c:unara u bt m que n os paizes . como o 
no&ao, n g1dr.a J.eh> &y .. te.rua repr~&ent .. i ivo , em qa e o 
povo. por i r.t t r u.i tdio d" 1eu& rep:-u1ent1ntt.• . fiaca.lita. 
1odo1 01 :i.etos d<l go'Ç'eJ'nrJ. s~ le "1bDta cun;taatewente 
DO parlo.o ento u ma. e ~p&ci~ da criu:níl :l 1"'.0Ctra. t 11do 
qu:2nto enreodie- e m 3,,. in1titoiçõe1 m1Jitare~ . D'ab.i 
Tel\:ilta. o fMCto, já f-Or rnirn ob1Sen•:;i.do ·ull.I i;r • nde na
ZIJcro de -v.-z .. 1, ne•ta ~tt.\la, qc"• p(·T m~J1 cx•iua. por 
mo.h dc6ci<:ctc qac &' ~u. a f .. rç.a pedida. pelo g1•Vf rno1 
não falta. (\Uttn aqui l!! ~ lev11nt-,: p:.va Cf"•DSidera· h ex. ... 
ceui va. e cm b ... r~· lis. Da bi prolo· i m ia tub.-m li prd.
?ca, que me WDho i:wpm;to àude loDgoa Q.noolil , de 
lll&erever~me cozu1taotem eote coat~ a .,ro..,c.sta ~o go
-ver• o, no 1otn1to de mv•tr:>.r que, longe de &tr uor
bitan~. elJa aio eet á u o ~t:.RO :'!e cccorrer á s neceui
dades do sen iço. 

D.&de qoe, como aca!>•i de diaer, nooca faltão 
vozt s par~ •~ opporem acs ).Jr ject.c11P> de11tv natureza ; 
d e.de que aio f'a ltit. q 'lt:m en~c.·ntre: em oo-la.tJ, a.e pro
po~tBe de .xtt çõr.s de forças o peoaamitut 11 occttlto de 
militariear o paiz, é just.1> q o< ur.o rn~m bro d.eeta. caia, 
.q_Qe n4!!:H a. repru el'lta 9 cla1n:: e milita.r, ovmo e.e("luteee 
ao on.dc;ir, prl">ctirc p ·:·T t ')doa ca meioa a o 1e 11 alc oA.uce 
.aimulinr Of\ e.ffl!it oe. de tli...-l inci•nve uiente prDpa~a.ada. 
Coulra a bl• .. doottin~ da 'llPP"•ta innt1lid•de du 
institu:çõ"• militare~ é jaui5.cavel que 1e a pr e&e nt.e 
uma ontra f'm 1e1:1tido diametralmeIJte opposto: achar 
aempte ioaufll:ieoto a f·>rc;a p edida, vara qut tl!l caio 
n enhum &e c t ao govenJO menos do qae ~nc carece. 
Eia, Sr. pre•1deote, a minha at t itude. aempr" que 
neota caia 1e diacut• qualquer lei do forçu, porq11• 
atou c'>cven c:ido 41a.e nâ-.> ha min\t1terfo alg ttm, en tre 
n6•, q 110 exij1' do par lamento maior !orç• do qoe & 
12ecel!j& u ia. ; o a r ez ão qae tll'nbo p.i.ra a11im pecsar é 
e&ta : quew procedeue de outro roodo r.rderia O ltU 
~mp~. porqne e Br..Ul nuu.ce. poder ter gt"ande 
exerc1t?. 

Já se v~, porta12to, qaal a posiçiio qae T OQ uaamir 
em pro1e119a âo p ro jecw que V. E:i:. acabe. d• põr ecn 
cliecuuio. Sei bcrn ~?Je em am palz a.lt'l eri e" no, comQ 
o llOtto, 11ão é das ma.ia agrndaveio a ~··~ão da.·iual
lee qne •• •pr~•ut;ão •m publico " "•1<1111oado idéa.a. 
qnus. •• 'lª' d a qttt a um tncmaato "\o"0\4 \er a honra. de 

. aprti&eotar i cam~ra. C:o a Su. deputad,., ; maa o cnm
p~raento d o d~ver, ao qual nunca .,oube e1quivar~me, 
• lllO me cbri;:a. Em byp< t~ae nec.hDJlla tr3b irei a 
mi.aba coEHCttnci a. por rt n•o .r_ de am& popula.rid ade, 
que nem scrcpn1 1er:l. verdadetra.. 
~ambtm nü.o ignnro, q::z.e no Gtc n to que corre, a 

rep11guaucla ia.o ser "Viço das annas se maaifeat.a. elJl 
~lto g7!w, entre nós. oomo em toda parte. 

E', pois, realmente chffic il, n.,ito, a Pceiçio d:l
queUet que. como •U se apn.19entiQ ne,1~ caso. com
b&trudo uma lei de força po~ •~ig<>a. T odwia, ao
b~ja·me c..>ra.g~m para a.sum i-la, porq11e ell1. me é 
cli~da excla11\'•0leote J.l'lo bem p~blico. 

Nao 4:'traobo, Sr pres1r.eute, • ri!pcgnaacia que de 
GrdtD.ar10 a ca.mara dos Sre~ deputado• mo&tra de 
-.otar pelos g,..ndea pedidos d e força. O exercito não 
póife ser f ..,rn:iad.o aecü.> de_ cidadioa ; port:..oto , desde 
qae D ~"'º repago1. o l!erVJÇO d.. armas, ó ex pü
ca...el 'i"' o repreeeot•nt.. da noção 1e deixe levar 
~zt eete preconceito de. seuB coustttaiatea . 

M&e tambeauctendo, :ir. pre•ileot.., 'ili• da parte 
daqu•lleo qae, C<>lllo nó• 011troa milit. na, co11heeein 
o 'JUaiilo valem u illatitoiçõea milítue1 de uai paiz, 

ha. o devr r indeclioa.vd de oppõr barreira a tsH ..,,._ 
peito .to b 1 oulidac!8 qne entre nó• 1e lovanta. cODtra. 
tado quanto dit •~•peito á orgt>oiuçiio d.a força 
pa.blie1<. 

O Sa. E1cu0ou.11: T .. lll'l_.T, -Apc.i&ao. 
O ~a. CuL01 .... Luz :-E·tabeled da1, poi1, .. taa 

ligtitâil co1.aiden~Ôl!B qne d ~finem com clarez.a. qnal o 
terrtno em qu e von marchar. pMl&O .:.. fa.~r brev6s 
?'eplal'l·& á pr<>po!lta do goveroo: • p•r• ttgtl i.r a 
ordem t1:tllc. 1:.to.h •r.;?cida, e~ cn .. çueí pe'o 5 ·z• do 
u.rt. 1• • .ia to é, pela djspo e.:ç.io qt1e e•t&beJeee o 
qiuin.um d.as pr0.9-88 de pret de ~ue o exercito deve. 
ltr ço(J)poato, qu~r tm drcumaiac i"a o..rd.iaar ia•, 
quu tm cu,~amr.t 11n c1s.a t.Xtru. 1rdi n a:.r1a s. 

E para q:ie V. Ex. e a cam.ra oio vejlio no meu 
prí,cedit06oto de hoje. s -enR.o inteira c c.bereuc ta de opi
Diõeo, começar•• lembra odo qae por ocru iâo de día
C?tl ir· i;e oa se~sã.o •'ie:> a nn_o• paH•do, a Jei que tem. de 
vig rar nn exerci•·.iu de 1875 a 1876, a qnal. dn me•mo 
modo q<te esta, e.stabeltet" ooun.ero de 16 (J()Q praças 
pe.ra ci ... cum~tli-D O:i•B ord1na:ri,a) me .,iTonuncie1·fleP.rca 
da. deficieucia da força. ped1dQ ptlo gover!lo, da. m esma 
niaaeir:o pnr qut ora. Cl faço. 

Jli. H vl: , po;s1 Sr. preeideutC, que n ão YClll fa.:cer 
agora aec i\o re pttir muito ;><-: a lto o qae ea d1sie o 
anuo pt; asado a eeo.ie lbncte rie11peito. 

Eu 6 z ver en t.ão q_ue, U1u ;e3o d o ee 110 qo• t ém dito 
em aeas rf:la tc:-rioa no corpo lfgi11la tivo c:i tlf .. r cnt n ci
d • diioa, qne t é111 ut.ado nlttm• meote à ieau. da repar
ti~o da ga.trra , e1te ·4omero é ~ertameote inf'ffiC8% 
por~ o aeniyu ordiiia rio,. oiio ª'teode por certo áa auaa 
11eceu ídadu; e, 1e j â. o a cuo P""•atlo coosiderei o 
numero de ! 6,000 praçu deficiente, com maioria de 
razio Ue vo b(lje como t.a.l repllt111-lo, por qnanto. de. 
então paria. cA. deu · se a refcrma da. guarda nacional, 
a. Ç.'!U.:.11 ltlbvlicd.a o a.e.rviyo desta gaarda. civica em. 
te.:mpo de paz, di ,o.io.uio p··-r certo .:·& r t <lUtllOB de qae 
o governo diapnnha i'a:-& atten.-ier ~B otc e&eiclade.a do 
1e?viço .;J.ars difl'ereutes p rovh;nu do I~perio . 

E, ?' i1, •~ b c je. tna.iti do que eoLiio, C.> governo tem 
nect:Sliida.de da. força. de liaha para auxili•t o ser viç.o 
policial d•o proviocia5, qlle , iofe!U11>eote, a \oda (JQD
ti.Quará a aer fttto em parte pelo exercito, pnr muito 
tempo, A força pedíd4 pela proposta que diocn,ilno• 
deveria aer super or ao namero de 16,000 praçao. 

A n •prito da for.,;a eatabel•ciia pua ae eoodiç11u 
ordiuariao, nack teobo que cli.er, taato maio ~nando 
para taea circumat .. nda., não 6. faei.l dden~iaar com 
e:tacti<11i.o o seu qunnt1'm. 

Pa1urei 'gora, Sr. pre•idente. a couiderar o art. 2•, 
<W:endo a :espt ito d•lle mu<to poucas paluna. 

N11te arti~o estabel•ce •e o premiu, que deve &ar 
a:,~nado "º" volo11torfo1 e eng•i•do1, q<>e 1e a preaen
Wem volao. tariaweute ao Serv iço do 4!!X4 "Ci t o. 

P on co f.!Odt"i õ.iz.u are.,,peito de•te&l'tigo, p rqa.&Dto' 
se a mtn.oria QH iii.o f.l.ba, o govePao rcatiaou um 
paqu• no &lljrm•otr.i 11eot .. grati&o.~llt1. 

P.la l•g11loçâo -.i_gente a. 0:"-1ificaçio dcs volun
brioo anpponbo que e de sooa . .. dc1 eng •jad.01 da 
400~ ; iato é , menoa 1008 ein qualquer d•l•aa do 'la.e 
o que. ora ee prop~e. Tud• via, ie pera)1ttirem a1 Clr .. 
ctu:D1t.at11eia• ee>-nom.icaa do p~iz, ra cio poria dtni
da em a.cooaelbar ao 11obre mioi•tro ele g aerra qae 
elevaue ai12d.. algoma COU• & maia ai tluaa ~ifru 
da olla pro ;>0ota. 

Uma v•z qne, ccoforme a ex perie11ci1. de loogo• 
aut1ofJ nos ttm mcistr.s.d.o, e limita1.issimo o namero de 
icdividuoe. que vo\n.ate.l"iaweote 1e apre1então a.o ser
viço d1& arma• ; deade ~ne a q<>antia. ao 300S para 
ttn1 • a de 4008 p&H. ou.troa , que te. ab.--11&. h . a:uiis de 
d..u • nuoe. poa<:o ou quu i aeahum reen\t.do tem j;pre
aentad.o, uii.1> seria de m ais C!a.e o a'Cgmei::.to ia"tr od. u.z.i~ 
do Dtltal duo gratifie&Çõe• ~ >lg um f.a!lto maior; 
tanto m aia qoaodo no prejecto se C6t&belece qae a 
qoe.nt ia ooai q11e o sorte•<io dove entrar para remir-
1e do &er9 io;<> milita? é de l:OOObOOO. 

O E otado nio p1He por ~no qoertr com eata qnan
tia c 111titllir nma nova !oote de re11cla ; pelo co11tr1.
rio, o fim da reminilo pecuniari&, ea\&bolocid& oe. lei 
novila,ma à.•> •eerutamento, é formar com o prodaeto 
clella •.a importaaeia dllll Dl<>lt.111 uma cai:ca, da cnjo1 
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fand~• d•vem sahir estas e outras identieu grs>iõ.ca
çõea. t>ortanto, ama. Vf:Z que "" msrca pa.rn a re:mueão 
do aorteado a qnantia de 1.oooa poder-••-hia tombem 
d.ar-aos~ ~ttja.«oi!i e "Voluct.a:ri(.11 uma gr~titicaçiio maior 
do qt1e "••tlpnlad& na pre•eote propoata, •em grande 
incr.nveniecte, a mtu ver. 

Lembro eia.te a.ugfrlento n&s me.nciona.d:i.s grati:fica.
ÇÕE.S, Sr. pre1idierne, pr>r'lue. J"eceio m_uit~ q_n= a refor
ma. por qu.e aêll bs. de pa•,1o1r A. nou::t lDSt1tt1.1yao do re
Cl"Ut.o.mccte>, ni.o dê, coa primeiros anaoe. d e au.a exe
cnçio o nttmero de recrutas de qae o e" t:':rcitCl co.reoc 

E' •<11bulo que, apex.ar do corpo legielath·o brazi.Leiro 
ter procur:a:lL, a.du~11r M~ riP":ons do.> •:Y"'t~ma da. cou
l!lcripçâo niilita.r~ tcdavia ainda 6cário n:~ prc'jecto_ ba. 
ponco convertldo em lei du paiz1 di!!pt.s1ções coot~e as 
quae& o povo do Bcadl te.rá de leva.nt.u imwensoa 
cl&mons .. 

E' a•oim que, uodo-se nbolido o cas•i11;0 corporal 
para o exercito. D.coa, entnta.llto, s'!lbsiatirid<J, f.e~undo 
diz um a. 5 art\goe da mes11.1a. 1e-i, pbril a !llU.rinha.; 
e. se e 'Ç'P.rclade q12e ao exereito compete forDecer á. 
ma1iDha o Dail.!el'o de. reem.tas de qne ells. precioa 
para. o teu •~rviço~ é elaro que, não !!::i.hen~o o .co~.
BCl'ipto, que tem de tiflt sorteado, ae terl d.e ae1 d11tr1-
buid.o pa.-a. o exercito ott para. a. armada. cJJe procu
rari esquivar·liiB ao CUI1àpri111entq da lei Asaim, poi1, 
é de crer que u cid&.dã.9 braz~h~iro ha d.ia coationar & 

ter a l'epuguanci.a que 1empre teve p·lo 1erviçe> mi ... 
litar; porqu•, em d•fioitiva. nP.o se póJe d·vr qae o 
caatigo c,.rporal ae ache. ioteirnmeate aboli:l.l entre 
nóa ; e. 21oubsiatind11 f'lle. Tece:io wuit~ de. pouca effi .... 
ce.cia da cooscr1pção militar no Bra.z.H; 

Eu de!ejava mesmo, ee iaso fosse posai \-d. q ua o 
m;.ni•terio da guerra se e.lliviaose do pcudo encargo 
eatabel@eid.õ na. !iei modf!:rna. do re:Cl"nta.tnt!lcto, qttal. 
aeja. o de fornecer l mr&rinba. o• neroh.• precisos : e. 
uma 'Vez que o no?re m1ni• tro se scha, lelizmente, 
proeente, aprnTeito o enet-je> para lewbr.a.r a. S. Ex. a 
conveniencia. d.e eo.teDder-t ~ e im iatn cull~ga da ma
rinha. a tal rupeito. A maria ha qu.e procure por outros 
me.ioa, como ptlos eDga.j"rncotou e Jgu.alweo~ daudo 
m•ior illcrement.o á iast.itni<;ão dos aprendizes i.llari
nheiroo, a gente de que e.arece ; ciut' arte conseglliri. 
ella diap•nsar de tal auxilio o min1ster10 da guerra, 
que por ce.il&a desta dispo~icio da nova lei do reeruta
meoto terá de lutar com · di!licaldade1, a men ver, 
iüminme.nte aeri"'_!I. 

Feita• t-staa li&tei·ras eon1H.eracõe1 relstivae á. pro
posta. co ictuito uoieo rt~ ael' @ee'a."Mcido ~mbre algnmas 
dn.vid.a.s qu.e a. 6':lt1 respeito eu tenho, por cujo motivo 
tambem ~ni forçado a in•cre•er-me contra o pre .. nte 
projecto de fixação de f rç• s, pa••arei a trater agora. 
d.e ontroe. B&!!i Urnp.toK coocernentes A n.pa.rtiçãa da. 
guett"ll. comPça.nd.>, Sr~ prenidente~ peio qne coo.atitna 
G v~rdadeiro obiecto qti.e me trotl.XC! A. tribtl.Da n~•ta. 
occatii.o. 

Roúro--me a~ que d1 .. e, •m t1ma du .. uõe1 paa
asdast nt1t.a. e1o1a1 quand.o •e du!lcati·\. a prepo1ts de 
fixaçio de força. a. mat, o nobre deputado pelo 
2• aiotricto da provincia. do Rio-Graode do Sul, q1;1e 
nolla towou parte. 

S. Ex., descrevendo com u cC>raa maia nl!'graa o es
ta.do d(I xioaao mateTial de ga·rra, quer n""ve.l, quer 
dt1 tona, diu• qae o Brozil ~ioba., par,. oppOr áa mag-
11iica1 arma• qn• poBBne a Repnblic~ .Argentma, o de
fcituoBo arDJameato Cornblaic, o qual, iuu é, o que fui 
encommellds.do por mim qnando e-tive. 1ltl. Europa. 
•m comco.iatâo do gov@:rno, poiBUe urn ineonvf":nient.e, 
qtt.l!I S. Ex. eonaidera graviastm">. 

E•te inconveoiente e, d.iue º" bre &p~todo a q1'e112 
me re'5ro, o prompto aqllecimeD.to do eu.Do ó.eatíla 
arma&, qttand.o fa.zem fogo com rapidez ; e A~rvto-l!le 
S. Ex.., para corroborar a •a.a. DHerção, do l't:•nltado 
de. uma e,_ periencia. .. que eUe d.ir; haver 1idQ feata, h& 
pouco tempo, na sna provincia, fl à qual não põrle as&l.8-
\ir, a.pei:ar dtt ccnvi.d.do, por motivos imprevieto9. 

Nesta •xperiencis., di•ae o 'C. bre ptenpiu ante a <;tUelll 
reapondo, "enti.coc-ae qae no 6.m de vinre e cicco til'Cl9,. 
Uà1>0 s•gnidameote com nma. deat- a arma•.o caoofico11 
de 'Lal mudo aqufl'cidot q_ut: o -a.titadt.r 'Diô & podia ma:i• 
maneja.r ; dabi tiro:i S. Ex. a conclo1io de qna & 

azm11 Combl.ain, da minha enooll?lnMida, é defeitno.a. 

E' nesoo terreno que vou fs~9? alr;mnaa con•idera
ções, em reepo•t• ao nobre depn.tado pelo 2° d•Stricw 
do Rio-Gr.it.ode do Sn11 a. qnf!m r"epe:i~o SI'! 1.e trataa•e 
de al~um assumpt.o de alta politiee, ou de hlgnma. 
quutio de dirr-:ito pnbli .;.o, temcr~riu e. oa.111do e.u aeria 
se pretendeu.e refntar a S. F:x.; ma•~ no cus11 vu
teate, corr'!'•me e; dewer de n:i.o deixar aem rêpliea o 
qn.e a.qn.i disat o mel! iPtHtr.111do colle~it. .. 

Não admira qne S. Ex, bbitu.do a ••tnao1 de 
ordem rruus el~v .. de., e que 1\lt&:m dirno ui.o fa. pro-
6.aeâv d~a ar~~u•1 nâ lileja. ~eliz nos aQ.&1 aprrei~et5e1. 
tra.tan1.o-11ori de qut!etõu ttio e11p1'ciae• e t·choieu, 
como é a da" l!I tl:ll .... de guerra.; e, poia, e de&cnlpavel 
que S. Ex. j ui g:inlsie. 15er uw gr.an 1e ic.convenieate 
aquilJo qu.i:, e. meu ver, pod{'r:. até. e.m d.ada bypo
the~e. conatituiJ" t1.ma va.nhg~m rel\l En V(•ll 01ostrar, 
aeBim o eiõpero~ o que vsle o prf:teo.~id.o a 1uecirnt:nto 
do cano d!UI novas cr.c::iaK, .!e: que oão tern-ae a.ia.da 
preo<cUp•d.o pa.iz • lg~m c~nhoeido, que eQ aaiba. ao 
m~DOS. 

Niio tJÓde ner co1:11id"'r::.d.o d.eleito de uma arma mo
de?"nfl1 011 de retro-carga, a pe 4u@na. t'llpidez do eeu. 
tiro, logo que ella. fltlinge a um cer-t~ limde; por c:cn-
1egui11te o f .. eto do promp'to aqueciraeotu do cauo, 
occ~donsdo pur am fogo aiu.1to pr<>kcgt.do, cbriga:c.do a. 
r..:.od"nr eeiea..~xCeJCtiivar»pitiez de t\l"'(r ddsD.o"V&G n.rmaa 
àe fogo, p<5d.c. aen·ir até de paradl':iro contra o &.ba10 
ae llill~ a~ sua.e wni~ 1mportantes vantageDB. A big
tol"is. nns diz me-smo1 com :relaçã1J ila ermba de carre
gamento pela cnbtra •. ,1;1e a gronde te.pi-lo% CO:D qn.e 
elb1 atir•o tem ae:vifo de obat,.Clllo á saa ad"pçiio_ 

Como V. Ex. e a cs.w ara. S•bem, bem como todos 
a.quelle• ~ue ee 1êrn occnpado destes 11•st:CDpto1, o 
m'4ie 1·n~ig.1 n.rmaaiento d·!tB. nn.turl!!!za. f i adoptad.C> 
pela Prnosia •Dte•· de 18~0. S6 foi em 1848 qae ella 
:fo.>i de,,.ér9'8 ex.peric:aeohdo. na. occa.aiio em que o go
"ero.o deE.tH u,. Q?.o teve df! inten•ir Da guerra civil, 
b.;;ast.a.d~ em Fcar:u;a. peloa republica.coe. de Puri= 11 

ilnmediata.mente. :re.percatid~ em diveraoa Est<td<J! da. 
Allem~nha. c.ea•,ral. Foi t:1esh occasiiu qt"\e a Prt111ia. 
teve, no ~rMJ-duca.do de B~dt-:11 1 de asar coatra Dl5 
ioeurgentee all•mãe• da. aua 1uma. de agt1lha. 

Reconheceu-se el:ltiio qo.e a rapidez do tiro, sem ser 
auxiliada por uma rig .. roaa. disciplina dos soldadoa, 
podia. ucee.sionar- um comm.mo inntil de muIJições, o 
qne é um mal enorme n::. gnerra; e tanto ir.to é aeaim 
qt:e, de 184S em d.iaate. decorrêtio mt1ito• •nco• •em 
que nação alga.ma. da. En1Ctpa ae anim use a imitar o 
1rrl'lcedirnento daqneHa p de:rasa. neçã.or introdn"?.i:c.d.o 
em ••n. exercito nm tal systema de armamento 
port.atil. 

llinda em 1853, épcca e!ll q11e to~as as na~Õ•s da 
Europa p•ocnràrilo, cada q11•! eom m•ior empeoho e 
ac: nforrne ó aeu grào de adiaDta~entCJ, aoerft'!içoar o 
armameo.t'l det q1l."- di&po.ahão, a França, :i. !o-glt.te~ e 
outru püteacio. ignalmeate df! primeira ordecci não se 
aniruãrio a adopto.r o G.rm,.meritn de J"etro-c:argg,, pre.fc
:riado antr:a diriKJt 1ua.1 Vt1ta.1 para o alcac~ e h pr->
cíaio do ii~o dJ\a arme.e de foJt<-1 do que aicg.ment&l' e••• 
rap;d,z. que 'h·1je qu~r-ae elev-tior a um l10...1te ea.perior 
a tod111io1t 111 coaTeni,ncia1 prtttica.• da e-aer.ra .. 

Na p;uorr!L da Crimé,., como V. E:i:. • a. ca:mara 
&abem, llíi.o "'ppare.:611 1;1ma oó ª'"'" do retro·c•~ga. 
Nenb.nill dos qt1atro e:i:etcitoe. o iogl<>, o fra.oce~, o 
piemoote:t 8 o ra.eao, qne toruárão pal"te af!l!llé aa:attu:..
nolento dr:a.ma en.r-0peat ae 1:1oim11u a. aaar de11a& 1.rma1; 
e. no eatretento. il iof ... utaria ftancu:a, armada cc:n. 
a carabina. ~ M.1.nlé e. commanria.de. por Bous.quet, tor
nou-se note. veL 

.A.ioda m•i• t.arde, ein 1862 ou 1863, na goiuro. eh~ 
ma.da dt1S Ducado., qttac.do a Praru~ia e:utroc. em. laU.. 
coro a Oin1t.marcaf d1fferente8 pokne.i.11.s militarca d& 
Eo.ropa.. como a Fn.tJ ça e a I oglaterra, por ex-em plo. 
ma11d~rão comwi111úe.& de offic111.ea :nQb.vei1 e11t11dar o 
arm8lllento da Pra .. ia., ao pr:Qprio tll.eatro da. ope-· 
ra.çõe•-

Es•aa comm.it1õt1 forão de ,P•re~r, em grral, qa• 
tau Br?Da8 tinhão o gr&udo 1ucoaveoiente, •léai da 
ontroe. do determinar""' um -~ w~ <le 
rRU»ÕfÕ~. pela e1co11in. rapíilez :!.e ••u tiro, qtU.ndo 
em prel(ad&• (>Or sold.aà.01 pouco inatruido1 e poa.Í:lo 
disciplinUoa-
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Porém 01 E1t&do1-Uniclo1 da America d.o Norte, 
':iJX>itaiídll o qiill-baviã ftitv aquella nação da E~a, 
~oi>~ .•~am·eut:o. de c.1lla_tra movei, <àpo_1a de 
~... ~lisappa?e~ ~ 1neanven1en!", q_t1e nej.le 1l os 
'.Pn111iA%101 c<>'lneçavao a notar, 11tb e, e. d1.!licaldade 
lfti lcn~io!l'àlllen~ . do ~speotiv_o app•!elho, por ca121e. 
do ré11dno qtt• d•""'""° depoll <lo t u o 01 cutnchco 
da papel. :A.ppàredrâo então em graudo cse11la ao 
armu qne atir&o com Cal-tl1cho1 metallicos. 

·só ~i depois <ia go.cna 11otte·amer.icat1.a, geralmente 
Conlaclà.a polo nome de g=ia da ••p<iro:fãa, qne u 
:1u•ç'5<l1 da Europa se cono;.ucêrio ào qae, mediante 
uma. rigoro1a di&ciplio& dadY. ás tropas, se pod.ia fa:z:er 
'UJIO da armll de retro-co.rga eom 'V&nlagtm. O exer
"êto da Piuuia, 11a mrmoraTel guerra <!e 1866, mcs
tron qu o rigor da fücipliua militar póde sor !evr.do 
so EODW do ·1oldado não fazer fogo, em cteo algwn, 
se11ao clej>oia .de receber ordem para iseo de seu 
litlperior. 

Ficou támliém aemonstraao por ella que a rr.pide:; 
elo tilo d.aa no~aa arma• tem um limite pratiJ:o, qa:e 
i:Jão péde ter ultrspat1•do per infantaria 11cchttma, por 
mtllior que uja; este li~ite. laD~a:ae em rsz5t:' de 
dHferentta ord•ns : m~tn1ca.1, be.ltet1coe. cconom1ca1, 
aõiniaiat, ntivo."• etc. A graadc qa.e.Uo, poie, 6 sa.b.::r 
qual o quantum a auign.ar a uee Jim.ite ?l& guerra ; 
e, portanto, fixado elle. eõ reat 11 aa.~r &e o armamento 
aaopt.ado póde OU Dão oapporta•IO stlll incon .. eniente 
..igum. 

Eia COllJO proceaeu & Prn .. ia po.ra se Cónvencu da 
praticnbilidaâe do aea moderoo armamento. 

Foi dapoi• qno a França, a Iagl•terra e olitrat naçi)ea 
da Europa~ observat1do o qné se poe.aava diaDte de 1t.o.1 
olhe-e, mo•t."áfio ma1i11 con6t-nça. ncs resu1t-a.d<i& de uma. 
Tigoro1a. Oi1ciplin1J, qoe. ~•t.a n•çôe& re.gohtrio imit.Hr 
q -procedimtnto d.a Pros&ia. ado!•t..Qdo as a.ovai arm!.e. 
N ucêriio então, como V. Ex. e todoo ce membrc• degta. 
camara. aevem saber. e.st,.1 dive1e.os llrm'ilme.ntoa: 0i 
arma co11hedda. geralmente pelo 11ome de CllaUl!f>Ot, 
qt1e tão grsode tam"' te'\'e no muDdo eurol'f'"· a anne. 
Snider, com a que l • log!attrra fez a 8'1e•r~ d~ A~ya
•inia e outra•. Só foi depois d• iotrodacvãu do •Y•
tema de annas ntro-eargu, em Fra1>ça, que t elas aa 
out ras neçõu da Enro.pa, mesmo aqa•llo.s que •ivem 
ligada& i Praesia. oomo a Baviera, a Sttonia, etc., 
1.o.márão o exped.ieote de imitllr aqueUa. nação. 

Pelo que 11. h1i. e1cti-pto eobre este -a&•mDpt.o, 't'~se. 
que niio h" am 116 official que tenha t.l'a.tado daa -ar
ma• de rettc-cPrgo. qoe 'Ilão eoneid-ert coroo um clie 1, .. ·a5 
l:Daiore1 i11.convecientee () exceaaivo g • eto de muni~ 
qne cllaa c0cco•io11âo, por canoa. oa !l"ande ropioit; 
com que fuem fogo. . 

Ea V< 11 ler algo.01 trechos da autores <le ditfuentes 
1:1.acionalidadea. lraace.:e•, btl'Cll!I, etc. 1 oa qu~e• con
iiimã o e&ta ruic-b1& aeaeveraç8o. 

Eu """"'çueí, Sr. preeideute, leuclo algan• trechaa 
ele ama importante obra, pnbl;cada altiniam•cte em 
França, em 6na do aono de 1873, por nir. offici~l de 
.U.:tantaria, que M diatinltllio na uhima ga•rra franeo
pniuiana Õe 1870 e 1871, o ten•ut.e c,.01101 col!lman
Cbnte do 3l• regia>eiito de faf•otui~ Sr. J. Ca,..dt
'Vielle, 11a qnol ae vê o segninte, a p•g. 396: 

• A pr<>digalidade 110 emp .. go du n.aniçõe• ae 
gn~rra t?-itz aempr~ CO'D1eq'u.euciaa aa maia fo11eata1; 
~tria. DJetmo ccoduzir a deaa&tree, ee eUa. iie njg .. 

Jlit11t.asse longe de !IDl grande depoaito de muoiç(lfs. 
• No dia s•guiule oo da batalh• de Gravel<,tt• (17 

cM .A.go•to), o .1.rcito francez víctorioso retrocedeu 
_ para M· ta, afia. ~e reno,.ar 1nas mnniçõea (!oi este, 

·~Jo m~no•, o motivo dado). em vez de tecome911r a 
lúta para aproveitu-ae do •a.cceeso da ve1pen. » 

O facco de qne nos dá noticia tio moderna e impor
'ta!lta 'Obra não é tio grave como outro•, qne aão 
oit.l!Olltraclo1 ora algnmu obra• mais ontig1,.; "• para 
iitole momeato nio ir muito Jo11gi1, -Iomhntti qu, ua 
611fl7& d• 1848. qu• ba p<-!ICO record .. ; , o elr.ei:ci~ 
'JIT•nlaDO aoftreu 'CIM l'tlwr;, no ducado ele :Badett, por 
.... •Ido fl>~ado • fuar ama corga àe bayo1>eh intêm-
pe1&t ..... e111t• l:1w aODn\ecimonto f<>i rel&W!o peloa 
,... ... 1Dlllt&N1 ftt.Daat1 claqu.\16 tci;>o. 

!'o4trlfl .iMa lu a ctpilllla de iun aui.or belp, que 

tamlaam fu obl""V'.a~ jad;<:ions 1obre a grul!e 
rapidez cuu q"" ·oe :.em -querido em;>regar "" l!"ft!ª 
aa nmas de .t'Kr<>Jtlírga. mu 11.io eo.conm> oe•IAI 
momento <:s •pont11lllentos •que eu Uni de !laM. <d• 
•uai obru 1obre 'flt1 Mm.a• d e fogo. 

R e6-ro-me a am trabalh<i do ea~itão Tacnl$, '!"º 
tem e1cripto, :=. Belgi.ea, core.a d.e um& a.ma. de 
abras reb.tivasneute " eol• asoampto. Elle dil, na 
obl'I\ qae cba:moo.-Conferencia1 sobre o tiro eproj~in 
Qi~er-101 1'elot"'°' ao "°"º arrnam.."nlo, quo & repid~::; 
do tiro e <JlllB qllalidllde 'J'l• na guen6 IÓ <:<m gnzx<ie 
eríterio pó de ser apro.-eitada; que uenb01m arma
mento. mais Co que o de retro-carga, c&.rt: ce 1er ·em-
pro gado eom grande caut.Ia. 

Lerei mn trecho ~o (\U• M .. t & pni;iua 13'2 ela 
pitt. obn. « ·E' juetnmcnta '?<'rque o t110 pMe ter 
muito r:l.fi:lo, que ello Mve 3er cadenc•arú>. Ora, ' 
precieo que o a.tin.dor comprcbeoda qne o fim prj~
cipol é guardo.r ba•lan€t muili{ão para o gólpe dtci-
1ivo •••• •• • 

Congego.totew.E:ute, na gn.erro. J'i@:m 1111empre ba neces
sidade de se recc .. rret ao fngo muito rapià.o; pelo ~n
trario. elJe IÓ d .. e •er empregado pe11l0 tropU bem 
diet':iplinadaa e jn1truida.e, 110 momeD~ d.ecisf•o d.a 
acÇlo. 

01 generat• cbamii.o a. e&4 ia ata.e te minuto à(ci.ri1JO 
elo. acção. Se, poia, o 'armaa:ei.to de retr~a.rg& nã11 
tem de auateotar 011 guerra. cr:n. fogo muito ra. pido, 
oeolo d~ro.11t.e •••• espaço de tempo moita diminuto, 
e çlaro que u ão se d eve ter grande receio do exce;;
sivo e.quecin.eoto do C!U>O, porquaoto. a ra~Hez com 
que passa tese terrivel momento. não perro11te que o 
eGld!:i.do carngue OJUitas vczea a aa• arena. nem tão 
pouco lhe d&. um:tpo p>.ro .. otir O• nqaecimento• do 
eano: o que teai t.oroado a iofa.ntari:o pru .. ia.ua. muito 
rêspeita'Vel é conhecer melhor do qae 11eobuma outte. 
q_u&n.·io é chega.do erite momento ; auirn como; uroa 
ªª' ca.ll.~a s. que mai" concorrêrão, acguud.o pensão 
todos oa o6ici&e;s prutai»nos, pa.ra. :16 dtrt(Jha ela 
F:ai::iç•, prcváo joetamente da ·aei"rdem e pcccipi
toção ""m que oa solcl..'101 francezes faziõo fogo 
co:itra oe PruSajaDos. _ 

8ó a.ma. infanta.ri~ bem inatruida e dis·:iplinada., e 
<-omroandada P':r c-ffie ia.cs inttJH~ebtt&, p6do tirar 
'V&ntag•m da.s nrDJu raod•rnaa. Fóra de taea eoadi
ções, melhor fôra tmp1'~g"'°r o antigo snnrimeoto de 
urr•gar pela b•·CC- E' de miotor que e 11overoo do 
Br"zil teaba muito em Vieta o que nos enP1Da G. hia
wtia. das ultim.afl guerras. 

Nucc1:1 negrm-se. nem fe póde com jU!\tl\ rui.o ne
gor, a ~u~eru .ridod · d~ fo:;i l Cltasupot sobre o. cspÍll
gsrda de agalna prus•iaol! : e taoc.o i•to é axacto. 
q1>e oa Prae-iaoo1 gnardârâo todos 01 fo:i1 1>0~0•, 
por elle• toroMdos •O• Fr•neoz••; Dilo querendo ceder 
a nação algawa um •Ó Clw.1upot, wax.iD1e Aa 011.ç<Soo 
da Europ•. 

Seitnodo vi em ama mo1l-eron. mernoria belga.. à.is· 
trib1Jiri'\o por au• iU'tilhi:via a• •nu•• qQc tomí..rão á 
Ftaoç•. 

A~e:ar, porém, da. n>~~• que inoontcata.vd 11lperio
riAo.dti da l}rou. fra.c.cna. 12em p11r iaeo u. infantaria 
fr&ncua levo" gra11~e va11tagem 1obr1 a io!ants.rio. 
pJ'UHÍ&ll& 

CclllQ se pod~r1 razoavelmete explie&r semelhant.e 
faet<, ! 

Se ns guerra de 1866, eatro a Prauia e a Aaatria, 
1e d1He, qn• a vic toria de Sadow:i. obtida pelo• Pnu-
1ian<·• foi devi~a ã. lllperioridAde a. ••U fooil de tiro 
rapido sobre o e.c\1go armamflnto dos anetria.eos, por 
que 01. Franct2eR, enja1 a rmae. e.rão de oma ra.pide~ 
muito m~ior. não pu~erão, •m 1870 e 1871, tirar 
contra a Pn!.n?a mau pro• eito dell31 ll 

A razão di"to é obvia : boje, mail!I ao quo D?-rica, 
·o b~m 011 máo efr.i>o de amo. arwa. deuende •obn
tu<lo do ooldado qne a mac•j&. A dirrêipliaa pru
liacs. é cap•Jt de maioru p10digic1. 

Nem a. Prns;ia, nem a Fraaç:a, qne p10CW'a ulti
Illllmente vuar e. eua ille!(tniçio militar no mestno 
molde dtLqn~lla poteucia, permiltem CjUe se abue. eia 
rapide~ elo tuo das arma.a mo4eruas ; pelo "!Jntr&ri.<>, 
cm nu in•~ ·e11.u mão o maximo.:.toa .car-
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ttlthl>I 'lt. tn.pngu, . ..,_e ndtl môtx1<nil0a mt.11 ·cn
ticoa. 

Putindo do principio ü qll•, •Ó em ·c:uoa muito 
·T!U'04, 111> d~ f•ur '1so tio t t>go á. "'ontado ; (lartiado 
do principio d.o quo, n .. gaerr,. de hoje, &óioci;i:te ee 
den <n:11pngar o &go d~ co1I11I1ali<to ; :ficalmente. 
p:u1inao do prinr.ipio de que a. pri:ic1?al pncoccnpsçio 

·do general hoje é a • conomfa n•s mliniçõ< s, o. Pru .. ia 
e1tabeleceu que, em caao neobam., ee. deve d&r ordem 
de fogo á vontade, um gg prefixar de antemão o nu
mero de e&ttncbos, qne e •ol<iado <ie.-e guiar· em um 
minuto. A maxims. velocidade de tiro regulamoct~r 
belga e, &Uppon·bo, de .. te tÍtOI. . 

A FronÇ". qne procu:n o.doptu H instrucç~• mili
·tnrt:t da PruHi91 aegund.<.1 ae vê na. <.bra a qtte 11:& 

zcteti, procora. t:&hbele~r "'STª•, qu• peu co •• afae.
tio d.n1 que re;tiliio o eer,.iço .ta iaf~t&ria prussi~ua... 
Tolero. o fogo á .. ont.ade, m... llÓ1>1onte no caao de 
ata.q11e da ca,.allaria, e qo.11ud.o etite. sa acha a distan .. 
ci .. muito pequ•n• ; fóra d<>tas condlç6u, dlz o 

·Sr. Capdevielle com perfeito con~ecill:.ento da m:i.t.e-, 
ria, não ie deve fazer fogo {!. vontade. A França está 
reconhecendo li• je o uto em que cahio na ult.ima 
guerra de !870 n 1871. 

Se e11 qaiz,s&e da:--mc o. ••te trabalho, poderia 
mo•trar qual ' b .. e fandnme-ot.el <ias instrncções mc
Cerou d& infaotaria pruuiQna. ; nu1s nii'1 o f~rei. 
para não roobar muitH t em?'> ~ cam1t ra d · a Sn. d.e
putado1. Toda.ti-, lérf:i aemp!'e a1gnu' trechoe, que 

. aio idéa. detl~11 de Uma iot.frtBIWO'te 9 m a O pc~11ena 
m•!IIOri& intit11lada-E•tudo• mililard•. caeripta por 
nm oflicial de i•t.ut.aria bell[ll, o Sr. L. de Sa&t>er, 
instruclor de uma escoh e~pecinl ; em cnja wemoria. 
ec acha. tra"D&cripto, em p;.rt~, o mencioou.do regula
mento da iafantatia pruniana : 

o: Importa que o fogo oeja executado com cal1>1a ; 
q110 elle parta do lngar preciso e •&ja dirigido 
para o ~eraa.de.iro at~o ; que elle s•)n. maia -frac~ ou 
vivo, eegti.n.J.o o resa.~tsdo que. &e: ~uer e:bt~r. 

ct Oe. boroen s de1:"em utar pnauadidos fia. 5aperio
ridade de nm tiro calmo e rt!l•ctido. Um<t f u•iforia 
•~ orrkm e ar1lvaa mui tv preci.pit"d"'• em q12e oa b c
men• não !a::~m ca~o do commando, niio pixt.erã.o str 
.gica:r:. 

• O c beie rc1ponierá "'º !OltO do inimigo o mai• 
vivo á distancio com o tiro da preci.aã~ d" sena m•
lbona atire.~ore~ " 

V~-ae, poia, Sr. pr•aHente, qu~ a npidu de t iro 
daa noVAfl arm&19dcctro de certon limites. ó ree)mente. 
uma -vant1gem: porém f.Ha por 11i 16 afio onnstitne 
tu~o qn1Snto 'e dev6 exigi~ diu arm1oi' de corre..co.mento 
pie.la cnh1tr11 1 como ee quu:: a p,-ineipic>. Nã • é preciso 
GCl.tr"r tm rc.uiteia &&t11do1 p?'.eitiooe pa.ra se cbc~hr a 
uca aemelbant& couclae:\o; p11rqa.~t1to, me,_mo ti ,,.,.i.ori, 
ae põde perceber a inolli.,..~i>: C:c aro tiro !tlto cm U.e1 
cc.ndiçõu. 

A ntilida~e do fogo niio <stà por certo aóm•nta no 
:awnero de h•laa que a1 tropes • :<pe·l•m em nm tempo 
dado, m~a no que te cbam11 e(feit• uli! do füo. o ato 
~ffeito util deptnde, niio •Ó di • • ~idu com '}11e a srm& 
atira, D!al tombem de qn,a 'tutu. co"diçiio, qne con
corre ce>m 4'lt11 ropidt:z, para o bom r e1alt•ilo do tiro : 
é - " 1ua preciséiJJ. 

A rapide• do tito, quando excedft de certos lia:i•es, 
e.xclue r. })rt:c::iaio. porq11e ~t'ta. n;;.o u póde .dar uew. 
.que 1e emprego.e no t iro Cl tempo iodlspensavel s.c-s 
cliveuos mt. .. ·imentoa. do si tira.dc~. E' precieo 11ue o 
~ldado lt"Ve & srrna. ao h "mbro, qo.e ar:onte P'"ra o 
ininJi·go, qne rectifiqae a. alça, ••~qndo à dieta11ci& do 
•lv•" e em tudo isto •• cotuo<me tempo. E' lmpo,.i..-el •o aoldodo aeertar o tiro •em que •e Ih" de o l•mpo 
ll•C11&1ario pan toda• e•ta• operaçõea. Sem o con
Clll'tO, portanto, dea~H d<·ut elemeatoe, a rap•dtz do 
oan-egamento 1 4 preciliio do li:-o, nio ie ~õde tirar 

· -proveito de umã alguma. por maiA perfeita qat eli& 
sejo.. lato 91!_er dizer qne á rapidez do tiro utà ligada 
a 1ua preeiaao na guerra. 

E•t.B. opiuiiío é corrente, e já foi proferi.ta polo hu
milde orador, que •• drnga \?e•te momO..to i · camua, 
1 .... man ele meia. duzi.a 1le """'º'• em = do<:umcnto 
4>11icial. 

1 
1 
~ 

1 

'l 
l 

1 

1 
! 

l'iin. ·mo1trGr a. miuba CobCrencia 'f.fl!t'.3. c:i'kr1:i, 
poderia l<r alp1111 tr<ehos de am trab~bo, qce spr•
Mnt.êi, em 1868, â. cowmisei:o de mf:lhoram.:ctos do 

. m-t:<rial ao· éxertit.o, da qnal ·raço parte, o qn&l &e 
ac1ia eot.re 01 aoaexos ·do re1at.oriô do n.inieterio à& 
guerra desee ten;po. 

Pi•u e11 ent?.o : 
n: A ra'p.idez do tiro1 o~ee.slon~ndo om fo~..-o H.pido. 

póde. em cm tn)mento àa.do, dar ganho de.r ... u ea a. trn
p.aS bem di1cipli:u1d2s ; ro3-1 a exp~rie11cia 1 tm a;oatr.a.~ç 
que f6ra de11·oe cc;ndieçõc~ , t=emclba.t1te "''Ul'>ta1i1.em ]Mtie 
occuious. r. no e~lot- do comba.b, o iT1.di.•crt to detper
d:icio dtl- muni~., antitA do DlOmt-nto cteci1ivo. · • 

?"o final dei.te tr.:1..baJbo, quR.:c~o ea tratava de tir~r 
os corotlnrioa de to1o q uor.to h• via nelle e~ ~endido, 
n o iDtuito de pat.+-ntea.r o jn izo quC111c ttt fonn -. v!I soi;re 
u ar.ma.e mod.ert:u.s, c.nco"tra. se o if'gu•ote : 

« A rapidez do t irt>. qce é o p.rincipfl l c .. raetetI&t!ea 
de,ha arma.1, ua pra.tiea. da guerra. póds rUfrta.":"' d1 ter 
vanlajosa. » 

Jé se ;é. portanto, Sr. pre~Bente. "tue nunr:l. pense.i9 
como ha quem ta.lvi?z s up,;onha 1 '1ue ~ n .. e.bor 11rma 
é aqaella q1:1e dá rooicr numero rie 'iro•, em um U,u;:po 
dado; e quaato ma.i1i ~ .. r.~cnr•.1 e ·.mpl~hr o~ e!!1.t~dr s t)ce 
teobo fe ito a td respe;+.o. nio.ig se f°'ti fic-a r, erui9a 
em qne. ~Bton d~ que -..rra.d.i;!. :c:J.en•e !'l!!di'.o ca ~ue ~n
•io do modo cHvnao 

Aa s rmn.s. de retru--csrga. vi,Q r~ a d.,fl'nea t.~,;. fin&~ e., 
p ::irtaoto, o~ ee põ~e ~&-"'.e• o par .. Uelo de d, .. u ... ty~"' 
O.odes, de tol !1-'U\ema. de carrc~ 1 1.n1• t.W. t. Clli 'f t:e tlie ~ 
sej?'o oot aiderados deh:-·ixo de (\l,4";.r1•1" poot.<•6 &)~ vista . 
mnitos doa qua..a tan.b•m •iio de am v•l~r capital. 

Eot.re 1166 , cvmo ~otr~ora ac~'"cteceu (W -:>utro.;. 
pait.es, avalie.-se dô n: •• ;ito 1aa novbs am,nt ·~Ó:Hnt ~ 
pela rapidez do tiro. Qoanfo "ª Eurcp« apµ"•Pe<: tl " 
primeira s r rr·& da carr~gaUJ~Dt•) ptl11. cnla.t1a, t&.;"t··btrL 
assim ae fez: ma' n. du.rtl ex.pe..,.!tacia :1 & C'Uerr:i. (1~0._-c.:_ 
ese.ê e?'r~:·. tn6.itt ei:: d t: .; ~ qnf' i:ic e&:fJ(ltava ,1 Fra:cç~. 
por oce'asi5o da ultirj.)$. guen::l. ~ ,,t::.ve tu: i.D ·· d: ~ à liil 

mum•!J. idé"' : ma• h"5"' oa ciffici~e 11 "ranr eze.,, flobu
t.udo os q,ue tomárii.o t>-..rt.c Da J c.t:~. k.o of. f)rU:; -eiro~ à 
gc moetr~reQ"I r~cek·"-U•i. d., ('Xçetó&iva t i\ffidtz do t ire 
dn uoTt s armt s. Urns. obra modetoa frui:ioc:r..3. que. 
aqai tenho, diz o oegu.inte : 

• P•?"'J.. obate.r utn CC':"~ lL'7W incon$i~tt~ de ntUl'l~!. 
o ch .. fe d e grupo apr,ciará com ex:a.ctidDo :i rlilPi j 11% 

do tiro. e i odiclllrÁ as c.irctlmets.u~i.iiS t:m (].1:16 i::cai' 
c c.nvit6. r~ri. r 

« O• ofticiaeg d1emris co~B~guirão '!e eti Ull sc!d."?do~ 
nun<)<i Clt1ror precir> tudomente e •em rrrder11. Dute 
modo a1 U'it::niçôei!S fir:"~ll gaB.rd.: dn.& pura o mrmenio 
deeisivo. » 

E shl& conai.Je•açüeg ·tue aca!-,o i~ e.-<pe'rtd<i:r E-Ã·) b.e
tle'lte• ao •eglliote fia.i ; l!l ·atue ~ue o nuhr~ depn
tAdo pelo 2.o tiutricto dB prnvinl':il\ i"tO Rio G'flD•ie ao 
Sul ni\o 1.en ~"•"" qa:>ni<> <ii•.., 1ue & a•ma Ccm
blo.in9 pot' U>im eaeoa:amecdaaa, poT n Ãn ?O·~ n MJ ,,p.>r

. t t1.r vinte e. clneo tiros9 cm u~ mia~t..,,., tell\ qrie <J ca.ao 
fiqne txceasivn.me.n.te aque~ido. l! deft-itur.Jlj1 : e mea.or. 
aio.da,qa~ndo iosi1tio ou. idé a df': re~e~tir-ae d e ru·!&i!"a 
o cano dtts:i a r.ena. a::iodific1i1.r;i<~ tfOe .. Háa t-~ mA.udou 
fa2er nss a.trn~1 eoC<.'mmeud.w.das ptlo governo, de;>OÍB 
que vdhi da Europa. • 
N~o po111('1, port ... c.to, c..,r.; sHer.a.~ como u'm d~f'!ito a. 

l9.lt~ e' este acc~uorio, porquaatc:1, ew rr.ioha op;;:iiiio. elle 
é dispens~vel na ~tu:rr:i1. 

A prov• de que eotrc aós se dà maia •prcç~ â tApÍ
dez do tiro, do que fim ,.ut':."01 pnir.01 1 tl'l cc-,...t.r""t. .... e no 
naodo por qae experimeata:mr·a "' ' arnla1. C · l~:i .. • i,ndu 
a• no•e&• tnbellas de tiros C< ·W aa qae tC r:a •i~o .pu
blic&daa n& Enrnpa, l!ota.-se um1> p ando dilf·Hoça 
par& maia em todo• 01 ru:ilt.edos ob~idca com o• di
veracs modeloa conbecid.oa. 
Fa.um~• a• nonas ex pe.rieoclat •empN cem a ·::: r

xim & volocidada, não cogitaudo n naca dG rapide& de 
tiro m..ctía.. " · 

Co:1frontaado 01 d•doa da.a tal!'tllao, que H encon
trã.o em li'Çl'O~. por tJXe~pla. fte.ucei.e•, cocn -o. dae 
:aoHli• t&hella•, ch•ge -•e a. tim re•ul~, do, que ae pó3e 
repre1e11t.1Lr aq11i por ••te modo : 
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Tabelltu ff'tçnUm.3. 

Albíui .••.•••....•••• 
Eemiagtun ........... . 
Sa:y<!er ...•.......... 
F'!lllli"·ªª .......... . 
Cb ... oepat .......... . 

Tabe!lt:• bro.zileira1. 
71 Albioi .•••••••••••• 
8 Re:miogtoD .•••••••• 
7 8ny·I~T ••.•.• •• •• •• 
!I j Pme•i·n• •.•••••••• 
IO 1 Ch•••~pot •••.••••• 

9.6 
10,6 
8,9 
8,3 

H,,3 

Coni::e,z:uintemente. Sr. preFoidente, cocveccido, Cc>Woo 
ea... egt.a.vs. e a;o.da ieatoo., de que não b<\. Decenid.l'd.e de 

4trtcvefl•1r a cauo das c.ovt1 s armai com o artificio a 
que ee reterio o nobre ..jepo.te.~o a. q_llelXI rupoc.d.?• 
nio 1õ pt rqne na guerra ell11! :r:u~o atira.o com a rap1-
der.: oae se .:i.uer. çuroo tenibem po~·~tl~ o •old.ado~ ~Cl 
regra·. Pf'g·. as ar01a pe!a. ccrc>nh1_!:. nao ptl&I? _:erte.
m~nte. de1.i:a.r paua.r tfem coote1taç24" ~\ prop:Js1çu.o por 
S. Ex. proleri1a de qo.e tHa. mo.iiti<iflç.âo é con'\1'"6-
nie.nt~ e i:Y:iportante. 

Pos'flo Q.SP.t;Vera~ á. cama Ta. que. e. té o pl"etentl!I, ain~a 
não bt-uve nj:lçi"lo al::,:uma. qae. "" lembras~e d., te11e.sur 
d.G ma.~eira, como .toe fe~ entre n6•, o c;::KDO de. ec.s & a.x
mu "Cnm receio do fS.t:>U a.qriecir:oento; e, no eutreti.Dto, 
d'p~i• que u.ppared~rõo s.1 :arma.s de tiro Tarid.o: j~ ~~ 
tem dado ts.r1tQ na. Etioopa como nA Amen~a 1-:t.1.por
tantee ~uetta..!!I. 

A c•mara sob• que !ui icccwbido pelo governo d8 
dectu u.r n ertcoram~uds. do nne i:so s.rma.mento Com
bla.\nt na Enropa.. AHi fi~ e.e.to.dos. eapeciaes a. r~apeito 
d.o a.ssa.mpto, procurando ver todos eis arrn'lmentol 
em c.eo oat:1. priocipae1 naç5el! euro?~Uii ~ assim como 
vi, em muz:ena particnh>res, att arnJM8 qne e@ltvirâõ 011. 
-altimR. gtt.l':rr-a ,;oe. H:etad(iS da Uai.iio No:~-Amtries.aa., 
e não encr-.ntrei uov.r: 16 com o reveo:tnnento1 que ae 
julg+l. Ut 1Jet.81ílrio DO B r~zil. 

De ª'melh~nte e.rt15cio taw'bem Dii.o •e lembrou a. 
Prn&~ia., qa.e e.ca.bs. de "1lbl'th.11ir a •ua ac..t;gt. eepin.
ir;ar<ia. de agulba p<;l'.' novo fuii~ M~U•er, do extraol'
d.Wari"J. ra.p1d~..., d~ tiro; nf!m til.o panco a. Fu.nç2., a. 
qua1, 1 .. g~nd.o corre. de plllno, procura. adaptar Q~ 
110\lO mod•lOo de. arma.a de rttro c11.rga, que é o fru.11 
invcotadv pelo c•pitâo de artilbaria Gf'ass. N•nhctm& 
deatas d nas naçõe!l, aliá& de grande '":i-: perienoia, jul..;: 
g9u oon'\"enieote a. Adopcio do e:xptd1ente entre nós 
le1t1bro.do, porq~• 'f é que e lia.o aabe u quo, nu rara• 
Gcce.aiõea em qt1e ae D.tira com a. mex1ma. rapide~, o 
aq11.ecime.uto do eano d.a a.J'rna, 1.e é real, não iaeom.
mrda ao •oldadG. 

Deoa., ~io. qu9 en IXI~ a.chav.o. convenciao da d .. -
a.ece••1d.-.-1ie d.e iQttoiiuzir u.ta. modi6.ca1yão ao l"rlll~
mento, que hni& •ido ado pi.ado pelo governo do Bra.-
:til, nii~ podi. proceder de outro modo, aem tr•hir IL 
nünha consc eocia e deixE-r de ca.mprir o meu dever. 

D11ma11, aa e.rmaa 'm cao no exe.rcito bd~a., in ... 
cla1ive 9.9 propria• armas, que elle u1a, do ;ry,tnraa 
ComhlRin.~ nii.o trstêm õ c•no uve1t1do d.• madeira, 
comot ... mbe.m 11a ... maado ,,-.,e1mo sy .. t#UI., aue o Cbile 
e o Perd, 11nte.f'! d.e clt•, Ul.Gii:irão ft.z.er ca. 'Behde&. 

Portl!llDto1 eu devi.a ater me no modelo adoph.do, 
tal qua.I já havia. sido experimeot.o.do e aceito por tre~ 
uaçijea ~ 4', ff não o tize111e, teria de ooc.a.&iooar tu:n 
augmento de d .. peZll com muda.nças Dfr.o juatifioafa• 
peln experiencia rta guerra. Poderia en pr~der de 
aemelhaote modo 't 

Feita.• estas cor:u~ide•acões, it!Dl re1posta ao que diaaa 
o nobre d•put•do pelo 2• ~i•t•ictn do Rio-Graude do 
Snl, qnaoto á e1pio~rda C1imblair.., po .. arei •gora e. 
dizer- alguma couaa nlatlv»meatc a cm &y1têma de 
armamento, que S. Ex: jnJgoa u...uito stJp•rior ao DOl-
801 ape:zar- da. stJa. •upe1'~o"i-tad.ê nnmerica; porêm 
q_ue, 1)& mínb.& bt1mild• opiniin, 4 inf.-ri:cr. Refiro-me 
ie arma.t lie Remi11gtOt\. d.e ia1'ecçio ame.ri.cac&, ma1 
11 .. t.nr.. oocb••ido "~ B:urop.o.. oudo j• ~ eido aDJ.
prtif{ad•e •• bem que OOCl icfeH& .. ueceno. 

S: Ih:. dine qne eata1 ormaa haviio altimamento 
:;ido wiprogad11 oom bom re1n1tado, na inerra ci.il, 
qaa ha ponao tove log11r na R•pobliea Argeatina, r&-
fãrindo-tio ao dufeabo do oombat41 do La V orde, em 
que u tropas do g.neral ld:1t:e, chefe da reTolaç.ão, 
bão denata.da1. 

S. Ex 11qneceu-11 de qne a arma. i;-~,·~ton nio 
tem, como a no11a '1omblam, G cano Tevr.s1tià..., de rna.. 

d•i .. , di•pooiçã<> que aliá.a julga. indiepenaavel a todo o 
botn arruament.a ae tiro r.apido, o que él!. nego. 

Entret11.nto, o nob1e dl.":p'Qt.ad..o di1&ie que a. arma por 
mim •ncowmeodad<> é infctitr á. argentino., prJr " .. " 
r~ua.1 

A 8.J'J:Da. Remingtan Dão merece 015 elogifl• qoe. lhe 
forão feit'ls, ne .. ta. tribuc.s, nfm gusa. de grande 
rEpotaçiio~ quer n.a. Arn~rica.. qner entre ae :iaçO-Sa 
priocíp>U da Europa. B•eta ao1>lysar o typo a q11e 
pe1tence o sen mtcsnil='ll!<J, psra. sie de;;i.cohrir o sea 
priocip&.l e. grande dtfei•o ; pert.-nct ª.º typo qae oe 
Fraacti:ea denvminêo de r(ltac.io tetrOQra<'..ü . Refi .. 
ro-mc ao fuzil Rem.i-n.gttJn. proPri:irneote dito. e não a 
nma annn. de ~errõthu deHe autor, experi:'.:n~ntada. ha 
pouco na Europa., onde ella B.lnda não é ttlnito ~onhe
cHa. 

O prie:cipal inaoc.venicntc de5tc typo de arma.e d.e 
retro- ~s.rga~ qtte os Fr3 ace:e.& t~m hem dPton1iJl:íráo 
a ctapet, é a fTa.Que:t.a d.o atu rneca.Di&mo, eobre modo 
delicado pura ofi"erecer ,..i;; g:\ra.oti~"' de s"lidez., qu.ie 
um Bl'IDnmento de guerra. de~.ft ai-'r41;1entar. Dabi re
eulta a ponitulidttde de SE!.r it. &rma f""cilmeote rleaar
ranjada, occasioDO.Ddu isto frequtntea r.scapam,ntos 
de gazef3.. aeoiio tambem maioretJ einistros1 t!âpa:tiea de 
pór em ri~co a vida ti o soldo.da. . . 

lato criesm.o já l'e obaervou, nllo só nas ~xperiencta& 
que :!te tem feito na Europa. cnwo tambew ncs Es
tados-U01d.1 s da Amer1ca do Norte, em que esta 
arma. foi empug~da p·lr oêca e2õ.o da -altirn-. E;Utrra. 

Eu poderia ~ib.r o rcs: l!i~~do de mnitn.• "xpen~ncia.s 
compa.rat1vus fc1t.t\s eou1 cl.wer~PB :""rmas m"Odernas1 ~O'l 
que a. arrua Rmntngt<.in 6C•)là coo.aídu·ad.a con:.o Qma 
daa. tiJtitt:i~a ; ma.a menci(JD !!orei a.peD&l!I -0 qQe coa e te. 
da memoria, que .tecbu pn8ente, e•cripta svbre 6.A 
experienciH8 f:~it~u:i na 1IollarJ'1a. .. 

Neotas •xperieocias fioou próv•do qDe ~ f111il Beau
. num.t é superfor o.o Remi1t9ion., cuj11 eoltde~ 1ol 11clla.1 
post .. em d11vida. 

Na• experiecciaa feit .. em In~l•terra, eIIr" 1869, d;i 
que noa dá. nc..ticia o Li•JrO Azul 11pnae.ut11-:!o a.~ p11r· 
la.m•nto brits.oieo, f!sb. arma. tawb1m se h 1·'tlVe mal. 

E' opinião gual doe homens que têm ll':Gcriptu sobre 
eat:,u watertaa que a arma. Remmgton é um a daa 
p1lores, 1;10 br··tudo, debaixo do ponto de vitta d& 
•olilie= e segura"Jla.. 
P~r" d~r ·""'ª 1déa do gri.o de deocredlto em que 

eahto e6te s.t mameo.to. depois da o.ltima. gaura europé&t 
direi qne, quando e1tive nl~imamec.te ca. Europa. em 
coUJ.mi,.toii..-i do goverco. recebi prc.poi-ta& pal'u. a compra 
de um grl\:i.de n t.tm"ro de attns& de e te •ystema, em qu.e 
me. fcirã.o ellt!-I offerecida1 por 11m prt!ÇO e3.tra.ordiua
riameoto bailo.o, aol>aado-10 aliãa em bom catado a. 
-con•erv11çã.o. 

A 1ui ud. tic:i& des1s1 propo1ta.~1 q ae enoont~i ha 
pcucoa d1aa u.itre 01 m~a.s pa ~e.15, em que ~e~ zne. 
otl"er8cia, em Pa•iz, a. arma Jlem1nglon pelu dim<11u
iia•imo pre\)O de 25 frarn:oi l 

Qa.em coDhece o preço das . armai moà.e~a8, m~
xime o daa repnte.aa1 •upenores. qne nao ctlltiio 
m•noa de 80 a 90 frencos, qu•odo ºº"'ª"• não pód~ 
deixar de fazer mão J.!lizo da arma l!eminglon, a qaal, 
ett,..ndo ~m bom e:at~a. era offer,cida por tal preço. 

O SB'."' B .. al.o Dl!i PE1u.LYÃ ;-Porqne já er& n.eada. 
O 5!!.. CuLoa D• Lui :- E' b em de c...:r que e1te 

foi o arwarneoio que o Republtca Argentina comprO!l 
pars. o ee.rviço do ~~u ~xercito ; e nem podia comprar 
oa.tro, prirqc.@ na Europa i;aão ae ec~ntrio &rl?lH de 
gaerra f.itn. Qa•m precuar d•ll•s ha de encom
:mend~-lag de antemão, como nó& tizt~o•~ 1ob pu1a. d• 
fatcl' mÁ.t> cegoci.01 comprando ô q~e 11ÍDg·.em qa.er. 

J l ~é. a camara. que, aliêm de aer o 'ly&tema. /te ... 
mif3gton mn.Í'to def,itut.,10, 1'1Ccresce qu111 o• a:rgeni.1001 
cowpr&riio arm•• n•adaa, partaotõ aio ae p6~1 d.e 
modc> algum di .. r qne ellea oe o.chio em. condiçõu 
•npérfore1 a. no·•all, qnanto ao arm&mento de au 
Udanteria. 

Co••e1t11int.monta, niio tom pl'OCA!dencia a propo1iç.ão 
do nobr• 'eputado, que repnb o am:•~eato do uoalO 
i!xercito inferior ao d.o exerc1to ~rg:1ntu10. 

Ea podena, para prov•r o nen~nm valor da arma 
Re,,.ingtim, Ih alettn• trecho& elo• drlrorectea autora, 
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que aqui tenho ; ma1 para não alongai' o meu 
diacmao, limital' ·me-hei, quando muito, a lêr o que 
diz N. Libisulle na 1ua moderna obra-Novas armaa 
de foqo portateia de guerra-, ·.publicada ha dous 
annos na Belgica. 

Diz elle, ilcerca da arma nemingtmi : 
u Os Americanos se têm aproveitado por muitas 

· vezes dos trabalho3 e das deacoh•rt• • doa enropêos, 
no domínio das artes me.eitnicas O l11zil llemington, 
qne fez ba poac" muito barulho, para o que elle vale, 
~orno aro.a ~• gu•rra, é uma ~rova evideo_te que os 
IDYentores de além-mar voluntariamente se nproprião, 
para realisar enae roneepções, do que acbão de bom 
nas idéus dos nossos trahalh• dor s. 

cc Lilnçni um ulhar eobre a arma R•min.gton, e vereia 
· q~e ella não é n.ais do que una intelhgeute combina
çao da pequ•na carabm• 11" 'alão, tii.< • geralmente es
palha<l• na.Europa, invent• da pelo Viscoade Du 1'illet, 
aperfeiçoada depois pr; r Ftobert, de quem conserva 
o nome. 

« Examiuando superficialmente esta arma ameri
cana, .Jla se aprPs•nta como uwa in~enção séria: 
a el•gaocia das fórmR.s seduz o am•dor e encobre-lhe 
os defeito• inbe rentes ao •ystema de fechamento da 
culatr ... Ma•, se se o:amio" miuu 'io•am•nte todas as 
peças que, por StJll combinação, devem determin•r a 
percusoão e resistir ao mesmo tempo aos viulantos 
esforços d,. car>!a. admira ª" tanto a OU3ad•a do in
ventor como a incuria doquelles, que ae · aernem deate 
fuzii como arma de guerra . _ 

« A pez•r ~a conshg raçi'io solemne, que os Estados 
romanus acabão de .""r-lbe , ad· pt.•ndo como typo 
para. o exe•c1to pu ntifi~al, eu persisto em pensar que 
o fu zil Remin.gtori não deveria passar nunca de uma 
arma para tiro.• de s11lão . • 

A' partes exa11:eração, esta not icia dá perfeita idéa 
do •ystema ado ,.it!\do pela Rrpl1b lica Argentina. 

Eis aqu i ta•Lhem o que _diz um homem comp.tente, 
um dtic1 .. 1 belga, eru u ma . memoria publicada, em 
1871, em Aovers: 

« A arms Remington é de uma construcção simples, 
m as que r•pousa •obre um principio falso, porquanto 
ar.túa nella o receio sobre o fundo da culatra, em 
16rma de charneira (clape.t) na direcção do eixo do 
cano, isto é, acima do verd,; deiro ponto de resistencia, 
ao passo que este, que se acha uo eixo de rotação da 
mesmi< culatra, conserva-.•e aba·1xn. Disto resulta que 
a força <J,1 s gazes, que tende a abrir o obturador da 
arma, obra cc·m um certo braço de Pl«vanca, e con
seguintemente com uma intensidade muito maior. 

« Como a resistencia re~ulta d(J entrelaçawenfo das 
duas peças, a charneira. e o cã.,, que se prendem uma 
á outn por um syste -na que !JS F rancezes denominão 
de arco-botante (arc- bnutant), resulta que, já pela 
acção da ferrugem profozida pela humidade, já pela 
acç~o dos gazes . já fin ·• lmeate ~elas f1equentes lim
pe~as, a que tudo isso dá lugar, o ení.(oaçamenb (arc
boueement), destinado a nianter o fecb amento da cu
latra, devia eer perfeito e insensivehneote acaba. 
por d ,; r lugar a nma porta falda do C1'rtucho, no afas
tamento "ª charneir>< produzid_o pelo gasto das super
:ficies de justa p• siç'i.o. 

« Donde resuJt,.rá que o cartucho poderá, por causa 
destll porta f . Isa, romper-se pela virola, e dar lu~ar 
por conseguinte a es aparuentos de gazes muito m
eommo lus para o atirad- r ; alé :n disto, o cbnque 
repetido da charnei. a acaba por determinar sua rup
tura, 011 mesmo a do cão, expondo então a vida do 
aolda-lo. 

cc E . tas circumstanoias explicão os numerosos ac
cidentes que têm havido com os d<•US Bystemas de 
fuzis : o Remington e o lairtley ou Chick , am~os con
struidoa sobre o mesmo principio, tanto na Europa, 
como n .. America. 

« Assim, no Canadá, em Montreal, no mez de Se
tembro de 1866, um corpo de volontorios canadinos, 
ª? qual se quiz dar carabinas Remington, recusou ser
vir-se dellas, porque a arma bav1a causado explosões 
logo nas primeiras experiencias. 

« No~ ensaios da Springfield (i!:stados -Unidos) os 
modelos Remingtmi tawbem arrebentárão muitas vezes 

e dnra!'t~ oa t.res ~eze~ de. experiencias da respectiva 
comm1B1ao, o fllztl foi mu1tae vezes rec1>notr11ido, re
f~rç~do e modificado. Em priocipio de 1867, um ao
c1dente do ~e•mo geaero teve lugar em 81 .mingbam 
com nm fuzil Laydley, e detei minou a morte do ati
r ador, o Sr. M. Furlund, mecaaico de M. Remington: 
fechan ~o a culatr,., antes de ter afrouxado a mol&, 
o peroussor prod~zio a inflammeção do cartucho, 
porque eate •ra mmto groHo para en<rar facilmente na 
oamar"; o atirado< ens .. ion fechar 1< chuneira, e, for
çando··&, a e xplc;são tev" lugar. 

« Na Aostria, nm facto ahsolut<m.,nte semelhante 
teve lugar em Vieona, e o tenent.e Kreb, memb ·o do 
comité de anilharia, que fc•i a. victiwit, fi c<•U grave
mente f<'ttdo em um .. mii.o, t tin io sido obrigado a 
consernr-ee em um hospital aeis aem aoas e a sofirer 
dna.• doloros•11 operaçõ<s. ll;m Liége ,nR. Holl1'nda, etc., 
acc1de nte~ ~ na logos se têm reproduz1dD, sem occ&
s1onar feltzme'1te consequenciao tão gravee. ,, 

Cumpre, porém, ponderar que alp;umas nações da 
Europa, é verdade que de rouitü ;.i•qur. oa n1 -nieada 
em reJ.ção ~. os assnmptos mil•t .. res ("ão pa• ~ão de 
duas) adoptárão o fuzil Remmgton. Fui a Suecia e o 
E!typt~, não fo.IJ;.ndo nGs Estudos Ron <\llus, que já 
nao e xistem. 

Entr.t• nto, não acontece • mesma cou~a com a 
arma C11ni~lafo i'' "luanto o typo a que pe•tence este 
armamento é por certo superio·r ao d• arir.a Remi-ngton; 
e a prova e, tt\ no facto de que U9ÇÕes da o.n>eric .. 
do sul, que ultim"DJente têm proc,urado introduzir 
noa seus ex f. rCJtos AR arm ~. s moderoi•s como 0 
Perú e o Cb ll i, que antes do Br <zil maulárão fazer 
na Europa gr• ll dee eneorumendas dell aP, adoptárii.o 
aqueJle syatc:ua. 

Não ha, pds, n menor duvida ife que •ate nma" 
mento, o de r:omblrLin, quer se teuhq eai vista o sys
terua de s~u n,ecanis!Jio, c r..1 mo, Hibretudo, a n11toreza 
do cartuchame que tlle emprega, é a.baixo de tadoa 
estes pontoR de ' 'ista muit•.1 .,1pcrior ao n•namento 
adoptado pelo exe~oito argen•.ini>. O sy•t eCL a a ~loc, 
de onde elle •e denva, é o musruo a que pertence a 
arma Henry-Mart·n• , adaptada p~iu Inglaterra. a ar
ma Per•body, em uso nos Eetados-Un1d. s da America 
do Norte, e outras armas igual111ente importuntes. 

O nobre de put>do a quem me re6rv, na occaeião em 
que tratou do ar.namento Comblain, em reaposta a 
a]guus aparte~, que n~ occs.siâ? lhe dei, parec•u di
r1g1r- '?"c uma ':.nsrnusça,o IDJ urwaa ; como, por~m, 0 
seu. a.1ect1r.o 0110 foi amda ~ublt cado, reservo-JlJ e para 
mais t orde responder a esta purte, tanto mais quundo 
niío apar.hei bem o pensamento de S. Ex. 

Deixan<lo, pois, a questão do armamento, passo a 
lazer ."!!ora breves cons1dere9ões relativas a alguua 
dos ddfere_n~es ramos de servil'o que c••rrem por conta 
da. re part1çao da gu · rta , sem outro iotuito mais do 
que par~ elles cha~a_: a attenção de S. Ex. o Sr. mi
n.1stro ' •es ta. reparttçao. Espero que S. Ex., depois que 
ti".er resolvido t :-dos os problerr1"s r •lativús aos diffi
ce1s assumptos que mais preoccupão o se<1 •s~irito 
como principülmente sejilo : o do recrutameoto 0 d~ 
instrncçilo militar, que acaba de ser me ihorud~ com 
o novo nguh:meuto das escolas militares . o dos arse
na~a de guerra, cujo se.rviço !oi mojificado pela 
ultu"?I\ reforma que S. Ex. h-• pouco realiaou, etc., 
se d1gn~ voher sua attençiio para, ~stes pontos, igual
mente importantes, da pasta qne tão acertadamente 
lhe foi confiada . 

Já que refiro-me ao arsenal de guerra., eu pedirei 
a S. Ex. que, logo que a~ nossas circumetuncias o 
permittão, f• ça ~o . pessoal desta :e partição a justiça 
a _que elle ~em d1re1to, como no ultimo relatorio S. Ex. 
foi o prt~eiro a confessar ; isto é, lembrarei que eleve 
os ven~1:uentos. destes funccionarios, de medo qne 
elles B•J"? eqmparsdo~ em vencimeotcs ava empre
gados de 1guul categoria do arsenal de marinha. 

O Sn. C.1.nnoso JuN101> : - .A poi.;do ; e e; mue~rni. 

O Sn. CuLos u Luz : -Na ultima reforma S. Ex. 
reconheceu, segundo se '·e r •. expcis;çc,.., <;., niúoi ·; os 
de que i< fez precede r, a cl . • fi ~iea ~; a d 1 v,.0 ,i <" u'.o.; 
por ella ma~tados, declarando que não oa elovava 
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porque a lei que o autorisou a fazer essa reforma não 
permittia que o governo fosse além do que fez. 

O SR. CARDOSO Jmuoa: -Teve uma autorisação res
tricta. 

O SR. CARLOS DA Luz : - Se a memoria .me não fa
lha, o governo só podia, por aquella autorlsação, ab~
nar aos empregados do arsenal de gue:ra os venci
mentos que então percebião os de marinha. 

Mas, desde que mais tarde os empregados do arª "ul de marinha tiverão augmento de vencimentos, é 
de toda a justiça, e o nobre ministro da guerra já o 
reconhecell no seu .ultimo relatorio, que os emprega
dos da1uelle est Lbelecimento sejão equiparados ao11 
deste ultimo. 

Os Sas CoNDE DE ?o a To-ALEGRE E CARDOSO JuNtoa :
Apoiado. 

O Sn CARLOS DA Luz :- Até mesmo para que não 
tenha nenhuma razão de ser a suspeita, por alguem 
alimentada, de que o ·governo considera menos os em
pregatlos d,, arsen 1tl de guerra do que os do de marinha; 
quer.> dizer, dá mais imporhnci• aos serviços pres
tados por estes do que aos daquelles empreg .. dos. 

Dizia-se, ao menos outr'ora, que os empregados do 
arsenal de marinha erão melhor remunerados, não só 
quanto á paga riecuciaria do seu trabalho, como 
mesmo em relação ás distincções, ou provas de con
sideração, que o governo costuma dispensar aus em
pregados que bem servem. 

Não me refiro a este. nem a nenhum mioisterio em 
particular. Retiro-me ao que em out« · tempo se dizia, 
isto é, "º qu" eu <. uvia dizer, quando me achava •m
prega•Jo no arsenal de gaerra. E, por mais que eu 
não quize;se dar l<lziio as queixas e larueota.ções, que 
a tal respeito ouvia quotidianamente, não deixava 
em alguns c~sos de achar fundamento no que .se 
dizia. 

Invciluutaria ou intencionalmente, o governo mos
trava mais predilecção pel•>S empreg.ulos da repar
tição da marinha 

Assim, por exemplo, quando por occasião da gu•rra 
d.:. Paraguay julgou o governo con veoieC!te C<•ndecorar 
uão só os empreg"Jioe oupericres, como te.a.bem os 
5ub.lte• nos e us mestres de officina~ do arsenal de 
JY;arinha, o director do arsenal de guerra solicitou 
igual Jistinc~ii.o par .. alguns de seus empregados e 
D')estres de tdlicin rt R, que em nv.da são somenos aos 
agrauiarlos da ·1uell• estabelecimento: mas o seu pe
rlid1J 1mnca teve dtfeTimento 1 

O Sa. CAnooso J aNrnn : - Apoiado, e o merecião. 
O Sn. CAllLOS DA Luz; - Occupava eu , naqttelle 

tempo o lugar de director do arsenal da guerra, . e 
íimitci-me a pedir rsta prova de distiocçfi.o para. nm 
numero mu•to 1nsigni!icante de emp!eg>dos; não pas
sou de cinco a seis ent•e empregados .e mestres de .offi.
cin<Ls. Entrttanto,um grande numero de me tres.e creio 
ti;.wbem que. de contra-mestres do arsenal de ma :inha, 
havião 1rnt•rioru,ente sido condecorados .por serviços 
prestados em relação á guerra. . . 

Esta desigu,.ldade no modo.de considerar os servi
ços prestados pel os emp~egad·1• de um e outro. 11rsenal 
ain<1a ia me.is ·!unge:·. os empregados militar•s do ar
senal de guerr .. cão ·erão promovidcs por mereei
mea t.o , p«rque não estavão ,na gqerrs; mas isto .não 
se dava com os do arsenal. de · marinha Japar.tes) , que 
o forão~ não obstante as circumstancias , serem, aa 
mesmas. 

Continua~.do a tratar do11 empregados do a~s~nal 
de guerra da, corte, . aproveitarei 'o ensejo para ,pedir 
aos meus nobrea camaradas e coll~as, membros da 
commissão de marinha .e guerra, que, se .. não ach11rem 
neste men pedido algum inconyenieute, . se dignem 
apresentar um additivo á lei de f9rças . de., terra, au
toria.nfo o governo !!- igualar os vencimentos ,di>s em
pregados deste arsenal aos do arsenal de marinha, 
par" que ao menos por este lado, .. , que' reaimente é o 
mais serio, niio possa mais haver motivo de qu.eixe.. 
Não ... póde 'haver · justiça qu:ando· se paga desigual
mente serviços inteire.mente iguaes. 

Já que· me 'dirijo á illustre com.missão de marinha e 

guerra, pedir-lbe-hei ainda que apresente maia outro 
additivo á presen~e ,proposta de fixação ~e forças, no 
sentido. ~e a,utori~>.r o go-r.e.rno a realiZl!.r um ~ª!l~i
mento Já baste.nte ~studado pelo 11c~ual êr· mi.D.\i~:ro 
da guerra : refiro-nie á creação de uma co111pq,nh.ia ·iJe 
transporte. · · 

A ultima guerra que tivemos nos mostrou que o 
serviço de. transportes, q~er de m~niçõee de· guerra, 
como de viveres e d,e tddo o mais ·ae que um .exer
cito carece em campanha, é feito . no Brasil pcir 'mildo 
nimiamente imperfeito ; e nem pódia ser de oufro 
modo, desdn que não h'\ entre nós ô que se encontra 
na organisação militRr de todos os · paizes, isto é, 
instituição apropriada á execação desse serviço. 

Por ordem do mil!isterio da guerra, a commissão 
de melhoramentos do material do exercito já fez a1-
guns estudos a este respeito; e no ultimo relatorio 
apresentado pelo .nobre ministro da ·guena ào corpo 
legislativo se acha alguma cou'sa, que póde eervir de 
base á creação de uma cu roais com1>anhias de trali·e
portes militares. Além disto, a commissão de melho
ramentos já apresentou até modelos, segundo os quaea 
devem ser feitas as respectivas vbtur!U. Parece, 'pois, 
chegada a occasião do governo realizar essa 11epiraÇão 
do · exercito, necessid .. de como tal rt1eonhecida por 
todos os generaes que cornmandárão o nosso exercito 
na ultima cdmpanha. 

Continuando a solicitar de S. Ex. o nobre ministro 
da .guerra a EU< attenção par• . varias' assuuíptos da 
repart•ção que tão dignamente d\ri~e, eu l~mbrarei a 
S. Ex. a nec,ssidade urgente ·a p~1pit•ntê . at mais 
eleva<!" transcedencia em summa, para o exercito, . de 
reformar a nosoa l~gislação criminal militar, para 
pô )a msi> de hanuonia ·com os princípios da época ; 
e por isso mesmo· que S. Ex., no seu relat0rio, tambem 
lembra esta necessidade ao corpo legislativo, pa'rei:e 
occasiii•l azada esta para, por meio de um additi vo 
ao presente projecto de lei, se/.romover o estu.J.o e 
appro..,ação dos dous projectns e cudig·os, que fo,rão 
pres~ntes a e3ta augusta camara, o codigo ·penal e o 
codigo ri.o processo militar, coufeccionados um e outro 
pela illus tre commissão de legislação militar, sob a 
presidencía .do nugusto prine.ipe o S-. Conile d'. Eu, 
que ne!la ~em mostrado o maior z~lo e sdicitude pela 
c11.usa publica. 1 

Aind" out,r0 ponto me merece, Sr. presidente, . neste 
momeut".l, especi~l atteoção : refiro-me ao deposito de 
infaritaria exi•tepte na minha província. 

V: Ex. e a casa. sabem que, em tofo o Imp~rio, 
nAf> exiete mais do que um uoico deposito oü escola 
onde se fórma o sold11.do brazileiro; entretanto, tive o 
inespera·:io desgosto de, em' 'u1na das sessões pe.sudas, 
ver um• illustre µiembro desta casa, meu càniO:nda, 
por'lue, como eu. tawbefll re :>re o~nta ·nelle. o ~xerélto, 
pedir ao .governo a s uppressão desse deposito.· · 

Não posso, Sr. p'e~1denté·, deixar de dis·oordar com
pletamente da opinião de tii.o distin~fo C!lrriár'ada, por
quanto nã".l ha ·P\liz .nenbum em que a a'riiia de infan
taria. não possua iguál ms~itúiçií.o . . Em geral; nos pliizel 
em que· esta· .afma segue a. orgátiisaçã.o regi'inental, 
como na E'rnssia, em Françá,' etc:, um dos :bàtálhões 
de cada regimento de infantaria é ó . 11éu deppsito 'de 
instrucçifo. · ', ' " · ' 

Ora, desde· que o deposito de Santa Catharina é o 
unico de in'f11.ntaria que pouue o lmperio, não vtijo•razão 
alguma para· qu~ seja. 

1
ablilido; antes, pelii ' •'cotitràrio, 

eu pedirei ao qobre ministro da 'g11-erra que proc\lre, 
tanto ·quant<>Mr polisivel, realizar o~ensámento dá lei 
da creação d011t~ instituição, que vem a Iler servil' de 
escola pratica a todos os recrutas do exercito que àe 
destinarem á arma de infaotaria. ·. ' · '.'i 

Se me não'..fal}u ~memorie,, este deposito fQi creado 
em,1865. A lei diz .que o seu fün é- receber todos oi 
reerutae, :todos os indivÜuos einfim; apurados pâra o 
serviço do exercito ; coi;is0guintemente;os tecrutás não 
devem ser distribuidoé' pelos differéntes corpos' do 
exercito, senão' depoi1 '\tlé nellli' houveren\.'!recebidb a 
prime11a in1truoção militar; que hon'\fereúi 'O.prendido 
ne1n escola os primeirós preceitos da "discipline;, ºqna 
e.ili passarem, (l.IIl si;i.maía, , o· tempo do seu·· iloviéiM.o. 

E, com ei'eitq; 11-asilil del'e ser; porqnanto, :é n'átu-
-- ' '. '- .. ·.: 
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ral que um homem, que acaba de ser designado P.ara 
o S!)rviço das armas, que ainda niío tem 1t. inais ligeira 

·noi;lão da . escola. do soldado, que, em ultim,. analyse, 
nem sequer Cvnhece 08 regnlam'entos de guerra não 
posn fazer serviço algil.m util nos corpos arregimen
tados do exercito. 

Sr. presidente, além disso, V. Ex sabe que o clima 
da minha provincia <'i o mais apropriado possível para 
um~ ·instituíçi\o de•t~ ·natureza. 

De8 ic q t1c os corp<o s d" exercito têm de receber 
'grande Itumero de ncrutas das provincias do norte, e 
que geralru~nte estes têm de servir, mais cedo ou mais 
tarde, nas fronteiras ao sul do Imperio , porque estas 
são em geral o theatro das nossas guerras, ha toda a 
vantagem em C'l.UBervo-los pr•r algum tampo U~ pro
Vincia de Sa:ita Catharinl!, onde a gente do norte pas
aará por uma suave e doce transição entre o excea
sivo frio do sul e o rigoroso calor do norte do Brazil; 
trsnsição esta com a qual, cer~•mente, muito lucrará 
a ~au<ie do sol·1ado br11 zi leir• . Não .ha no paiz melhor 
po~ÍÇÊIO para P . .insta llaçi\o <lil UID dep.,sito de tropas 
ai! qualquer .natureza quo seja. 

Aesiiii, pois, teodo-se em vis.ta tawbem a posição 
geograpbica da provia<iia onde está aqnartellado este 
deposito, o urüc .. <le i::i&trucção para i;:itant~.ria, que 
'temo's, entendo que de m'o'\o "lgum dév'e ·elle ser abo
lido; e que "';' tanto uãu telll moti«: para tal acon
selhar o nob .e dep1it&do pelo 4° •i iotricto da provín
cia do Rio de J 1uoeiro, a quem acabei de referir-me. 

PaRearei ag••ra, Sr. preaidente, a dizer a1guma 
cousa 'acerca da fortiticaçã<> Clas nossas·"cost'as. Não 
'se · póde negar ·que bestes ultimas annos, muita cousa 
·n tem feito neste sentido; as fortític . .; ções do porto 
'do Rio de Janeiro se achíio hoje em um pé ve<dad.eira
mente respeit> vd . Desde o nosso cooflicto cbm a In
glaterra se tem cuidlido muito nellas Fora, porém, 
para desejar que a mesma cousa se desse em r~la1·ão 
as fortalezas de algumas provincias do Imperio. Como 

:~ natural, a pr,ivincía da qual me lembro mais de 
···ptotnpto, neste momento, é a que repreaento e da 
'tq~ªl .. sou til'1o : a infeliz . província. de Santa Ca
tlt1i..1na. 

Reflectindo sobre o tri•te e lamentavel estado em 
que ae a.chão as fdrtificações da mi~ha proviricia, 

,.(!Utr'ora tão ~umerosas e algum.as .bastante impor
' ta~tes, eu veJo um perfeito contraste com o que se 
. oh~erw no p ·r to dú Rio de Janeiro. 

Eu, P'>ftao lo, n:i.o posso deixar de chamar a at
tenvão do go ·,·erav para ell.s, e pe~ir ao digno Sr. mi
uiatro da guerra qae, dentro .das forças do respectivo 
orç• mcntv, caso S. J~x . ten na. receio de propor aug
men to de . verba, procure evitar a total ruioa dos 
fortes qtfe dMéoaeai' :;1inra'. Cátlr"füfa. ce-ha'rnente que 
não peço o reotab•lecimento de todos elles; mas, p-.lo 
me o os, eu destjii •a'· qit'e não · ·s·e déi'xâsse cahir em 
complet·J obdudoaí.' , como qua,j que já •&tão, os dous 
·~í; nclp aeidrii~es "de. init1l1" ·pfü.\i in'cia, ·o 'fch'te . qúe 
. . L\rda a. blirra .do ' sul e 'o.fort·e qU:e 'defénde a eilt'l'ada 

tllt'i:ra 'do 'libr'te. •Qiiidqii.r .ifeétes doús, qtier ·a for
~taléta 'da' bah'â ;do ·aiil, 'qüer 'a chamà'ila . foffa·teza de 
"S'â.'ntii~Cr'tiz, ·aéhão.::•'e em' 'e'àtitdo· l'ãtiieil'ta\let, delliiixo 
de qualquer ponto de vist'a 4'rie 'lie éóo11Mête. 

Não só torna-se·. nrg•nt~ o concertJ de todos os 
"lleui ·edificio• e· de al~O.mas de• suas ·muralh'aa, 'como 
. também· seutelil·rlêc:é•.sidáde 'de'üma·grunde reforllfa 
n'o nu material ·de 'll'rtifüarfa. " 

H u pouco tive dcca~ião de vihitar um dilates· dotts 
.fortes, a f,.rtalEza de Santa Cruz. ·Do resultado desta 
:VJ.~fra, qu•' fiz c:w:i:io sir,nple1 curi~so, 'dei .em 'parti~
I~~ p~~te ao. _pres1~ente d a. pro.viuc1a, _que nessa ~~~a
·~~ .e;a o Dr Jpao Tb .. m<'i da Silva., .actual pl'em

.àenfe das Alag0,11,. e cum elle µ:ie entend,i •rii relação 
J, 'ãrtilharia da dita. fortaleza. Depois· diato, fo lgo de 
·,Ó .~~ii'f~;s'oàr, o , go~erno .já- tem· dado:·algurim . proVi

'. \J'~pc~a~ . no ee~·~\<io ,._ie. mo~t.!lr _parte delfa, isto é, ~1-
. ~ae: das p•ças alh e:x;1stentes que . p9dem ainda 
. íir~~,ta~ ' .~lg~,m ,serví{o; e é, de aupp·O.r, assim o espeto 
.lf~ , 1.õl.\cttnde ,'?,?.f!l •. 9ue o .np,bre minutro . da :.gjier.ra 
,,o\Jta)para ,o~ ~~oc1os a, '~Jl. c.11:rg1>1,qne, para, a, fq~a-
1'~z!f> .. de Saµta Cru;, ·<ia .prov1uc1a de Santa Catharu1a, 

'. :S,êlto, 'â'aini,en,viad"'i â;lg'ãíiiãa peÇáà uovâs. 
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A' vista do desenvolvimento que come9a. ter a es- · 
quadra arge1füna,. e não sendo a distancia do ·porto
do Desterro ao Rio ~a Prata .muito gr•nde, col)vém. 
~n6 ~qu~lle porto_ esteJ~ defendido por obras de forti
ficaçao, Já que oao o foi pela· n~tureza como acontece 
~om o porto do Rio-Grande do 5ul, ~nja barra o de-
fende melhor do que quanta fortaleza. casamatada e 
grosso canhão se tem inventado. 

Antes d~ terrujnar, Sr .. prestdent~. vou faier algu
mas cons1deraçoes re1at1vas á ultima lei do recru
tamento . 

V. Ex. sabe que o exercib está passando p·~r uma 
completa trans .ormação. O antigo e obseleto meio de 
se o?ter recrutas a~arrando-se pelas ruas e praças 
pub~Oáe, a to.~to e a direito, o pacifico e inoffensivo ci
da ·i ao, vae ser sub ;titutdo pelo processo racional ·<k 
conecripçfü>, .em pratica ew todos os paizes da 'Eu
ropa por lneto do qual se dá ·a necessària g•autia 
ao cidadã?. que está isento pela lei do pezado onus do 
serviço m1lttdr,, 

A nossa lei foi votada ha p1 .uco tempo pelo corpo 
legislativo, como é ª "bido : e o governo, para dar 
prompta execução a essa lei, já. exped10. como lhe cum
pria fazer, o respectivo regulamento, o qual já é conhe
cido do publico e ·fosta ~am.ira, porqu .. uto p.ra o corpo 
legislativo a. secretaria ·la. guerra remetteu itm grande 
numero de exemplores . Depoi• da e ;: pe~i çiio deste re
gnlameotO tambem lorii" co"feccioc aaos os res.pectivoa 
fo~mnlarios para os termos dus diversos actos que con
stituem o process•J de alistameuto e sort. iu dos C·Jn
scriptos . Em homeoagem da verdade, r~leva confessar 
que 6. Ex. o Sr. ministro <ta guerr• oiív se tem des
cuidado deste 1mport1mte assoiíopto. Praza aos céoa 
que esta reforma traga os resultados que iodo1 
almejrro. · . 

Portanto, vem moito a proposito tratar aqui deste 
assuwpto p >r todos consirler.,do momeritos0 e muito 
1é•io, o q·ual constitue h"je para. a rep .. rtição da 
guerra uma das questões mois urgentes e c.r,,ves. 

Ell peyo a. S'. Ex. o Sr . 11:inistro da guerra· que 
compl• te a serie de rnedi<lHB que já tem iniciado, no 
intaito de d .. r execuçi\. prou,pta e immedihta á ·lei 
de 26 de Setembro de 1874. 

Entre as pruvideaci•s que ainda tem de sP.r tomadas 
pelo governo par .. tutal exe <: u\·ão desta lei lembr•rei 
a de regulameot11.r BI di•posições dos arts. 4• e 5i, 
.qoe tratãu ~!" reserva d .. exercito, isto é, da força que 
o deve aux1ha:r em ·temp" de guerra. 

V Ex. ·&•·b• q•1e, pela ull.im!f.· ref .. rma por que passou. · 
a -guarda nac1ooal, póde .se diMr que o .exercito ficou 
sem e•te auxiliar, cum qu-. •1ootav1> ~m tempo de .paz 
e · sobretud,, em tempo de guerra. 

Urna i ostituiç1io militar, c "IDO ficou sendo a guarda 
n~cional. depois desta rdorma, pela qnul ell11 está. 
·inteirameute isenta do serviço e de toda e qualquer 
e.specie de eii:ercicio, ha de em pouco tempo des• pya
recer de f•cto, porqu•mo nao se póde cuiu1neb:·nder 
a exi·stencia de uma. forç>< srma~a, 4.ue iig11• a uoica.
meote nu papel Não p••sná de u,u ali stamento <le 
c idadãos, que não con hcceráõ seus superioras, e.eF.&l 
fard , mento, sem armamento, emfim, sem o monór 
vinculo do disciplina, qile <'i a alma das institui~õea 
milit1ues. · 

Com a ultima reforma da guarda uacional, portantO, 
o e;xer~ito ticou privado de sua unica ·reilüvá., · coi'n a 
qtfol élle éC.ntava, inaxinie pà•a os terupos ·aborttui'es; 
COD&egÚrote rueÍÍte. fá?.-S• nrgelite que 'iie défriiil· díe
Jhor ó .pêna·amento 'da nova lei, q·uando trata ·d·a "i&-
iérve '(in exercito. . 

o ~ 2° do íirt 4° dfa : 
O: Os 'ifesigna'cios, que não se evadii'etn no cilm}>ri

meri~o 'd'é~te 'devér, Ííeivirâõ por sei• aiibos . fiddos · da 
.•q°:x~s .~er~o)ic~nc.ia.dos co:u,~b~igaçã~ . de se ~pre~
fdrem -,ara o aerv•fO em circumstane<aB d'e guerra:'ex
terna e interna, de1l'tro ·ao• trea li.nuos riilbsequent'ek.» 

o art. 5° 1aa me's'ma lei diz : . 
o 'a ~liítados que niio forem . designados pe!O iór

t.eio ,para o· con~iogente ~nnual, e oa .seús liup
. pl~ptes,,qu~_ p.ãQ, tiv~rem s~rvido . P'!r ,,dous 'iirino~a 011. 
mais. (art. 3°, ~ 5°), . bem como os isentoa erir·:ie·mpo. 

:de '.pÍu .. por VÍ1'UQ8 dos ·OI. 1, 2 e 3 do .§ . 2° 'do art, 1"' 
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e os dispensados em cr0nforrnidade do § 3° do mesmo 
urtigo. ficão snjeit<•s a ser chamados por lei para 1e 
incorporanm no exercito ou armudo, ofim de preen
cherem as fo·rças ex1raordmo1·ia1, etc. » 

Ha nm artigo d" l•i em qu• se diz claramente que 
e1tas du•i• cl•ssea de C< nscript< s f• rma>liõ a reserva 
do exercito. Esta pHte da l•i de ~6 de Seten b•o ca
rece de ser regul&mentade, ieto é, f, z ·•e pr•ciso de
finir o que fica sendo uta re•erva, c"mo deve ser ella 
organisada, se em tempo de p•Z deve f.zer exercici~A 
e tie>1r suje ita a alj!D m •erviço, ou se pelo contra•JO 
ccnstitu1rá ella ume f rc• militar com" é boje e gue•da 
nacion8l, que apen•s figura no papel, cc mo acontece, 
seguudo dis•e um tscriptGr militar m~derno com a 
I!"" '"º" nacional dos Estados-Unidos da America do 
•Morte. 

O ~a. CAkl'Oll CARTUBo :-A nossa guarda nacional 
hon.erica. 

o Sa. CARLOS DA Luz: - Espero que s. Ex. o sr. 
ministro da guerri., que tem procurado com grande 
de1velo pôr em execução a lei D<•Va do reo.rut•mento, 
dando lhe os regnlan cut.ns nece.saricD, procure a•finir 
de modo cl•ro e teru.iaHDte o pensamento do ieg11-
Jador, quanto á re•erva do exercit> . 

VoltHndo á qoe>tão do nosso armamento portatil 
moderno, vou fa1lar agora de um outro •upposto de
feito, que se tem preten1ido deEc•. brir .na "rma Com
blain •d<·ptada pelo governo do Braz1l. Rdiro-me á 
falta do d•ate de seguronça, que se uota nas armas 
por mim eocomm•ndadas.. . . . 

Na senão de 1873 exphqne1 m10uc1osamente a esta 
camara quaea as rozões em que me fundei, para não 
alterar o typo da Cumhlain belga. N~o ob•tante,_ a 
eommissiio de m•lhor"meotoa do waterul do exercito 
julg"u convenieat.e modifica lo, addicion•ndo-se por 
is•o ao mecbanismu d•s novas armas , que encom
meodou o governe para a ~uropa, depoi~ que de. lá 
voltei, um appnr>lbo destrnado a substituir o dito 
dente de s•gurança. Apez.r de•sa f• lts, a arma do 
typo primitivo, que é s Comblain do exercito belga, 
póde se conservi&r carreg•da sem perigo de disparar, 
como em outra occasiâo já mootrei. 

Continúo, pcrt.nto, a reputar desneces1aria uma tal 
alteraçã1, e se ella pórle ser disp nsad· , como julgo 
em minha humilde opinião, nada justifica e~ee aug
mento de despe•a occasiona.do pela mesma alteração. 

Está boje nconbec1do por todos os exer iitos, que 
Um bito uso das armas me deroas, na guerra, que não 
é uma vautagem, e antes nm grande inconveuieote, o 
earreg•mento das armas antes du momento em que 
ellas têm de fazer fogo. 

As iostrucções prussianas punem severamente ao 
1oldado que, de!"oi• do combate, uão descarrega a sua 
arm& immediata;'-'eL ~e. Logo, o dente de segurança, que 
tinha por lim coneenar a carga na arma sem perigo 
do 1olElado poder ferc ·· o seu companheiro, para o sol
dado da Prussia nã" t "m mais razão de ser; está, por~ 
ianto, condemoadv na pratica o carregamento da arma 
fóra da seção. 

Para não pa ecer qne ha exageração na propouçao 
que aventei, lerei " q ~ diz a ubra do Sr. Capdevielle 
.h.a pouco citad11 : 

« E' mi•ter aote• d ~ tudo : 
« 1 o Prescrever d.e um mudo absoluto não carregar 

u armas 1enão no m·'mento de comerar o fogo, e des
oe.rrega .. ls.s iwmed1 • t.- ;nente de pois do conibate_; 

• 2.• Fszer c11d2 \l< nm•ndante de companhia rea
pon•avel pela execuçi J da ordem precedente; 

• 3.• l!stabelec~•· u aa pena das mais severas con
tra aquelle que carregar a. sua arma sem uma ordem 
formal. 

• O carrogamento é hoje por tal modo rapido que 
éinutil u:ecuta-lo ante1 áo cornhate . " 

E' opinião de um militar illustre, e que acaba de 
tomar parte na ultima guerra européa. Não póde ser 
desprezada com razão. 

A importancia que ae dá á necessidade de não se 
carregar a arma senão no momento da acção, é ainda 
justificada pelo mesmo official do seguinte modo ; 

" Por meio destaa precauções, o fogo nã11 começará 

inopinadamente, como muitas vezes se tem visto, 
qua .. do se marcha ou mesmo quando se toma posição, 
tendo s.s armas c.rr•gadas; além disso, niio •e terá maia 
de lnstima• esses descuidos lamenta.veis, de que todo 
o mundo foi testemunha, principalmente no começo ela 
campanha. 

« Evitar-se-ha aio-la os numerosos accidentea oe
corrid<·B nas m&rcb .. s, nos acamp"mentos. por r.auaa 
da incnria dns snl<iados, que ae e.•quecem que o seu f!A
:z:il eatá carregado e qoe matão ••us visioh• .. s á quei
ma-roupa, brincando com o mechanismo de soa arma.» 

A!sim, pois, desie que não ha vsnt•gem •m trszer 
o soldHdo a arma carregada, e qile niio ba boje ne
c .. s 1 da~e rl e inutilisar-se um cartucho. para se de1-
carregar a arwa, porque paYn isso não é preciso 
atirar com el!a como acont•cia aot1p;aooente, não ha 
inconveniente algum em adnptar-se a pratica prua
aian•, pr1,bibiodo-se o carrel!'amento prematuM. 

Se, portanto, nãfl h~ necees1d•de do nente de 1e
guranç" nas nossu armas, não é facil jn•tificar a 
alterw1:iio que ee mandou faze• na arma Coml1lai>1., que 
dest'arte ficou mais complicada; e eu c<•Dtioúo a 
pensar que procedi bem, quando preferia ter-me ao 
t;rpo belga. 

O ~a . B.ulo »B PENALVA. :- Nova censura ao 
Sr. mioistro da guerra. 

O Sa. M1N1sT110 D.l Gu11au :- Não tem em vieta 
censurar. 

O Sa. C.t.aL01 D.l Lnz :- A hora está te•minada, 
Sr. presidente. e tendo já concluído as observaçõee 
que pr•tendia f , zer, n•sta occsaião, peço a V. Ex. 
e á camar .. que me desculpem por lhes haver tumado 
ta<tto tempo. 

Tenho concluido, (Muito bem.) 

Fica sobre a mesa o 1eguiote additivo : 
« Ficão approvad<• S o codigo penal e o cod;go do 

proces~o militar,orgunisa.doa pela commissão de exaple 
da leg1slaçao do exercito. 

« Em 1 de Junho de 1875.-F. J. Cardoso Junior. 
-Eacrognolle Taunay. " 

A discussão fica adiada pela hora. 

O SR!. PBK&IDENTB dá para ordem do dia de 
2 do correnUj, tanto na 1• como na 2• parte, a 
mesma desigo1.1da para a sessão de 1 tambem do cor
rente e levant11- a sessão ás cmco horas. 

@les\!lâO em ~ de Junho. 

P&EIIDENUl.l no sa. COBRE!.l. 

SUJl\ILl.RIO.- El•pedieote. - Re1pon.•abilidade IÚ im
prenaa.-Pnitenção do cop•tão F. P F8"reira.-Or
dem do oia.-Refarma eleitoral. Discur101 do1 Sr1. 
Canduto Torres e J de AZencar.-Se1tuuda parte da 
ordem do dia -Fia:oçõo das forças de terra. Díacur10 
do Sr. Diogq VaaCOTlllelloa. · 

A' s onze horas da manhã feita a chamada achão-se 
presentes os Srs. Correia, Sobral Pinto, Luiz Carlos, . 
Elias de Albuquerque, Cunha Figueiredo Junior, Sa
lathiel, Barão de P1ratininga, e Pmto de Campos. 

Compaecendo depois os Sra. Ulbôa Cintra, Miranda 
Osorio, Angelp do Amaral, Joaquim P•dro, Moraes, 
Rego, Feraan.de~ Vieira •.. CaQJpos de Medeiros, J,oão 
Mendes, Mart111ho de Fre1ta1, Fau1to de A1tuiar, Lean
dro Bezerra, ~ugusto Chaves, Lopes Chaves, Ber
nardo de Meµdonça, Coelho de Almeida, Gomes de 
Castro, Silva Maia, José Calmon, Diogo Vasconcellos, 
Figueiredo Rocha, A1teeiiáo, Portella, Paulino No
gueira, Diogo Velho, Cand1do Torres, Olympio Gal
vão, qam nha, Oliveira Borges, Escragnolle Taunay, 
Carneiro da Cunha, Manoel Clemeot100, Ferreira 
Vianna, João Manoel, Heleodoro da Silva, Conha 
Ferreira, Bit~ncourt Cotrim, Cardoso de Menezes, 
Eunapio Deir~, Candido Murta, Carlos Peixoto, Aze-
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vedo Monteiro, Leal de Menezes, Alcoforado, Marti
nho Campos, Casado, Fernando de Carvalho, Araujo 
Lima, Brusque, B•rão da Villa da Barra, Mello Rego, 
Moraes '>ilva, Ho ta Barbosa Pe eira dos Santos, 
Cam1ll" Figu· iredo, H-nriques, J, de Alen•1Rr, Souza 
Leão e Theodoro da Silva, abre-se a sessão às onze 
horas e cinco•nta e cinco minutos. 

Comparecem d.epois de aberta a se•são os Srs. 
Cunha Leitii.o, Paranhos, Torquinio de Souza, Gusmão 
Lobo, Joaqnim Beato, Barii.o de Araçagy, Alves dos 
Santos, Hollanda Cavalcaati, Alencar Araripe Freitas 
Henriques. Carlos da Luz, Siqueira Mendes, Gomes 
do Amaral, Correia de Oliveira , Cícero Dantas, Fiel 
de Carvalhn, Campos Carvalho Pinto Lima, Cost.a 
Pereira. F. Befüario, Duarte de Azevedo, B· lbi"o da 
Cunba, Flôres, Barão de Ptnalva, Wilkens de Mattos, 
Paulino de SPuza. Tt ixeira da R· cha. F«rreira de 
Aguiar, Florencio de Abreu, Pereira Franco, Banddra 
de Mello, A ranjo Góes, Rebello . Si! ve1ra M •rtins, 
Pereira da Silva, Araujo Góes Junior e Duque-Estrada 
Teixeira. 

Faltão com participeçíio os Srs. Bahia, Barros 
Cobra, Conde de Port .. -Alegre, Camillo Barreto, Car
doso .Juoior. Eufraoio Com\• . Her• c!ito Graça. Ign"cio 
:Martins , Paul> Fonseca, Pinheiro Guimariies , Rodrigo 
Silva, Xavier de Brito; e sem ella os Srs. Antouio 
Prado, Bo ·ges Mooteir•» Evangelista de Araujo , Rocha 
Leão e visconde de Mauá. 

Lê-se, e é approvada sem debate, a acta da aute~e
d.ente. 

O Sa. 1° SEOllETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Officio do ministerio da fazenda, de 29 de Maio 
findo, traosmittrndo o requerimento documenta.do de 
Mes'l.uita & Irmão, negocia.ate da capital do Amazo
nas e O eogenheiro Joseph J3Une, no qual pedem 
isenção de direitos de consumo e expe iie .te durante 
25 ~.nnos para as m•chinas, ma•eri•es e outros uten
silios necessarios á empreza de illuminaçiio a gaz da 
capital da referida província. - A' commissão de fa
zenda.. 

Oatro do seclehrio do senado, de 1 de Jnnhc cor
rente, communicando que aquella camara vai dirigir 
á sancção imp-.rial a resol•1ção que approva a pensão 
concedida á Maqueza. de S.puoaby.-lnteirada. 

Representação da camara municipal da cidade de 
Tres Pontas, da província de Mmas Geraes, pedindo 
11. creação de uma provincia ao sul da de Minas.-A' 
commissão de estatistica.. 

Requerimento de Cornelio Pereira de Magalhães, 
pedindo para ser aimittido a exame do 6º aono da 
faculdade de medicina. desta côrte. que deixou de fazer 
em razi\•1 de enfermidade gr .. ve de que foi acomwet
tido durante o anno lectivo.-A' comm1ssão de inatruc
ção publica. 

Outro de J osé de Moura Machedo, pedindo igual 
favor para o 2° anno de pharmacia da mesma facal
dade, depois de approvafo no 1°.- A' mesma com
misaão. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e vai á com
missão de jus r.1ça criminal, para dar parecer, o se
guinte projecto 

RESPONSABILIDADE DE llllPRENSA. 

o: A assembléa geral resolve : 
« Art. 1•. Aquelle que impri ·nir ou fizer imprimir 

qualquer escripto sob sua ass1gnatura ou fórm .. , quer 
eata sej" singular, qner collectiva, será considerado 
antor obrigado, e n·ão poderá declinar a resp ,,nsa
tilidade em que incorrer. 

« Art. 2. o Se o autographo não estiver assignado 
por aquelle ou aquelles que se apresentarem como 
autores, ou se estes não tiverem dado em separado 

a sua obrigação ou responsabilidade devidamente 
a.seigna ~a. dar-se-ha a responsabilidade na fórma do 
art. 7°, ~§ 1°, 2• e q< d.J codigo penal. 

« Art ;J 0 O disposto n«s artig .. s anteriores é ap
plica vel tambem _ao gravador ou Ju.h •grapho. 

« Art. 4.° F1cao revogadas as di•pusições em con
tra.rio. 

« Paço da caw• ra, 26 d• Maio de 187i-Dr. Mo
raes Silva.-Olympio Go.lvão.-Agesiláo.- JtiranctA 
Osorio » 

Er.tra em discussão, e é approvado sem debate, o 
seguinte purecer 

PRETBNÇiO DO C~PITiO F. P, PERBEIRA. 

« Sobre a pretençãn do cr pitão do 1# batalhão de 
infuntaria F11mino Pires Ferreira, o .:;!!ai pede ao 
corpo legi"l• tivo tran•fereocia p><ra a arma -de arti
lberi», allegaado ter o curso deata arma, é a cowmis
são de rn arinba e guerra de parecer que ee ouça. o 
governo, afim de s•bEr se é c nveniente ou não ao 
ser vi,;o a r~querida tran l! ferenct:::. • 

« Sala das con'missões, 1 de Junho de 1875.
E~cragnolle Taun.ay . -F. J. Co.rdo.io Junior. " 

O Jo11é de Alencar ( 4.ltencão) :-Sr. pre
sideote, a rninba provin"1u, a prov1~c1a do Ceará 
é uma d.quellas que têm darto mais brilhante mani
fest ç1io tl.: "Poio a uma reforma eleitor• ! que tenha 
por buse a eleição indireta, principio constitucional. 

Já diversa• repreoentações oesse sentido tê<U vindo 
á camara, quer dire,tarueotr, quer por interrnedio do 
governo, d.a8 camaras municipaes daquella província.; 
Tenho !'. homa. de enviar mais tres , da c"mara. muni
cipal da capital, da C•ruara. municioal de Aracaty 
e do, carnara municipal de Missão V.lha. 

Constituo· me orgão destas camaras municipaes da. 
minba província, não só poque ellas maoifestão 
prmcipios de accordo com as minbas idéas constitu
cionaes, em materia de eleição, corso porque ellas se 
proouncião em favor dafüanutenção de direitos politi
eos de seus municipes. 

Eu comprebeado que as camaras mumc1paes 
defendão &. iot•gridade dos direitJS polit1cos de 
eeus muoicipes ; o quo não entendo é que as ca
maras municipaes representein ern favor da espo
liação desses direitos politicos. Para isso não 
tem ellas poder, para isso não têm eu •• competencia. 
e é por tal razão q ne to , as as representações de 
camaras municipa.es que têm sido trazidas ao parla
mento, no sentido da eleição directa censitaria, são 
um a.rgumen to e r ntrad1cior10, não p6dem de rnodo 
algum se.-ir de apoio áquelles que projectão uma re
forma. naquelle sentido. 

Se as representações siío de cidadãos que estão no 
caso daquelle• que devem ser constituídos eleitores 
ceositarios, a •ua manifestação é iot•ir»mente parcial. 

Se elles, porém, estão no c•so daquelles que p6dem 
ser excluídos pela reforma censitaria, sustentada. 
nesta casa principalmente pelo parti.fo liberal, nesse 
caso taes represe.otações não são senão uma adver
teocia para "quelles que, e<,mo eu, desejão manter 
a integridade da constituiçã•i , afim de velar muito 
pelos direitos politicos dos cidadã.os brazileiros, p·. ·rque 
não póde haver sym ptorrrn. de maiot decadencia polí
tica. do que esHe de cid~ .. iãos do Estado livre abdica
rem dos seus direitos politiees, do seu dtr•ito de 
soberania., tio seu direito de intervir nos negocios 
publicas. (Apoiados.) , 

Estas representações são remettidas á, commissão 
especial. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

BEFOIWA BL8ITORAL. 

Continúa. a 3• discussão do projecto que altera o 
aetual systema. eleitoral no Imperio, com as emendas 
apoiadas e mais as seguintes, que são lidas e apoiad.as ~ 
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" Snpprimiio-s~ no & 10 do art. 2.• o ~e~nd!J e 9 
·:'&erceiro membro, desde · as palavras-na wesma occa
.aião-até ás pala vras-1erii publicada. 

« Suppriljl1io-se no ~ 26 do art.• 'l.• as palavras-de 
tillla paroc/Íia-ou-e se a porOCh1a tiver, mau de U!ll· 

" As palavras-na me~ma parochia-sejão' snbstitúi
da,s pel~~-no 111ea.mo d1 ~tricto.-JCJ40 Mendea. ». 

• fa,1'.11- ser <l0.l.loc11do o'Qde co.nvier : 
o: Nas provincias, aonde estiver finda ou findar-se 

mo <lOrrente anuo a Jegia\atara provincial, a eleição 
dos membros da respectiva 11.aeemb!él\ será feit11. no 
clia seguinte á dos deputa -los á assem biéa geral pelos 
novos eleitures. Não poderá, porém, reunir-se a assem
bléa provincial seo ão um mez depois de e bert11. a as-

. aembléa geral, tempo em que já estuáõ reconhecidos 
ea eleitores m\ncionadoa.-J!iifo Mendes. > 

« Ao art. 2°. 
" Su.bstituão-se os§~ 1.7, 18.19 e 20 pelos seguint11~: 
• § 17. Emqu •nto não se cr1mplet"r eatatistica do 

Imperio, e não •e fizer nova divisão administrativa, o 
numero de senadons e deputados será o mesmo para 
cade. provm~ia . 

«. § 18. Haverá, porém , roais 18 deputados e noves!
nado• es eleitos por todo o lmperio, sem distincção de 
prcvinciae. . 

« § 19. As cedu,las desa•. eleição geral conterão ~6-
111ente noa.es em numero de u,m terço da lista a pre
encher ; e serão recol hidas em urna especi .J, quando 
o processo correr C(mjunctunieute com o da eleição 
dos di•trictos e du provinciaa. 

« § 'lO A apuração geral deRsa eleição será feita. 
J!ela respectiva carnara legisl >< tiva; e as npurttções 
provinc1aes pelas cama ras i:nunicip"es da capital, no 
:ipesmo prazo marcado para aa outras apurações .
José de Alencar. » 

« Ao ~ 17 acnrescente-sa : 
« A Bohta, qu-. dá 14, elef.(erá 20.-Etmapio Deil ·ó.,, 
« Ac 1~ rescente-se ondê coo vier: 
« O deputan.o po'1.erá resignar o man>lato, ou com

munica!1do µt>r escri pto a ~ua r enuncia.. á camara doe 
Sra. <leput.ados, c,u requerendo de viva voz qu" a re
nuncia •eja tonl!l'la p••r termo: a sua vaga deverá ser 
preencu1d.i. irurueàiat • meote. 

" Loi:o qut se der qa•lquer v~ga nas duas camaras 
legislat1 va.s, o governo é ' ' briga~o a mandar proceder 
á eleiçiln para o preenchimento das vagas, dentro do 
prazo de 15 a 30 <lm•. 

« O deputdda ou senadnr, que não comparecer n • s 
resvectivas ~&maras, 11ur11 nte uma eessãu, incorrerá 
na iJJ ulta cie a111etade do rnbsi11io, do qual deverá ser 
deduzid•.-Eunapio Defró . ,, 

• Em lugar corupet.ent.e : 
" A or11anis •• çiw d :.,. junt.as e mesas paroebiaes para 

se proceder á ~rm1eira qu" Ji6caç.iio e ele1çfi" em virtude 
dest~ lei ;erá f•1t >< como aotualrneote pelos elei1ores 
e suppl•ntes. sendo, porém. o pr. •idente e tr• s sup
pler.tes elo1tos pelüs eleik res, corw'> dispõe o art. 1• 
d.este pwje·:t · - Age.vi!áo.- Siqueira Mendes . " 

O ~R. JoÃo MEN l>ES (pela or dem) :-Ex istindo entre 
as emeurit- s que off~r· c1 um a. re~ l! l . : ndo o &u~meoto 
da de ·ut ti..;;ão da s <liff·~ re cn""s provinciaB, e vendo q11e 
ha muitas qtv•ix:•S e 14ue algu•1s cousi .terão as suas 
provincias p•eju·ltc•rlas, p•ç , permis•íi.o á esta augusta 
camara pura ro·tirar a refe rida emen~a. 

O tio. Mutl'INRO t AMPOS, pela urdem, entende qne 
a que,tão do "ngmenLu dü deµut•ção noa termos em 

· ·que o Sr. pre• idn.te do c"rooe lho a. d ixou é muito 
impott»l!te, A eir1eorla 1j\1e o nobre deputa dQ pede· 
para retirnr, é mc1s P.mpl!l. d" que a dispusiçã•J do 
artigo do projecto. O n1>b• e presidente do conselho, no 
seu di scnno, mani~est, • · lU t · O t -?. preferio um augmento 
rnais am plo cto •jUe o do prc•jecto; portan to, f , z sua a 
emenda do nolJre dep1t1a1v, sómente para a discu8são. 

O ~r. Condldo Torrelil (Attencão): - Se
uhores,o exemplo dado pelJ!. o,.posição palamentar na 
21,ctual sessão é rlus ruais editicantes e Jouvaveis. Até 
.agora nas transactas s•ssõea, tão estaeis, da actual 
legislatura, o governo tornava responsavel a oppoaição 

pop(\uillo 9.qe deix·1wa. \!e v;11~1Y,' o 1111.~lai;nen~o,. . .P.~W,
se qn. ~ às ~ricas, q1!e. 'lºª a,~~11ic.10~ p!lrlam~.n.t,11.nw a q,1Jf,! 
se aoccoma a opp,o.,19ao, erl\, qev11!11. a co.nata,nt~. e.si&,: . 
rilid11cle das, se;sõ~~ ~ue têm ~eQ.Or~i\io. Aasfaip "l'~W.~S 
q~e as leis annuas, mesmo pres.crip~as pela cón~t1t1n
çio, a que lias q'ue sl\p e~~.·~~iaes 4 w;ar~l,ia re "~laf â.~ 
governo representativo, forao preter1d1u, e eBSJ!. pre~e
ríção tem SÍQO lançada á Conta da prot.elação dos Ojl~ 
posícionistaa. · 

Este anno, porém, o qi;e tem.os obs•.~vAdo 'l Já. i!\ 
vão decorriij·os dous mezes e II!eio de sessão, coropr~
b.endido nes~e tempo o 'da se~são extraor-lin,11:ria. Du,
rante ease tempo o. íjUe tem sido offerecido á ço.nsjde~ 
ração d~ e.liªª 'l Alguns. projectos de subi·fo valor .. tê. m 
sido mbm•ttidos à, sua a~t~D\'ão; " nenhum delle~ a 
O{lposição tein oppn,to o menor elDba.~'•ço . 

Desa.e que me acho pre.aente ass .sti com p~a zer, por
que vejo nisso a intrciducçiío de novas pr6tic.•s da~. 
maia 9 , lut~res, á 3• dlscu;são do pruject() cf11 
orÇame11to do anno palÍs·•do ; á disrussão da propost11r 
que aqui foi trazida, em nome do pr.der executivo, 
pelo nobre pruirteute do cons.elho e ro ini&t.ro da f:i.
zeuda, afim de soccorrer os b nc:. a na actual crise. 
comrnercial; á discussão da força. nav ·. l, e ultima.
mente á 3• discussão da reforma eleitoral ; em todos 
esses projectos de lei a opposição W •.IJOU n,uito pe
queon parte; o orçamento foi vc.•tado -em 3• discoasi\o 
no fim de duas sessões ou pouco mtt.ia, sem que hc;u
ve~se necessidade de recorrer ao encerraaiento ; a p~o
posta fioanceira a preGentada pelo hoorado Sr. n•inistro 
dtt fazenda foi tambem lev•da pare,. o eenailo no fim 
de dous dias de discussão, tendo a 3• diacussii.o occu
pado a c&wi.ra apen •s uma hora, e te ndo desutido d11. 
palavra muitos orudor• s da op,posiçií·J inscript"ª· 

Na di~cussão da fixaçiio da fvrÇ <t rna"l "' opposiçüo 
não se portou com meno• toler• acia e aobri.,dade no 
uso da P"lavra, não exercendo mesmo o diteito que 
lhe cabia nees~ discussão pc.!itica; nlgu•.1& vradores 
que se inscreverão e que talhirãú tratárãu lDais do 
assumpto da pro;lüsta,d~s que•tõe• admioistr .ti-Jas, do 
que d11e questões poFticas. Nu 3• •li. r.ussão d~ rdcrm11-
eleitoral que "gora e•tá submett1da á consHeração da 
casa, vimos igualrnt.nte que des le o primeiro dia ena 
teria sido encerrada se o nobr<· pre•id •. a.te d.: consdi\o, 
que aQui v~io, se~undo ,; expr•ss~o .ie uwa das folhas 
da opµ 0skão, cpllucar ee de s•ntinell e au lado do 
nobre ministro <l.o imperio, -nã ;-; ti 11esse vindu eu1 seu 
apoio, niiu tive•se toma•.to e !ugur que lhe cumpüe, 
correndo em defeza do pr0ject •1 e respc adendo aos 
orad•·res que tinhão até então failA 'lo e. otra eile. Se 
não f llsse uma tal iutervençii.o , este prnj>cto do ta,.ta 
ruagnitude teria sido votado no fim de uma hora de 
disoussito. 

Niio "" póde , pois, d izer que nestes ultiruo& tempos 
a opp .. si\:ão tem eoncorri .lú de tó ru,a alg ... ma p t;rb qae 
a ses ; ão deste anuo deixe de ser a mai• util e pro
veitneli. ª'' pbiz.. Entret,.,.ut •, qu ·es os result a1os colbi
d"s a.té hoje , d&p .,is de dous UJ •zes e ·1. ,•io 'de •e•siio ~ 
Até ago<a n•da; o pouco que se t •m feit.o •qui tem sido 
int.eirnn..ente perdido, p1•rqüe n" seuarJ,, J\ã., •e tem 
da rio "ºd" mento ü. e•ses pruject·~a ; algun• q'lli íá de vião 
esta r vot11.ii.os p~lü. camara não tê ·n otdo utle recid· .. ., á 
di~cu•são, po,que o jl'OVerno nnbar .. ça a •ua apre
sentaç~·" • iotervom iodevidumenl.e par" que as e .•mmis
sõ•s oão dê.~ parecer; dur,, nte esse t.en.po vão-se 
d"orlo falhas de se•aào e perd •. n .10- se iotelfiil'Uentil o 
te1 npo que é tão precioso e du qual nó• devemos stric
tas contllS •os »ossos c ... n~tituintes. A f ., ! la do thruno, 
que pela •ua naturtza é o ""•ump!o ma i• U• f(•.ut.e de 
que a caw,.ra teria de occ.ipar-se, e que devia tér 
s1 rlo de ha llJUito vothdo, por ·~ ue é um acto de cor
tezia par11. com a corôa, li falia d" throno não foi 
d" da até agor11. para cfü;cussã•J, a nsp .. sta apresentada. 
p•la cowruissão não foi aioda impressa. Eatrnt•nt.o, a 
observbrem-se a~ boas pratica.a 110 systerua repreoen
tati "º• aquellas cuj•i beuefico exemplo oos é offerecido 
pelvs paizes mais adiantados no eyatema reprden
t ati vo, a resposta á falia do tilrono >evia ser offe· 
recida no mesrpo dia em que é feita a allocução e 
votada immediaq:iente. 

Estou persu~dido de que Je 6ssim tivesse feito, a 
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.ipposição porlame:nt.ar, tornendo-se ainda neste pontj> 
tiio'·tolerante, tão governamental como se tem mos
trado em tudo o mais, deixaria encerrar-se e votar a 
rêsposta. aQ discurso da corôa, afim de que o parla
mento applicasse sua attenção e •eu tempo aos as
sumptos de que resulta immediata utilidade pa.ra 
o paiz. 

A responHbili:lade, portanto, pela e•terilidade da 
actual sessão, pela demora que tem havido nos pro
jectos de alguma importancia, não cabe senão ao go
verno. Desta v.z se houye tricas, se houve manobra 
no qne está proticando a oppo1ição, ella foi a mais 
politica e mais justificada, porque veio patentear que 
é o governo quem por ma inhabilidade tem con
corrido para que se tenha deixado de votar o orça
mento n&s se•sões da actual legislatura 

O nobre presidente do conselho, aco•tuma.do a 
phrases diplomaticas, sabendo colorir e dishrç•r as 
difficuldadea em que se acha com palavras doces, 
veio-nos dizer outro dia que o grande intervallo que 
tem havido entre a sep;unda e a terceira discussão 
·deste prüjecto foi. empregado na nfl·xifo, que as 
emendas q_ue f·-rão ultima.mente offerecidas exp'1co.vão 
cabalmente a d~mora de quarenta e cinco dias que tinha 
soffrido esse prcjecto entre a segunda e a terceira dis
cussão. 

O publico, porém, sabe, e até os proprios ministros 
mesmo já revelárã1J que a causa desse retardamento 
não fc·i s. reflexiio, fo, ão sim as contwversias bysan
tinas entre os mirtistros, as suas discordias intestinas; 
esse tempo foi g·· sto em lut?.s, roas quaes o presidente 
do conselho. e ,, ministro do imperio disputárão a su
premacia no mioisteric; o tem~o foi consumido em ce
lebrar cnnfer•ncías ~ fa•e' coa"11l1:as ª"s arnigc.s; esse 
tempo foi consmrtidu eru pura perda ; e afinal o que 
produzio ~ O minis• erio ficou tal qual estava; o nobre 
minütro do imperio cedeu vencido, mas não cnn v-en
cído, e apes••r de leader da maioria, S, Ex. veio 
declai'ar-nos que. corn.qub.nto não tivP-~se mu.riado de 
opinião, vinha eu.tentar e vot&r por outra que não 
era a sua. 

Final ente, o que prodilzio esse hrgo perio•lo de 
refüxiic> e de frroi.llements no seio do rninisterio ? 

As•ent,01,~11e ern uma emenda pela qual se volta ao 
principi.o cc n·lemnado e repudiado ha vinte anuos; á 
eleição por provincias. 

E' o cai10 de se dizer que fui peior a em€Dda que 
o sr.net0. A ehição por di;trictos era sem duvida um 
JJrogresso, um passo al!ig!lntarlo feito na senda da li
berr!ade eleitorRi; a eleição p<>r círculos " ess" resp~ito 
deu os n.elhores resulbdos; se elia tinha alguns de
feitos, es"es.f•.rão r1·11·P'1ia >os pela lei que alargou as 
círcums•'<Ípções ele1tora<!s ; rcr ella os cc.ndidatos 
que tiubão relações e elementos para se apresentar 
podião frz•r vingar as suas . candidaturas, elles 
forão muitas vezes beli! succedid"s ; na eleição po, 
provincia. i'Orém, prevaleroerá o regímen daa chapas 
hati:las. em que o g0verOJO é tudo, Nas ~o.pit,.es das 
proviacias '' preside.llte, corno >;uxilio do, gremio", im
perá á proviacia a rei:1re1:tentaçãe- de toda ~lia. .· 

Na eleição por dÜ•tl'icto h·--.veria sem duvida~ conul~ 
ponderou o n&br" minrntro do imperio, ruins garantias 
para que o actusl syBteuoa fcssB bem succedido, ao 
menos P.1-r1 p-~rte; entri::taHto, a. eleição por provincia 
que resultad•Js dsrá. scb>e tudo no lltrte ? A farça 
a que temos a,s•.i•t.ido até hüje. 

Se na' ca uit.aeli e ceob s., onde a população é densa 
e onde h" U.J1 ~erto pud•·t ;Jt!it.ico, a nppo•içõo puder 
alcanç<·r o terço rl_e qu•' fdl" a foi, nas f,eguez1as ru
raF.s 1~. eleiy~i_o será ccrnf1let.Hn~nte fals1fim1da e as 
actas feit"s a bico de P<'nn• snffocaráõ aquelle resul
tad:J e darúõ rleputações ua1rnimes. 

Niio é preciso •e' propheta para prever que este 
resultado é info!livel. 

O Sa. Mns1sTao DO !MPEarn :-Só no norte? 
O Sn. CANDJDO ToaaES :-No norte principalmente. 

O Sa. M1N1STRO DO lntPERIO :-V. Ex. conhece muito 
D n·'. rte. 

O Sn. CA!tnmo TORRES :-No sul não tenho visto o 
emprego de taes manejos. Teuho sido m~mhro de 

commissões de verificação de poderes e tenho visto 
pelai adas que este processo é praticado com um 
~desfeçamento incrivel. (Ha muitos opartes dos Sra. de
putad/1s do norte.) Ainda ha poucos dias a Reforma, 
jornal da opposicão, dizia com rtlação á ultima elei
ção senatorial de Minas, fazendo justiça aos aeus 
adversarios políticos, que alli o voto, a eleição nem 
sempre tinha siclo a manifes~ação real da opinião, 'que 
o voto podeda ter sido comprimido, mas nunca tinha 
havido o escandalo de uma eleição artificial e que 
parecia quererem alli implantar este n"vo sy&tema, 
porque em um collegio tinha-se dado como eleição re
galar uma votaçã'J que de facto não tinha existido. 

O SR, JoA,QUIM RENTO :~Não houve ne.da ~isso. 
O Sa, CA!tornp ToaaRs :-V. Ex. diz que nlio houve; 

e eu, r. ferindo esta opinião do jornal oppNicionista, 
folgo de ter provocado uma dechração que devo re
putar muito comp•t•nte para desmer:tir o 1micl' 
exemplo de eleição phentssti~a. att.r•buido a Minas. 
(Alguns Srs. deputados por Minas dão apartes.) 

Acre.dito que não houve. 

o :::a. DIOGO VASCONCELLOS :- Asseguro que não 
houve. 

O SR. CANDIDO ToaRES :- Bem, foi um t etc invo-
cado inexactamente. . 

O E'R. EuNAPio DEIRÓ ; - São virgeus as eJdçõe~ do 
sul? 

O Sa. CAN!Hno ToRnRs: - No sul hs. corr,nre~·ão; 
mas não h~ liCtBS f,. iSHS; nãn Se apllrOU até e."te ptn!o 
a ll(;ssa scieucia eleitciral. 

O Sa. FuNnio DErnó : - O vicio das eleições vem 
de outra cansa. 

O SR. CANDIDO TonRES : - Mas é este, de to·!oe, ,, 
que eu ccns1dero mhÍ "'- grave. 
. O r!ohr~ minl'"tro do imperio, offerec(>udo o se_u pr~
Jecto, ~presentou ccmo hase, como ponto currteaL a 
repre•ent.aç:ão rl&s Wiílüri<s. O t1"bre min:•tro nes~~ 
ca•o não prGc•dcu corno bobil e pru '•nte hcultativ'.l, 
que r:n-'t.?s de upp!frar o ren_,e·Jiv, antes rie recf"itar, 
procnrs. faztr o dh0 guostico. procur~ cnnh~cer a mip:~>Jl 
e a •édo da rn:,l•etia, Ou S. Ex, não de,,cohri" qual g 

verdadeiro mal dno n. s•as eleições, ou não quíz ''é-lo; 
eu iuclioo-me a. sceitar cr•mo e" acta a seguor!a. hy
pnthese. 

Par". qne tem sido pr•conis•do o oystenrn da repre
sentaç o daR rrnuoriHs 'l 

Não é segur·rn°ur~ pora o mal de que pndene e 
Brnzil. E8B~ t-ystema :fni aprest,at~do pfi.r:t os psiZ€8 
em 11ue a reprt:sent:-ç.~,n é o f'~.p "ho ·fü·l da opiniil.o, 
em qu~ a mH};'!Üt. e a winor:i.a r 9o couhecidas e onde 
nrnit ·S V:-tZP.8 SE: pó -i~ dar o cr:isri d~ Ser a minoria tã@ 
CN'lsidf'r~ vel q'" e qus 3i se e _1 ui li bre cc,rn K n: aioria; 
Eint.rebnto 11ue est·-~ pr:r um nc•.o dF.: prPpotenr:ia an
nulh1 c''"'fJl•t• onrnte >quelJa.•sseuhc.reando-se de toda 
a Tf:prei,;ernação : para et5SeH P' iz._.s é que alf:(nns pu
hlicistas reci'lIJDJ(rndão a pratica de semelhante sye-
temft " só ci11 te os coudir;õos póde elle ter ap• .. Jicação; 
ne8tes cusf1s o que Bimplesmtnt.e se preti=.nfle coase
f{t:ir cem P procH_-sso ri.a reµres~l!t!eçã.•1 da!5 minorias é 
que aeuhum pa•t1d1> fiqu.1· pr•v,·do d>t pu•te de ropre
sent;:..çí'.í,o (:crrer.ptndf·ot~ á sua forç.a numerir.a. 

Ah.:uus pntdici~·t·;t;, cr1usideraudo que x ·f:Jeição nãQ 
é um,: lut.:J, r-d1 ~ue se t.rl'üa. de -t..'crncer ou mcner, de 
eer t1U não Bcr, j, a8 sirn o exer('.rnio dP urn direito 
pel q•'"·' os partidos pchti•1•·8 manc!iio seus delege
dos ar1 seiu do padan:euto; c•o•H•idt~'awiu q:1·e multas 
vezes dr U• g.up<·S, dous p&rtido" p• de.m est r dividi
dün a~ nwdu ·_]Tle quasi se f~quilib~-ão ; (':(ln_.,.iclei-.ande 
que nã0 d~,ve a m11ioria~ )'.J\do siwpl1cs facto de ser mais 
furte, aouul!:1r inteirai; ente os Reus concurrentcs, fi
condo corn te dus oa r.pre8entantes; Htt.endendo a que 
não só é isso injusto, m::.is ainrJa a que uma. luta em 
tats c<indiçõ-<;s é ~empre muito ardente e petig(,::;a, 
gera odio• e pRixõe.s que pArduríi.o mesmo deptois do 
penado eleitorai: attendendo a. todas Pse.as cGnsd.era
ções recorumendão que se empregue um P,os n,uito.s 
processos que devem distribuir O nUU)erÓ de repre
sentantes, cGnforme 8. importancia numertca' de cada. 
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partido, ~em que nenhum dellP.s fique completamente 
1moullado. 

Mo&, todos estes •ystemas presapõem o conh~ci
mentoexacto d< ma10rta e da winori~.E·tamos porém, 
em um est<do tão ewl)rion ><rio, em m•teria tle1toral ; 
• s7stema representativo tein sido tão fRls , ado no 
•o&so paiz, que não sabemos onde está a maioria e 
ende a minoria. A m•ioria. d aloca-se coostant•m~nte 
com a mudanç~ doe miais1 eriüB ; temos vist<> caOJars.s 
•nanimes de um p•rt.ido torn"rem- se unanimes do par
tido o;ipost.o, só P"r~ue um mioíst.erio é "peado do 
pod•r e .ubstituido por outro de diversa parc1ahdade 
1olitio . Ternos visto u'"is ~inda, pr is um grupo, 
lllesmemhra 1o de um purtifo con•egDe, pelos ele-
111ento• com q11• o arm:i o gove1no para falsP.ar a m&
•ifesta1.~ão das urnas; temos visto, digo, unia insigai
icante fracçõ.o de um partido, snpplant.ar o• seus ad
versa,i0s, colligndos com a Ol\tra parte do p&rtido que 
.. ach~, no g0verno. 

Em um paiz ~m que se eetá d"edo tnd<> isto, poder
ae-ha dizer que fle coobece a maioria e mioor ia., e que 
as el•ições exprimem alguma ccusa, e qne só o que 
preci3amos é d~ Cf,D8Hv2r o noss '.J iyist•"'\ma, jh tão 
lle1morolis•d·>, só com o ap p,,nd1ce da represent.ação 
das minorias 'l Será este simples reto -1ue suffi. cionte 
1ar •. ,.icanç .r o litn que temor, em mira, quando se 
IQnser>.i t' fuo d" d~: cou2a t ·· l qr1al está. 7 5, ria iseo o 
111eam1; que !plerP-r c<rni;olidar ou rf'pi:.rar com nm. 
aimphs conc,rto na cinialha um edifici9 •:ue está a!
laid.o em seus alicerces. 

O mal que convém remed.i•r •nt.re. nós, vlh é, pois, 
aque 1 !~ p•rn o qu" l os p•ibli ci•t•s têm off•re·:irio como 
remerlí ~ , o proce .. so da representaçíto das minorias. 

Antes de snbcr 11. proporção e111 que rlevP.m Her re
preatat?d~s 't n. inoria e a n1 aioria, cumprf: eaber oade 
está f'HP n1aiorin e onde a miouria; o projecr,o deveria 
provitieocisr RohrP. h•to, m;js ·sto só se poderia ale · n
çar cc.w a d<eret~çãr, da eleiçio <:l.irect:. , " é o que se 
Bii.o quiz. 

A rrpresP.ntaçíi> das mi~:ori •s exige implicitamente 
& propnrcionalidade da repre•entaçíi.o; ent1 etanto que 
ao projecto em d ' scuosão isso se niio dá; pre•stabele
ce-ee uma prop' rção •rbitruria; dá se á maioria dous 
terço'' e á minoria um terço . Este modo de rep •rtir 
a representação é ivju•to e ab•urdn. E' tii.o tyrannico 
privar a m noria, qnando ella é consideravel, quando 
e.lia está na razão de um terço, de toda e qualquer 
representnçii-J, como conceder á maioria, que está na 
proporr,:ão de nove decimos, t.penas umr. repreoentação 
de deus terços. 

O Sa. M.u1.TINHO DB I<'a1nns: - E' a mechanica 
eleitoral. 

O Sa. CAND11>0 ToRllEB : - Este defeito poderic ser 
corrigido se porventura o projecto t.ivesse e•t•belecido 
11•e o representante da minoria deveria ter pelo me
BOS um terço dos votua, pois para quA a minoria possa 
exigir um terço n•. represP.ntação é preciso que os 
atue candidato• demonstrem que o seu partido tem 
easa forç~ numerica, 

Se is•o nio se desse, então se devsria proceder a 
um segundo escrutinio, e neste a maioria simples pre
valec..ria. 

Applicando indevidamente e com pouc-i criterio o 
principio da représentação cl.ns minorias como 
base par" a r.forma da bossa legisla~iio eleitoral, 
o nobre ministro do imperio não podia ser mais 
infelia na escolha dos processos quandl) <!eu prefere<l
cia ao voto incompleto. 

E.stá reconhecido que esse systema, em todos os 
peize1 que o tem ado!Jtado, é o mais iueffi~az para se 
obtér a r•presentação das minoria• . 

E•l p01eria indicar muitos outros systemas ; mas 
temo fatigar a attençiio da camara, que jt tem ou
l'ido de sr ,bra theorias e opiniões em r. lnçiio a esta 
ma.teria, e o parecer da commissão foi extrsordinnria
meete eru 1íto, citou mil escri ptores, não deixou de 
referir um só que so tiv•sse occup•do da questão. 

E' ioutil, portanto, que eu enumere aqui os div~rsos 
aystemas pelos quaes se chega a alcançar praticamente 
a representação das minorias. Indicarei, porém, de 
passagam como muit? preferivel ao voto incompleto 0 

processo recommendado por Borely, mediante o qual 
se chega a distribuir oe deputar:Le proporcionalweate 
á força numerica do• diverso• portados on grupos, 
qualquer que s•ja o numero destes. Este •y•t•ma teria. 
npplic•ç''º no Brazil, oorque a opposiçã. > é neste mo
mento de diversos matizes : ternos os conservadores 
dissidentes, os liberaes e os ra11caes ou republicanos. 

O proces•o de Borely consiste em urn dnµlo voto : 
o eleitor d•pneita urua cedula na qual ao mesmo t empo 
que exprime sua adhe•ão a um dos partidos, inscreve 
os nomes do• seus candidato• D-· pois rle coutadas as 
cedul!ie e verifi o:ado por ahi qu ,1 o nuroero de depu
tados que cabe a cada partifo, apuriio-se os votos e 
•íi. > declarados eleitos us quo 'êm maioria de votos e 
em n!lmero correspondente ao qne compete a c'da par
tido. Deste modo o numero de represeGtante• é rigo
rosamente prop"rcional á força rl• cad•. partifo. E"te 
systema tem a vaotagf'm, sobre ser perfeir.>'mente justo, 
de ser igualmente mmto simples na pratica. Mas Mmo 
já tive occasião de dizer, todi.i8 e&tee f)ri;cessos nada 
iêro com a qnestíi.u que se vevtila n,, Brazil. floje, entre 
nós, o vicio eleitoral está na esse•1c1a, no fando 
me>mo da eleiçii.u. Não •e trat. de apeifeiçoar, de re
tocar, de apurar minuciosidodee. 

O que é preciso é que refonnemos radicalmente o 
syste '"ª· e que ch•guernos a ter um parlamento que 
seja a fiel ex..,ressiio da oµiu1ão publica; e é disso que 
não cogita absolut.meme o µrojecto. 

O projecto, alem disso, arrast. a varias outros ab
surdos, entre os quaes um, e doe mais ele.morosos, é 
o augmen~o do numero de deputados. 

O nobre p•esi<Jente do e· nsP.lho, qu•nio fallou ha 
dias nesta questão, di>~e qu.e, coruquanto fosse em 
th•s~ pnrtidar10 elas camarns uum.roe~s, reconhecia. 
tambem que IH!S c1rcumsta !.1d118 act.u.:les ~i:~s trnbão, 
com esse augmento, grave incooveaiente, qua l era o 
de onerar e xtraordi11ariamente o theeouro, e que se 
se pudesse raduz•r esse aur:·,, 1~ato, melhor seri" ; mas 
que em todo o caeo o proje ~ to trazi3 a neoessid•.de de 
um augmento qualquer, 

Baota enunciar unia tal JH'" i' osir,:ão par.- condemnar · 
o projecto; urna reforma qne t.raz como consequ ncia. 
forçosa o augmento do tmmero de deputados, não 
porque seja de ut.ilid•de publica, mas sómente porque 
a•sim o exip!'~m a barrnon1a e a symetria do systema, 
não é uni projtcct 'J r,e•feito, e como tal não deve me
recer a apprvvação desta camara.. 

Qual é o resultado desse augmento? O que é que se 
propõe~ Para que o systema se torne re• llizavel, 
quer que todas as proviocias tenhiio re,.resentantes em 
multiplo de t res, de modo que a.-im eleva-se nuweri
camtnte a deputaçiio de t odas "ª provincias. 

Ha vari as p-oviqcias que dão actualmente dous de
puta· 1o~; são justamente eRsas as que se acbão mais 
generosam•nte aquinhoadas em relaçiio á sua popu
lação, e é entretant.o para essas que se propõe o pri
meiro augrnento, cnmo sendo essenci•l para o est.be
Jecímento do syst.,ma que se quer iaaugurar. E ' , pois, 
uma exigencia tnju-ta que dimana do systema e que 
ba•taria p•ra lev 0 r- mo a repell1-lo. 

O proj•cto de reforma eleitoral falia de uma base 
numerica para a dec• etação do numero rte deputados 
em cada p•ovwcia. Esso. ba•e, porém, não tem .razão 
de ger; não aei a que vem por ·1ue em nenhum·. caso 
ella é observada. N us provinci"s de p 'iuca pnpu!A.
çiio, que dsio do11s lieputad.,s; o projecto red11z a base 
a m•nns de 15.0 IÜ babítaot•s por cada deouta<io ao 
passo que n•s provinciaR populosas, o projecto inni
bindo-as de ter um augrneoto de deputoção superior a 
um terço tia actual, eleva em alguos c ~soe a razão a 
cerca rle 80,000 habitante • por deputado Ora, será isso 
justo, sera isto aceitavel 'I 

De qlle eerve, pqis, est~ base se não tem applicação 
a nenhum dos c•gos 'I (Apoiado.• ) N •ste ponto, a un1ca 
cous1t. razoavel a fazer sena aiirnittir urna b3se, como 
d·sse o nobre leputado por M·na•-G,rae11, de olhos 
fechados, sem att~nder a quem vai aproveitar. 

O Sa. F . BEL1s.a10 : -Isso não lhes convem 1 Isso 
era querer o impossivel l 

O Ss.. CANDIDO TuRBES :-Não se quer p1oceder 
assim, porque é preciso attender aos empenhos e aos 
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interesses dos amigos. E' preciso que, além de todas 
esta~ excepções, comece-se por est•bele,,er uma ex
cepçao das excepçõcs, '!ue dizem ter sido int•·oduzida 
ew entrelinha ; tal é a que se refere á deputação do 
Pará, apezar de Já ter sido qu. si de brado antecelen
temente o numero de deputados desta província 
quando destacou-se uma p•rte do seu territorio para 
formar uma provioc1a nova. 

O que eotrndo é qve •• d•vêra adnptar uma base 
elevada, nunca menor de 75,000 ou 80,000 habitantes. 
(Apoiados.) 

Devor-ee-hia fazer tudo quanto fosse possível para 
que não fosse alterado " actual numero de deputados ; 
mas, quiwdo o fosse, deve•ia dar se o augmento só 
nas provioc1as q•le provassem estar ex traur.iinaria
ment.e preju<iica,fog. 

Quanto ás províncias que pela estot,ist.ica de sua 
população prova saem ter representação supe ior ao 
numero que lhes compete, essa repre•entação deveria 
ser rMuz1da. 

Seuhor•e, entendo que são duas idéas inconciliaveis: 
o augmento de subsidio com o augmeoto de deput!l
ções. Por isso mesmo que o sub•tdio foi augmentado 
de uma maneira tão deecommunal não se deveria 
agora onerar o thesüaro, sobtetudo em tão criticas 
circumstanciae, como as actuaes, com uma despeza 
quo não tem coro pensação. 

Que utilidade resultará de um augmento tiio enorme 
no num•ro de deputados e senadores 'l Porventura as 
nossas d1scus•Õ€s gaoharáõ com isso 'l As deliberações 
desta camara serão wais acertadas 'l N10guem o 
acredita. 

O ~obre presidente do conselho expendeu a eets 
respeito, para sustentar a •ua opinião em favor das 
cs;marae muito numerosas, um argumento que os es
criptoree geralmente invocão para sustent ,r a opinião 
opposta Disse elle q1v neae&s camaras numerosas ha 
mais ordem e regularidade. O que os escriptoree de 
direito publico dizem é ju•tamente o contrario disso; 
entendem ellee que essas c•maras revelão muito mais 
tendenci11. para se tornarem sedi ios<S. 

Mas, Sr. presidente, a razão essencial pür que não 
posso a d1Littir semel bante "ugmento no numero de 
deputa<ios, nem mesmo augmento algum, é para não 
sobrecarr~gar o theeouro nas circumstancias em que 
nos ach.amoe. Ba•ta dizer, sen horee, que a França, 
esse pa1z que sobietudo em riqueza tem provado ser 
talvez o primeiro 10 mundo, que tem hnje uma recei
ceita de tres milhare• e seiscentos milhões de francos, 
não gasta o que nós gastamos coru a nossa represen
tação nacional, e menos ainda o que viremos a gllstar 
com- o augmento que se pretende. Alli o subsidio 
do deputado não vai além de 25 francos por dia e 
nós temos j ~ o de 508000. 

Como é pois, senhores, que o B1azil que não tem, 
todo elle, nem me•mo a renda da municipalida1e de 
Pariz, qu.er aul;\"meotar o numero de seus represen
tantes, v10do amda uma semelhante medida produzir 
como resultado o açnlamento de ambições illegitimas, 
deeport.r um maior numero de candidaturas sem base 
e coosequ•ntemente desviar de outros misteres, de ou
tras carreiras, cidadãos que por outro modo se pode-
1ião tornar muito uteis ao paiz 'l Se com um parlamento 
~n_e não !I numeroso, temos tal falta de homens po
líticos que nessa vida se intromet~em os m•gist1·ados, 
os professores e muitrs outros que deverião sempre 
estar arredadot da política, o que não seria quando 
se abrir espaço para um muito maior numero, sendo 
ainda essa attrac9ão aggravada por um estipendío 
tão elevado 'l 

Era pr•ciso, porém, que a symetria, que a harmonia 
do projecto fosse guardada em todos os seus deta
l~ea, e por isso decretou-se nelle que algumas provin
c1ae ter1ão._ tres deputados, e qne as outras, quasi 
todas, termo um augmento na razão de um terço. 
Quer-se que a minoria tenha pelo menos sempre um 
terço de representantes no corpo legislativo, de ma
neira que dec. etão-se as circumscripções eleitoraes 
para acc1mmoda-los á refo~ma que1e quer introduzir, 
em vez de fazer o contrano, como fez a Grã-Breta
nha, isto é, applicar o systema só as circumscripçõea 

que o c,Jinportaseem. Na Inglaterra ningU<'m pen1ou 
em a~gmeotar o nnrnero <ie d•putados para que e 
voto mcompleto ft-sse apohcado a todas ase ucnm
scr!pçõe•; "Pplicou ''e·? oornn experiencis nas circum
SCllf·ÇO•s eru que elle tlliha cabimento E' pois o iu
versú du qne qu'1emns pnt1car. Nós em vez de faze:r
moe a lei para applicará ord•m de cousas existente1 
lamas u10dificar o que existe para accommorlar a uO:. 
Fystema que se entende qr•e cumpre introduzir, mesmo 
a de•p·;ito das rnjusti~as e dos ahauidos que delle 
resultão. 

E por que não se pGderia lazer o mesmo no noss11 
paiz 'l Sná necessar10 que a opposição t<rnha forçr.sa
me.nte um terço dos representantes no corpo legi .. 
lat1vo ?_ De ".e•to, não é isto inctiepeoeavel, e ae 
c~mtr~uo tram> graves µeriges, Teme • visto, nos ul
timo.e ~nnoe, que q~asi s•,mpre a maioria por si mesma 
se dn:1de; qu•n.dc~ I•to •e d,r e esse gravo da maioria 
se unir á oppos1çao que por si só já terá mais de ulll 
terço_d,, camar•, não hove1á min1ateno ea;avel, pois 
est~ra.o to•1<i8 ~ mer~ê desse grnpo :ftuctmtnte da 
~a10m:: que sera o arh1tro supremo em todas a3 que11-
toe•. E o que se está d"ndo na a•sen,bléa nscioaal 
fr~nceza, onde o grnpo dos legitim••tas intranoigen
tes dos chevf!:U:X:- !é91rs, com.o são alli coohecid,,s, por 
BUP. desloca~".'' tew concor~1do alternativamente pan. 
d~rrotar 1mm:<terios de diversas origens e opiniões.. 
E um grup·., que estando •empre descontente eru
qua?to não forem sati~feitas su" s absurdas pretenft!ea, 
se hg• em todas as .c1rcumstandas com a opposição, 
qualquer que ella ••Ja. 
. E11 não "ceito o projec:t" d.o nobre miniitro do imp .. 

11_?, porque é uma exper1enc1a par& "' qual o nGsso paÍll 
nao eet4 prepRra do. 

Nós nos quoremos collocar s este re•peito na. 'VaD
g:?•rda de~ n;.ç~es m"iB civilts&.das, pois estas mesma. 
nao t~m «mda 10troduz1do em sua logish1vão taes in
novaçoes , e , das poucas que experimentàrão " prio
c1p10 da representaç1io da• minorias , nentmma o fu 
com o systema da eleição i11directa. 

Seria preciso , portanto , partir da eleição direcia 
p:ira ! d_epo1s de. hem cc nhecída qual é a min01ia • • 
a_ ma1or1a do pa1z, dec1ftor a reFre1eniação das min1>
rias , afim de que a maioria só tivesse o numero ele 
deputados que lhe compete, e não mais. 

Os vicioe do nosso regimen eleitoral , qne cumpr11 
recordar, posto que eejão conhecidos d~ todos a. meu TV 
são ~e quatro or~ens. Em primeiro luga~, é a com
pre.ssao , . a ~oacçao d? go~e•no. P•ra rem• diar isto, 
seria premso hbe.rtar o c1dadao das pêas qne o imJ*
dem, de pronnnmar-ee com espontaneidade na eleição. 

E verdade que alguma cousa se tem tenta.do a ee1e 
respeito nos nltimoe aunos, pois foi neste intuito q• 
se reforll?on. ~ le! da guarda nacional, que se.operou a 
reforma JUd1cior1a e se fez a nova lei do recrutamente 
etc. Nem por isso, porém, as tleições ganhárão em~ 
berdsde. 

Qual é, pois, a coliclusão que daqui decorre 'l E' que 
a l!'~ior ~arte dos in~ivi~uoe que concorrem para aa 
ele1çoes. º':'º têm consc1enc1a dos seus direitos, julgã .. 
se opprmndos, coactos e seguem fatalmente as auW
rídadee, ainda quando as leis não dão a estai a f11cnl-
dade de ex.rcer tal pressão. · 

Alguns desses ie.dividuos não tém capscidade para 
g~zar deste direito~ q11~ é de grande alcance, e outros 
nao têm a precisa 1ndependencia para exer~ê-.le 
na~ condições em q11e o requer o systema represe1t
tat1vo. 

O Se.. Pae.EIR.l Do• SuTos dá um aparte .. 
O Se.: C.lNDIDO TouES :-0 nobre deputa.do sabe que 

na ~ªI?r parte dos_ p•izu da Europa a eleição niu f 
cens1tar1a; á excepçao da França, não conheço mesmt 
n~nhu1? paiz da Euroea que tenha adoptado o stdfra
g10 umversal: nos Paizes Baixos o censo é elevadissi
mo, só votll o cidadão que paga de 20 a 60 :florilia de 
contribuições direct is 

Esta ultim~ ta''-ª .prevalece n;u cifades principaes 
e que têm maior mo-.1meuto commercial. 

O meell!o aconte~e na BelgfoL. O censo c!9 eFgibili
dade é aiuda mais pe"a<10, pe.rn o sena<L" erpecial
mente só ae achão inacriptos nas listas cios elegiTeÍll 
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do reino da Belgica algumas centenas de cidadãos. 
Entretmto, a Belgica é um dob púzes mais liberaes 
do mundo e nm d , quelles em que o governo represen
tat.ivo funcciona mais regularmente. 

O seRuado vicio que deturpa radicalmente as nossas 
eleições é ·ª fraude ; este é de todos o maia gr& e, é o 
que cumpria ~er remediado da ruaneira mu1s effioaz. 
E~tretanto, o p~oje~t~ não diz cou~a :1.lguma a res

.Peito, n .. da p1•; ndenm:. ; só eücontr•i tllu paragrapho 
eM que se f .11,. de fr .. ude, é o ~ 29 do ait. 3°, que 
iiz : "O juiz de direito decluaiú nulfa a eleição, se 

.verjfic" r que deu-se a igu.;s dos cas0s q•ie lhe forem 
applic1neiY do art 1° ~ 27 destv. ki, cu que h~uve 
fraude pltmimente provada e que pr~judiqua o resul
tado da elei\'ão. • Assim, pois, msse uaico caso em 
'1.Ue E~ e > !'V~ em n a a frnnde, o pr•"jecto foi tão c aute
loso que exigia que o factu fusse pl,namente provaio l 
Entretanto, a sim pies pre ;, um pção de fraude deve 
llastar pua aaouil. r a eleição. 

N os outros paizes, <·nde se tem em conta a sinceri
d.ade da el•içiio, bosta a prtsun, pçiio de co• rupção, 
hasta h .. ver qttdlquor fa!si6.cação, para que a eleição 
seja fulmio•da. 

O Sa. S.lLA.TBIEL :-Mas póde ser uma ca.lumnia. 
, O Sa. CAt<nroo TonnEs :-Eu faJlo do caso em que 

ha a presum.,ção; ne•ses c~so s a •leiçãn deve ser 
~orno a· ve•t .J ; ·não deve ser suspe1ta'd" de falsidade. 
M;rs o nobre miniatro em toias as m•is formu las é 
Íneioravel nu seu P'"Jnto, elle conserva a tendanCia 
que i.té aqui iem pred· mio ~do de s•cri licar o filado 
á.s fórH ·Ul:i s-, unn 11ia un1a el t ·i~ãlJ puris ~ in1 ... como aqui 
já se fet, •Ó p que ee disse q •.e o juiz de paz fOra 
iitsertor ~a vinte ou triata an .. ús; · ntr.t .. uto,esse juir. de 
paz tmha resiO.en a10. na fr egu•zia havi• ruais de vinte 
~.n~os .e !Ora jui de poz ern .. utr<' S annos sem º .PPº
s1çao de [J•B•o.a alguma. C..mo não havia nenhum 
outro subterfugio para "nnull ar a eleição, fvr·ão des
cobrir. e•se criiue :lo juiz de paz 1 Em que póde in
ftl.l.ir aa elei\·ii.o o facto da iue0mp•t1bi 'idade <lo juiz 
d.e. paz ou dus mcsarw•? Ner,num vo .t"nte deixa de 
votar no ~entiiu ~li~ lhe p>>r;,cer melh.or, porque o 
Jníz de •; az que preside à rueea é ou não incompa
tiv. J. 

Eiu n,u1to• outw• c ·sos fulmine-se a pana de nul
lidade á eleiçii: 0, , 1órnente por /,.Jta de formulas, en
tr~ta11to_ uãà "e pr•_P1tdeocia contra, u. coac,:ão r.u a. 
e:omµrêr:sã.n exf'rt: ·da P""'ªª auk1rid .ades e cnntra a 
fr r.u 1e q .•e te111 sido , .• ra'.icacia em t:C,o larga eeeala, ·e 
t~oha ce,teza 'l'~e eer l< prat!c9.da ago,-a ew niais vMta 
escc;.\"' n\ n ; ~ a. 
} . O t{!rce iro v ici1i pt.;ci:.de do Rhuso da·s niesbs .elei
·t"or .. es U .0 6 f .. ;i,Jchclc• 4ue i. lei lue• cc;u.itAe. E>.te 
.iiCio é em pinte º''rrigdu pelo projec.tü, não o de6co
-~li6\:0; rn~~s nfiCJ é s ~:"m rnuitct.s pêial3 e ~o.ib~r r. ços, 
l)~r ~ Ue fXi~e-se que O VOtaDti.: , ~ 111 b .r&. ·apfe :-e'lte SUâ. 
.pi.teate , Justifique com o testeruuohu de outros ia'di
.v~dlios que é o µropriu e aiud"' assim o pre•1deote a ·a 
Il?iiss ei<1toral ~ó !e tomar em septttado o ieu viito ; 
~pb re tudv se o votaotti é ''ª mioL•ria, que quer dizer 
.qµe . a ºª'"ª r" . sempre anulla e•ses votos, pois ti<! é a 
praxe c1oµst .. nte . 

O quarto vicio é o que tem sido pr atica do em tio 
Vj\•ta escala oesta , caruara e no se nado pele- p~·d.er 

·e~ciureg .. d., da verific.ção das eleições. 
. ~a Ioglat.rra, oado "li ~· .es.sa _qu•Í><_!. 3u~~j .íi~~ 

f\ Xl&te, confiou-seª'' poder iud1ma110 a verificaçao dàs 
eleiçõt• ; aqui c\i ast"!rva-s~ ebsa &.ttribuiÇâo á"s c'a~9.
ri.a, que tem. feito tão wáo UijO dellas ; a camara do8 
deputadvs tein-'se 'cbnst1tiii'ilo . um tdbiiíial' de °'lª i'ns
tancia da eleição, ·em vez de conteatar-'se e<ím a 
'simples verificação 'dt<s ele1Ções ; em · muitos casos é 
·etla q 11em nomeia os depú ta doa . 

T·> ·os esses vi cios esseaciaes niio pódem ser corri
gidos senão pela eleiçno· dí'recta e· cenoitaria; o maior 
m.al é · o :'grnnde numero de · otaatéij incapazes qae 
·concotrem á eleição e síi.o esses entretanto. os que de
·cidem do resultado. Fora necess.rio dar-4hes , iil>,ie
pendencia e exigi1' condições de capacidade ··P.ara 
-e'xercer ease direito, e iuo só se conseguirá com a 
·tlei9ão directa e censitaría. Em nosso paiz isso redun-
1lar1a em 11ma ·reiucção · c·onsideravsl no numero dos 

votantes, mas não seria iasa um mal , nem uma tal 
medida pó ie ser tau da de menos democra~ica; por
que outros paizes da Europa, que não são menos 
demacraticos do que aós, conservão a. eleiçi'io directá 
com o ceilso muito elevado ; na Hollanda e na Bel-

. gica, a que já me refe i, assim ae pratica; entrot.nto 
a instrucção está geralmente derramada, nesses dous 
paizes o sy•teUla constitucional representativo fuiío
cionl\ alli perfeitamente desembaraçado de todos oÍI 
vieios e tricas que aqui o desfigurão radicalment.e. 

O nobre presidente do conselho, no seu dispurso de 
ante-hontem, encare<·endo as vantagens ~a el~i çiío in~ 
direct~ e da represf.Dt~ção das mioorias, d isse que 
este processo tira o pretexto pari\ as violencias e as 
lutas encand11.centes ; asr·im seria com efftito se O· 

&yatem•• fo; se executado em t oda a sua pureza,. se a 
mine ria soubesse que podia contar, qualquer que fosse
º seu numero, com repres•ntsção no parlamento; não 
haveria "'ªÍR moti vos para esses odios e paixões q11e 
te deRencadeião durante as lutas eleitoraee. 

Mas nií•> é isso que havemos de ver; basta appeHar 
para a experiencia das noss11.s •leições para sermos 
10credulos a respeito dos bene!icios que esta lei deve 
produzir. · 

Até 18~6 vivemos sem lei regulamentar de eleições, 
n ' ura Cllhos; R S eleições erao regul ~das por instrucçõ,eii 
do goverao; entretanto nuuca tivemos ell'ições mais 
puras, nunca a opposiçií" pôde f .,z~r prevalecer ma1ór 
numHo de seus caadidat• s 

Ti vemns e•pirit'> puolico ao paiz. desde essa época, 
desde a l•i de 1846, · ap•.Z&r de ter sid., uma dail mai'a 
Ct-Suist icae, apezür dtt~ ceutenus de r.:gulanientoe e 
.a• isos ·1ue s explicári'>o e interp1etáriío, começáriio aa 
fraudee, começou o proces6o eleit• ral a ser profnuda
meot.e viciado, desappareceu o espiritu publico do paiz 
e corueçttrã.o a vir tts c .. Inar~s ua ~ ni P.:1e e 1 sempr'e nO 
sentido do go>'ernn, da upiaião que subrn. ao ~oder. 

A lei de 1855 corrig10 um pouco esse defeito, mas 
fogo apóa veio uma reformn, e á medida que nos 
adiantamos na phtica desse •ystem•, as eliições mais 
1e corromperu. 

O que podemos, p0io, espe1·2r desa~ processo tão 
nr:vo e que só tom applicsçno nos p • i~es msio adian
tados 'l P .. ra u·;i .P"Íz C • mo o "º' so, .Je•~e que · se cop
serva ccmv b ,se da ele1çil-0 o sy·•tema indire.ctci, des:ie 
.que se eotr~gão a s ml1&!.'HS Ú1 f:': t·m es , i&!oarlis e fa.na
ticas á• autt.ri1'lldea

1 
e ª ' e mhorJõao, deix•-ee a este1 

inteuo a : Litrio, aiio • Ó para f .. zer as eleiÇões no sen:.. 
tiJo que lhes c.001ém, cowo mesnw para fo. i>ricar 
actas falsas ·e &ss1w ll• ·mear os deputados a ·a~11 
ta!.nte. 

Uw O'ltro vicio importaute e grave do pr<·jeci·o .e. a 
app!icaçiio da repre~eataç1i0 das miaon"s na eláçiío 
dos s·e.na1ores ; é dt. gravi•aiwas col'.Jsequrncias esta 
prnvid.eonia . . 

A ccnstituição exige que oe sent;dores sejiio de 
eleição ·popular, fazead" intervir a cor1h pela sua es
C<•lha apeu ;. 8 n'uma lista de trai nomes, . quasi sempre 
re uresentantes. da mnior!u, de mod oJ que a cor<)a.nii.a tem 
tido o <lireitu de ea~olh.r fó ra da maioriP. O senado, 
que é uma corporaçiio vit•licia, nito p6de ser composto 
s!'guodo Q arbitrio do p•. der.mr dora<lvr, e pela lei, q11e 
se v>ti pôr em pra ~ic i<, este p •!der fica inve•tL'lo ·do 
direito de tirar sempre o s•nador dos grupos ·da. ini-· 
Doria e · a comp0r O aen•do, de modo ruerh•B COil 7eniisnte 
-ás. n '•ssas rnst1tuiçõ~•· · 

Não quero adrni~tir que haja ab11'0 no exercfoio 
dessa attribuiçãn, inas basta .•ine por ella se aliere o 
es·pjrito da coastituiçii.o, . P'"'' que não deva ser aceita. 

Não tem cab1meato igua•rrieote o pr<•cessa;> da .repre
S'entação das miaori11>• na ele.içiu de,vereadores, porq1te, 
sendo corporações estoa mer.< .ment11 . a~minist.rativas, 
não ha neo.essidsde de fazer alli penetrar os interê1siis 
'políticos. Entretan~q , a rtforma introduzindo ·alld'ain:.. 
bem o principio da represea~ação d • 11 'minoriaa, ii.ii
tQris.a e aaima m••mo naquellaa corpora~õea l iiitêr-. 
v.eµ çiío do es pi rito ·poli•,icv . 

Tem•se enoa~~<:id~. t&m,bem, com() uma da.~; gr!!-'!lde,1 
vaµtagene da. reforma que se pretende il!troduz i r, ~a 
.qqali~caç.'° p~~aL~!'te. . . . . .. . . '. 

-Sena com effe1to .nma medida de. gran ile. vantagem 
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ee ella. existisse no projecto, mas en não a. encontro. 
O qne se faz ahi 'l A q11alificação é feita. pelo mesmo 
processa qne a. actna.l; consena- se uma massa. de 
·votantes. e annualrnente se retoca. a qnahfica.çíio, ris
cando aquelles que morrêríio ou perdêrão o direito de 
votar, e admittindo aquelles que adquirirão este di-
reito, . 

Isto é o mesmo que se faz nas novu qualificações; 
s6 ílaesa a ser bfonna.lmente, em V•Z de aunualmente; 
desde que se p61e excluir votantes e incluir outros, 
retoca-se a qualificação, ella não é permanente. 

O Sa. FERREIRA Vu.1111.L :-Apoiado. 

O Sa. C.lN0100 TonaEs :-0 artigo tambem que re
gula as incomp.tibüidarles p••rlamentares, é a meu 
ver muito deffi.ciente, muito inefficaz, embora mesmo 
os membro• da opposiçíio liberal tenbão reconhecido 
flUe houve a esse respeito grande progresso. 

Para mim o pr< gre,eo uuico, depoi• de ac~eitas as 
incompatibilidade• e reconhecifa a su• conati~uciona
lidf.de, seria a decret~vã.•i d •rn incompattbililades ab
solntss Aquil!o que se tem feito ultlwa::nente, sobre
tudo com .relação ao subsidio, parech dever imporbr 
esta conse1uenci~ . 

Desde que se dil ao deputa~o meios de subsistir d"
centemente e d.e t'lrn;'r- sP ind•pendente, e11• não dev-e 
occupar-se 1e <.Utra qnal ·111er c"usa, não deve ier 
nenhum outro emprego que o inhiba de cumprir ze
losament~ os seus deveres de represontante da 
necão. 

As ineompatibilidades a.bsolutas de-vi.ão ser decrB
tad~s ainda com mais e•ver1d:i-'e e rigor a respeito dos 
magistr•Aos e profe•soree. (Apo1aios.) A ma~1str~tura 
e a politíca sã.1 dua• r, . rreiras qn• se excluem ab•o
lutaroente : não p6oie haver indepeodencia, espírito L.~ 
verd•d•ira justiça no magiotrado, qnando elle tem ae
piu.ções políticas, a•6rmentP. com as providencias que 
se quer intNd11z.ir na actual reforma eleit•nal. 

Coma p61em o juiz de direito e o juiz muqicipal ser 
muito juR.tos e impu~iaes nas juntas de quaiificaçii.o, 
se elles têm ambições politicas, Sé por sua -vez alio 

· e&ndidatos ~ 
Um outro defeito que reconheço no projecto é a con

urvação dos pruos e da• necessariaa formulas que 
.tornií.o o processo eleitoral muito moroso e com
plicado. 

Até hoje Í•so s6 tiQha servido para afugentar os ci
dadaoa, dQ exero?.ic1" ~uses deveres ; entretanto, sgor& 
einda. se agr"-vão •S formulas e as d•longas, exigmdo 
dos cio:l•diio•, qu• t•m muito em que cuidar, que 
v-i'vem de seu trabah.o, uma extraúrdinaria perda de 
temuo. 

Como ponderou hontem o nobre deputado por 
Min~s com relHÇão á quahficação, se é neceRs"rio que 
o votante, que u11..01:a não comparecia. que deixa
v-a correr o uu direito á revelia, venha com uma jus
tificação j11dici1tl p1<ra provar que tem a renda legal, 
elle nunca será qualific :.do . •• 

O Sa . M..aTJNHo C.l111Pos :- Apoiado •. 
O Sa. C4Nmoo Toa·RES :- •••• porque isao lhe im

põe inccmwodo e d...sp•s~. 
O· Sa. MuT1N110 CAlllPO& :- E é muito diapendioao. 

O Sa. CAN0100 ToaaEs.:-Actu.lmente tem-se viato 
o &b,.ndouo ·cresceute com que -vão correndo de anno 
para anno as qu•hfi.cações; qu11.Bi todos. os cidadão ae 
teem t rnado in•hft'ereo.tes e desintereseadoa deste pro
cesso ; & maior parte della1 não eoffrem a menor im
pugnaçii•i, pas1ão em julgado de1<ie a primeira reunião; 
nã., h .. reclamaçõea pltra que as juntQS dellas tomem 
conhecimento . o conselho mooicipal de r,ecurso r.ara
m11nte tem o que fazer e a relação aiada meaos. 

Mos como etl já disse, isso re•ulta hrubem da 
noesa Íendencia que resalta neste projecto de hCrifi.:. 
car sempre o flmdo áa f:1rmulas. .ISii'o se quer uma 
qualit1caçã.o genuína ; o q,ue ae quer oão formulas ; 
muitos prazos,. muito· papel1 muita perda de tempo. e 
e 'na•quentemente muito incommodo para o• c1-
dadios. · 

Sr. preaHente, se tomei a palavra nesh discnss1fo, 
foi porque não tendo a."iatiio o allllo paeaado á mar:.. 

TOMO II 

cha que ella tomou, e tendo pela primeira veir d11:c 
emittir o meu voto, não podia deixar de justifica-lo, 
tanto mais quanto elle ae afasta muito do projdcio do 
governo. 

Eu reoonheço, embvra o processo &d.optado não éeja 
dos que eu prefiro, que a reforma proposta pelo no
bre ministro do imperio viria melhorar o nosso 'J•
tema .!4iitor.l, se porventura ella fússe "xecutadaCGlll 
toda a sinceridade ; mas, creio q'ie niuguem , aqui no 
parlamento 011 f6ra. do parlamento, acreditará em tal; 
ella está de antemão julgada, a pratica ha de ser a 
mesma que tem sido a~é agora. Entretanto, senhore1, 
é esta uma questão que tem sido julgada pela opinião 
publba, uma reforma que era reclamada em altoa 
br .. dos. Nenhuma daa opiniões politicas eni que se di
vide o paiz tem deixado de reconhecer a sua necessi
dade e urgencia. Não ha duvida que o paiz não deseja 
que ae faça uma nova eleição pelo processo que tem 
udo tão justa e severamente condemoado ; mas não é 
com esses paliativos, ai\o é com sophi1mas, não .é 
com suoterfugios, que o paiz ha .de ser attendido, que 
os @eus reclawos e as su1u aspirações hão de ser aat111-
leitas. (Apoiado1.) 

O Braiil, eru materia. de reLrmaa, acha-se actual
mente na aituaçíio do enfermo accommett.ido de vio· 
leuta febre, que se agita 0ff•gante em •eu leito de dõr. 
O• paliativo•, os calwautes, os •molieutes que lhe 
t6m •ido a~plicadoa até agora em na-la têm •liviadu 
o aeu mal. l!:ra preciso uui remedio m •i• efliJ><z, 
mais radical; porque, senhores, do que estamos fazen
do não resultará s··não o des•s~ero ou a ducrenç~, _. 
revolução ou a 'ompleta ind1fferenva. o d-.scredito 
completo do governo ropreseotativo; em nenhum do.J 
cas<Js as instituiçõos que nos regem lucraráõ e cedo 
ou tarde ell118 recupetaráõ o seu imperio r,u aerão des
truidas de direito, d•pois de já o terem sido <ie facto. 

As camaras Uoan1mes, estou persua·:tidu, não serão 
incotnp~tivei• coin a nova lei. 

lato é o que e;. tá ua conac1encia publica e o ·p&ÍI\ 
talvez não tenha paciencia auffi.iieate parn espetar 
que assitn de refurma em roforma cheguemos a con
se~uir o que todos asplíatnos-que é a sinceridade da 
eleição e consequentemente a realidade do g0verno 
representativo . 

.à eleição directa é aq 'ella. qu• é adoptada pela opi
nião sensatacom..i a w· .. is •ffi·~az p,r;, Ntr..r os male• 
de q11e sotfre o nosso paiz com rel~ção a e1te as
&umpto. 

Até agora ella não tem sido combatida de uma ma
neira concludente; apenas se apella para. 11. sua 10cona
titucionalidade : é ainda um eophisma com que ae quer 
illuctir a opinião. · 

A eleição pGr províncias 6 tamhem um pa~so retro
grado na senda dos melhor .. meotos do ''º""º goveroo 
representativo. Não ha hoje no· mundo nenhum parn qne 
teuha adaptado nmu. semelhaate ba•e ps.rtL a •U• 
eieiçiio. 

O Sa MAllTINHO C4lllPos: -Perdão; ha aqui a Re
publica Argentina e outras republicas hespanhola•. 

O Sa Curnmo· Toaae1 - Além ·ie qne as provin
cias· constituem um .. d1 visão política das mais vicio
sas, cuja b~se oã.o tem r-zão ·1e ser, sendo adoptada9 
como circnmscripçíio eleitor.ai, isso. vem facilitar a. .. 
frustr t çiío oa reforma que se pretende •st .. belecer, '-'<lt'l·· . 

facilitar, como o nobre ministro do imperio rec~nheceu,... 
o aophiama. da nova lei. 

A nos•a divisão de provincias é a mais imperfeita. . 
que •e pôde imaginar; não ha identi ,fade, oão ha. 
harmonia. de interesses, como O' proviio oa ultunos pro
j~ctoa aqui olfe.re ·l.idos p•.ra divi.'.'ão 1e al11:nma1 p~o-
vmcias. A prov1nc1a Je Mmas nao é accordeem todós. 
011 seus interesses. · 

O Sa. MUT•llHO C.lKPOS :-V. Ex. está enganado. 
Algnns pretendentes de empregos pui'>luiJS é qile dese
jão a divisão. 

O Sa. C.l!(DJOO Toaass : -Eu tinha. i1to como uma. 
aspiração d'a provinoia. Por um projecto que <faq1li !oi! 
para o sena.do tambem ee.divirlio a P'·ovincia; d.a Bahia. 
confesaanio-se implicitamente por este mo·do qtle ~tic. 
provincia não con1títue um todo compacto. 

5 
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O Sa. MAllTINHO CAMPOS : - O que é preciso é 
aupprimir os b"wrgs pourria, as províncias pequenas, 
annexaodo-a• ás grondes. 

O Sa. CA11orno ToRBEI : - Tambem não quero 
provincial demaoiado grande&. 

Ora, a um p•oj•cto que a1Bim se aparta tão radi
calmente da opmião que eu•tento, que está previa
m•nte condemn•do e que em nada attenderá ª"ª re
clames e áa a8pirações do paiz, não pcsoo dar o n eu 
voto, e eis porque ju1t1ficando-o tive a <Usadia de oc
cup• r tiio m&l mwtos não apoiados), tão inutilmente 
(muito& não apoiado&) o tempo que tomei á camara. 
doe ::>rs. deputadus. 

VozEs: - Muito bem 1 Muito bem 1 
O 8r • ..J, de ~leocer (Attenção) : -

Apuar ao pruposito em que estuva de não tomar 
parte naa di8cuaaõeo, entendi que não me era hcito 
deixar de f, zer a ;guruu consider•ç1iee ainda tm de
fesa dae 1dé" e qi.e tenho ansteot•do ácerca da re
forma eleitoral, muit• • das qu• es oe achão realizo.das 
no pr< jecto, e outras exaradas em a lgumas emendas 
que tive a honra de offerecer á consideração da casa. 

Cabendo-me fo llar depois de t•nto8 oradores que 
Wm •ncce•eivamente combatido o projecto, não po8so 
dar-lhee maior pr<>vt> da minha consideração do que 
conteetando aa opiniõ<& por elle• e11Jitt1 las e os ar
gumentos c<-m que procurárão sustentar as suae idétLs. 

Os d1ecursos d. s or•doree da opposição cootém 
uma parte e:i.clmivamente politica, a qual ee refere a 
incidentes mioi8terI•e•, a que sou estranho e de cuja 
apreciação me absterei. . 

Entrebnto, eu não posso d•ixar de tomar em consi
dersção algnm•s das proposições hontem emittidas 
nesta ca8a. pelo nobre deputado por Mioa8 Ger&es. 

Comprehende S. Ex. que tendo frequeotes vezes 
nesta casa e fóra della comb• tido um vício de noHa 
pclitica, o da aIJnuU.ção do poder executivo em nosso 
psiz, eu não viria,. no mo1Dento em que S. E x. me faz 
a honra de p estar o seu valioso auxilio, impugoar a 
posiçãv por elle aamruid a •••• 

O Sa. MA11T1N110 CAJ1Po1 : - E' a que 1empre tive 
deade que eotuu no parlamento. 

O Sa. J. DE ALENCAR :·- Mas S. Ex. ha de permit
tir· me que eu faça sobresohir o notavel contraste que 
ae deu eotre o discurao hontem proferido neeta. casa 
e o discorso que sobre o mesmo assurupto ouvimos a 
S. Ex. na aessão passada, em 27 de Julho. 

O Sa. MARTillHO CA!llPOB :-Não ha contradicção, e 
peço a V. Ex. que a WuBtre. 

O Sa. J. na AuNO•a :-Nessa occasião, procurando 
comb•ter-me com a aua eloquencia e talento, o nobre 
•epntado p~r Mio•s •mpreetava-me uma opinião que 
aliás eu não tinha en1ittido, e afiançava a e•ta au
guota camara e ao paiz que a reforma eleitoral não 
encontrava o menor ubst•culo na8 regiões •uperiorea; 
que nenhuma reformu tinha jám8is encontrado nessas 
regiões o menor obice. Entret•nto, bootem S. Ex., logo 
ao começar o seu discurso, declarou que cedia á von
tade omnipotente de Nupoleão III. Já S. Ex. não pro
fusava a cc.ovicção emittida o anno passado •••• 

O Sa. MARTINHO C.1.11pos :-V. Ex está enganado. 
não ha diffe1 eova oef!huma. 

O Sa. J. DE ALENCAR :-Algum acontecimento im
port~nte se deu p•ra mod1fic.r tão profun.d!'mente as 
opiniões de nm pensador grave, de um pc.httco smcero 
como é o nobre deputado por Mmae-G.raes; este acon
iecimeoto importante o paiz tem direito de conhecê · lo; 
6 · neceeeario que S. Ex. o revele no parlamento, afim 
de justificar a mcoherencia notavel que se deu em tão 
curto espaço de tempo. 

O S1t: MARTINHO CAMPOS:- Não ha nenhuma inco
herencia, mas eu satisfarei o nobre deputado. Peço a 
palavra. 

O 811.. J. DB ALENCAR: - Então assegurava S. Ex. 
com aqnella autoridade da experiencia dos negocios 

, .Publicoa qm tem e que eu lhe reco~heço ; assegurava. 
S. Ex. que as perturbações que mmtas vezes 1e nota
;t'io na marcha de nossa politica não provinhão da 

imposição de uma vontade superior, mas sim da fra
queza e da inferioridade doa agentes do podu execu
tivo. 

O SR. M.lll.TINHO CAMPOS :-Não disse hontem cousa 
inveraa disso. 

O Sa. J. DE ALENCAR: -S. Ex. entendia que o• 
ministros não tinbão bastante intelligencia para dis
cutir com a corôa as grandes questões de interesse 
publico •••. 

o S11.. MARTINHO CAMPOS: -Alguns. 
O Sa. J. DE AuNC•R: - .... e que erão sempre 

vencidos. S. Ex. prestava hom•nag•m á in•trucção, 
ao talento, ao estudo assíduo do cidadão que ocoupa 
o primeiro lugar de nosu hierarchia política. 

O Sa. M.t.aTINHO CAMPOS: - Fallei com mais rea
tricções, até porque não. conheço essainstrucção. 

O SR. J. DE ALENCAR : - Sinto não ter trazido o 
discurso do oc b e deputado. 

O l'a M.t.RTINllO CA .. Poa:-Eu tenho aqui collecciona
dos todos 08 discurs .s que proferi no aooo pae•ado 
sobre a refvrma ele,to<al, posso fornecê -los a V. Ex. 

O Sa. J . DE ÁLENC.t.a :-Eu aceito com prazer. 
(O Sr. Ma•tmho Campoa entrega ao orador ti collec

pão doa di6curaos .) 
Peço desculpa á camara desta p•nsa, á qual sou 

obri11.ado para dar immediata satisfação á ex ogeocia 
do n<.hre deputado. Sei que e•tas interrupções f.r.igão 
(não apoiattos), mae acamara bem vê que eu não sou 
o respon8avel. (Pausa.) 

« Mas o que é notorio e sabido, de que não podem 
duvidar aquelles que como nós têrn pertenc•do ao par
lamento e privado com todos os homen• políticos, é que 
se alguns mmistros vêem -se em embaraços e apuros lá 
por cima é por sua. incapacidade e notoria inferioridade 
para sustentarem um debate .... 

O SR. MARTINHO C.1.MPos : - Alguns ministros, não 
são todos os m101Bt'os. Veja a differença do que me · 
attribuio para o que eu disse. 

O Sn. J. DB ALENCAR :-Não é este o ponto (conti
núa a lêr) " .... é por~ue s1io inferiores ao chefe do poder 
executivo, <quer no conhecimento, talen.loa B estudos 
dos publicoa nego~ios, como muito particularmente no 
a11irtuo trabalho e imparcial e.xame destes negocio1. » 

O Sa. MARTINHO CAMPOS! - Evidentemente muito1 
1ão inferiores ao soberano, mas tres quutas partil 
ou nove decimos são superior~s a elle em talento e 
instrucção. 

O SR. J . DE.A~BNC~•: "-A contestação de V. Ex. 
versou sobre a spperioridade attribuida á corôa. 

O 8R. MARTINEfO CAMPOS : - Em· relação a alguns 
ministros. 

O Sa. J. DE Á"ENCAa :-Aqui está no seu discureo. 
« O Imperador ha longos annos se instrue, as
siste, dirige. toma parte no exame e discussiio de 
toda a admioistração entre os homens mais habilita
do• deste paiz, e não é isto um mal eem um emba.
raço; mas por filll conclue sempre quando diverge da 
opinião dos min jstros: eu penao que não têm razio, 
mas os senhores são que têm a responsabilidad·e, fa
ção o que entenderem. » 

Portanto está a camara habilitada para· julgar se 
attribui ao nobre deputado opiniões que não foaaem 
por elie emittida~ nesta casa. 

O SR. MART1N1.10 CAMPOS dá um aparte. 

O Sa. J . na A~ENCAR :.,..Já não se tratava de contra
dicção, tinha p•asado adiante, entrava em outra 
ordem de idéas , Recordava as palavras do nobre 
deputado para ~irar um argumento de analogia e 
applica-lo a S. J!:x. e :lquelles que porventura tenhão 
a mesma convic~ão . Pela mesma razão, os partido& 
que não puderem realizar suas idéas não se devem 
queixar da oppo~ição do chefe do Estado; devem 
queixar-se de ~na inoapacidade, de sua. inferiori
dade. 
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O Sa. MA11Tll'llfO CAMPO& : - E dos organiae.dores 
de ministerios, eai geral. 

O Sa. J. DE ALENout: - Entretanto felicito ao no
bre depuhdo. N.ate 11Jesmo discurso do auoo passado, 
S. Ex. affirmava, referiu lo-se ao Sr. ministro dv im
perio, que no momentv em que a iaipreasa .:onserva
dora de Pernambu~o . denuii e.1ára a iaftuencia do ini
migo occulto, astuto e m•nhoso (são expressões) de 
V. Ex., não as fuço minhas) ... 

O SR. M.lRTtN110 CAMPOS : - São da imprensa de 
Pernallibuc ... (Apariea .) ·Não era politico de Pernam
buco, não fui guabirú ; tenho péna. de não ter sido 
miRb&s, mas no sentido lib ra.l. 

(Ha outros apartei, e o Sr. presidente reclama 
attenção). 

O SR. J. DE ALENCAR : - Qaa.ndo a imprensa con-
1ervadora de Pernambuco, no tempo do domi aio libe
ral, tinha denunciado a existencia do inimigo ccculto, 
aatuto e manhoso, desde e•te mo .. eoto a opinião 
conserv• d .r.,, com•çou a influir podero.amente nos 
deetinos do p•iz, começou a ser governo. Ei > a razão 
por que felicito so nobre deputado ; eai vista de seu 
discurso 'le h · ntem que denuocia o inim1g., "cculto, 
astuto e L•anhoso, acredito q •1 e a opiuião liberal co
meçou pelo mesmo ruodo a j,, fluir poderosan:ente nos 
destiuoa do paiz ; brevemente verá o nobre deputa.do, 
realizadas as sua s idéas de eleição d1recta Purt~ nto, 
em vez de um t i.d üU <jU•l desa aímo, e desta especie 
de re•igo•ção com qne se curva vaá prepotencia, devia 
o nobre deput•do applandir o triumpbo que espera a 
eua idéa, a idéa liberal. 

O SR. MARTINll '' CAMPOS : - Desejo que V. E><. s•ja 
um pn:pheta. Eat•ndo que o meu partido tem <lireito 
e precisa do governo ; se assim não fosse, deixaria 
de pertencer a elle. .. 

O S11 . J. DE ALENCAR :-No momento •m que enten
dease que seu partido não podia leg•lmeote subir ao 
poder, S. E x. nao devia mais pertetJcer a elle; e esse 
partido deixaria de ser um p.rtido governamental. 

O SR · MABTINHO CAMPOS :- Não reconheço em 
nenhum homem pulitico o direito de dizer que não ha 
de ser governo. 

O Sn LEAllDBO BEZERRA :-Mas um ch~fe do partido 
lib~ral tem aeseverado isto. 

O SR M•RTINBO CAMPOS :-Não tem este direito e 
ha de ser forçado a ceder. 

O S11. J. DE ALENCrn :-'Nenhum chefe politico ou 
nenhum homem politico ~ 

O Sn. MARTINHO CulPOS: - Nenhum homem po
Iitico. 

O Sa. J . DE ALENCAR: - V. El( . perm1ttirá que, 
aceitando sna opinião,. na parte que ella se conforma 
com a que t i ve a honra de emittir o anno passado, 
a conteste no outro ponto, e fundado nas proprias 
palavras do nobre deputndo. 

O S11. llfARTINllO CAMPOS : - Está entendido que 
fallo do horu•m p: Jitico que tenha a precisa capaci
dade, e esteja em circum>tandas. Se me quízerem 
entregar o commando do um va por de guerra, zombo 
de quem me fizer tal propostà (Risadas.) 

O SR. J . DE ALEl'IC.lR : - E ntendo que nm homem 
que e&tá na p• sição de chtfe <te partido, q•rn repre
senta uma. certa somma de ioft.iencia pela adhe•ito de 
seus amigos, niio tem o direito, por uma ~ uestiio de 
amor pruprio, de declarar que nunca. maio ha de ser 
ministro, que nuoca ba de dirigir a administração do 
paiz, porque i•to importa deix•r de aoudir aos recla
mos da patria quando seus serviços forem !Oecesaarios 
(apoiado&) ; mas tr&tmdo-se não de um chefe de par
tido , n!l-o de um homem importante que tem meios de 
agitar a opinião e de cooqnistar o poder ; trutando-se 
de um homem politioo de segunda ord•m, a re11:ra do 
nobre deputa1o, por absoluta, não pó.ie ser appticada.. 

O anno passado citei as palavras de Fox .•• 

O SR. MA11Tr1111n C.luoa :-Fox instava pelo poder, 
estava sempre prompto a. aceita-lo ; o rei é que não 
lhe queria da.r. 

O S11. J'. DE ALEN0~11. : -Citei a opinião de Fox 
quando escrevia a lord Rockin11:ham. 

o Sa. MARTINHO c~lllP08 dá um apsrte. 

O Sa. J. DE ALENCAB. :-0 nobre deputado esU equi
vocado ; reiocicte nu m•smo eguivoco em que cahio 
no seu di&Cll rso do anoo paaaado. 

A cam.ra. me permittirá que recorde os factos; ap
pell•ndo para a meruoria do nobre deputa.do, qu& é 
muito lido na historia de loglaterra. 

O SR. MARTINHO CA!llPOS :-Appclle para a chronica 
ingleza do tempo. 

O 8R. J. DE ALEl'IC4R :- Mencionarei os factos e o 
nobre deput.cto os cotejará com esia chn-nica. · 

o Sn. MARTINllO CuPOI : - s·ão da. biographia. de 
Fox. 

O Sn. J . DE ÂLEl'IClR : - Eetes factos siio refericlo1 
na ubra de c .. rnew. 11 L•wis. um dos ma.is nota.vei1 
escriptores politfoos de lngl.terra. 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Conheço. 
O SR J. DE ALENCAR : - No estio de 1779, o rei, 

conhecendo que o gabinete est.av~ fraco poh forte 
opp"si\:ão que lhe f .. zia u p ~rtid '.> wbigh, ma ndou pro
põr a Lord Rockin gham . p ·r ioterme 1'in de Lori Wis
mout.h , a recoruposiçiio do mioisterio, entrando alguns 
meru bn s d · s•u pa tído, e sah inrl.o lord Gerruani, D 

oelehre lord Nurth e outros. 
Sobre ast a propnsta que lord Rr ckingham rep•llio 

imm~rJ iHtamente, Fox, que nã.o se a.cha va então em 
L cndre11 1 esc rf-! t"tU e1; tre úUtra s muit it s consi i erações 
- que er:t dever dos hon,ens polotic.Js acei t arem o 
poder, porque não podião melhor servir ao p•h e rea
lizai· suas idéas: mas, ac ··.resr·entav"-, cr.mtAnto que 
lbs sej H. útfen~ d.tlo P.m condiçõ~ s compn.tiveit! com su& 
hoora e com a convicção de f .,zer um serviyo real. 
Ora, a propost a feita a lord R urkioJ!,h • m foi c , nside
rada cornó inc< mpa tivel com a digmdade. 

O :311. MARTINHO CAMPOS :-0 qiie aceita. com que
bra de •ua digmda·i e n ão póde eerv1r. 

O Sn J. ne ALENCAR :-EstLu %nteatando a veniio 
do nobre deputa:io . •• 

O SR. MuTINHo Cu1pos dá um aparte. 

O Sa. J . DE ALEMAR :-Se o nobre deputa.do me 
oppõe argument<'B sobre argum•ntos, sendo eiles tão 
d11mos de attenção, n ão aea b1trei de contest ... )os. 

Ora , a proposta. fui justamente considerada por 
aque lles chefes not a veis do partido whi!.t h como incom
pati vel co.m ~ digoid•de; porque ad.11oittia-se ~o mi
n1 st erio d1ver•os membros de•se p• rt1do , mu nao HUS 

princí.píos ; a politicR do g"bi.nete continuava a .mes~a 
sem a ltnaçíi.o. A este reep .. 1to ~1sae com mu1•0 cn
terio o Duque de Richmond : • Nós não faria ru os, en
truodo para o poder, senão endossar uma politica por 
nós •empre condemnada. » 

Bem vê o nobre de putado qne não se tr•ta.va da 
entrada de Fox no nin1sterio, o rei n ii0 o recusou 
então, e sómente depois, no estio de 1780, quando de 
novo se tr• t ou .... 

O Sa . SILVEIR4 M•BTINB: - Recusou-o sempre. 
O SR M• RTINHO CAMPOS :- J. ... ia as cartas do rei e 

verá que se t ornou um chefe indigno do partido. 

O SR. SrLvE1u. MARTI•S : - E isso é muito pare
cido r.om o que se vê Dv Brazil. 

( Ha outr~s aparte& e o Sr. presidente reclam• a 
attenção.) 

O Sa . . J. DB ALENCAR :-Senhores, é necesaario que 
não nos deixemos arrastar pela paixão politica. (Mui
to& ap·•iaao1.) 

O SR. SILVEIRA MARTIN& :-Sim, senhor, e nem tam
bem pela paixi\o do interesse, nem pelo despeito. 

O SR. J. DE ALltNCAR: -E' nece•sario que niio 1201 
deil(em<:>e arra.st• r pela paixão politica; nem pelo in
teresse e pelo despeito. Estudemos a historia da. 
Ingls terra ••. 

O Sa . S1LTB!B.A. MuTilll : - E 1obretudo a historia. 
do 120880 paiz. 
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O Sa. J, 111t Atlll'll.LR :-••• e confrontemos com a 
óde nosso pa1z. · Então se verá que '1ão ha paralello 
possivel entre uma e outra biato.ia, quanto a esta 
linguagem escandalosa e indigna de que faltou o nobre 
d.eputado por Minaa. 

O Sa. ~ILVEIBA. M.1.11.TIN& : - Perdão, são muito pa
rcoidas. Quem não diz isto não diz a verdade, não diz 
o que sente, é barrigudo. (Hilaridade, diver1oa apartea; 
o Sr. preaidente tange a campainha e reviama a at
tf!lpíi,o. ) 

O Sa. J. DE ALENCAR : - Se o nobre deputado pre
tende ter razão, repetindo sempre a mesma e >U8a, 
certamente o conseguirá, pois que uão tenho pulmões 
que pos.ãJ vencer aus seus, e abafar sua voz cc.m a 
reoposta. Mas note que em Reu proprio partido muito•• 
homens nota vis que subirão ao poder .•• 

O Sn. SitVBIRA. MuTIN&: - Que importa isto 't Li
beraes e conseva1ores aàulárão o Imperador. 

( Ha outros apartes e o Sr. presidente oontinúa a 
reclamar a attenpão ). 

O Sa. J. DE A~l!NCAa : - Nunca, na8 relações po
Jiticu eotre o Cb.•fe ao Eotaào e 08 membros do poder 
ex~uüvo •e usou d~ uma hnwiagem semelhante a essa 
que foi apontada como indigna de um rei ; e que de 
neto o era não eó de um rei, ruas de um cav•lheiro. 
E' ne•te ponto que dosejo restabelecer a verdade e 
dar o meu testemunho. 

(O Sr. Martinho Campos diz algumas palavraa que 
não pudemos ouvir . ) 

Não posso, Sr. presidente, oppôr aos apartes do 
nobre deputado pelo füo-Grande do Sul melhor recti
ficação do que as palavras que ac•ba de proferir seu 
co-religwuario, o nobre depuc~do por Mines. 

(Continuão os avartes, e o Sr. pruidente tange a oam~ 
painha e reclama vivamente attenpão). 

O Sa. 8xLVEIR.l M•RTl!'IS:-Penso com o meu collega 
do Dezeseis de Julho. 

o SR . J. DR ALBNC4R:-Seu collega do DeZe8eis de 
Jul.ho mautem as mesmas opiniões que tinha então; 
póde, se qmzer, o n<>bre d•pnta1o maadar reimprimir 
esee8 artigos ào Dez eseis de Julho, que eu não du oido 
assigna-los segunda vez; não os reneguei. 

O Sa S1LVElRA M.1.ar1Ns : -Não é preciso, todos os 
sabem de uór. 

O Sa. J. DE ALENCrn: -Releia o nobre depuhdo 
esses artigos que n&o ha de encontrar nelles uma pro
posi <;ão contraria ao que acabo de affirmar. 

Q•JJ;.oto ao apar_te, em que._ o nobre deputado empre
gou urna expressao, que eu ignorava ser parlamentar, 
mas que usada pelu uubre deputado deve t er estes 
fórc,s, a expressão-barrigudos ... 

O Sa. S1Ln1ÍIA MAnT1Ns :-Ora, se iico . tioo, patotas 
e outras de•te j •ez uào •ão anti-parlamentares. como 
o s.rá a palavra barrigudo - que apenas quer dizer 
-b•rng• grande '1 (Hilaridade prolongada. O Sr. pre-
1idente reclama o,.dem ) 

O SR . J. _DE ALENCrn: - Se S. Ex., empregando 
essa expr•s,ilo no seat.do pbysico, pretea~eu referir
~• a ruim , eog•ovu se complet• mente. S. Ex. é mais 
barrigud , do ljlle eu. ( Hilaridade .) 

O 8a. SILVEIRA MARTINS : - Mais barrigudo 'I No 
llentido moral ? 

O Sa .• J. nE ~LENCAn: - No sentido moral se o 
'e .nobre deput•do des•, jur, eu lbe mostTarei que 'nesse 
.ponto poderá •er tão escrupuloso, porém não mais 
do que eu. 

O Sn . SILVEIRA Mur1Ns : - Note que vim aqui 
para a camMa pelo voto dos meus constituintes, 

- · ~outra a vuutade ~e um poder violento e não pela 
1nfluenc1a do governo ou de actas falsas. (Vivas reola

-'fnapie1 ; cruzãu-se differentea apartes. ) 
O Sa. Pal!SIDENT& :-Atteução, senhores; a discussão 

~ao póde continuar por esta fórma ; peço que não 8e 
..1I1terrompa o orador. 

O Sa. J. DE AtEKCA.a :-Não posso, Sr. pre1ident,, 
deixar passar sem contestação as palavras que torão 
proferidas pelo nobre deputado p&lo Rio-Gr nde do Sul. 
(Apoiado1) 

Devo recordar a esta augusta camara que nenhum. 
dos sena membros podia ter incorrido pelo lado po
lítico em maior animosidade· para com o gabinete 
aotual do que o humilde orador que tem a honra de 
dirigir-lhe a palavra neste momento. (Apoiado• ) 

Sabem todos que no dia da dissolução da camara 
em 1872, nuquella memoravel &essão, em que se 
realizou um dos maiores actos de civismo, um dos 
mais bellos exemplos de resietencia parlamentar, 
coube-me a honra de ser doa que afrooté.rão ogolpe 
de Estado. (Apoiadca.) 

Demais, quem na sua vida deu sempre provas de 
ind~pendenc1a de caracter nio póde merecer as ar
guições ftitas pelo nobre deputado. (Apoiados.) 

U111:.1. Voz:-Tem-se portado sempre muito bem. 
O SR. S!tTBIBA. MAR1'Il'is: - Não apoiado; tem va

riado como um gallo de torre. (Apartei.) 
(O orador não ouvio este aparte ) 
O Sa. PREsIDEllTI! : - Attenção 1 attenção 1 Peço 

ordem. 
O f;a. ,J, DE AtBNOAB : - Desejava que se abrissem 

as pastas que se costumão collocar sobre essas mesa• 
miuisteriaes, e que 08 olhares de todos pudessem nel
Ias penetrar. Ahi se verião as cartas e os pedidos 
constantes daquelles que tanto blasooão de in·•epen
dencia de caracter. Os ministros liberaes que «igão 
s~. quoudo lh•s fazia opposição, solicitei delles cousa 
alguma, o menor favor. 

O Sn. SitVEIRA MARTINS : - Su" io ao poder illegi
timamente, passeiaudo na rua do Ouvidor. 

(Oh I oh! O Sr. presidente tange a campainha e re
clama ordem. o orador não ouvio o aparte.) 

O Sa. J. DE ALENCAR : - Nunca, quaui!o nuta 
camara me levantei, como opposicionista, contra 
um gabinete, solicitei delle fa vares politicos. ( Muito1. 
apoiados.) 

O Sa. MAllTINHO CAMPOS dá um aparte, 
O SR. J . DE A~,E~crn: - O nobre deputado não 

tem raúio. Esta augusta camara é testemuoba que 
tenho evitado por io<J.os os modos dar occasíão a te
melbaute8 acenas ((l poiadoa) ; nunca procurei cootes
taçõ•s pesso•es. (Apoiaw s) Até devo revelar a esta 
llD!(mta Cdmara, e V. Ex .. Sr. presidente, póde attes
ta-lo, que já tenho deixado de usar da palavra, bgo 
depois do n, bre deputado. 

O Sa. S1LVElllA M.1.aT1Ns : - Póde bilar guando 
quizer, porque uão me importo ; q11 anâo falia cumpro 
o meu dever, sem querer saber quem ·falia antes ou 
depois . { Apa,.tes. ) · 

O Sa. PaE&IDENT~ : - Atteoção 1 O nobre dtpntado 
não póie int.rrc·mper o crador , que não lhe .dirigio 
cffensa, e mencs d1zer-lhepalavr.a8 que o possã~ ferir. 

O Sa. SILVEmA MARTINS: _:_Nem eu disse nada que 
df" adesse o orador ; àiose •penas que cumpro o meu 
dever quando fallo, sem me impurt , r quem falia 
antes ou depois ; nunca o injuriei nem fui injuriado 
pelu nobre deputado. · 

O Sa. MAl\TIN110 C.1.MPos: - Nem nenhum de Dóa 
injuria qua1 quer do~ seus collegas, 

( Prooão-se outros apartes.) 
O Sa. PRESIDENT~ : - Attenção; quem tem a pala

vra é o Sr. J. de Alencar. 

O Sa. J. DE ALEl'(CAl\: -Vou continuar o meu dis
curso : não devo mostrar graude susceptibilidade 
pelas offensas qnt\ me acabão àe ser irrogadas, já 
estou a ellas habituado ; proaeguirei, portanto, com 
a calma uecessaria, 

O Sa. SiLVBIRA. ll~.1.aTINi : - Pela minha parte não 
póde dizer semelb11nte cousa ; «ão me faça a injuria 
ele auppOr que III• dirigi á ena pessoa, não pód• 
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tomar ininhaa palavras neste sentido ; não me diri
gi a pessoa alguma e tenho muito prazer em o de
<êlatar em voz alta. 

() Sa Pa1110HTI! : - Attenção 1 
O Sa. J i>B ALSllC•a : -Senbor•s, ainda vou fazer 

ií'àla consideração politlca e ~tD ril!r.o tal vez de le
'V1liltar novaa reclamações ; mas ••rá a 11ltima. 

O nobre dep11tàdo por Min 1, quando hmeotou o que 
elle chama o desctedito de nossas instituições, deu a 
entender que havia no seu espírito um' v cillação 
quanto á moo.rebit ••• 

O Sa. MARTINHO C.lllP s :-Sempre a respeitei. 
O Sa. J. DR ALENC.\B. :-.•• qu"nto aos seus senti

men·tos monarchicos. 
O 8R. MARTINHO Cu1Pos:-Não, senhor. 
O SR. J. DE ALENCAR : - Eu entendo que o nobre 

deput ., do não tem razão nesse desanimo. E' verdade, 
como eu ouvi n que!l .. occasião, que não h< nem insti
tuições nem homens necessarios. 

O Sa. MAaT1no CAMPos:-Já Napúleão I dizia isso. 
O Sa. J. DE ALBNcu : - As nações têm umo mar

oh~ providenchl; hão de cumpnr seu destino, embora 
na sua c rre1r~ se man,festem vacillaç.ões. Por outro 
lado, tambem é verdade que não devemos f , zer as 
instituições respon.saveis pelo• uctos daquelles que as 
dirigem. 

O Sa. MARTINHO CAMPos:-Sem duvidll. 
O Sa. J. DE ALENCAR: - O nobre deput >. do, por

tanto, nii.o d•ve eiuurecer no seu zelo mon rchico ... 
O Sa. SILVEIRA MAa°r1Ns:-Deve. 
O Sa. J, DE ALENCAR : - Deve fazer como eu que, 

combatendo o vimo das .instituições, a sua decad•ncia 
e as causas que cone >rrem p~ra o seu de•prestigio, 
não abalei comtudo a conv1cçiio profunfa que tenho 
de que a monarcbia, seudo uma inst,tuição tradicio
nal no Braz.il r muitos 11poio.dos) •. 

O SR. StLYEIRA MAB1'INS : - Não apoiado ; a allo
pathia mauda cc,.nb;;t~r a• c"usas e não os sympto-
mas, eu sou allopath:>. . 

O Sa. J. DE ALENCAR: - A monarchia é não só uma 
instituição tra~ic1onal no Brazil, corno é instituição 
de raça. (Muitos apoiados.) 

O Sa. SILVEIRA MAaTINI ; - A raçli é hespanhola e 
dá-se tanto cou; •· repo hlica como com a monarcbia. 

O Sn. J. DE ALENCAll: - O Brazil nasceu para a 
independenc•a sob a fórma ruonarchka; é dever de 
todos os Br&zilelros ru&nter estJJ. fórma em sua pureza 
e integridade. {Muitos apoiados.) 

O SR. SILvnaA MAR'rlNS : - Manter a liberdade e a 
patria; se a llbt:rd~de é 1nc1Jmpati •el com a monar
chia, pereva a mon. i·chia e mantenha-se a liber
dade. 

O Sa. PRESIDENTE: - Attenç&o; não interrompa o 
orador. 

O Sn. SIL•EIRA MARTINS: - Antes da fórma de go
verno está à nação, de que V. Ex é membro· e não 
deve preferir a fórma de guverno à nação. 

O Sn. PRESIDENTE : - Peço ao nobre deputado que 
não interrompa o vrador. E' preciso nia11ter a liberda
de da tribuna e da palavra. 

O ~R. J. DE ALei.cu :- Não ba duvida; eu jamais 
sacrificarei a nação e a liberdbde pelas ínstitmções ... 

O SR. SILVEIRA MARTIN; :- Apoiado; eis aqui o 
que todos queremos. 

O SR. J. DE ALENCAR:- Mas, se me fosse per
mittido nesta occ .. •ião uma discussão doutrinaria, se 
eu pudesse deseovol ver as minhas idétts a este res
peito ; mostraria ao nobre deputu.do que a fórma de 
governo que ruelhor realiza o perfeito ideal da liber
dade é justamenie a mun•rchia constitucional re
presento.tiva. (Apoiado• geraes.) 

O· Sa. SiLVEIR.\ MA·nT111s :- Isso é questão de 
.apreciação. (Ba outros apartes.) 

.O SR. PnESIDENTE :- Attenção 1 

Ó Sn. J. DE ÃLBNCla: - Ei1 aqui a grande diffe
rença : usando de um.& fórmula consagrada e já 
muitas vezes repetida, direi que não sou, come> algu!ls 
se incukão, republic•no de coração e monarchi•ta de 
cabeça : sou mon•rchista de cabe11a e coração. 

Vozu : - Muito bem 1 

o Sa. SILlEIRA M:uTIMS dá um aparte 

O Sa MARTINHO Cu1Pos : - O men cora11ão e ·a 
minha cabeça são uma e a mesma coas". 

O Sa. SxLvE1a.L MAnTiils: - A fórma de governo · 
é secundaria, e ella vai marchàndo ••• 

O Sa. MARTINllO CAMPOS : - Apoiado. 

O Sa. GusMio Loao : - Não apoiado ; iuo é erro 
de obaervaçã·J. 

O Sn. J. DE ALl!KCAR : -Senhores, ouvi, como esta 
augusta. camara, alj!;uos oradores que têm tomado 
parte neste importante debate, ius,stirem 11& granlle 
superioridade da eleição dirtcta, na sua constituciona
li:lade, na conveníencia que havia de a adoptarm·.e. 

Os deus nobres deput .. dos pela província do Rio dê 
Janeiro, o qne f&l!ou na sessão P' S8ada e squelle & 
quem tenho a honra de su~c0 d"r na trihuna, fc•ão o! 
que mais de •spaço se occupárão eom esta materia ; 
mas é certo que se SS. EJ!:x •xpnzerão com mtiits 
eloquencia suas opiniões, comtudo não ffaerão mài~ 
do que levantar um protesto contra a manutenção da 
eleiçãu ia·iirt:eta, 

Não ouvi um nrgnmento ~uo, mereça esse nome e 
qu~ tenha nec•ssi ·lade de refutar. 

J)is•e-se que a eleição diro.ct é a ~ue r•nli2.a a ver
dadeira repreoentação, que ella é a um e.a fórrna Ji~la 
qual se pronuncia a vontade nacional e ontras exprefl-· 
sões (upartesj . .. e º"-""'"s expressões idoot1cas. 

O Sa. MARTINHO t'AMPos dá um aparte. 
O SR. J. DE ALENC.,R : - O anuo pa~sado, qu~nlu 

o nobre aeputado me fazia a honra de prestar a sua 
attenção ... 

O Sa. Mrn'ANHO CA:KPOS: - E presto-lh'a serni;1e 
com moita sati•fação. 

O Sa. J. DE ALENCA I\: - .'. . • ·dechrei muito termi
nantemente que, c<>rnquanto respeitas.e 08 " !tos df'>teir 
intelkct.uaes de Gu zot e que o venerasse ():•mo oll'l' 
hist ·1io.dor notavel, cvmo um µensador profuaio, <:orno 
umà celebridade •uro.,éa, c .. orotudo em mate· ia p• .. htic& 
não eh autcNd>.de para miin. 

(Ha alguns aparte.~.) 
Eu não admitto as suas opiniões doutrinarias, em 

que se inspiwu o B»bre depnt:do pelo H.10 ci~ J,.ueiM; 
11ão admitto que em um p•iz demonr tiw se <1Í»;a q·l~ 
& multidão não é pvvo . A multidão é povo (muito& 
apúiados), cc:•mo o é todo o cida·.1âo brazileird, todo 
aqoelle que t•m o direito puliti o. (Apoia doo ; muito 
btm.) E o nobre deµmado não " diz •• toão porque pela 
sua posiçã·1 se acha Cl•ilocado em espbera superior, e 
não tem s· ffndo 1\8 priv• ções pr·r que p••Sa essa. mul
tidão que elle repelle do gremio pohtiuo. 

O SR. MARTINllO CAMPOS :-Não apoiado; nisto nil~ 
tem razão. 

O SR. F. BELISARIO ;-Laboulaye, que nãr, póde ser 
suspeito ne•b questão, uaa desta mesma e.< prtosi:.o. 

O SR. M.\aTINBO CAMPOS :-Apoiaio; aqui uão h& 
senão povo, nem conheço paiz mais essencialmente 
democratico . 

O Sa J. DE ALENCAR :-Sr. presidente, n ii'l repró
dnzírei todos os arguwentos <tOe o aouo p"ss11do tive 
a honra de snbmeiter á comidnaçíio d ca•a. ~ã" dis
cutirei amplamente a questão de p·eferenci~ eotre os 
dous systenrns : eleição directll e indirecta; limitsr
rue-hei a recorder um grgument" que estr.u convev
cido ha de cal"r no animo daquelles que imparcial
mente quizerem estudar a questão. 

Senhores, quem tem reiectidamente investigado este 
assnmpto da questíio eleitoral ha de reconllecer que· 
todos os escriptore1, todos os publicista• roeocionii.i· 
como o melhor titulo de preferencia da eleição di"ecta:, 
-a liberd'llde da escolha ; em outros termos, a facili-
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dad.e J.e poder a minoria sorprender a maioria e arre
batar-lhe uma candidatura pelo pre•tigio de um homem 
de talento, pela popularidade de uma idéa ou de um 
nome. 

Eis-aqui o gra.nàe titulo de preferencia da eleição 
directa. 

Se a eleição fosse "alma, se em vez de um tumulto, 
fosse UIU proces•o re8ectido, como entendo que deve 
1er (11poiado&), comprebenrle esta aug•l8ta caruara que 
no reg1men actual a m"1oria e•m>garia necessaria
mente a minoria. Não haveria forças para reoistir ao 
grande e brutal argumento do numero. 

Mas 1rn agitação da eleição directa no cnthusiasmo 
ljU• se desenvolve com a luta; sob a infl ·iencia q11e 
exercem (.(randes e eloquentes oradores que no mo
mento faltão ás massas dcs vot.ntes, obtern -se o que 
nós v•inos nos parla111entos da Belg·ca, Ioglaterra, 
E1t•d•,s-U nidoo e dos outros povos livres, a represen
tação do tofas as opioiõ••-

Todii. a opinião que tiver homens de taiento, ho
lli4'n• .-cti vus e populares, ess<. üpiu1ão sob o regímen 
da eleição directa, dium os publicista.e, ha de 'er ne
ceosari•mente repreeentada. 

Pois bem ; qaan1ú em lugar desta repre•entação 
de minorias p1Jr 1:;urpresa., pvr a.ca.iso, µcr iucidente ae 
oft'erece " represent• ~oliu ele minvriao gi>runtida pela 
lei cowo facto regular e legitim 1;, está diG tJ~ asada a 
e1e1vãr, dincta (ap·•iad• 8); não ha m•is necessidade 
dt> semeinante sy.tewa 1apoiudos); dov.,mo• evitar 
aeus i:1c• ... nvt:inico.ter.;. 

ü Sa . MAnT1Nao CAMPOS :-E' uma negação do go
verno represe ratc.Livo nn sua base. 

O Sa. J. DE AL>NCAll : - O •ystema representativo 
' justaoieute a4 uelle que exige a el •tçâo ilHirecta. O 
ayst'?cnta repre 13 eut.htivll nâP é \ utra c ousri Bif;oão o sys
\emit da deleg•yf.o, da rne•ma maueiu que o povo 
~eit!g-a uo parla.1! :eut.n o direil.o ie Jegi~lar pó;:te e deve 
deleg:: r cm ho:men.:i mo.is cap·ues a eqcoil!J. de seus 
repres·~ n t.antes. 

:Senl..t<Jres, se s f.leiçf.o direc:a é dispeu.ada desde 
qne 86 consf:g·ra na lei a represent?-tç~1o "\i .. s a.iioorias; 
rvuito maid deve 1<ê- lo neste paiz. Occorrem pard. isto 
duas c1rcurnst9n1;ias nn.:..ito irnportantt::s. Uma é a 
exteo ·,;fo deste terntc.rio povoado de1°igualmeute e cuj11. 
civiiisa .. c;ão interior, f' .rça é cunftsaar, não se acha. 
muito adianta<la. Este obstaculo matenal oppõe-se 
necessariamente á re• lização àa eleição directa. Não 
á poFsi vel concentr<r o povo em grandes comícios 
eleitornes. 

O Sa. MAnTINuo CAMPOS dá. um ap•rte. 

O Sa. J. DE ALENCAR : -N~ste case;, se trata-se 
de txcluir o povo, aquolles a quem a constitu;ção 
concude n dir~!i t.:· de Yot.ar, eotão nóe= fomentamos um 
mal que póde tr,,zer C(;nsequencias fooestas, nós e x
pulsam r:is , por assira dizer, do gremio polittco a maioria. 
real do p•iz, criamús uma na.,,ão art;fici ,,l e estabele
cemos nm antag,násmo entre os hrJrneaB que inflo.em 
no• destinos do paiz ~ aquelle• que soffrem os oous, 
08 i_mpustos e as c"ntrib~ições. (Apmados.) Este onta
gon1~1llo ba de . necessariamente trazer effettr.s deplo
rave1s ; um dia, por mais pacifica que seja a inclole 
d~ povo, falta a paciencio. e. a ruaioria real ergue-se, 
D~o paru _prcmover an .. rch1a, mas para reclamar a 
rei ntegr"çao do seu d1re1to. ( 4poiados.; 

E' o que f"ria a l!:rande m • i , . .ria nacional se infeliz
mente pr •, dc min~.sse a e•c..Ja censitaria neste paiz. 
(Apo1adu1 ) A. eleição direct R. não ceositaria com o 
euffra •io uoiversttl, e universal é o da uossa constitui
ç~o, nos con<luzida á1uelle regímen que l·•nto aterro
r1sa aos nobres deputados, ao regimem n•poleouico. 

O Sa. MARTINHO CAMPOS :-E' o actual. 
O 511 .. J DE ALENCU ;-Quer s tt ber o nobre deputado 

qu~l f•.•l a .conse~ueoc1a das opiniões doutrin•rias de 
Guizot 't Fvt t ornar popuLr o governo de Napoleão IH. 
Um go•teroo despotico omnipotente, toraou se um 
goveruo forte, um governo nacional. como não r.inhão 
1iio o de !-niz Felippe e d.e Carlos X. (Apartei) 
~omo esperao os nobres deputados que a eleição 
direob lbea traga a pureza do regímen representativo, 

se ella concilia- se perfeitamente com o governo 
pessoal 't 

O 8n. M.t.aTINBo CAMPOS :-Eu não o espero só 
della; porém ella por s1 &Ó é um grande melhoramento 
e a eleição de dous gráos uão tem justificação possivel'. 

• O S11.. J. DB AL~NCAR :-Outro exemplo ainda muito 
l~port•nte é o da Italta. A Italia a1u.itt10 a eleição 
d1recta ; seu corpo eleitoral é de 500.000 eleitores. 
Eutretanto, senhores, que espectaculo nos apresenta a 
Italia ~ 

Apenas metade deste corp" eleitoral concorre ás 
urnas. 

. O gra~de orgão da impreusa inglezs, que se póde 
d1~er da 1mprtnsa universal, julgando este P"iz, expri
n:10-se cor1J . est t cooctsão iromca. : « tJma 1.n1erpella
pao, uma cr13e e um novo minuterio; uma nova crile 
um ministeno e uma interpellafâo, eis a vida putitic~ 
da ltalia. » 

Vemos! pois'. que, a considerar a questão pela face 
da h1stc•r1a poht1ca e parlaDJent.r, que é sem duvid11. 
~~ do~ prismas por que ella deve ser estu<l .. da. a 
liçao nao é rle mod.o algum proveitosa á eleição di
recta. (Apoiado&.) 

Ma.•, diz - ·~·~ o no?re deputado por Min"s o acaba de 
repetir, a ele1çao lod1rectd é umu inutili.dade. 

O SR. MAll.TINllO C.lMPOS: - E' uma de~urayão não 
é eleição. ' 

. O .sn J . DE ÂLENCAB. :-Senhores, em politica a. 
s1mpltc1clade não é a vertlaie ; a prova ahi est.á no 
systema represeota.tivo, o c•y•tema reconbecidu h<.je 
comu typo <le go;verno, o qu&l é •ie todos o mais com
pHcado. _Não. ba g<iverao •m1 ple's, como seja o despc
t1co; ah1 existe uma vontac:.c; tudo mois é sub dito, 
e obedece. . 

O R. MAn1·1NB•l CAMPOS :-0 t1oseo é dessa classe. 

O Sn. 81LVElaA MAnTINB :-Mas é mascarado, o que 
é peior. 

. O SR. J. DE ALENCAR: - Os apologistas da eleição 
d1recta procedem pelo u esn.o sy.teru" daquelles que 
cou6scãu as ltberdades pub ii · .. " s. lncr.nmwda-lhes a 
eleição primaria, iotn é, incomrnoda.-lhes este pri
meiro turno pelo qual a massl\ dos cicl o.dãos delega 
em ci·iadãos1 mais haheie a e•colha- de seus re
present.a_otes ; i11c11 mmo~a-lhes este primeiro gráo 
d a. ele1çao. e elles supprnnem-no. Mas o que são os 
vossos ele1torea de c ,ite~oria, esses eleitores da lei 
esses eleit Jres do cens<J 'l Não são senão designados' 
perfeitos d•signado~ . (Apartes.) ' 

A lei não póde rJur um direito politico ; ella reco
nbe.ce os dire.tos p(Jhticos, mas não os cria ; o direito 
polit.ico .Pertence ao cidadii.o de origem, é natural; a 
lei o define apenas, as condições de exercê-lo são dif
fertntes ; m as de'-"'Em ser ae mais demc1craticas1 ae mais 
conformes com o principio de igualdade. 

SenhLr<S'... deoejo d1~er alguma cousa em relação á 
represtnt.açao d&s nn%rta• que tem ·sido tambem 
atacada n" correr iieste debate. 

AdDJire1-me d~ ouvir >O nobre deputado pela provin
cia do Rio de Janeiro, que hontem fez o seu proteeto,que 
a repre•entação das minorias era uwa i~éa prematura 
para o n osso p•iz. Contr11.sta e•t« opinião com as 
nriuhas convieções, com a idéa que eu tenho a res
P•Í~o desta fórmula ~ubstaacial do systewa represen
tat1 vo. 

O Sa. M.lnT1i<uo CAMPOS dá um aparte. 

O Sn; J. DE ALENCAR: - A representação das mi
norias, como diz o nobre deputado por Minas e como 
eu j:\ tive ocett•ião de o expen>ier, a representeção das 
minorias não é UIXla idéa recen1e, é uma idéa anti
quiesima. Nâ·• se trata de crear um principio novo; 
tratu-se ele gar•ntir o que eternamente exist10. A re
presentação das minorias, que não é- outra crrusa, sob 
diverso• nomes, senão o principio de re•istencia, é tão 
antiga como o proprio governo de que ella é contraste. 
Desde que na socíe1ade surgio a idéa de governo, im
med1atameote confronte, par•llela a ella surgio a idéa 
da oppcsição, sur@;io o principio da resistencia. Este 
princ.ipio da res1st~ncia manifestava-se por todos o& 
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meioa ao aeu alcance, conforme o eatado da eociede.de. 
O ayetema repreeentativo não é outra cansa aenão 

a consagração do direito da minoria e do respeito que 
inspira esse direito. Em verdade, que significão os 
poderes permanentes, que sigo1bca a camara vitalicia, 
e a diviaão doe roder•s, ae~iio ~le:rientGS de resiatencia 
e representações nat11raes da IIJHll rn Y 

O Sa. PeES:nEi;TE:. fo 1c : n:0 ac :: ''"· e ceputado que 
o tempo da t • p .. rte d• o:aem "º alll. está passado. 

O Sa J oa ~LB1'Cn :- Snppur.b.a qtle a1ndn tinha 
um q1rn1to de hora, em todo o caso eu oãc posso res
tringir aa minhea 1déas a tão estreito eapaço de tempo, 
des~e qne no desenvoloimento delllls, como Y. Ex. 
presenciou, en fui muito inter ·ompido. Creio 11ue posso 
pedir urgencio. á come.ra. 

O SR. PREllDBNTE :-Sem duvida, pe.ra continuar a 
discussão eia ma teria. 

O Sa. J. DE ALENCAR:- Neslie caso eu submetto ã 
con&ideração da C••a o requerimento de urgencia para 
ooncluir o meu discurso. . 

Posto a votos o re~uerimento e ooncediL a ur
gencia. 

O Sa. PBEBJOBNTE : -Tem a palavra o Sr. J. de 
Alencar para continuar o seu discurso. 

O S& J DB ALBNCAa: - A representação das mi
norias é não oó um pr1ncip10 já reconhecido e consa
grado na legislação, fallo tanto da representwção parla
mentar, cou.o da represeuta<,>ão em geral, é não só 
principio consagraao e reconhecido ero nossa fórma de 
governo, mas um· facto real observado em todo1 os 
psizea regidos por instituições lt beraee e até mesmo 
nos paizes regiclos pelo absolutiemo. 

O syatema adoptado pelo projecto J;>Ha realizar essa 
garantia da ~epres•nteção das m10:or1a& cão ~de certo 
o mais perfeito. Esta verdade foi recenbec1da pelos 
aut.oree do projecto, e eu o declarei o aono panado 
quando discuti esta roa.teria. Mu entendo, e neste 
pontr> sou imp•rcial, pois tenho defendido sempre na 
imprensa e na tribuna o outro systema, o da represen
tação proporcional •. 

O Sa. l!ibaTINBO CAMPOS :-E' muito mais razoavel. 
O Sa J. DE ALENCAR: -Entendo, e é iacontestavel, 

que em um ·paiz como o Brazil, onde a educação 
politica, e principalmente a educação eleitoral não 
eatâ muito adiantada, um aystema mais complicado 
aobre tudo nas primeiras legislaturas havia de 
encontrar sérios embaraçai. Por Í•so manifestei a 
opinião de que seri!'- ma~s simplu para !niciação da 
idéa o systema da hsta incompleta, e tive o prazer 
de ver apre1eatada uma emenda neste seutido, a qual 
foi adoptada. na 2• discussiio. 

Doe oradores que tomárão parte neate deb_ate Sl;lr
girão varias objecções contra o eyatema daa hstaa m
completas. O nobre deputado por .Minas invocou o 
exemplo da Inglaterra.. 

O Sn .MABTINBO CA!IPOS dá um aparte. 
O Sa. J. nE ALENOAR:-0 nobre presidente do con

selho defenderá as suas idéas. Disse S. Ex. que em 
Inglaterra o systema das Ji~tas in_completas não tinha 
produzido bom res1:1ltado. E o pr1~e1ro ponto e~ .'!ue 
S. Ex. me permitttrá a contestaçao de sua op101ao. 
Não se póde julgar de um proceBl;i eleitoral em se~e 
annos A10da nào ha. tempo de aquilatar da eflicac1a 
da idéa adaptada pela legislaçi\o ingleza, e tanto mais 
quanto o nobre deputado _niío 1g_nora q?e o periodo da 
legislat11ra 8 naque1le paiz muito mais longo do que 
no Bruil. 

Além disto releva ob1ervar que na Inglaterra o 
principio foi adoptad;i e~ circumata.ncias espe".!alis-
1imas. A Ioglat•rra Já tinha uma repre•entaçao de 
minoria• irregular, é certo, não determinada em lei, 
mas constante, infallivel e devida ao seu estado de 
eivilisação. 

O Sa. MARTillBO CAMPOS : - Devido á localiaa9ão 
da eleição. 

O Sa. J, DE ALENCAa: - Devido á sua. adiantada 
civilieação. 
· O que se procurou corrigir na Inglaterra 'l 

O Sa. MARTINHO Cu1ros dá um apR.rte. 
O Sa. J DB ALENCAR : - Não ignora o nobre d .. 

putado 4ue atnda mesmo depois da reforma. de 11132, 
em cidades muitis•imo populosas, como Loudres, Ber
min11:ham, M•ncbeater e outras, haoia o predomini.D 
de uma. opinião cuja maioria era por assim dizer ew
m•gadora, ptrqne são cid&des exclneivarn•nte iudu ... 
triaee 1 em que nm iotere~ee commum, como a·. Je'VO
gação de um artigo de tarifs., crêa um:i. opinião quaaí 
uoaoime. Saccedia então que n•stas cidades mani
festava-se constantemente a opinião em um senti@ 
certo e determioado. G 0 ralmente a opinião oscilla ; 
por mnis pronunciada que seja em um d1stricto, com 
ae vicisaitudee politfoas, a marcha da civilisação, 
e a. maior actividade que desenvolve um partido, al
tera-se a physionomia politicado circulo. 

N•quell"" cidades , porém , era iofallivel a. victoria 
da. mesma idéa , do me•m'l partido. Tratou ·se então 
de dar um respiro ás minorias que ex ietião nessae ci
dades, e que não erão representadas. Mas es•as mino
rias , apezar de importantes , erão ainda. assim frsca1 
em relação á maiori1t consideravel ; forão sopitada1. 
Em Londres • por exemplo, naufragou a candid&tura 
de Stu'.· rt Mill, e isso porque el•e não quiz dar di
nheiro ; pretendeu inictar o moralisador syatema de 
pleitear uma ~leição sem as enormes despeias do Ml
tume. 

O Sa:. MuTin•o CAMPO& : - Não era. homêm de 
partido, era um pensador original. 

O Sa. J. DE Au~CAR :-0 nanfrrrgio d<osta candi
datura " de outras não importa o deecredito do ays
tema dns listas incompletas. Não é o mais perfeito 
systema; mas uma vez adaptado, mais facilmente pode ·· 
remos ch1·gar ao verdadeiro systema da repffsentaçiío 
prop0c rcional. Fm tudo o ea~o o meio das h•te.s incom
pletas é Bem comparação preferi•el ao das listas rom
pletas, como es tivemos oté hnje, e que não sn•irão 
senão para fazer camaraa nnan1mes, sobretudo ao 
inaugurar-se uma. nova situação. 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Desde que a eleição não 
é popul•r, mas feituh do governo, pouco me importa. 

O Sa J. DE ALENCAll:-Ás listas incompletas produ
zirão tambem beotficos resultadcs, e tem em aeu 
favor um exemplo resp•itavel,_o do Estado de Nova
York. Por pr.iposts do governador geral, adaptou esse 
Estado uma 1eforma. que alterou seu regímen eleitoral 
neste sentido. Manteve os deputa.dos por dietricto1, 
como existião ; ma.e creou 32 deputados eleitos por 
todo o Estado. Para · a. escolha destes deve o elaitor 
votar em uma lista de nm só nome, em listas incom
pletas. 

O resultado foi o mais eatisfactorio para a.mboe 01 
partidos. 

Esta idéa de ampliar a representação a um vasto 
circulo, a um só circalo oa.cional póde, quando te 
trate de applica-la. ao nosso paiz, auscitar escrupnlo1 
constitucioua•• em alguns •spirito1, coroo por exempto 
no do nobre deputado por Minas ... 

O Sa. MARTillBO CAJIPos dá um aparte. 

O SR. J. DE ALENon. :-.•• mas eu já tive occasiilo 
de mostrar nesta discussão que a circumscripção elei
toral, qualquer que ella. seja, não envolve materia 
constitucional. M•teria coestitucional é unicamente o 
que se refere ao direito político e aos limites dos po
deres. Desde que o direito do cidadão, e os limites do1 
poderes Cúnst1tuidos perwanecew os mesmos, tanto 
impõrta que o deputado seja eleito em um circulo mail 
estreito, como em um circulo ruais amplo. 

No sentido da reforma. que se realizou em Nova
York mandei á mesa uma emenda, não com esperança 
que seja adaptada, mas parn. avent.ar no noSBo paia 
esta idéa que julgo importante e chama.r para ella a 
reflexão doe .Bomena peusad< res. 

Senhores, não püseo, come. desejavi;, expender agora 
todas a.e consider• ções que me suscita o projecto 
eleitoral, nem attender a t.:idos cs a!gum~ntos que 
forão apresentado" pelos ora·fores que toJ..dlrãu parte 
no debate. 

Direi, porém, a.lguma cousa mui ra.pidamente ácero& 
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de dou1 pentos sobre que tem principalmente versado 
o debate. e são o augmento das deputações e as 
ioeompatibilidadea. 

Quanto ao augmeuto de depute,ções, é minha opinião, 
Sr. preaidente, que, emquanto não se fizer Utlla ruelilor 
divisão territorio.I, emquanto não possuirmcs uma 
e1tatistica digoa de fé e completa parn conhecer a 
pol'ulação do Imperio e das provinci .. s, nóo vamos 
Je~islar ás cégaa e devemos neeessariam•nte com
metter grav .. injustiças. 

Eº asoim que, em uma das emendaa •pt-iadas, o 
nobre deput1<do pela província de S. Paulo dava á 
minha IJ?u vincia uaicamen te o ilUgmanto de um depu
tad•, , emquauto 'iUe a outros, em Condições menos fa
VCrQVfÍ•, drtva o aug,!leute> ~e t:es e de n;ais. Sinto 
que , tendu o nobre deputado pt-r S. Paulo reconhecido 
,. injust•ça desta emenda e pedido á camara permissíí.o 
para reti«i. la. f,. ••e t!Ja llduptada pelo nobre depu
tado por Mio as G~raes. 

O SR. MAll'l"INRO C1.MPD8: - Eu disse que era uni
eamei;te ºpara não ser retirada da discussão. 

O ~R. J . DE ALENCAa : - Entendo que a emenda 
nio é por sua desigualdade digna de discus•ão ; ella 
nll.o &ígniticav•. •enRo uma m•n1festação de desagrado 
)1. uma pruvmciu. do lmperio, que merece a mesma 
considernçãu que as outras. 

(O Sr. Martinho Campo" d iz algumas palavras ao 
orador.) 

Quanto ás incompatibilidades, tenho a este respeito 
op1uião e•pecial. üeio ·1ne o principio da divisão doa 
podtres tXÍ,!,e, COilll..l de~envol vimento pratico, fl. não 
«<lCUIDulavâo dbs· üttribuições desses poderes . .Assim 
coroo btrtu. UtllOL bmla a coufusão dus trts poderes po
Jiticos em urna só p ... &eoa, como outr'ora se deu em 
Portllgal (apartes) ; assim t"mbem o poder legislativo 
deixaria de oer um poder iudepeodeute e disttocto se 
~!Je se cumpuieooe e •J sua w ax ima parte de agentes 
ele outros µoderes. 

E1u regrn.; tu!lus os p;yderes devião ser ex,ercidos por 
•gente• ai<tioctos, que oão accumnlassem funcções d!l 
oot.tüs p(;deres. 

Vi neg><d,. e .. té e••r,anhada esta verdade pur al
guos oradures, •1ue t<·D.Já•â , parte na 2• discuosii.o deste 
pr~jecto ; UH<.•, alé1u de oâu ter podido acompanhar 
~lliS dit'c lirsos e 1. uvir os f:\ rgatJJt!U tos em 4ue ~e fua,
dá1io, tenho µur • rrnm que o principio da. distflbuição 
prattc<- d"" po ·erc& me par. ce tão i concua>o, que não 
.ei C< m :JU• Cud :: me <lt• B pc•sso. ser com batido. 

Não i' '~teod·> •iue sej• f\le rMliz~vel no domiuio da 
noa~a conotit011:ilo : e•t.r,u t.llaodo em theoe, em 
thec ria. Aht não ee pó de contootar que o exerc.icio 
dos. pod.r• s pciitico• pelos ruesnios ind.ivi·:iuo•, pelas 
mb~rnas pes111oae, a.ttenta contra. ~ bUa indep~adenc1t1r 
e. a sua divi•ãu. 

Vimos o µartido lib.eral em nosso poiz pl<itear muito 
.tempo por uma idéa, que o partido conservador final-
111eote adoptou: a separaçi<o da policia e da justiça, 
que não era r,ut•a cou•a ru•is d., que ~ s.e paraçâo pra
tJca d•B func<yõe• de dous podere• d1stmctus , que se 
confuodiii.o e annullavão desde que erão exercidos 
pela m•sm .. poss, a. 

Entretantc>, é iocontestavel que, eMdo o poder legis
l~tivo. um poder creador, sen1o o p.oder legislahvo a 
e:xopressão da vonta<ie naci<rnal, d'uode émaoa a lei, 
afim duv1d• deve estar h bilitado com o conhecimento 
de tod• s a• necee•i<iades <to paiz, e, portanto, de todos 
ramos da admini•traçâo publica. 

A•sim qu•, em um l!:•tad,, a constituir-se devi.ão os 
diVtrsos poder•& ter, á eeruelhaaça do que se observa 
com o• mini.tros seus r•presento ntes natos no pal'l&
ll;)ento, repre•entaote• escolhidos 11elos cidadãos r•veir 
tJ.dqs de fuBoçõee dee••• meem"s poderes. 

Maa isto são th•oriae, aspiraçõe.a, t&l vez de phi
locopho, e ~ue não têm cabimento em uma reforwa. 
·Nio. as expendi •~não como uma razão j1utilicativa 
da· opinião que vou emitt1r a r• e.peito, de.a, incom11ati

.·bilidade1. 
·No e•tado actu,.l, desde o momento em q~ a con

atituição não estabeleceu esta verdadeira diecriroi
nação pr.atica do• poderea, não. se,~ •• . er.a: jiisto,.. 11em 

mesmo connoieote, a incompatibilidade absoluta. 
como a pretende o partido liberal. 

O que se procura com estas incompatibilidades' 
Crear a independenciu do parlamento ; crear a inde• 
pendellcia doa membros das camaras. Mas a verdade 
é que, em paiz nuio como o nosso, onde não existe 
uma cl1>see pvlitica pur si meama independente, seria 
difficil acbar fóra da administração os homens n~es
aarios para o manejo doa negocios. 

O SR. M.u1,T1Neo CAMJ>OI : - Felizmente as ha de 
sobra. 

O Sa. J. De ALF;l'ICAR: - Nossa histoTia politice. 
prova que em ger1>l os homens ruais h•bilitados e que 
n1aie brilt.ome carreira têm feito em nessa paiz forão 
fuBccionarius publiCüi, e devêrão ao longo tirocínio 
das iepurt1ções, e • o con staute estudo dos negocios, a 
superioridade que adquirirão. 

t.ie, portaüto, afa•tarmos do parlamento esses ho
mens, onde iremos buscar outr<·s m ., is independentes 
para con•timirem o parlamento ' Irem· s procur•r os 
homens de n•gvcio, de iodu•tria 'r Afianço ao nobre 
deputado que ostes são müito mais de~·no.entes do que 
os luucciouarics publicus, o• quaes não se de1xão levar 
tanto por intere•ses i:. tttense•, como por aspirações de 
urna ordem wuit" mais elevada. (Muito& apoiados.) 

Os bomeus de commercio e iudustrL s.ãu ptla natn
rua de sua pre>fi•são muito w~is depeodenten; e de 
urua dependen0b mais cara, do que a dus tuncciona
rfos publico . Ternos o exemplo. 

Entretanto, corno o projecto consigna uma regra a 
respeito de inc>. mpat1b11idaJ~s; e sendv de e>perar que 
esta regra prevaleça, visto que o proj<cto tem a •dhe
são da maioria da cam .. ra, e111eudi que devia mandar 
á m•s~ uma emenda, corri1!i ,,d,, a desi~ualdade pro
veniente desta dispos1\!ão: Nã" compr•hendo qu11l a 
razão p0,r qu · se exclue da •leiçiio Ct'rtos em,,regados 
admiu,.trntivos, pem.i1.t1udo a eleição de outros da 
mesma nature>.a ,.du·inistr»t1va, ::ie é µrtc iso que o 
empregado pubh~o não possa neosa qualidade de em
pregado publico pretender o porlamento pelo circulo 
uno.e exerce suas fun cções, a reg!a <leve ser geral e 
abranger a t.<Jdos os tu ccj""n-·rioe. 

Vou terwi1111r, e o farei com uma declaraç·.ã:o a que 
desej" na dar tr,da a soleruo;d,.de. 

O anuo p·;ssado, qu•ud• , f ,.i 1>pres•atada ao parla
m~nto a reforma f!U• orn s~ du cute, acre<i1te1 com 
tod~ a •i aceri<lade que tnia mui " br.v•mente de 
applaud1r este gr> n~e trium:,ho para o nos•o systema 
re; resent · t.iv". 

O •clyp~e l<mgo que soffreu o pn:,ject.o oa pa.sa~·em 
da 2• para. a 3• cb•cussêo, C«nfesso que ab11l1 u um 
pouco a minha fé. T~lvez ,,ão teriha razão; mas a fé 
nã /'radoc1na. 

Entretant<» senhore;,. no horizonte político, tão 
longo como o ,.J.,aaça o n<eU 01 bar, nii.o vejo mai• 
gra•e perigo do q\t• essa C!il~nc i Jade", de uma eleição, 
re1ta ainda sob o domínio da lei; condemnada por todo& 
os partido•, repudfad,. pelo pau e desmoralisada pe
~ante a opinião. 

O Sa. MARTINHO CAMPOS : - E' a eleição de dou. 
g;áoa que esta ne~td cu.o. 1 

O Sa J. DE ALEl'fO•R :-A• cnnsequ~ncin s d·es~ o.<la
mi·dad·e seri8o aeccssaria11 ente o descre >ito das·inetj
tuições; seria ~ d~sa11imo e liniqu1lam•oto das cren9H 
polit1cas. E' dever nua.o . é dever de todo o BrazHeiro, 
acautelar eate gr\1~e perigo; evitar que a nação ae 
suhmetta a essa prova diffLil e tnl vez bem funesta. 

Uma grave responsabilidade pesará sobre aq11elle1 
que não, ewpregart m os •eU• e•forços para poupar ~o 
paiz as scen•s violentas e tristes que ha de produ.zír'•. 
tima eleição teit - ~Lb o dominio da lei coadewnada de 
t846'. Desta. responsab1hdode me isento eu, votando 
em favor do proj~cto. E n•o t.ço nonhum aacrificio0 
porque esposo a~ eu•a idéas cap1taea, embora de1e
jasoe vê-las deaen,volvidao de uw modo mais simplet-•• 
mai& seg1uo . . • · 

Ux.l Voz : - E mais racional. 
O 811.. J. DE Ar,El'IO.Ul: - E mais raciOnal. 

DeclaroJ porél'.ll, IÍ! Clllll'.JIU'& q~e. a.e. em v;ez d.e, d ... 
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fenaor convicto da eleição indirecta, fosse um acer
rimo adversario seu e um ardente apol0gista da eleição 
directa ; se a tivesse sustentado conste;ntemente no 
parlamento, se tivesse trabillhado em favor della, 
com todas as forças, neste momento, ao terminar a 
legislatura, quando a nação vai ser chamada aos co
mícios eleitoraee, eu, desde que o meu partido" não 
tinha podido conquistar o poder para realizar suas 
idéae, me curvaria perante a necessidade, perante o 
bem publico ; não votaria em favor do projecto, mas 
não o embaraçaria ; não serviria a interesses partida
rios, não seria t -!vez homem de partido, mas seria 
Brazileii"o. (Apo iados.) 

Tenho concluido. 
(Muito bem ; muito bem. O oradoi· é comprimentado 

por alguns Sr s. deputados.) 

Esta discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

FIXAyÃO DAS FORÇAS DE TERllA. 

Continúa a 2• discussão da prop~sta do poder exe
cutivo convertida em projecto de lei sob n. 31, de 
1875, que fixa as forças de terra para o anao finan
ceiro de 1876 a 1877. 

Acha-ae presente o Sr. ministro da guerra. 

O 8r. Diogo de Vasconcellos :
(Attencão.) Sr. presidente, não deixo de estar sum
mamente constrangido tomando a palavra neste mo
mento, e tendo pela frente o nobre ministro da guerra, 
cavalh~iro dos mais distinctos, e por quem desejava 
eu sempre combater nesta casa, se S. Ex. tivesse a 
fortuna de pertencer a um ministerio mais conserva
dor, que houvesEe comprehendido melhor t\S suas 
idéa.s. (Apoiados.) 

Na verdade, Sr. presid•nte, por mais adversa.rio 
que se seja do nobre n•inistro da guerra, ninguem 
póde duvidar que S. Ex. tem tido a rara habilidade 
de marchar com todo o criterio e intel!igencia. nos 
negocios da pasta que dirige . (.tp Jiados.) 

O 811. M11mrno DA GuEmu. :-V. Ex. honra-me 
muito com este juizo. 

O 811. Í>10Go DE VASco11cELLOS :-V. Ex. e a casa, 
Sr. presidente, assim como todo o paiz, já devem ter 
feito a justiç~. devida á franqueza e isenção de meu 
carncter. Não me deixo le.var pelas. inspirações de 
lutas pequenas, e não me movo pelos mesquinhos in• 
teresses da politica da côrte. Sou filho de uma pro
vincia, onde a alma se manifésta. com toda sua nu
dez e sinceridade. (Apoiados.) Posso, pois , dirigir-me ao 
Sr. ministro eia guerra lhe deohirando, que por sua 
parte eu não só teria honra, como até gloria, se o 
.mstentasse nesta casa, no caso que o vis•e collocado 
em mtlhol." situação, e f •zen·do prevaler.o,r no g·abinete 
as idéas que e'1! algum tempo sustentava. (Apoüidos.) 

Eia o que me embaraça, tendo de sen·tir e; de· la
mentar, . entretrnto, que sejíl na pe.sta tia g-uerra, que 
vou encor- trar. O· maio• atteutado, a mais clamorosa e 
grave injustiça, que se commetteu neste paiz dep)is 
do encerrameri.t ' das camaras. 

Estamos acostumados a ouvir fallar· de povo livre, 
de regimen p<;.rlamentar e dS\8 leis. Acreditnmos que 
sobre a soberania do pc.vo é que este. paiz se consti
tuio, e 11ão obstante o continuado abuso das leis, nin
guem e;infa ha.via perdido de todo a esperança d·e ver 
um dia consolidad'ILS as nos,as instituições. Entretanto, 
é no ministerio da guerra que· viUnos achar o desen
gano mais· vivo do futuro eles te paiz, lend'o as barbaras 
ordens ~xeo atadas nas provincias do norte, onde se 
conculcárão· como null'ca as garantias do cidad.ão. E 
isto, Sr. presidente, sob o pretexto de uma sedição 
fantasiada com exagen1ção, só com o fim de · fazer 
passar o nctual gabinete como um grande pacifi
cador 1 

Destacárão-se navios· e as tropa& se movêrão com 
barulho-med~mho, e ·no emtanto,adaçanhas con11istirão 

TO~O II 

~m bater simples assuadas de populações inermes b
vadas pelo desespero de se verem acabrunhadas ao 
peso de enormes tributos, que se devorá'> sem utili
dade. 

Não sei, nem IL quaes os· feitos e i;.e operações de 
guerra; não vi a descripção das batalhas, e os bole
tins do governo não falliio n~m em ligeiros encontros 
d 'armas l No emtanto quo.tro províncias se revoltá
rão, e obrigáriio o thesouro a. enorm~s des·ptzas ; todo 
o Imperio foi as3a}tudo pelo terror da guerra civil, 
graças á irnagin ção dos Srs . ministros l (A.partes.) 

Não quero entrar nos motivos que levárão o minis
terio a fingir essa revolução; mas não era sem cabi
mento perg•tntar se o fim era illudir a nação ou ater
rar o espirit'> de alguem, espirito que paira sobre o 
paiz, e que só u·nico póde· proloPgar os dias de uma vida 
já gasta. Sim, eu tinha o direito ele perguntar se o mi
nisterio tinha em vist" abalar a opinião publica contra 
os catholicos, ou se assornbrat o unico espirito, que 
neste· paiz levanta e mata situações, conserva e anima 
os ministerios 1 

Limito-me . sómente a dizer que a punição foi das 
mais severas P. crueis que se têm visto, e não ha paiz 
algum ~o m'mdo, por maia despotico, em que se tenhão 
praticado tantas violencias. Pobres provincias 1 cur-_ 
va>ias ao peso de multiplicafos tributos, abandom•das 
a; seu misero d-,stino, nem e.o menos poiem se mostrar 
ie.scootente$ l 

Alli, Sr.· presidente, niio ha estradas, não ha escolas, 
nem ao menos correios ha; as poucas emprezas estão 
entregues ao me nopdio, e ninJl;ueru ignoru os soffri
ment"s d.aquélle puvo. que vê seus proprios mercafos 
corrompidos por especuladores, que tudo defraudâo com 
pesos e medidas falsas. No emtauto, quando o clarnôr 
Ee levanta m11ie energico, quando a liberdade compri
miia se agit9., ei~ qae o governo se lembra de hzer
se guerreiro : eobres_alta e. opi~i~o publica, irdta. as 
paixões, açula os odrns até rehg1osoo, e depots, em 
vez de combates e prisioneiros, nos apresenta carrega
ções de miseros recrutas, apanhados na caçada mais 
barbara que tem havido 1 (Apartes.) 

Eu quizera que o nobre ministro da guerra, juris
consulto como é, homem illu8trado e eopirito rectn, me 
dissesse por que motivo 's• p roce~eu, aobretu do na in
feliz provincia da Parahyba do Norte, áquella grande 
derrama . Se apanhárão o povo de armas na mão , 
onde estão os boletins do exercito pacificador 'I Se 
houve uma eedição, onde está o Mdigo criminal e os 
magistrados? Nunca, Sr. presidente, ouvi dizer que 
um recrutamento cégo, tumult11ario e brutal fosse 
medida legal para a repressão <lo crime. 

O 811 CAMPOS CAllVALRO: - E a nova lei do recru
tamento o prohibia. 

O 811. DroGo DE V.uaoNcELLOS: - E' exacto, como· 
bem diz o nobre deputedo, e a nova lei condemuava 
um to! procedmiento. . . 

Aomira-me prdundaruente que o nobre ministro 
da guerr"' trnha concoró do para esse attentado. Oa 
jorn9,es estão cheios de nomes de recrutas transpor
tados para eata côrte. Homens casados, pais ~e nu
merosos filbos, velhus de 60 annos, e até ale1Jados, 
forão lançados ao porão dos navios e trazidos para 
assenta.rem praça 1 

O Sn AaAUJO GóES JUNIOR: -E·les forão relaxados 
da prisão. 

O Sa DrnGo DE VAsooNCELLOS : - Forão soltos al
guns, e apri:veito o aparte do .nobre deputad~ yela 
Bahia para tirar as consequenmas. O nobre mrn1stro 
da guerra tem feito justiça a alguns; me.e per~unto : 
fez a todos 'l Essa justiça mesmo tem sido feita · não 
por amor dos principios, mas para cahir em graçi dos 
padrinhos. 

O Sn. MINISTRO DA GuEeu: - Está enganado. 
( H a outros apartes ) 
O Se DroGo DE V ucoNcELLOS: - O nobre ministro 

da guerra, creici mesmo que terá feito justiça; mas 
não a fe~ completa.. Seus aetos concorrem para mo1-
trar a iniquidade da politica imperial ; porque sol-. 
tando dazia& de homens, violentamente recrutados, 

6 
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<arnncadca illegalmente do seio d!! suas familias, não 
--mandou reeponeabilisar como devia os agente& do 
'8ttentado: conserva impassivel o presidente que fez o 
reerntamento. 

Senhores este paiz é governado por feitores ou por 
presidentes de província ' 

O Sa. M1Nr&Tao DA GUEaR.l :-Responderei depois a 
V. Ex. : não posso fazê-lo em apartes. 

O Sa. DIOGO DB V ucoNCELLOS :-Por nIÍtura o pre
aidente da Parahyba é feitor de uma fazenda, cujos 
escravos se insurgirão 't 

('ITocão-se diveraos apartes.) 
Quando se procedia ao recrutamento, mesmo no 

tempo em que estava chei~ de força a lei das caça
das (risadas ), não só as autoridades locaes, como os 
.Presidentes, tinhão poderes de conhecer das isenções, 
e reparar as injustiças ; agora pngunto : por que ra
zão na Parahyba do Norte as autoridades looaes não 
cumprirão com a !ti, e o presidente a tudo fechou os 
olhos 'i 

O Sn. CARNEIRO n.1. CuNn :-Soltou 86; para que 
V. Ex. está fatiando ig;iorando os fa.ct!'s 'f 

O SR . D10Go DE YAscoNoEu.os :-Não sei; o que to
dos eabem é que de lá vierão ceotenares de recrutas, 
d os quaes aqui forlío soltos muitos, e o nobre minis
tro não ff:i com que fossem punidos os culpados, en
tre os quaes figura o presidente da Parahyba, que foi 
o chefe das violencia.s. 

O Sa. CJ.RNElllO DA CuNBA :-Ora 1 cumpria com seu 
dever. 

o Sn. DIOGO DE VASCONOELLOS :-Não cumprio. 

o Sn. CARNEIRO D.I. CUNHA : -Era uma sedição ! 

O SR . DIOGO DE VAsCcNCELLO :-Pois se era uma se
dição, processassem os sediciosos, não recrutassem em 
mama innoctntes e culpadc•s. Se o nobre ministro da 
guerra quizesse ser. justo, não pedia, po: is, deixar de 
mandar proceder contra as autondades que abusárão 
do poder. Ou então faça- t e um a lei que autorise ao 
g overno a fazer o que quizer a titulo de sedição e de 
revolução, e elle assele e t~lhe a seu gosto este paiz. 

Se não manur1u, poia, processar estas autoridades, 
e se pensa que ellas procedêrão regularmente, então é 
porque, como já disse, o governo imperial já não con
.eider~ as nossas proTincrns como partes integrantes 
e constitucionaes do lmperio, mas como sendo moras 
f ozendas em que põe administradores, cs quaes ex
portão, pr ra. conservar a disciplina, os escravos iusu
bordmados ! 

('Jlrocão-se muitos apartes.) 

UM.1. Voz: - O nobie deputado injuria o norte com 
. essa comparação. Querem fomentar as rivalidades 

com o sul 't 
(C.,1.são· se apartes; o Sr. presidente réclama a 

attenção.) 
O Sn. D10Go DE VA1CORCELL08 :-Não injurio a nin

guem; eu fallo em geral. Não sei, Sr. presidente, a 
que proposito se fal!a agora em rivalidades do sul 
<:om o norte; porque, é tanto mais inupportuno quanto 
é certo que se póde haver queixa é da rt presentaçií.o 
do sul pela influencia e pederio do norte •obre a po
litica geral do imperio. 

('nociio-se apartes entre muitos Srs. deputados.) 
Para Y. Ex. comprehender o alcance de minhas 

.Palavras, basta que recorde á camara o incidente ulti
mam~nte havido na crise ministerial movida pelo 
Sr. ministro do imperio. 

E' voz publica que tendo S. Ex. derrotado o Sr. pre
aide11te do conselho em tlma reunião pofüica, tr&tan
do-se da eleiçiio por províncias, resolveu-se a deixar 
o ministerio. Instado para recon8iderar seu acto, e 
desejando amparar-se, convocou uma reunião para a 
qual só foriio conviaados seus particulerissimos ami
~os. Não estendeu seu convite a um só amigo político 

-,do sul. Foi uma rmniiio só de nortistas, e então, Sr. 
'Presidente, permitta-me Y. Ex. que eu diga, para 
;111aior esclarecimento, e para que todo& aaibão como & 

crise dissolveu-!e, que o nobre ministro do imperio> 
representou o papel de um pai de familia, que , des
gostoso da vida, chamou a prole e die•e : " meus filhos 
estou reaolvido a suicidar-me, o que dizem vocês 'I » 
(Risadas prolongadas.) Os filhos com os cabellos arri-. 
pi .. dos, pedirão ao pai que não apertasse a corda; 
porque até mesmo não lhes deixava consolo . .. a he
rança não era grande. (Continuão aa risadas.) 

Eis, Sr. pr.sidente, a prova ; e per ella ae verá que 
a política dQ paiz já não ae resolve a contento de 
todas as deputações. As mais graves questões do Es
tado. se. resolvem _ pela supremacia de uma ou outra 
prov1nc1a. 

UM& Voz:- Nem todos do norte forão convi
dados. 

O Sa. DioGo DE Vuco110ELLos :- Sei disso; mas 
do sul nenhum. Tanto assim, Sr. presidente, que um 
nosso distincto collega do sul, acostumado a frequen
tar a casa nos dias de recepção, alli penetrou en
gana.do, e teve de retirar-se com receio de ser . 
importuno. (Ri•adas.) 

E do norte o unico que não foi con·vidado, se
gundo me consta, foi o nosso distincto oollega o 
Sr. Siqueira Mendes, que tambem enganado compa
receu ; e só não retirou-se pelas instancias posthumas. 
(Riaadas.) 

O SR. AuuJo GóEs :- Eu não f1li lá. 

O Sa. CuioOS P111x0To :- _,fas V. Ex. é da oppo
sição. 

O Sa. D1000 DB VAScONCELLos :- Senhores; en sou 
em primeiro lugar um Brazileiro de alma e coração; 
par<!. mim não ha distmcçãó entre províncias e cam
paaarios : amo a grande pa tria, que duejo Vér feliz 
em seu todo. (Muito bem.) Em qualquer parte onde 
hllja um interesse a acudir, um direito a defendei, 
ahi tenho estado com meu voto, senão com a minha 
palavra. E a prova ei-la que dou agora censuro.ndo 
o Sr. ministro, levantando reclamuções contra as 
violenciaa praticadas no norte. (Apoiados.) 

Eu sinto não ser agora do norte para conhecer mais 
detelhadamente os factos, e clamar com mais precisão 
conrra o modo por que foi sacrificada a pobre gente 
de quatro províncias. 

Nunca 1 regat~ei aqui meu concurso, quando os . 
outros deputados querem tratar dos melhoramentos de 
suas províncias, e meu maior orgulho de patriota seria 
o de vor e8te pai• igual e prospero em todas as suas 
partes. (Apoiado~.) 

O Sa. CARNl'IRO DA Cl!NBA:-Se V. Ex. fosse dO' 
norte havia de ~>logiar o Sr. ministro da guerra. 

_ O Sa. Drneo DE V ABCONCELL01:-Não preciso ser do 
norte para elogi(Lr e admirar os talentos e as qualida
des pessoaes ~o nobre mini€tro . . E já confeesei que 
sinto ver-me oprigado a host1lisa-lo, a S. Ex. que 
mtreci!I uma situação mais feliz, e ··um ministerio me
nos funesto. 

O Sa. LEANDRO BEzEaRA :-Apoiado. E' o que todos 
dizem. 

O Sa. D10Go DE VucoNOELLos: - E se dccupc-me 
agora das povoações assoladas pelo governo, 'é porque 
ainda não ouvi 11ma voz do norte erguer-se nesta c11sa 
para pedir jus tiva e reparação em favor doa desgraça
disaimos e tristes pais de familia airancado• de srns 
lares, do meio 4e seus filhos, para serem lançados ao 
porão dos navios, como se fossem... · 

O SR. CAMPOS CAD.VALHO :-Fardos ! 
O Sa. DioQo p~ Vuco110ELLOS:-Sim, fardos, como 

diz o nobre deputado, e expatriados 1 _ 
Paijsando á q11estão que incidentemente larguei, peço 

ao nobre mini~tro da ll'uerra que me informe qual a 
reparação que 4eu ou vai dar a essas viotimas da au
toridade, as qnfles S. Ex. soltou nesta corte 't 

Senhores, se este paiz é livre ; se tem leis que o 
governem, parece que não podem impunemente os es
birros da policia, ou oa soldados do exercito penetrar 
no asylq dos cidadiíos ; ninguem póde ser arrancado 
sob nenhum titµlo de seu lar domestico, nem de suas 
paroclút1s ; nin&uem póde aer obrigado a. deixar. mu-
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lher e filhos na mi1eria, para provar os tormento1 do 
earcere e as conduçõe1 viole11.tas, e depois ser preso 
sem ~recesso, sem imputabilidade, só para. soffrer 
prejmzos e incommodoa. Quero pois sa.ber qual a re

·paração que o governo pretende dar a esse grande 
numero de cidadão& perseguidos, cuja innocencia não 
foi destruida, e cuja. soltura indica • prova a. violen
·cia que eoffrerão 1 

O governo nem ao menos por amor á jnetiça m~n
da.rá reeponsabilinr essas a.utorihdes T 

E é deste modo que o governo pretende ter exerci
to; fazendo delle um caet;go, e sendo o primeiro a 
abusar das leis de recrntamento 1 

Nós estamos em uma sitna.ção precaria. O ministro 
argentino chegou a esta corte como o celebre commis
sario romano com a paz cu a guerra nas dobras da. 
toga. Nada. sabemos de poaitiTo; m•s as vereõee que 
transpirão não são das melhores. Não quero ser im
prudente exigindo explicações e:irtemporaneas ; mas o 
que infelizmente corre não aatisf11z a um coração de 
Brazileiro. 

Não sei, e só o nobre rr•inist.ro nos póde tranquil
füar ; t.odo o paiz está na crença de uma guerra. E 
uma guerra, Sr. p'esident,, nesta infeliz situação, em 
que !IS c•dadãos têm visto tudos os lireitos violados, 
·iadusive os da consciencia religiosa (apoiad.os), seria 
funestiss!ma Oo recur~o-. do pr.trfotismn eó podem 
fazer n. i:agres nos pli1zes bem governados e con
tentes. 

O gov~rno actnalmeote ~ó tem con.·eguido deemo
rr.lisar as instituições. Hoje ne~ta casa tratou-se da 
fórrna de governo, e eu com o desembaraço de meu 
caracter ler1l d-.vo avisar desta tribuna, e bradar con
tra a iaéa republicana, que invade e ae fecunda nas 
massas populares. Com toda franqueza declaro que o 
pimeiro republicano deste paiz. e quem tem com mais 
efficacia espalhado a idéa, é o nobre preaidente do con
selho e seus companheiros de ministerio ; porque, se
nhores, em um paiz de instituições feitas e interesses 
crendos de n•da vale ou de pr.uco a polemica de jor
naes, e a es , eculação de simples idéas. Mas quando 
os governos são injustos e viol~ntos, quando se accu
mnlão abusos, e o Pº"º não vê garantias nas leis e 
magistrados, entiio não hesita em laoçar-se nos bra
ços do desconhecido. E' essa a pr~liminar de todas 
·a~ revoluções, se não mentem as poucas lições que 
tenho da historia . Quando se perde o amor ás insti
tuições, pelo mal a que dão orig•m, e\las só podem 
continuar á força, e a forç>J. se quebra. (Apoiad.os.) 

Sou filuo de uma província. pacifica, orde1ra e la
boriosa, vivo intjm9rnP.nte com o povo, e sei medir a 
mu fança de S•'.UB s~ntimentos. Posso dizer, sem que 
te"hão direito de contest.ar-me com just.iça, que a idéa. 
republicana v"i alli ganhando um terreno immenso, 
surdamente explPrhdo á vista dos factos realmente 
intoleraveis da política imperia.I . 

Essa propagauda. perigosa não é filha de revolu
cionarLs, é filha do governo imperial, quando em 
aens actos demonstra qu~ as leis para elle nada valem, 
e que a ptopria. constituição só tem valor de cêma para 
baixo, e nada é debaixo para cima. (Apoiados.) 

Senhores, quando não na. um só direito que não 
tenha sido cenonlcado, quando o povo está. sem in
dustria e esmagado de tributos, quando a propria re
ligião está sendo p'reeguida, o que se póde observar 
1enão o desespero, e o dueapero dos pais de familia 
que não podem ensinar a aeus filhos a amar uma 
fórma de governo, qne tem creado taes males, e que 
vai ao ponto de atacar a constituição da propria fa
milia, abraçando a irreligião e a impiedade~ (Apoiados 
e não apoit d.o& 1) 

Eis como se tem perdido no seio do povo a fé das 
instituições. Eu, se não me fosse preciso duvidar da 
lealdade do imminente homem de E•tado, o Sr. Vis
conde do Rio Branco, acredit.ria que S. Ex. aceitou o 
poder só para aervir á causa· republicana, aó para des
truir pela desrnoralisação & monarchia a quem serve 
de conaelheiro. 

O Sa. Cill.Los PEIXOTO :-Ji se tem dito isto 1 
O Sa. SILVEIRA Mu.T1Ns :-Escreve direito por linhas 

·torta.a. ( Trocão-se apartes.) 

O Sll. D10Go DE VAscoNCELLos:-Vamos examinar o. 
modo por que o governo tem Cll,mprido e realizado as 
suas decantadas reformas, e dar- me-hão razão 1 

A primeira qne temos diante dos olhos, sempre de
cantada como aureola deste ministerio, é sem con
testação a do elemento servil. Esta tem sido quasi' 
completamente burlada. 

Pergunto : porque razão o povo contribue ha cinco 
annos com pesados impostos especiaes, e ainda não 
ae fez um só sorteio para liberdade 't 

Qual o destino desse dinheiro, que é dest.inado a 
livrar do jugo nm ce.fo numero de es :rarns annual
mente 't 

Quaes as providencias que o governo tem tomado 
em relaçii~ a t~ntos e tão barbaro1 abusos prat.icados 
contra as rnf~hzes crianças, cujas mãis são alugadas 
para dar leite como ovelhas, as quaes ficiío em 
casa a morrer de fome 'I Os jornaes têm trazido factos 
desta ordem, e não adduzirei outros. 

. Senhores, não sou suspeito,_ porque não votei \)ela 
le! do elemento •erv1l. Entendi que tal medida só er& 
feita paru. embellezar a époc~ e para inserir um otI 
dous n_omea nh pagina da histeria. Nem outra cousa 
tem . s:do: porque o que é certo é que depois dP.l!a a 
cond1çao do escravo tornou-se mnito m&is dfüctiva. 

ln_ouiiárão idéas novas no espírito do eocr•vo ; ani~ 
márao. suas esperanç~~. e agora suµp lantão-ee aquellas 
p·elo rigor; e estas se 1lludem a ponto de Dem um sor
teio ter havido depois de cinco annos 1 

Eu, Sr. presidente, sou amigo sincero da emanci
pação , ~as não dessa, que só prél!:cu 11'"ª 1déa, e, 
cow1egmdo o tffeito, abandonou -a . Não tei cerno f.ste 
humanitario ministerio, Sr. presidc•nte, ignora que o 
mercado de escravos continúa com t·.d.:.s os seus abu
sos e immoralidades. 

Todos os dias, Sr. presidente, V. Ex. encontrará. 
nas estradas do interior bandos de escravos, curn
gaodo até criancinhas infelizes, ás vezes presos e al
gemados, para negocio. Vendem-se ~.ind a aqui homens 
como !_e fossem gado, e a.s reformas do governo níio 
alcanç11.o estes escandalos, que aflligem o eentimento 
e a ch;lisação christã 1 

A forca., o terror e a pena. tle morte viío por diante, 
e o carrusco já tem sifo visto nas diligeucies e nas 
estradas _de ferro 1 Quem iosuft-;u o espirita da '.)nsu
bord1naçao, quem não cumpre com suas promessas é 
o governo, e agora fecha os olhos e os ouvidos. 

Eis, Sr. presidente, a sincerid~de do pbit• ntropie<> 
gabinete que fez esta reforma, since1·iilade tal r1ue não 
cnida nem de garanti-!•, nem de asse.,.ura-la em seus. 
mais naturaes e legitimos effeitos. " 

Passo adiante, Sr. presidente, para que o governo 
i~perial não se lembre de deportar-me com a mesma.. 
lei com que deportou os jesuitas em nome da tr&nq uil
lidade publica. 

Posso passar por insurgidor de escravos. (Risadas.) 
A outra reforma, Sr. presidente, de que mui oo se. 

gaba o gabinete, é 11 judiciaria. Não vi ain~a um1< opi
nião que não confirme o fiasco desta refvrm>. Ex
cluindo-se a parte relativa ao ho:beas· corpus. á sepa
ração do elemento poli.,ial, e a mhis elgumas id~" ª• 
que fortalecem o direito ind1vi1ual, para mais " "da. . 
tem prestado essa lei, senão para anarcbinr o fôro, "º 

animar os ·criminosos e desmoraliear o priacipio da. au- . 
toridade. -

Basta dizer, Sr. presidente, que ao passo que 
as autoridades não podem muitas vezes pren·ier 
os c~1mmoso11, pódem quando q··izer formar nm in
quento com testemunha• falsas em perseguição de 
qualquer homem innocente, como tem acontecido. 

Quanto ao habeas-corpus faculta.do a.os recrutas •. _ 
tem V. Ex., Sr. presidente, cnnhecimentu do modo. 
por que tem aido burlado pelos presidentes, dando 
praça apressadr. mente e sem formalidade alguma 

Não ha muito tambem um celebre juiz de direi te> 
do Pará consta ter inntilisado urna ordem de habeas-· 
carpiu. Vi referifo em uma folha este facto, para. o · 
qual chamo a attenção da camara. Entre aa victimas 
da actual per1eguição religiosa, que o n(Jbre miniatr<> 
da guerra com 1eus collegas t6.:n feito, conta-se o illus
trado Sr. padre Dacia, que foi processado e preso pel<JEJ 
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enorme crime, cousa atroz, de haver fechado a porta 
de uma igreja 1 1 

O herúico juiz de direito pronunciou-o no art. 128 
do codigo criminal ; maR tendo-se firmado a celeber
rima jurispudencia do inevilavel art. 9o, esse mesmo 
juiz o condemnou nas penuu deste 1 

O ~R. LEANDRO B1<zE1tllA :-0 celebre art. 96 1 
o ~n. DIOGO DE V ASCONCELLOS :-A victia.a appellou 

pe.ra a rdaç»o, e esb, u.ai~ ju&ticeira, anaullou todo 
o prvcea&ado e 01denGu a rnltura; maa o juiz não 
obedeceu á nrdem e conserv· u o sacHdvte na cadêa. 
Este re•1ue•eu hí!beas-corpus e lhe foi dado ; mas o 
feroz perseguidor, o rn"gi•tr .. do, Sr presidente, illu-iio 
o recurso, uuiad~t ; t'. o eh-: n0v 1 • encarcerar o pndre. 

Ora, Sr. presidente, parece-we que isto só na Chma 
ou nu (.Japfü) i;e pôde encontrar; só nu paiz da canga 
e do b:imb11 se veria tan,anh:o -.iolen0ia 1 

fe:-:.~ f:cres, & situ~çãu 1lo cl1~ro no Pará é afilictiva.. 
Um 1'•tlre, porqi:e dü se missa á·o 6 heras, em VEZ de 
dizê-la á.s 9, corno exig-iã1; < s maçonfl, fui proceFsado 
e cunoemnodo no nrt. \Jti. Urn OU'.r•i, porque f•cha a 
pr.rta de uma ;gr.ja, é tr•tarl.u deste modo. Oade es
t8m• s? Qun! o fim .je; t es v1den·· ia•, que aliás o go
verno prernea e ac' ro,·ôo? (Apa,.tes e reclamações.) 

Em Pernambuco V, )!x . vio ser ;:iomea-fo presidente 
de provincia, lego incontiner.ti , o juiz que con"emnon 
o governador r. ,, t•is1, a~o E1s V. Ex. como e por que 
homens sfi.1> presidi ..! ~ f! trn 1novir.cias di, Im}Jerio. Hasta, 
Sr. p1esidente, ª"".lysar este facto, pe.rn ver V. Ex. 
como brndo e clnmo r.orn razão 00nt.m o declínio da 
magistrct.uru dia.r· ttJ das sug-gestõe~ do governo. 

A questão religiosa rH:vj,, tomado uma face distincta 
cem o pncedin,enl<• doo bon,ados e respeit>véis go
vernadorts d0s bi,p~ ·os de Olinçia e Pará. 

Para 1erem tnz:~r· s º" blSfiOS ao supremo tribunal 
havia, uma lei d.- privil2gio, inapplicavel por ctrto, 
mas a unica. pr..ta f'.oJo.~i 't o atter;tado ; mvs ms.niar 
pr< cesn"r ''" gc:wr • a ri ores em tribuc,al especial, µa
rece que é urna ju cisprnden cia de t.j•r•nno, que o no·· 
bre mini•tro da guerra não póde em conscieuci11. 
defender. 

Não discuto o~ moti .,os ~. o procer,so, porqne estão 
julgod<•S perante o P"iz; m~s, pergunto : por qnP. ra
ziio ~m vez do jury e•colheu o governo o jni :~ de di
reito 'I 

Estes hom~ns são empregivJc.s publicos para serem 
prúcessados em fôro cspecid? Quaes as luncções 
publicas qu~ exercião; q11a l o poder on a pncella 
d~ poder publico que t.in}1ito oas mãos? 

Peimitta-me, fü. pr•sidente, que eu faça uma pel'
gunta ao nobn, mini, tro. S. Ex. não me chame de 
impertinente; me de;culp r, , V. Ex., fü. ministro da 
guerra, crê qne os gov0rnudores dos bh~pados sã.o 
empregados publiccs? 

Eu quero uma re~pc·sta franca e ponitiva; porque 
é essa respr-sta que tem de r!ominar toda r. questão. 

Dcs~jo um s1p:nal affirmat;vo ov. negdivo, dê··me o 
sigas!. ... (Pou . .a ). 

nr . presidente, o nobre ministro da guerra niio res
pondeu, kmGu sua nota. ( Uisadas) 

O Sn. SrtvElllA. i\ÜnTINS : - Diz que são, pGrque 
r ·: cet-em dinheiro do thesouro. 

O Sn. lVIINISTltO DA GuEnllA :-Eu hei de responiler 
a V. Ex. 

O Sn. D10Go nR VAsco11cF.r.tos :- Sr. preside.nte, é 
a.dniiravel l';Orr;o u s· pbisrtJa enc~1.rn (·U ~ se neHta questfío; 
questão infeliz psra o W'V~TlHJ ' riorque veio levantar 
afinal o véo P'•U qne u p-.vo vis~e de perto como so
·mos governados e p:i.ra gu" tim nos governão. 

Senhores, eu desejo sober " que sã0 empregados 
publicr,s, e qu,,l a •'1ass .lic;,çãu que se faz de suas 
funcções. Empr-g;;.do publico, eu aprendi. a definir, é 
todo aqu•lle que. '"'' erc<. um munus publicuin, ou que é 
agen:e de uma rnhção administrativu. S11as funcções, 
aprendi a classifün las, segnndo a constituição, em 
qn•tro iliviPões . correspond.entee aos quatro pcderes 
do Estado. Pergu~t•> : <1s governadores exerr,em fonc
ções <lo poaer moderador, do legislativo, do judiciaria, 
ou do executivo~ Peço ao nobre ministro que me 
:responda ao pé da letra, sem rodeios e sem sopbia-
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mae. Fóra deeees quatro ramos não ha poder algum 
legitimo na nação: nií.o ha funcções publicas, que 
ntlles nfio se encadeiem. 

Ora, os governadores não exercem nenhum desses 
poderes ; logo não são perante a constituiçãJ empre
gados p11bllcos, logo devião ser julgados no fôro 
commuru. 

( Ha varios apartes.) 
N ão : isto é que é logico. 
Aléw disto : t udvs os agentes do poder publico per

tenctm a urna gerarcbia sy•tematica E' inn•gavel 
qut os funccion•zioa ecclts1a.cticos têm e pert~ucem 
tambtm a uma gerarchia; era, o chefe des ta gerorchia 
não re8ide no Bn.zil, é o Papa; logo, ae úS governado
res <lo• bispados, se oc p•rochr,s, e maia funccionarioa 
da Igrej~. são empregados pubhcoo, segue-se que o 
Papi.., u chefe delles, tambern é empregado publico. 
(Risadas.) M:' S "Popa não é Brazileiro, é eatrangeiro: 
eis p•l>-s twrias do governo nm empregado publico 
que não é ntcioual. (Risada.v.) 

O Sa. !:511,vEmA. MAa1·r:ss : - Nií.o é !t'gico. 
O Sa. Dx"go nE VAsccNcELtcs: - Se isto não é lo

gico, é ao menos a logica quo aprendi. N i o s6i o que 
sera logico. 

O ugumento da congrua não me parece argumento 
que res1•t1>, e nem é sé• to. 

O 811. TA11Qu1N10 DE SouZA :-Mas os governadores 
dos bispados ni10 recebem co:ogrua aJgumu du Estado. 

O S11. SiLvErnA MA111ws: - A natureza das func
ções é que deh:rmina a cc rnp•tenc.ia do tribunal. 

O Sn. Drnco DE VAscoNCELtos :-M~ s em que ramo 
do pod.er publico se cla•s1fica o governo doa bispados~ 
Os g"vernuclores exercem lunrções espirituaes, e o 
lev ontamento dn peua de interdicto é couea espiritual. 

(Ha -varies apartes.) 
Se prevalece o argumento da congrna neste caso, 

qual R cong ua dos governadores? fü. presidente, as 
viuvas dos militares que percebem meio soldo n1io são 
eUJ pref'ados pnblicos? (11-isadas.) Aquelle dout•r da 
AllerrFrnha, que se não me engano se chama Mar
tiub ••. 

O Sn. EscnAGNcttE TAUNAY :-Já morreu . 

O Sr •. Dw&o D~ V ASCONCELtos :- .•. que fazia col.
lecç~.o de botanic;i, med.i,.ute 10:000$ anau•'.es, tam
bem era <empregado pnbliM, e o governo tinha o di
reito de. nbríi:;a-lq a mudar a e' pecie das pluntas ? 
(llisadas.) Ernprega.dns publíeos. Sr. P"':si lente, somos 
nós em rnzão do subsidio S<•jeitos {t -.ontade do go
vern')? o Sr. Conde de Á1uila, o Sr. Duque de Saxe, 
e ~ té s1'o empr<gadcs publiccs os meninos da casa im
peria 1 a qn.em se. vota alimento no orçamento? (Hi-
laridade.) · 

Mas, Sr. p~~siqente, parn que niio se ha de dar a 
Ve!'daoeir&. razão por qt•e nu.ndárão .os governadores 
para o juiz de direito e nâ<; para o jury 't A rnziio é 
simples: é porque o jury é um tribunal popular, in
deµendeote, onde não póde com facilidaile penetrar a 
influencia de govcr o. Ne;;te caso eN mais seguro um 
juiz pe:mar:imte, sectario conhecido, e sujeito aos 
premins e aos c•~tigos. Eis a r uzão por que se mudou 
o fõro. Pelo fio t;elegrapbico po•1ião ir ~.s insinuações 
e v.s "':dens em 1iegted0, e tambem as recompensas e 
as nome"ções. 

Eis, seahores, como se desmoralisão as instituições 
entre nós, e cerno o governo impeli&! conse,sue o seu 
fim manifesto sem recuar diante doa meios. 

01lt.r~. reforma com que o goveroo se apavona é a da 
gu"r<ia nacional. A' excep<;ão d.as provincios frontei
ras, as mais niio têm guarda nacional, fd abolida. E 
senão, porque não se organi•ou ~inila a reforma'/ Esta 
votada ha.. ruais ii.e um ~nno, e por ora só tem servidu 
pHe. ~nfra.quecer cs meios de acção p•. licial: Não que · 
riãn reforma, não a fizessem. 

O Sn. MuT1N110 CAMPOS:- E o prazo da execuç1\c. 
da lú era um aqno. 

O Sn. D1oso DE VucoNCELt's:-Eu ás vezes tenho a 
ingenuidade de ~uerer acreditar que os abusos que so 
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dão nas provincias nao têm todos o ase~ntimento dos 
nobres ministros, ·e sobretudo de S. Ex. o Sr. ministro 
da guerra. 

o SR. MARTINHO CAMPOS :-Tornão-Ee culpados se 
não punem OR delinquentes; tomão a responsabilidade, 
embora de•fsção os actos. 

O Sn. D10Go J>E V ASaoNCELLos:-Lamento. porém, que o 
nobre ministro da guerra uão tenha a sufliciente ener
gia, e sej•. tãr. frHco, que não exija de seus col!egaa 
a reparação de tantos damnos causadoe. 

O Sa. Rrnlo DE PENALH:-Apoiado. 
O Su. D10Go DE VAscONCELLOS: -C)nsta-me que em 

Minas tem-se dest11cado a guarda rrncionid. .Peço a 
S. Ex. o Sr. ministro d>J. guerra queira iuformu-me 
Não ha lei que autonse actuulmente isto ; e quererão 
tambem just:iicu esta illegalirl•de com a sedixão dos 
matutos lá do ".l0rte? (fl• adr,;s). Niío duvido, Sr. pre
sidente. porque essa famosa •edíçii.o já eervio ao nobre 
preside nte d,, cooa•llio até para exclamar contra nós 
hurnilissimos C\atholicos :-Os seohoro,s o que querem 
é s&ngue derramado, corno no ncrte 1 

UMA. Voz : - Se houve sangue derramado foi a 
fot"ça do governo quem a derramou. (Apoiados e não 
apoiados.) 

O Sn. DrnGo DE VAscoNG~LLos :- Outra reforma 
do actual g" binete é " d.. lei - do recrutamento, que 
elle apenas promulgou d~ndo o respectivo ·reg-t1lamento. 
Eu adoptr, com since.ri rla1e o principio d.a conscripção 
militar ; mas uão sei amda quae• os fructos que va
mos colher. N", sna e>:eoução, sobrltu.do, está o pe
rigo , e o governo eleve· tomar todas as cautc.l~.s ; 
porque em ger1il tem sirlo »otipathica, e o povo está 
sobresaltado com a ionovação. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS :- Ficará tranquillo com 
o projr.cto da creação <los cadetes que appu~eceu boa
tem no senado 1 Os filhos dos homens d,, calço. azul 
nii.o devem estar no exercito como solda<k.s. ( flila
ridade.) 

O Sa . EscuAGNOLLE TAUNAY :-Emfim, o nob1e de
putado acha que a lei é boa l 

O Sa. D1oao DE VAsooNCELLos :- Sem duvida, e 
todas as leis são boas : o mal está na execução abu~ 
siva. Tenho medo que o gov~rno us3 della como eetá 
uss.ndo da anterior, tomando o recrut~rn•nto como 
castigo, e como meio de terror. 

Passando, Sr. presidente, a uma outra C>rdem de 
:factos censuro.veis da pa•ta da guerra, tenho de notar 
que o nobre ministro da guerrP. tambem nos dá conta 
em seu relatorio de creditns extraordinarios e svpp!e
mentares ; não com o desembaraço do seu collega da 
marinha ; ruas cahio na falt.a 

Sr. presidente, des~e que comecei a ler alguma 
cousa do systema repres~ntativo e folheei os primeiros 
livros de eu" hintoria, encontrei a sua razão de ser na 
necessidade que o povo tinha de inte.rvir efficazmente 
no levantamento d~ impostos e na diotribuiçã.<J das 
despezas publicas. Foi •té a necessiilade de dinheiro 
para a guerra, que deu origem á primeira lei deste 
systema. 

O Sa. SILVEIRA. MARTINS : - Não, não foi i~to só. 
O povo não podia deliberar na praça publica, e no
meou procuradores. 

o Sn. DIOGO DE VASCONCELL08: -E' certo; mas o 
q:ie deu causa, pelo men~s occasional, a surgir o sys
tema, foi o facto historico bem conhecido que lançou 
a base do actu11l governo da Inglaterra. Em nosso 
paiz, não se fallando de outros abusos, eu noto que o 
governo quando quer exercito e marinha não vem 
pedir á camara oe meios necessarios. Fa-lo por pro- · 
pria conta, abrindo creditas extraordinarios e deslo·· 
cando deepezas. Sinto que não esteja presente o 
Sr. ministro da marinha para lhe dar par&bens pelo 
desembaraço com que tem abusndo, sem dar nem ao 
menos uma razão capaz de absolvê-lo. Outra cousa 
não era de esperar-se de sua immensa illustração e 
c11.pacid11de. (Risadas.) 

Quando nos paizes bern regidos os governos têm a 
idéa de fazer um& guerra, quando querem entr11.r em 

campanha, pedem prim::iramente ce méios ao parla
mento ; poque só este pó<le reprimir os máos p•naa
mentos de um r i. Em corii~eder :.u neg-ar os meios ·i'~ 
armar v ·t1erras é q·Hi está tntre nús t'lmbem n limita
ção r ec•ssarie. do p der absoluto de dechra-In. 

Nossa. c:onstituição dá ao poder execut.ivo a ampl:· 
faculde.d de fazer a paz ou a guerra. Mas não •eria
mr,s um povo livre, se tal faculdad e não ficaese depen
dendo da conceRsãú d~ credito•, Assim, •e o governo 
tem o direito livre ó e 'brir crerlitoR qu~ndo quizer fa
zer guena, -. ;nde ir~~1100 parar? 

O povc;, que está prowpto a "asttt· em defer a de sua 
honra e ele sua . atria, não pó1e est ;r exposto a htt'" 
insensatas . Vamo~ . Sr. ;ir~si.dent~, dar a :•yp ti thfse i~ 
querer •l gc·-;eruo impel"ial converte· pel ~ s armas e;n 
moe · rcbias estas republicas da Americ?,. .• 

O 811. Escn ,. GNOJ,LE T~ uNAY : - E' um <c hypothese 
absurda. 

O Sn. DroGo DE V ASCONCELLOS : - Ora. o oohre. il.e
puta•io ni"to sahe CülDIJ sfü~ ab ,urd0s os 1eig absur.:!.·J ~' 
(Hila!"idu.de) PórJe rwver maior a.b•twdo 1.lo que ar1uetle 
que se &u c ão ba t•.1uit•.t no Me' i·.m 'f 

Se o c>1efe dn Estac!o, poiR, t•m illimitada attri
buiyão de empenhar o Rrazil n'mna gm,rra, u'i.o esta
mos livres oo corra düs tempos , do p~qsameo~o 
infeliz ele algl)rr.i i·ri.ncipe i;:rnr :isato . Podem os ru.i.niB
tros acsso ••conselh ar bera: maq V. li' >. S'!.be , Sr. pr~
siJente, r)( 1 que .aconteceu a el-1.f'i D. Sebast.ião; q.na 
não quiz ou vir aos •eltws conselhei ros do seu ti:mpo , 
(Risadas\. E ><qui entre nós Refará tu<io mais bem foÚ·J. 
O Iuipr·r" '.hr de rn1ttirá o rniniste•io; encnntra7á sete 
ministros sem con ~ ciel) C~:~. ; d_isbdverá a camHr~, a 
turio irá á Vüntadc ; irá a·mute ;;. empr"za (tlpoiados,) 
Por isso 11ão posso deixs.r <le ct-:nsurar ao nohre 111;

niitro JJdos seus creditos extra: .rdinarios, a S E>:., 
qud aqd tem fe•to figura c .>mbat.endo pel"'s immuni
dp,dea do P'' rla1il3L to. 

O Sn. EscnAGNOLLE TuJNAY : -Já foi ~logiado pelo 
modo por que ahrio os creditos extr9ordinarios. 

O 811 . DIOGO DE VASOONCELLOS :-E' verdade qtl~ á 
-vista elo mioldro cl~i n1ar1uha é diguo de elogio, pu1s 
não ousou ubd r credit0s il_.- 20.000:000fl. E' dig•io de 
elogio, porque se houveese 1 comi.; o Rell glorioso cúl
leg~ .• abe•to creditos t?.mhem de 20,000:000H. séria I!. 
meBma cousu .. Crei1J rnee~;;:o que nada lhe re-1u!tarh\ 
ainda que on empregasae mal, e niio em c011s~.s 
uteie, como julgo que. e ,c, pregou os 4 000:0!10$ . Nã:i 
faço que,tão do emprPgo, p(iis conheço o caracter il
libado do nobre mmiürn, cuja honra apl"eCio (apoia
dos), faço queetão do modo illeg~l com que abtio JS 

credito&. 
E, e<nhores, se o governo não pn.-cisa de nós pan 

votar-lhe creditos, então Ji >p eCJse ·Uc·S. Se eote p•üz 
não se rego pela cornitituição, para. que ~stamos ''"llÜ 
a reprP.eentar uma com·~dia. tão onerosa ao thel:louro, 
que noa psg~ o subsiàío 'I De nos•o ab ·,füoenro já " 
J,Ovo ri-e e. :Oei, Sr. pre>ideote, que o trut>. do ô.e 29 de 
Agosto de 1828 com Portug~.l transfe io ao prin11íp' 
D . Pedro e a seus denc~udeotes na Ameriea '1 sobenl.·· 
nia deste paiz; m•s, se é esse tratt1do que regula, 
para que r.inda se falia n• s delegaçõ <· S da naçõ." C•'n
sagradas na conetituiç5o 1 HajF. frnuquez a ; 12:ovtr ~e 
quem dev ; mas não se eng.;ni o po·rn com simuloc!Os 
desmoraliaadus 1 

Fo.lla-s;;, Sr. presidente, no relatado em armam~n
tos, e compras feitas na Europa. 

Desejava, que o nobre mioistrn nos tranquiUisas;e 
a respeito r1esse srmamonto, e darei com es1 a exigencia 
uma occasiiío d~ informar-se o paiz sobre este 1'.S

sumpto. 
O e•t•.do ~.a Republic11 Ari;:ent.inR impr~s~iona a t·7-

dos . Elia eHt 4 completamente armeda ; sua popul ac;,3~ 
militarisou-~e, e não \be falta um elemento moral, 
tão vivo. pelo meoos como o nosso, o sentimento de 
seu p11triotismo. Ora, pergucto: as arma• compradas 
pelo Brazil estão no carn de ~o!fr~r o embate d•quc.1-
las armas, quando elhs já es ',iio !•rov ·· daR D'' ult1ms 
revolnção, feito de guerra este tal vez uuico pela faci
lidade com que s11ccumbin o m•lho• l!eneral argen
tino á frente de 7,000 bGmem•, te :1 do ,-1 ~ '·""•"-Bª CODl 
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um punhado de cidadiíoe commandado1 por um sim· 
ples typographo 'I 

O Sn. AuuJo GóES Jurnon :-Typographo que era 
coronal da guarda nacional. 

O Sn. D10so DE V ucoNCELLoa : - Eu lá não estive, 
e nem V. Ex.; li isto noa jornaea. 

E ' preci 10, igualmente, não nos i1l~dirmas a res
peito das r.ond ·ções da Republica Argentina. _Ha uma 
cousa alli q11e parece maia energica e morahaada do 
que no Brazi l, é o governo . • . 

O Sa. ARA um GóEs Juinon :-Não dig~ isto. 
O Sn. LEANDRO &zERR.l : - Pelo menos é maia 

catholico. 
O Sn. Dcoco DE VASCONCELLOS : - Sr, presidente, eu 

afiro isto pelos factos ig11•es que se deriio, e pela 
difürença com que prc~edê rii.o os dous governos. 
V. 1"x. so.be qHe a ])Opul~ção de Buenos-Ayres 
vio-se ha pou~o agitAda por uma furiosa sediçõo, 
movid.. pc.r estrangeiros turbule otos, · que teve 
por fim extnminar os jesuihs. Assaltãrão o palacio 
do arcebispo, arrombil rão e incendiárão o ccl
legio daquell<s p·1 dr.Ja . Pois bem: o g"ver~o argen
tino, que não é su• peito, a ssim como o presidente da 
·republica, que nã" po sa~ por ultramoDtano . ... 

O Sa. LP.ANDno BEZERRA :-E' catholico verdadeiro. 
O Sn. DIOGO DE VASCO:'l •J ELLOS: - Não dig-> tanto. 

·O nobre deputadó nã .; S• illuda com cartas de presi
dentes diri~idas 20 Papa Hr•je em di~. os che!es ~e 
·E stedo e~tão de mane ir~ co •n o cathohc1smo, que n2.o 
·ha q11e fiar em sua si,1ceridade . Napoleão III escrevia 
cartas ao Papa, e kdos saham que se mostr~va ca
tholico por especul•ção politica (Risadas-) Mas, como 
diai a, Sr. presHellte, o governo argentrno mandou 
loa-o formar n:i1a devassa , iostaurou proces•os e punio 
os° delinquentes, dos quaes trezP.ntos e tantos foriío 
deportn..ios. 

E aqui no Brazil 'I Em Pern•mbuco houve um mo
vimento de igu11i nutureM. V. Ex sabe que um grupo 
dirigi lo por estrangeiros ~e<li?iosos co~1metteu alli 

. em M• io de \873 uw ~ttentado igual, senao mais per-
v•rsu e covarde : de•truirã ; t y pogrnphins, invadi rão 
os te.mpl-. s, quebrárão im:igens sagrad~s. assaltárão 
esta bel t cimentos de eriucaç•\o , e até npunhalãriio um 
pobre pndre que, por do,ente , não pôde fug ir .... 

O f'n. CAMPOS CARVALB~ dá um aparte. 
O Sn. D10Go DE VASCONCELL.- S :- E o g0verno o que 

·1P-i? O que L•-via de fazer, Sr. p· eai·font•, se a p <ili
cia towava w.rte no crime, e se o governa de coração 
e appl;udia? (Aparte s.) _ . . . 

O.-a, Sr. pMoid~nte, nao 80JAmos agora rehg1osos, 
-sejamc·s apenes ju>t -·s : qual o governo mais morali
eado e conscio de •eus elev9 dos deveres? 

Por mais que eu queira não posso perder na idfa 
d e que a di ffe :~nç :J. entre o procedimento do governo 
em Bneno11-· Ayres, e o do goverao do Braz1l tem 

-•ua r i.2â·l de ser n'um ponto cardeal. Alli o governo, 
embora democratico, pôlle affrontar a insolencia das 
turba.a ; poque não tem medo de que ma~ra o prin
cipio. Aqui o governo vive á mercê de seitas e de 

,grupos incen 1iarios ; porque repousa., !óra. dos princi
pias, n<1s h.,mbros e noa interesses das pesseas. 

Para prova temos a mesma questão r.ligiosa em 
que o governo vive subjugado ao imperio da maço
naria, seita que hoje manda. 

O Sr. mini11tro do imperio não está pr, sente; mas 
.peço a S Ex. me deeculpe tocar em seu m,me. 

Entre u violencias e arbitrariedades inqualificaveis 
vejo, Sr. presidente, em primeiro lugar a deportação 
doa reverendos padres jeauitas. 

O S11. Lu11Dno Bt!:zuiu. : - Foi uma cousa sem 
nome. 

O .:'n. CAMPOS CARY.lLBO :-Não gosto desta gente ; 
·mas apoiado. 

O Sn. Dro&o D& V ucONCELLOI :- Estes padres forão 
-para aqui chamados pelo governo e fnndárã~ com 
-aens sacrificioa collegios de primeira ordgm. O Sr. Vis-
conde de Nitheroby disse no senado que elles erão 

· excellente1 educadores, posto que contradiotoriamente 

011 chamasse de amigos do damno alheio. Como nlio 
posso comprt.hender a conciliação destes termos, con
tinuo a pensar que esses padres educa.vão bem, e pres
tavão serviços ao paiz, que precisa de instrucçio. 

A deportação foi lembrada ; mas sómente decre
tada depois da. viagem do Sr. ministro do imperio a 
Pernambuco. Passo a ler um topico da representação 
que os maçons füerão ao presidente daquella pro
vincia, pelo qual V. Ex. verá, Sr. presidente, que essa 
deport~ção entrava no programma da seita dominante. 
E' a representação feita ao toque de m~sica. e reci
tada por nm Sr. Franklin Tavora no dia 28 de Ja
n~iro de 1874. Entre outras cousas que já se tem rea
lizado, dizia a illustre gent• : (Ri1adas .) 

« Viemos pedir . •.•• . •. a deportação dos jesuitas. " 
O Sn . LEANDno BEzEntU. :-Forão attendidos. 
O Sa. D10Go DE Vuco•CELLos:-E' verdade 1 Não 

forão logo attendidos para nii..o du na vista ; mas 
não deixa de dar q11e a deportação se fizesse . log' 
após a viagem do ministro. E mai9 me eacandalisou 
isto, Sr. presidente, quando vi nos j.irnaes que as 
loj~s do Supremo Architecto fi cárão t iio contentes, que 
derão ao ministro um•. baixda dfl ouro. 

O Sa. Sonnu P1N1°0 :-0 nobre minist.ro é incapaz 
disso. 

O Sn. Drnco DE VucoNCELLos : -Cert~rnente q11e não 
a recebeu por mal ; o que eu ·.!ig -; é que a baixel o< é o 
signel do regczijo da seita. V. li:x. vio, Sr. presidente, 
e t em visto cou::c a maçoo n.ria te in -s e. g enerosamente 
portado. Se um j 1liz dá uma sentença contra. um 
pa1ire , se um promotor accuu oo bi• pos, P'•"na& de 
ouro com br ilbuntes ; se um mini4ro deporta jesuitas, 
baixelas precios ~ s 1 ( Ap,,rtes ) 

M~s, pergunto ao nob-e miaistro da guerra, a S. Ex. 
qne b1úbem quer passar por nosso co-relig ionario je
suita (risadas), em que lei pcsitiva , clara e termi
nante se fu!ldou o goveruo para de1J-Jt Br os jesuitas't 

O Sa . SILVEJR.l MARTINS :-Tem a lei de Pombal: 
é a unica. 

O Sn. Drn so llE VAscoNCELLos :-Mas essa lei está 
virt1rnlmente revoga~ a, co rno toda a legislação cri
minal an tiga : poque a dep·1rtaçiio é uma pena. Se 
os jesuil.as oste..vão criminosos . prncesS(\ Ssem-os. Mas, 
senhores, ni"guem pqde sustentar que .a legislação 
antiga esteja '.m vigo~ sem sustentM a t beoria das 
prerogativas de. antig;i. ccrôa, e da soberania regia.. 
Se, pr: ia, o i.1overno peµaa qutt ta~ Ci principios ainda 
vigorão, é preciso q•te o povo saiba para conhecer em 
que lei vi ve. 

Sr. presidente, a hora está adiantada . e não trata
rei de outros assumptos. Em miaha opinião declaro 
com fraoqu aza que o nubre mini~tro da guorra tem 
t itulas à eetima de seus concidadãos (apofodos), mas 
S. Ex. está sujeito ao mesmo aadrsgio d_e seu minis
terio perante a gratid(ío naciooa1 Ein relação ao no
bre ministN da guerru soo tão franco que lhe digo · 
que desej ~va-o antes para repre s ent~r minha provín
cia, do que a seu coU.ga da m• rinha. (Ri&adas.) .. Tal
vez , Sr. presidente, q\le fossemos roais felizes, por.que 
s. Ex. de certo havia de empenhar-se com m~IS effi
cacia pelo desenvolvimento d' ssa. parte do Imperio, 
tão infeliz q11e ha vinte annos se faz uma. estrada de 
ferro para ella, e que a ella ainda não chegou. 

Refiro-me á, estrada de D. Pedro II, que ha vinte ' 
annos se faz e que ~inda não tem mais de quarenta 
e cinco Jegua11 , ao paeso que esse tempo bastou para 
coàrirem-se de vias-ferreas os Estados Unidos, a 
Belgica e outros paizes Peço ainda ao nobre ministro 
da sgricultura, que se acha presente, aceite meus pa
raben11 pelo seu acto em rel <- ção á garantia de juros 
da estrada do Carang(lla, que vai favorecer um ponto 
de Miaas, e S. Ex., representante do Espírito-Santo, 
não deve deixar de completar seu ministerio sem ea
hbeltcer as communiqações de Minas com o porto da 
Victoria. 

o Sa. MINISTRO D.l À~RlVULTVRÃ :-Trato disto com 
todo empenho. 

O Sa. D1oao DE Vuoo11cELLOi :-Sei disto; mas não 
aposto pelo re11ultado. O pensamento do governo im-
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"Perial ó ce1>.tralisor aq1ii ""' cbru o commercio e sa.
c.rifk":- por isso a polit1ca e o p rogre1110 C.as pro'1'in
cia1; por ias o du '1do qu~ o bello porto da 'Victoria. 
sej& Ulll dia, c.ow:o deve ser, o emporio d• minha 
p:roTi<>cia, · 

Sr. presidente, a hor.. esta da.da, e n agudeço a 
V. E lt. e á cr.rna•• " b<1iigoidsde com que me ouvi
rão; prolhttte.ndo em outra occes.ião à.e1e.nTolver tis 
pontos re!erecuo a.o m.inaterlo da. •gricnltura. (Muito 
bem ; mµito bem.) 

A diocussiio fica. adiada pela hora. 

O Sr : pre•idente dá a. s•gnícu ordem do dia para 
3 do cor renta !.• leva.nta. a aea1ií.o á.• cinco horas ds 
t a:dt. 

Eleição da meos. 
Contiuuaçiio da. 3• diocu .. ão d o projecto n . ~3 de 

1875 rtforma1Jdo a legislnçiio eleitor&l. 
Conti1>.u&çào da 2• diaenaaã.o do project.o D. 31 de 

1875 fix..11-io as forçu de U?r& para o anno fil>.lnceiro 
de 1876 ~ 1877. 

lú11d011-se imprimir a. s.egninu 

.Ricla.tção para. !!& ducuiuio dD prajeoto n. 32 de 1875, 
c~111ltrle>1do em projecto d.e lei a. pr~ta. cto governo 
que fia:a. a. f <N'ÇO. ?Uival pa,ra o a.IUIO financeiro 
t1e !S76 a. t 8i7. 
• A a&&cmbléa gtnl decreta : 
« Art. !. 0 (E' o da propata.) 
" A1t. 2.• (.E' o ôa propoata, com a ngninte ems11à.a 

a.d~tiva.; 
«E' tambew o gDverno antcriBQdo desde já a. te• 

formar o regtJ;;n:e~to do corpo de macb inigtu da 
ant.edll e o ds Jet pectiva. aula, e b~m u1im a c:rear 
u repartiç!iu d• phro .. e hydr< g .. phia, não poc..,ao 
a detp..... com o p. aaoal d ao d11.Q • repartiçõeo, '!"º 
oerá png1o pol•• verbaa - Ph a16<> e forç~ nnal -, 
exco~er d• W:OOOH annualm•nte. • 

• Art. 3. • (E.' o da propoot&,) 
•Sala dat commiu õ.s, em 2 de Junho de 187). 

JleUo Rego. - E1cro.gn.ol/4 T~uMy. • 
• Angu•tc1 e d igniuiroo1 Hnhoru repruelltant .. 

dt. n~.-Em • ull'prii:::ento do P"'ceito ~notitncional 
•2d• ord•"'.I O.;, :;. M:. o l mpuO<lor, vellho 11proocn'.ar-
""º1 1 1tgu111te 

J'aOPOIT ... 

• .6.rt. t.• A !,·.rça n1&val M:tiva. para o uno fi1111A
ui1o d6 1875·1877 co111t1ril.: 

• l!J 1.• D.;1 olliciu1 da armada o das dtmGi1 olat
sel qao tor pra<:i1u mibarcar no1 navio• do guerra e 
trllll1porte1. cooformo auu lutaçõot. e u doo e1ta.do11-
ma.iorea da& u qntdrH e divio.õe1 "ª"ª'"· 

~ 11 2.• Em <ircom11.J112ci111 ordi.naJiaa d& 3,000 
pra~• de lll&rinh•gcu1 e de prot do1 oorpoa de mt.ti
i:i.ha embaread<1, e de 6,000 praç•• em circCU111t11.1u:iu 
e-nra.orclina.rh.1a 

" § S.• Dco corpos de imp•risu m"tinheirQ1, du 
eo<11pn!Uaa de aprendiz.a marinheirot, ~eadu por 
lei, e do bat.lhlb naval, continuando 11 autorisação 
pau. •leva-loa a aeu eetado compl~to. 

" Art. 2.• Para preencher a força de•igo.ada. no a.r
tigo a11tecedecte é o 11overno autoriaado a. d a.r grM.i
!icaçõe& "°" v"Juntarioo quo ac apre•entanm para o 
aeniço, a contratar 1u1cionaea e eetrugeirck, n::ed.iJl11t<1 
conceaaão do pre1tioa.e a fazer aoqnioição de :ecrot .. , 
n:> f6rrna. da lei 11. 2,556 do 26 <ie S.te.mbro de 1874. 

« Art. S.• Revogão-•e ao diepõsi._,.,.,a em cc:i\urio. 
« Palacio do Rio de Janeiro, em 1 d.• lifuio de 1875. 

-!oaqu1m Dclfi11C Rii>e1ro de Lu. • 

Act.a de 3 de Junho. 

~kE&lPUCl.\. 1>0 SB.. CO B,aliCU,. 

Su .......... ,o. - l!xp.die11<e - Irtt""l'tllacão. Obseruações
do~ Sr.. S• lo eira. M<lrti"', m·niatro iw imperio e Silr
ve1ra Marti~. Retirad<t. - Ordem do dia.-E/etçâO 
da. meta..-lleforina eLriiaral. Ducur40 do Sr. F. BeLi
JOrio. 

A'~ on•ohorao da maiiliã feits a <>b.omad• , 3cb.ã<>-te 
pr.,.•nteo os Srs. Correio., Salaihiel, Barão d e Pln.ti
ninga, Pt;refra do& Santos, Luiz Carloa, S .... brt!.l Pllato, 
P1oto de Campo~, .Feneira Vianna. 

Comparecendo depois os Sr •. Ulbõs Ci11tra, H eleo
doro Sil•a. Coelho de A.lmeída, Gomo de Caotro, J o•é 
Calmt n,, Conha Ferreire., Bernardo d• lieod.;.,a9a., Por
tells, Fiel de Car\'a.lbo, Síhn "Maia, Eliu d• Albu
querque, Barão d& Villa. da Barra, Joa~"im Pedro, 
F orna1Jdcá Vieira, Eocrag<>olle T1u1nay, Leaoaro Be
zerra, Moraeo Rego, Campos de Medeuos, Carõ.oso õe 
Mooezu, B:.odeira d.e M•ilv, Theodoro da Siln, Ca
aad~, Paulino Nogndn . Silveira Mattias, Ca:i:lllo 
Fi~eiredo, Flo•e11cio de Abreu, Cícero Dant.o1, Oli
veua Botgea, Diogo Va11eooeello•, Cunha. Figueiredo 
J11nior, Augnsto Cha.ves, Martinho de Freitas. Joíio 
Mendes. Joaquim Buto, Lopes Cbavee, Culoa !"ei· 
J.Otc , Olymp10 Galvão. Bru•que. Figu•ireà.o Rooha , 
J oio Man oel, Son•a Leão, Iiorta Bubcc~, ~hallo, 
Bitteneollrt C.Ctrim, ~l.n<el Clementino, CSDdidc. 
Mttrte, ~- Bd iurio, Tarquioio de Sottz,., Ifollande. 
Cava!caati, H cariqaes, Wilkeno de Mottoo, Menez .. 
Prado, C1>rloa da Luz e Fernando do Carvalno, nbre
ao a seuio áa oaze hora"g e cincueuta miuutms. 

Compatecem depoi• da aberta a 1ueíio os Sra. 
Alvos <los Santca, A!e~eor A.rnripe, Pr,.to Lima. 
Corrêa de Oliveira, Mello R<go, Diogo Velbo, Bar iio 
d• Penalva, CD•ta Poroir~ , Augn•to Cba-.es, .Angelo do 
.Amaral, Cara' lro de. Cu.aba, Azevedo Mc·.ateJro, F:ia•to 
d• A611iar, Ü•r>dido T ones, Freit..1 Benriqoeo, Age
Qilfo, Teixeira da Rocha, Ca.Cllpo• Car~albc, Aranjo 
G6u, Ferreira de A.guiar, Moru •• 8il va, Ba.rEo de Ara
çogy, Lell.I de Me11eze., JL!coforado, G~mca do Amu.i.I, 
Perel?o. Fra.nco, Paulino de Souz•, Duarte de Aze<edo, 
Paranho•, Araujo Goes Janicr, F lllru, E uoapio Deirl>. 
J . de Alencar, Mira11 ia Oa<.rio. G111mão Lo~o, A.rauio 
L'..ma, B• lbiM do Cunha, Mnrlillbo C•mpos, D aqne
Ettrada Teixeira. 

Faltão aom p•rtieipsçiio º' Sro. l!t.hio, Bano a 
C: bra, Conde de Port.o·Ll~ro. C,.millo Barre~. Cunha 
Leitio, CaFd.oso Junior, Camâcha1 Eufra•io CJrr4a, 
B •raclito Graça, Iiro<>cio Martíos, Panla Focae:a, Pi
nheiro G11imari••, Rodrjso Silve, Xni•r dP.Brito; e 
aeo ello. 01 Sta • .à.11ton10 Prado, Bor~· ldc11teiro, 
E nDgoliete do Aratrj<>, Pereira da Siln, ilooh• Leio, 
Siquura :.lendea e "Ví•co11de de Mnã. 

Lê-ae, e 4 eppro"l'ada aem debate, a ach da a11tc
cede11t<I. 

O S11. l • S&e&Erui:o di> conta elo seguinte 

~DEDIEl'l'IJC. 

OJ!i.cio do winia~rio do Íillperfo, de 29 de I>raio f.u
do, devolvendo, informado, o ~•qc.enmocto do E"dre 
Joaquim Cario• de Rutnde Alvim, "Vigaio colla<lO da 
frtgnuia de Nossa Senhora da. Ptnha de Frença da 
L•g•, da pro"ri•cia de MiDaa-Gen1u, pedi11do a. apo
aentadoria com a- tttpeetiva. congn:ia. ,, psreotn.do 
áq11elle mici1terio catar o peticicnario no c:ao de obter 
nma penaã_o. e;illivaiente à dita congrua. -A qn• m 
tu a zeqn11Jçao. 

Ot1tro de 31 do dito moz, en'l'ia.ndo um• ropreno
b~ão da eamare. municipal da villa da Miaenconlia, 
da provincia o Para.llybt, em fa.~~r da. tleiçio de doua 
gráOa.-.A' colIIIllluão e1pecial. · 

Ou.tro do n:Wiistaio d.a JDarinha., de l de Jatllio 
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oornnte r=•tt<cdo o nqaerimcuto do• profesaoreo e 
adjun~ da e scola. de m&.."1Dha, pedindo que na divi
aio do ae11• vucimcutoa aejs guazdad.o. a m .. m,. pro
porçüo estabelecida pan °" octr< s membros ilo magis
;erio -.A.· commis•llo de pen1õe1 e on:leoe.dos. 

Oatro do .. eretario do seriado, de 2 do corrente, 
oommtinicancto ter const..ri.do áqn.cl!~ camara ha.ver 
Ilido 1a11ceionsdo o dtcrc;o da auewbléa geral que 
aut.<ri•a a. C1Ui.soão do !>ilheteo ao port .. dcr até 
~5,000:000a e ,. toma.r otttrao provideacills - Intei
n.tia. 

Mais dou• da. meom~ data, participando que o ••
nado adoptou • vai dirigir á .aancçito imporia! <.a r~
·110luções: " 1• fazendo exte1mva is .~ .. extnordi-
11arias ~ lei ri. 2,097 de 30 de J1111ciro de 1873, e a 2• 
e<>uced~-> ao coro11<l Agootinho Marill PiqueL um 
u110 de lice11çi> com vcnciwcatoa.-llltelra4&-

0o.tro do Sr. deputado Francisco Jooé Cardoso Ju
nior~ commanicando nã.o poder COD!pa.recer 3.01 traba
lho' deata csmara em razão de ter fallecido aua es
posa.- Ma11dA-s& deaanoj&>". 

Vem á mtaa e é lida. a. ••gnintc 

" Requoiro que me ••is. marcado dia. e hora. para. 
illterpcllar o Sr. preaidente do con•elho •obre OI se
guintes ponto•: 

" \.• E1tão coricluidaa os negcci•çie• e a.saigaa.do 
• tratado e ajuote final de i>•z e11tre o Bra..il, Ropu
bliciL Argentina. • Paraguay Y 

a: 2 . • Q"ae• o• termos e condições do t<Atado ~ 
« Camara doo deputado•, 2 de Janho da 1875.

Si!~eir4 Martin.t. • 
O Sa. FaHtDEftr• :-A interpellação qu• a caman 

acsba do ouvir ler é dirigida ao Sr. pro1id1t1te do con
eel.bo, minietro ds hzenda. O uaumpto da. intorpella-
9iio é proprio do mioiaterio de utra1>geiroa. Nn.o aei. 
1e o nobre deputado iatencionalmeate a dirige a.o 
Sr. miniatro d • fozenda, cu •• julga q11e ae deve olli
oia:· ao Sr. miwtro do~ IH!gocioa ~traageiro• . 

O Sa.Su:mu. J\{ur1111:-Peç.o apalavra pehordem.. 
O Sa. Fuall>lllttE :-Tem a palavr• o 11obre depu

\ildo. 

O Sn. Sn.vtlllJ. M.a.arl••: - Sr. pl'6oidente, dirigi 
muito htcnoioualmente a iuterpellaçio ao Sr , preai
itente do contelbo, niio aó porque a queatão de que •e 
trt.ta. 4 d• alta política ••• 

O Sa. l.u..'U>aO Bazi:nn..a. B 011Tao1 su. Dutrr&nos:
~p ~ia.dc. 

O Sa. Sn.rzru lll.a.aTrwt :- ... mas porque é Íloto
:r111.meate aabido que o venia~eiro miuiotro de e1tr&11-
g.irot 6 o Sr. prMidaa.te do .,.,,,..,Jbo ••• 

01 Su Hl.uarao1 "º WEIUO r: J>t. Jum~ : - Irao 
~oi.do. 

O Sa. Dcoco <>• V .UC0Nc1<u.o1 :-J..poiadiaall:io. 

O 8a. Sn.nuu. M.t.arn11 : - • • • qll" tem 11a mão o 
fio desH meada dos negocios do Rio da !'nta. 

Foi por luo S. Ex. nomeado COl!laünario imperial 
para li~aidor a9 quutõ•• pendentes com a R >po.blica. 
Argeo.tins. : o presidente do coo1elho é mioiotre à.e 
.uidas 1111 pastas ; e até nltim=•ntl, paro. def1111der a. 
Mforma ohitoral, cnjo proje,to foi as•ig~ado por um 
min!.W> como deputado, S. Ex abaudonoa. o .oeiiado e 
oorre:i i c~mva, 113o !!Ó com gra11de o&wsa. doa cré

. dito• do nobre ministro do impuio, oom o q11e nada. 
tenho, porque nio aon ••11 procurador, mas com grne 
prej11i.zo dA dignidade dHta augusta cam.,,. (apoia.do•) 
• do1 priccipio• constitucionau. ( Apoiados) 

Como, P""'· p6de haver do.vida que 'Q'uma. questão 
~ politica internacional da maior import.iuacu. que 
dfecta o govern.o e o ~ai: io.teiro, poaaa o depo.\Ko 
dirigir uma iJitupellaçao ao Sr. pn1id.oilte do 0011-
aelho. 

V ai o Sr. aüni1tro do i:nperio saber praticament. 

P<Jrque ha diaa appellei para o patrietiamo do governo; 
<:<>11vid.alldo-o a q11e ae rctirall&e, vàto aio poclor denar 
de ter con;citnc.ta. de haver perdido a fcrça. moro.L 

Eate appello foi loso qttali6eado pelo Sr. mW.tro 
de \mpo•if<io; reapondi-lhe. qne não fa.zia.mos imposi
ções ea depntadoo em mioGris. (apoiado•\ mas qae
riamos evito.r que o governo as soffruae." de ministro& 
eatrangeiros. (Apoiado•.) 

Como quer que aeja, em qnalqutr outra mate.ri" Ell 
poderia endereçar s. mllilia inicrpollação a um do1 
Sn:. núnUtros prc.acntes; a.as ne&~, por du&e razõea 
dirijo-mo ao presidente do con•clbo : porq11• é o ,-er
dadeiro miDiolto de oatn.ogeiroo (4JIQ~) •••• 

O Sa. MccisTao no Inu.io :-Peço a palavra. 
O Sa. Sn.vmu. Mn.TI!ll : - .••• e porque o ttgimeDto 

CU. ao deput.ailo a attribuição de iotcr~ellar ao n.inill. 
tro de uLado que qwzer. Eu qaero interpellar o 
Sr. presid•~t.e do conselho, e S. E"., ·~ qnner, que 
a.llegae a. excepçõo ; a camara a.prcciará.. 

Já · orua ve<, "" qncstio religiosa, qne pertence i 
psota do imperio, eu inter~ellei o Sr. preaidente do 
conselho ; e ainda qne S. Ex. allegaue a excepção. o 
fez a6 por defctencia ao aeu collega do impe,io, e tant.o 
qna aceiton a interpellaçiio, e roaponden O poiz sabe 
a. que e.xtrem"! levou o governo a eu& politiea. e 
quaes até hoje forio 01 rea.ultad.oa .. 

O preoidente do conselho fa!fon pelo• nob:Ms minis
uos; declarou qae t ioha ncuroo• 110. lei (apoiadua), 
e sgor<1 11a fali .. do throao vem dizer que a!io tem ?&
cursos, qne carece de attrib>ti<;õea para solver os dif
ficul<lades. (Apoiado•.) 

A qnutlo episcopal, a.final de cvntas, aiio oft:•reee 
grandes embaraço•; a dignidade do paiJ; oão est& em 
puigo .... 

O Sa. F'ou:.c:m n~ .Allrum E oUTaos sai. D&PVTA
.Do8 : - Apoiado. 

O Sa. Sn.'!"2IIU. llúaTma: - .•. o Santo Po.dre não 
tem exercitoe, e o nohre ministro ele e•tra.ageiroa 
podia impuneme.nte elevar-e.e, tratando· cor:i o illter-
11uucio lli><Jltolico, aU a arr<>ga.ncia ingltztl. 

Os Sal Lu1rnao BEZHll.l, DwGODE -V.uco:<crw.oa s 
Otmlos saa • .OUOT .. DH : - Apoiado. 

O Sa. Sa.vsru. Mu.~ms : - Niio eatá. no mesmo 
""'º " &. publie,. Argentina. pcranlie qnem maia de 
uma. vez ge te ,. Bae1itica.do a. honra uacfooal. 

Nü.o é, ponaa.to, a m.iniKtro•• e meuoa a a:in.i.9tri
cbo1 (upoiadoi e trgeiro •ttt•urro) qna ae devo hr:er 
a inte~pell~Ãt) qo.e mnn~ ~ mua., mu.aim ao -pro
prio p:-e•identa do coruelhc. pritneito reeponoavel d.a 
illta politic . do ~~i: ( <1poiado•l. " graucte depo1itario 
doa ••gredoa da~uelle que decide todo• 01 neg >Cio• do 
E•tado, rula maie pe9.cena1. rami6eai!Se•, • tem IOb 
1ua imwediata. gere11c1~ a• relaçõe• i.Dter11eciooaec. 

E' preciao qtte o p•iz saiba, Sr. pro•idente, H a 
li!& honra., ta1:1taa vezea humilllada por govenoi HlD 
patriotiamo e ••m opinião, hoje puaa pela maior de 
todaa as bumilh•~••. a de fuer um tratac!o nrgo
Dhoso depoie d• llavor reaolhidc; á patria ot uua exer
citoa victol'ioao•. (/lfu;to l>em. mu1ro bem.) 

O •r. CoWTêa de Ollvelr1a (lfimltro do 
imperio) (r.lr. ordem) : - <)>m•çuei, Sr. pre1idente, 
oppondo • palanao do nobre depntado pew Rio
Grs.nde do Sul o protesto q110 eU..1 merecem. 

De nm cid•dão collocado 110. altura do Sr. 'Vaoonde 
de Carnellaa, ·digno mici•tro doa negocioa eõtrau
geiro• , não se póde impll~em.11te dizer o q11.o o nobre 
d•putado ài1te. (Apoiada1) . 

V•ntajoa~mente conheod.o peio1 HD& talonto1 e 
aptidão provadiuima (muito• apoiado<), eluado por 
seu merito ão altaa po&içõu que am paiz li.,... ruerva 
A aeua bomena ?Jotania (rmdtM apoiado•). ciogaem é 
maia habilitado para. reopooder pelot 11cgocio~ d& pasl& 

· oooliade. • seu zelo a pr.LriotisDJO, do quo aquelle diguo 
cidadiio, {N'-<itol apl>imio•.) 

(Hii 11111 aparte de Sr. Silveira .llfwtim.) 
O uo bre d ,, ptttado, .'l.ªº o collbeceu meatre tão auto

risado na t&culdt.cl., a:,. direito ~ .. S . P .. ulo, a quem llâo 
é de eerto deaoollhecida a -.ida parlt.mentar daq11elle 
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distinct.o bz-ui!~iro~ :cão à.evit.a pCJ> amo!" da. j nstiça, 
expô-lo i ce.::asura publica. co-mo wenos cs.paz do qae 
outro q\lslqu_er pu.ro. rcspoud.ef" pelos ·negoai.os qlle 
~wrre.m por 1'3U& repart.içio. (Muitos apoia.do$.) 

O Sa. SILn11Uc M ... :r111s: - Nõ.o ó hoje o mesmo 
m.eil>tre. 

O Sa. MP.<ISTB.O 1>0 I>n>BRtO : - A• pal~vrW> do 
nob-rt'.11 deputado, quelqu.e.. que tt~ja. a. au.totid1:1od6 qne. 
S. Ex. lbes pr••Uwa, bii<l d~ eQC<>Dtrar nl!.o só no par
lam!:Qto vivo prote:1to (rnuitO.f apoiadu.11, n::.a& ene.rgica. 
repalsa <ia apLuiâo publica deote pa1<.(.Muitot apoiado~.) 

(Ha a.partez dos Srz. Silve•ra Martins e Flr>rencío 
de Abreu.) 

~{eub.ucn d()& a;ic.istros actna.n !lega ao Sr. presi
dente d.o con-a!lbO, cbefe do gabic.e.tc e seu, mais autcri
aado orgão~ a. ~ompttencia., qn~ toiJ.os lhi'!. l"êCOnhe~tm, 
psu. lo•poaiet por tttd~ •111anto respeita. ~ pul1\1ca 
geral. ainda que ae trate de factos da competencia 
especit1t.1 de ucn oa. outro mi~ietr<>: r.o.as a.s observa
ções feius pelo b.onraà.o Sr. presidente da camnra tê;n 
toda. a. proced•o.cia.. 

O Sn. SI~VEllU. MAo.i:R<s :-E' o meu direito i11divi
dual com que o regimento nada tem qae ver. 

O S:a.. MiO!•~ao no blt>Eatú : - A regra. me parece 
aer que cada r:ninistro deve 6er cb.a.ma::l.o a re&punde.r 
pelo& f:a.~tiJa qu.e c.orl'eI:O p~la. sua pveta.. Peqloee.r o,mn. 
interl'oehàçã.o, como fez; o nobre deputa.do. ~. 

O Sa. Su.vmu. M~llT1'11 : - Estou 110 inett direito. 
O Sa. MJL'tIS'l"KO uo 1-..:l•t:: llUO :-••• é pelo wenos 'Q.tn.a. 

talta de cotte<ia, wntta a qnal niío podemos deixa.r 
de protesta•. (Jfütlos apoil1tfos e opartes) 

E ' c<rto, Sr. pro,idente, que já •qní foi dirigida. 
wua ioterpellal'ão sobre o coof!ict<> episC<Jpal ao 
Sr. president• do conselho. sem que de minha. parte 
fosse feito qu~lquer reprro Eu nio querie. qa• ptt
de••• aer sttribuida. a nrnor pr~prio e.Jguma redaina
çii~ que ho11vu.e ectiio de fazer. 

O Sa. Sn.vsllLl M..aTU(S da um aparte. 

O Sa. M1~isno DO J,...u10 ' - Entretanto, eu tinh~ 
"?espondido d.i1i1.a antes a. identicns intenoga.yões, que. 
DllP: bs.víã.o fUdl} d.irlgidas, e que a interpellaçio niQ fea:. 
Hn.ii.o u petir p('lr- outra.& pi..la.vra.s. 

O _Sa. SrLV~IB.A. ~llTIN• dá um npa.rte. 
o Sa. :!r.cn.rno )JO Ixi>.EHJO: - c"J~Bult~ o nobrt de

putado oa Annaes 1 e v.erificué. qns, ao re.làpond.er a 
ese~ in~rpl'll:..çlW. o n~bre Sr~ preaid.ente rlo cDD6fllbo,. 
f:azendn rep11oru na. clil'iecç;;,o qn,e se dêrB á. rneswe. io.
te•pello9iia, v•io maoilest11r-ae em aocordo co<umíg<> e 
co~ ot1 no1H1<is collf'ga.s~ .• , 

O Sa Mm1sno n" Jc1T1ç": - Apoiado. 
O ~a. ML~u-rao no r""~ruo : - ••.• .:<J11fitina!ld.O 

aoni qublquer altera'i"O •u<io qu~uto eu tinllll dito. 
Recurd.1> o !·-teto pb..r-.. f&Zer &eatir ao n"'brt1 dtJpa.ta.do 

que 1ej~ d.in~1de. •aminl•tru co~pct~ute oa. ao ;.,r. prc
a1.J.euta d.o outHelho1 nem por 1110 te1á. a ittterpdla.
çio re.1p1~•t.n. d1ver~"-~ O miaiaLerio ~e apreaenta.rà com 
uma opllii\o f<!tt.> e perteit~w•ute &olid..no. 

O s •. StL.,...lllA. M~RTI•• '-Aob.o que s. retpoeta toi 
d.i:versa. e pa.ra. m.of!.trar qne nYo 15ão tio .accorde11 a.bi 
eotl>. a tlei,S:a de provi.nciu e .. de d.i•t"1cto• 

O Sa. M1~Il1T1lo DO hu•EruO : - Di"'e o nobre d•pn
Ul.dv qlle aic.da. ha poa.co• dia1 o Sr. pre•id.eate do 
con•elbo veio a e•h camara par a deteader <> projecro 
eleitoral apreae~tado por mí1n, d~hi concluindo pela 
competencia do honra io chefe do gabinf.te pa . .-r~ teee
ber a iuterpellapo qtte e• tóo oobre a m.e1a.. 

O SB.. 5Lt"1'•1U MA .. ~rns :-Nio hs. tal, aqnillo ~ 
m'!'tt direito, não peço [íeençll oem a.a Sr. pre1ude.nte~ 
n•m. a _S. Ei:.~, nem á ca.tnQfa. 

O Sa. MnnBTao no lnPl!lllo :-Tn.ta.va. .... e de um pro
jecto ministerial, e, 011tro que fo11e, nada. obstava a 
qne qualquer outro i:niais\to qtte. ·não o •eti auto~ 
vio""e 4 tribuno. defendê-lo. 

O s •. Sl'.Ll'll!IU. il1utTll'i ;-Nio o ininU!tro ~nadof, 
TO~O Il 

O Sa: Mu<m.o l>O l.IV'ICIL!O :-E' ttoo a.otiqnissimo. 
o. pre••dent<• a. con .. lbo semore tiverão eutrad:i. 
nesta c~ea µa.r• díacutir q Qae11q u~r medi4as. (d.poladc,..) 

O SR. Mt!l\ISTB.o lJl. Ju~TJC.l. ~-Todos os ministros 
senftdone têm entrad11 n~st~· caga.. 

O Sa. ~sra.o Do .I.PB:a.io~-E ngs: circttmstancia.s 
em :iue se atha'Ç'"& o p:ojecto eleitoral~ quatdo tic.h'ão 
corudo boa.tu"' ele <liverg'=ndtt no •~io Cfo mini1terio, 
qID4od<J rellll:llf'nte se tiuba ms:c.ife.s:tado desaecordo sobre 
l1m ponto, e e D proprio h•via. já rdtrido :l. c~ma,.,. o que 
se pa.Maru., er..1. nt1.turG.l que o Sr. presidente: do c.on.-
1tlbo, de qu.tm 11ie d.iz:ua. qa.e eeta.·1a dive:geDte da mi
nh::s.. opinião, vie:f:lse por :!ua vez ma:u.ifest'1r-ee t·:>b:re o 
~cidcnte e a.nnuaciar a reaolu~ão Aohre a qn!ll nos 
tinhamos p<osto de "ccordo. (Apoíadu.) 

Nesse proc,.iier n!iH hott""Ve "ntilll ~esconsi era~o d.o 
chefe rlo. ga.biue:t.e a mim, nem a qaalqaor d.os oollcgae 
que têlll. assento !l'Cl!ta ca.~a (apoütd.o.s-), e nio só a. 
llJ,afotia., wais tod.~ o. e amara, far à. j Q::itiça aca (t.etms.es 
IJ)ici~trus. recoa.heceodo que 11e11 hum ee. deix.Jll'ia des
~ODl3lJer01.r por qa.em quer q ;.1e fosscJ De.III. aceita.riu 
posi'(io que não ""fosse a ;naie. digna ~ bonros~. ( Mu.ito& 
o:poiaáos.) 

Ett não pndi:., Sr. presiden~e, deixar do dizer est&s 
palavras em resposta ao nobre de;iutado .; cumpro um 
aev~r a qn.e n5.r.> podia exinlir-m~. 

A oatras expre .. ões do Qcbre deputafo, exoressões 
a que estamos habitn~das e a 1u.e muitas vezea tero.os 
jnlgn•lo oão d.e't'er reap~a.ta~ a c.am.a.ra. permittirà q:ie 
eu não o ppocha. senão • c.:Jma, a fi.r.lll;eza e a. diguí
d.adê d~ quew s~be o resp ~ito que a.cve. a Qi mesmo e 
a ••te augu•to recinto. 

(H4 um o.prlr•e do Sr. Silveire Martim.) 
Pois póde o nobre d.~::int~do in&titulr-ee ~cada mo

mento ja.i:z:: e arbitro d.e 'tctrlas a15 :-eput~çõet e Ine?"cci.
m111utos deste p;,;b:::1 quali6cando coll~gae.que ao men.o• 
t~m dir•!JtQ t\ eartt'z;i:;t, de mi::ilstri!lhos e r@f3aoas insig-
1116cantes 1 ( .tpoimlos, muiio bem.). E' pos1i v-.1, Sr. pre
eideate, qne a dignidade da cama•a. sapporte taee 
ataques a d"~at&do• e mi11istr .. e que ella t<m hon1'adO 
com !"'1 apoio e ecnti~nça ~ (Mwtor apoio.dos, muito 
wm) Peln minha p11rte decla ro ao nobre depntado 
qae, eernpre d.iap()ato 'Q. resptita.-h com_J a cada um 
dos meus et1lleg~.s, eat.,tt moito sobranceiro a taea 
ju.izao, q u• nii.a temo. (Muito bem.) 

O Sl!l. SILVl:l!U. MuTL.'O : - E' um mi.nistra\l{l 
ill~So. 

O Sa. MU<Inao 1>0 hm<t,to ;-Sã.a t.cbo pretenção 
a ~t;~lo, rna• pJHO perg~ntar a..., nohre dêpute.d.o em 
qn,., titnlC1t 1e. dóra. p}em de diacursoa Rp<tiJConad .>s. 
para. j11lga.!' do11 m@rect~n"ntos e d.a. reputa.ção do todo• 
01 .. u• colJega1 .•.•. 

O S!I. Si"vsnA. MJJ<.Ti>S :-E' miuístro, ha de da: 
com tas aqui. 

O Sn. M1m•rno no l1<?za10 '-Hei de d •r coutas 
aq~i, mas com dignida.da, e a. quem as souber pedir 
tamb'ru com digo.id~de. (Muitn6 apo•a®i.) 

O Sn. F.....,IT.i.• &111u~u21 ,_ O jui~ deva ser a ca
mo.ta. 

O s ... S1LvEI .... MA.BTms;:- Síio to<io• e não a ca
mara ole•tB por e.lle. 

( Viv.u rec!amafÕe• e ap'trte•.) 
O s •. Mt'-'<>•~><o ~o l>IPEIUD :-Ou;:a acamara :i. o.o~a 

injur.a qua ""lhe lança. (Aparl•s.) 
Dita.s e1t:.•.'- pala.vr.ks, em cumprimento de um de•t!, 

ca.h e-me decL:tt~ :- a.o nc Ore.· deputaà.1J sobre a :::natena 
d.e on11 iotcrptl!nçi\o que o goveroo nio põde àctu.e.l
mente dar as e-xpli'caç:õ~s que lbe aio exigida.1 ; tra
ta -ie de negocios pendeGtes, muito tJé riotJ, muito im
ports.n\u~ e a. re~!Jeit.o delles o govera.o virá em telnPo 
da.r ~çnta• á. nação. a.s coutas qae lhe de'Ve. 

['or ora não põ-ia a interp@ll&çio aer recobid&. E" 
esta a declaração que em noma do governo hl"'· 
(Muito bem ; ••n«to bem.) 

O s-... Sn.T"""'- MuTINS :~.:.. iaterpellação h" <le 1lez' 
racebida ; o que podbri. acont.= é '!.~ eu .. t.enha. uaa, 

7 
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~O~tl- Q.S~ .. pruidentll do. OQIUlbo é.que U .dt.de
el&rJt? se o. go-:omo, póde oll. nlio reeebê-la. Aprenda; 
..., uiQ . .all4.: le.U.. 

o $.a. Mo1u'.rao DO Jxn ... o.:-Leiaonobn.aeput.a<lo 
(J ngimonto da """'"· 

o Sa. &zs.1m<T1t :-A... illt.erpellsção fi.c:a. sobre a. 
:ineai., para .ter ulte!ior andamcrito. 

O Sa. S1L'nll1\. Ma.=• :...:..Peço a palavn para re
tirar • int.erpellaçi<l. 

O S.a. Pumoz~z :-Tem a pal&vra o nobre depti-
tado. "d O Sr. 8tlvelra lV•rt.loa :-Sr. pre•1 e:ite, 
e•tou eati.o~ito com a de ela.ração ·do Sr. ministro do 
imperio. · 

Oa. termos de que aervi<>-Be S. E:c. bem mc•t.riio 
que o S... miniotro nio c.,nheu aa fórmula• parla.men
iares e1tab<leciu1 pt]<> regimento. S. Ex. declars 
que· a interpell~íio por mim apreae11tad.a. não pó@ •e." 
recebida.. · · 

Sr; pruid•ntt, a inurpellaçio por um. d epntado diri
gida a cj118.lqaer mini11.ro ha do ecr receb1ih par V. ~x.; 
o minie•ro, pol'éw, póde cieclanr â camara qu~ zrao é 
OOATeuiente ~ momeuto preatar oa esclareeunentos. 
P"didoa.- ·. ' 

O Sr. ministro do imperio, porém, "Oiic quer que 
seja aceita a interpellaçiio, o qne nuo está. 110 seu . 
poder. · 

Eu, porém, 11iio faço qtie.tão de fórmula., e tomo a.a . 
pal1.vl'l10 do Sr. miniatro no sentido. verdadeiro, q11t1 
nào· aoti!>• exprimir, isto li, que o govtm<> não pôde 
dar expücaçõu publica.a do aau procedim•nto, nem 
dizer ó naçio o qtte ba e o q"01 H p6cl.e esperar desta 
:bt>l qne•tÃ do ~i~ da. Prat a .; imagine ~ª. um o 
qne qui:er e depo11te céga cooiiançn. no m1D1otcrio, 
qn• é o maio h41>il, >rel0&0 e honra® que . se pôde 
desoju. En d.a minho. pane peço licença para ret irar. 
a int.erpolla~o que apr .. entei._ . cert<l de que, se o 
go~eroo julga. que liio deve d.r explicaçõu, e u _julgo 
que devo tcr.na-fas, e uã.o me diapenao de ex•1C1tar o 
direito. que i::>e confere ·" _po~içiio de !'._ep11tado para. 
di1>eot1r na czmar«., na pna:ie1ra occes1a.o que &e :me 
ol!erecer, a irat.eria cine fu objeeto da iDterpell~ão; 
então Vt:t'f.i ze 0 ministro, que . 81 mo1tra tâD SM'O
grnte, tiio cheio de a i, tâA) ndondo ..• de vento 1ri1ada1) 
por ena potiçio tra_?sitoria. m~ia ca8::i~l do que me
recida, aeha-oe too a PB.I' a.. negoc1<>a do Estado, 
que PQIU. sstidazer a. eurioaidade do palz. . 

Bei de mootnr-lbo qa• :eprHento o wea pai: com 
deoioteresae quo não tom o 11obre. ministro, qne.dei'!'a
u cégs· pela vaidada da pnte. e .. criiica o th .. ouro 
ucioo•l, e o que estl acima de tllcio, a boora e di
gni~ ade da. aua patria. pera vegetar meia olguuo dia1 , 
1obre e. pa.sta do w.iruatro, ond~ já não p6ce fo:cr o 
benJ qm, 11e resume fm jn.ati9a no interior e hour.a. no 
eit..rior. (.Apoiado.. ) ' 

Bei de m:>strar• lhe q11e, apr:ar de oua r idÍçula 
arrogancio., talvez pela -.o•hioe precoce qa. o atacou, 
S. Ex. cnrva o dono a &b~te a cabeça diante d•S 
potA?ot.aÕ•• que di1tríbuom Ili paot•• e o ••• 1ub1idio, 
paro. _..-ivtr n'um CarS? _ qu• 10 pc.d.e ser d!g:namoll~ 
uercido CO!lll e1ta coudiçao aupenor - lervtr . a patna · 
&<>bre tod•a &1 cou1u-, poia perante tlla. ntd.a é um 
h<lmem, po: mais alta qaa 1ej_a a poaição em que &a 
ache. 1.Apoiadol.) 

O Sr. mmiotro vorá que o governo d.e que w parto 
$.8.cri.ficou a hC'ora nacional a Jega &o noe10 ?Alz, a.lém 
d o• m1b&1'8ÇO• .interno1 :de. · tocl& .a aoi:te, a vergollha. -=• r~õea ictunacionau, • qnom sabe se a go.erra 1 

Diaaeo meu ilbntrado amigo,o Sr. MartÜlho Campo•; 
"!~· o .governo eC'l<ld repretelli& .a ultima queira. d<> 
::reÜlacl.o.·d• Iaabel, . ti& Reapanha l E ea accreacento 
""'l.1l"- um Deu juaiieeiro llu: . depare 01 memio1 d~a- . 
*tia&. . . 

l'*, Sr. praidcta, liceDça pua retirar & minha , 
:inierpellação. 

.A: .merida-in~açio ' retira.da.. 
ORDEM DO DIA..,. 

a..l.IÇÂOn.LDU, 

~-- i .eleição .do. ~roa4a .JIMIA qae. tau 
.ae ,..,.jz no ao!'f'ZltAI mes • llah= &leito. oa Szw. : 

~Alllltl'lft 90. ae<llllas. ( ein bra.a.co S). 

Ma"Ooel Ftt11ci1co Correia 68 votos • 
Segairãe>-ee . .,. , Sns. Béniiq11<8 ~. Comic de Porto· 

Alegre ~· SilTa M&i& 2, Dio~. ?<> Vaoco;iodlo& 'l, 
Pinto Lima, P<>alino da Souza e Fiel de C.nalho. 1. 

Antonio Joa~ Hoariqaes 53 votoe. 
S.gtiirio-ee o& Sra. Portella 2, BrtlSfiU• e Perein. 

F.raoco t. 

2• TICE-PUSl»E!IT& 62 cedulu (em branco 3). 

Joaquim Pires Machado PorteUa. 44 "Votos. • 
Sego.irii.e>-ae "" Sra. Bariioo de Penalva '2, Lnu: C&r-

101 e Salathie! 1. 

3• ,.,.,,,_ .. ~••U>r."1'P. 74 cedtila1 (em branco 7). 

Antonio Gabriel d• P..W1>-F.oneccn SÔ-"Voto&; 
Seguirão-se oo Su. Bernardo de Mendon~a Õ, Alen

car Araripe, Jo•é Calmon, e Luiz Carloa 1. 

1° &ECILBT.lRIO 63 cedulaa (em branco .~). 

Dcliino. P111heiro de Ulhõ& Ciotra 56 votoo •. 
S.guiriio-•e os Sro. llartinlio de Freit a• e Ferreira 

de Ag!Ü.•• 1. 

2• OEc.a&uuo 6'2 cedulaa ( ein branco 6). 

Manoel Pit1beiro de Mira11d1o O&orio 54 ·~ctos. 
S•guiriio-oe oa Sra. Ferroira ac Agniu.r o E:olo<>doro 

Silva l. . 

3• 11 4• SECRl!TAIUOS 6'2 eedulaa (em braueo '2). 

E:olecdoro J 014 a .. Silva 50 votos, Ageoi!Bõ Jo•é da 
s;i.a 46. 

Soppleotu os SrJ. Oliv!U.... Borgeo 5, e Escragoolle. 
Tauoay ~ ; seguind<>· se os Sn. ~bral l'.into 3!_ Cnn!>a. 
Ferreira 2, Hollanda. Cavalcanti, Ferretra de Agiuar 
Ca."Odido Morta e .?dello Rego 1. 

Continúa a 3• d iscaniü> <lo ;:>rojocto que altera a 
actul Jegis!açio eleitoral d.o lmperio com aa emendai 
apaiadu. 

O •r. F'. Dellaarlo (Attel'lfÜO):-Sr. presi
denl4 nio poHo colll<!~•r .atadi•C<lhii.o eem f&ur algu
ma. ~fl<x!le1 •obH 01 11ltiieo1 acontecimacto• politico• 
que H prtndem ao projecto de reforma •leitora!, l1Wo 
16 porque este debate é,. nomo oboor_v?u o Sr. pre
aidinte do conaelho, eaaencialmence politNo, como por
que tem venadn eepeciahllenle •~bre este a.aatimpto. 

ria vaa d~cl_araç;I•• qre aqui ouvimo• a res~to d_a 
aitoaçl<> do· mini.~terio fa.ctoe q:.e pnteocem. mau 
particularmente á 1na. vHa. i11time, e fsctos de qtie a 
camara deva· tcmar conhecimento para poder -gm.a-la. 
na votação. 

A:. camara cu,.io o S:. ministro do imperio declanr 
oue a demora na apreHntaçâo do projecto pua 3• 
d.i11C11aeão provei.o dM divergeaciaa qt:e. ~ppaMCêrão, 
tanto no uio da maioris.• COJIIO no J''ºP"º g1 b1'lete. 
m .. e s. Ex.. que ...... _cl.i;.-erge11ci•• ch.gi~ ao, . 
pon~ ~· detemwia-lo a ap~euntar ·o lell ~d6 da 
d•m1.aaao. 

Cooll1llta.Ddo, porém, oa oet1• omigoe, S. Ex. reaolnu 
permaneocr no .mm~.-Nãa d-j11nip:~p"'me , 
aesca . pane maa intima da qu~ 1U10 uwgar~. ·. 
COI110 . o . llOhMI minlatro•' lenci<> ePtendido qua. an..,di-,. 
nrgencit. era de &lUmll& gravidMe. de. uma gravic1ad.e . 
tal que. o çb~-.:a .a . W . 1ia1 .1'11.W> . tão., i.tDportanie . 
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como aquelle de que seus ami~_oa ieoeillv1lo comequen
cias t.30 aériu, que nem poa.1ão pre.atl.D'Jll", não mda
gU".ei) d.ig.:Ji, com~ S~ Ex., depoi.e. d.e chtg•r a e.ata 
ponto, p6ie conaider"t.r a qc.e.stão etco,nde:ria p:lr& ju1-
tifc:ar •a.a. eontiQa.-yão ao ~b.i.12•tt .. 

Nií.o iucL.g ... -..i t1>~be1n qaul <> alcance d.o con~lho 
que o.o n....ibte Ulio.iatro J..erio 06 aeu~ amigos, e 1~ 
e.~1.e c nuae!ho o obrigava a perma.a.tcer no ga.binet.e, 
como S Ex. qni< on\endor Foi, "ª verda.de, o proprio 
Sr. min•;;t:u d ... im;ied:i quera nus ret~r10 queeue& ami
gos, eonvidádo& a pro1111ocillem~at •obre ucna qil••t~o 
de digaiJ.áde, uitre.,:~no-Jue a re1oluçio do nego010, 
a.battndu...ge , cem rui.o, de. enunciu um.& opini.io que, 
em taes casos, 06 µó:ie ser w:n:i.la. pelu proprio indi
'\'Íiiuo, e ap<a•• ;imiclrão-te n declár"'r (soaeguron
no·s o nobre mia.istrc.a) qua o acompanha'"jii.o em qn.t.l-
41uer eveu.ta.&lidade 

N::i.v U~e ciu il, potta nto, a.m c ooaeJho PQ•1.ttvo, qa.e. 
de.t.etm.iuaue; ••t. ou a.quflllle ~rocedimento. A reeoh:.
çio. poíe, G.t. contio.\\'i.T n~ tn1.QÍ'lttt'l riu. não obat~Qte ae 
,..rtl.vee oceul'reocia·~ ~ntenr,re~, é "-Cto excl11111vo do 
~obre m iniat.rJ. E~ t. .. nto maid uot.d.vtl, ~.~uhorea, 
,1a.a.Q\O é. c~rto que, , c~ostltt~o.do peu o.9.à estr • n hllis ao 
"'Zbitu.te o nubie UdOlBtro na-.> ~ucuctrott e :1.t.re e>& &eW> 
~ollega.s '~-.>. !l.iicisteriv ~ m~sm..,:1 <ipiui~, e eate.a que 
t:r:;o os ma us co1~petent~s, f5e[)n.o os uo1colii.~ •• • 

O $g,. Mn:n\T'RO DO I:i:PE••o: -Fi<t11• Ga.beud.o desde 
jã qa.e não c.>nso.l1<:i ninguci:n sobre a. qaeatã<> <le dig
uidade . ( .ipoiodos.) 

O Sn. 1'' . B«Js.uuo :-•••• entendêrio que nem et>a 
um deseerv\ço •O minist•rio, nem um deaserviço aD 
partido, e mult.o m ,. nos de coaseque~ciag d.eaastrasas 
para o pa.iz em geral a. retirada do n'>bre tr1ioi!11t ro .. 

A parto que maio deve more.cor a s.ttençüo da ea
mara é a n •olução que ell<> d.e'\'e tomar nea .. tiroprio 
nc~cio. Sr. presidente, a m•i<>ria a.a camara. doo depuhdos 
foi c:>n vocad.a pelo governo 11a.ra. utn a. reaniã:l no 
anno p~s•ado e s bi m11.a.l!te.Wu a. 110.a opinilo uo sen ... 
tid.o de rejeitar a elei~ ?O? pro,•i11ciae e cootiau'ar a 
eleição por diruietr1. . 

E1ta v~taç~o p•rtieular,que me parece ter 1ido nna
nime, ou q1uui, foi co111irmac!a por 11ma vota~o so-
lem11e nesta <:••a. . . 
. Su-gfodo nova• dive•g•ucias, fci ontra TI?Z convo

Ctl-ia a JXLAioria, e. netea ttaaiio, ~mqae:nto o nobre 
miDi•tro d~ imp~rio .nM .prof ·tiaH utna. tó pv.lo.vr~. em 
· suateotriçii.o da •ua id~a. nad& tendo feito para d.ar a 
entend.~r .. , M •l pric.t&meo.to, ten..i.o sido e6rner.t.e ou
vj da a palnvn inatsate e antoriuda do Sr. presidente 
.do . coaeelho, u.h1 ma· mo, a maiftrla. &e. mauifeatou no 
••ntid. • 6lJpo>tn á ideia qoa iogor.a ae quer f .. u r pfru
l<cet'. Tal era a 6rm<!>a .dê torl.aa as convicr;õ ... •>re-

• t•ndeu peuaadi...:.nos o ,Sr •• m:n10tro do i111P"ri<> r • 
· Se, p<>rta.tA.10,_ a. ~obarencaa vale a.lg.um ca~u •• 1e a.1 

opio!6ea nmnife1tada'i t6ri:iib leia p&Ta •qQcUe• q a.D u 
edoptio, devem°" .e•~rar q11e -• me.ma idh, ba de 
~igorn actnalniento • 

. Ptrgn11tn:ei, pai• : qU•I hrf. a con,eqae11ci~ para. a 
m'àrcba do gabinete se & ca.mnr~ •fo• deputado• 
adoptar pela q11arta "n a idéa, que jf. p<>r tre1 veiea 
-.d.optoll 't d s . . Iro d • • Poder! PNtec w o r. mJ011 o llllpel'IO qae a 
maicri•, 1<>gninao • o MU ~ea>plo, de"ll -!t.v como 
irnport1'!'t.6 ou . ~car>da.na! . ~~~tm,! o•.: 10,t~re•!•• 
de momeDto1 a liiêa a qne Já. ligo·~ tão aigutfiao.tiva 
impo~~ancia ' . . . .. 

Sr. pmídcv,to; ~11\\llto ,a. micu, oucaro cite au~pto 
COIDO um 'rloB, l'.lJ. .. I gr&T<!' 17"'ptc>lll ... , ~.~IU&licfad.e; 
adiniÍO.- iDa como '4>Í objei>to é c,on•iderado impoii.&nta 
011 aacG.ticl.a:riO d.e ur,n dia ptu::a otttra., eoa.tor.m~ as 
con;.eíUe11éiu pe:iooiu.; doa iudividiw~. . . .· 
.. Tao qu~to ,.r~q~ .i. ca:inarti. ~ ~ecida uo• 

faag;. parlaml:11caru, oa .aco11~niento• de llli6, 
· 18\8, t:B». 1s6<r. E•tãii.~ 1n~ria da. io.i.c.c.~ or1 .i.e
bm• . imt>Q~nces,., ~~t;&a noh~du qi:uo~· dec:ao para 
(i!l\e( o .. ~u~p~o ~~·~·· como para alcançar d.e
iio~ ~t, ~Jl,l~. ~'!~, ~-~· ·"~ · - ···· . · ~~~ d. 
..,~ou,~ ~t... 1~ea ... ,.. ... , ~"°~r .cucu~ u 

' 11clU a "" .. :ua . -- .illut&-$.~efe ~ .. ~eiet.JJJ~!~·· ... , ~""' . , - · -,._ 
1i..U-.-o ::r. ~- ~usa. ~ .. () - -.. ~~11 • 

p.topo.icio da =..,.,. rloe cltput.adoc, que dcpoi.o foi • 
lei d• 19 de 4gOBto da 18~ 
. E•tsa emendu, que COH&gr&Vlt-> s eleição por ci1'-o 
e11!01. forão vig .roaame111e oomb .. tidaa pelo mai• il
l1Utra<lo doa eh.tu c:oo11erv&doree, o S:. Ve.teoncello5,.: 
mu adcpt ad»& por out•o illuatr" conaens.dor, O· Sr
Marqnu de Paiaa6. A.redada da discuaeão d•q11ell~ 
camar~ pela aeceeS1dad• de p~ssor a lei. Hta idéa foi 
a}ire•tu .. ada pouc·~ de:p-;;ls, ~o•no pr(ljtcto esp~cial.. pel~ 
mumo :.utor o Sr. ? on'b Sou:~. que. se,;cl.o pre.id•nte 
do e<>a1elho em 1~8. não teva força, n.,. circnmot.an
cias em que se acha.l"a o su1 partido • o •eu maüa
terio~ d.e fatzê -la vincar, coD;lo cm 1855 consegWo e> 
Sr. M:arquu d" Par<'oá. 

Sa.. .lll'fTNuo C~JlPOI :-E' porque não teve ma.kria. 
no senadv, cc.n>o te"<e o Sr. Marqaez de Paraná. 

\} S a . F . BEtrtu .ro ; - 0 $ debati:& parlamen~ 
a~'lnella époe" ••~õ.o ua memoria ae t ci<la " camara. 
P..,-11. qne o Sr. Mu que" d• Para11:!. pude••• fs.Zl!r 
viog .. r a •na. id.éa foi pr•ci•o q tte neaise do wes
tigio e iuflueneia dC> seu !lOIM, que fize1&e qaeatio d .. 
gabiziete , J>O•i~iv•mute forcr.ul•da : e, apezar ~e tow11• 
aa circumstaDciu qne eoneorrii o 11a occaeião, ap••ar 
me .. no de considera r-se que & idéa aproseo~ada por 
aqne\Je emineote ebele conser~ador era nm r~lh:i::~ 
das opi.oiões da cor6-a., a de .Se te,. f eit a à.iato $.rtrla.. 
n'it.,_U.e llR. oectlsião, a. &u• id' a quasi naufrs,;-ou, por
qnant.o a6 por tre& votoe ele miior ia pusoa ~H.a no ~~ 
nado . 

Parn q'l.C lo1•e modiiioa.d:1. ti~eTii'J1 Sr . p residente , 
QS nQi!.fl01' co .... raligico.arios a maiot a.I tençii.o p srn.. CIJDJ o 
espirito da camara ~ do p11blico. O Sr. Serg io de llía
cedo, ministro do imperio, qu e apreaeat.ou o proje<:t".'. 
convertido na lei ~e 1860, renoio "ª e.mig~e do miois 
~rlo por varias vez••. a tim de combinar n<.s maioe .!e 
retcrm•r a lei de 1855, amplia aio os ci rcn\o& pol'a. 
di!!trictos; e~ só depois da an nuencia rl. es tl?.ti, a pres:en
tnn-'e a. que•tio á. e&tn•ra, &endo adopt"'d" em lü, 
quando ministro do imperio o Sl'. Alme<da P<!ttirll. 

Como. pois, . nma. qa.estio, qno pô !e Jennt.ar tio 
:re:ibi.d.01 debatei, q_ne põz e:n r i•eo a exi.tt~acia de. 
miaii icrioa, que .só teve tres •;•otors d.e meioria. no 
acuado, l'óde ••r tratacl.c. pelo modo que oe vé, . pó<le. 
ser abraçd.d.é. hoje pelo nv.Dre miuiaLro d.ll imperio, e 
upucliada am.aubã, obrig ando '>& seu• nllligoa a H gui
lo, proforiudo o aim e o uão. conforme conve.oiencias. 
indi vidnaeo 't 

o s ... MAll'f'lllJIO e ... ~ .. : - o governo hoi• é re
logio d~ miníatro. 

O. Sa. F. Ba.11 .. o.J<> :~Qa.alquer qae ••i• a roiah• 
Opinião, é pc~C~ Cllabecer 0 proce,üáieoto dos. OOÇMIIS: 
potitioo•, . como ui.a. a uliori•, que tem .ecnpeahad t>· 
tio 1olecnnemeate a iU& palavara,. pro~ederá 1111 de
ci'1io final de•~ auumpto. 

Pufiro, 1enilore•, qne oa homene •• apa.ixçnem-ua. 
poo.oo do l!l•ÍI J>9f . .i<léal &eOADdariou, a ver que< 
n1nh111:la. qnBltio é bast..nta impol"'.ante p&ra , 'ló.e s. 
eUa. u.criliquem o• oommodoa pU3oaea do 111" po
mçio. 

o Sa. M.l.llTf ... 0 c ..... a ; - ?d'O.ito oem; &hi é q:us 
osill o Mgrtdo. 

O S•~ M,;..1uo no J..,...,o <lá um •p~. 
O Sa. F. B!:unato: - Dig o nobre miaiatro qua.

na~lll&lmente foi '\'encido. 
O S1t Mr.nnao liO Im•ro (lro1:.iM )': - Digo qu• 

n:a.for.T!llaU:te foi por eota motivo, que dá o oommóde> 
pcnoa1i . . . _ _ . 

Ô ·Sa. F. Biiua.1110 :-V. Ex riiMo que !lll&UdÍl deQ.'. 
o pueo. d• que noa f•z sabedor.., . da pedir lllA.-d
mi•oão, foi. •. (teoho. be1n p,re,.atfo H ...u . 'P~•vr•• .. 
qu• Ollri 6 dep<âs' lij fái ''{Jll?a' lli1.f' ™fJ.l!c&:t af'' Ili .. 
idéu1 ·Mao ~n...,..·· ac - :f!Hailtt«''lOgo ~oo~ 

· a!l&e iftu.- A.a qno ·~ A' l!lla poüyiD.· 

o·s~~. ~ii~r..:i!~· çi.~5'.;~·~uVf~,: 
.9 .Sa. F. BaU&ü.tO:-Nio que.to .. tocH. .,.114!. a~ 
mm~ pel.a. .poaição -1Íl>dZGM· e,m-.q-. ,V.:,E"° ,,.. 
\em ~ pa<e. oomwig<>; deixa· ·wio .d~ p•t.?t•a 
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~9 petgnntarei •en;pr~ ccmo ~_e V. Ex., miDi•tro 
d.e. irope.rio, directcir) ; ar soa pc·slç..-to <•ffict• I. da maJo
ri& da c•m•r .. d<i< depni><l.<6, co:no podo V. Ex. ccn
form,.r-l"e a vn· EU~fttltt-r coa iõ~a,que -y .. E x.._ m~amo 
1'tpadiátt, em q"J.e iCrs v~ncido n qu~na.o pno.71p~l
meDte tJ•H>• jd.éa é filie.d• a. auampto pnvatlVQ de 
IUS. p!Ht.alt 

O s ... llf.lliTINdO CA><PO& ;-Apoiado. 
O Sn. :Mn<tsrno DO J.rn.10:-Devo dfaer-lhc: tiro-lhe 

tono~ Oti c!!.i:ruvu.~oa qoe. posaa tu pll-ra tratar da 
queatã.o peaao~l. 

O S•. F. Bn1•.a10 :-Niio o faça. 
O Sa. MI!'<JOTno vo IDERIO :-Niio lhe agro.d.e90 o 

fit\Ol ~a rettt.ncçl'w. 

O Sa. M.lBr1"1lO c .. ,.ros :-Niio é faTor a 'V. E.~. ; 
nõ.o o faz. I'º" col'lJ<Írl.erHçã.o s tsi propri.o .. 

O Sa. F. B2USlBJO : - Aceito o apart.e : aqui telll 
V. Ex. •· rop• aia.. 

O Sa. llfoo:&no DO :U.rn10 :-Deve d:lr plUabens a 
tio bom Meotor. 

O Sn. h!.aTJtmo CA:lll'OS : - Que osti prompro a 
servir de pupillo .. um d~• mai• W lc» talentos da. 
mocidade •ctnnl. {ÂpbÜZdos.) !donee-me o meomo res
peito que $tU pai me merecea sempre. 

O S11.. F . Bt.LtS;.l\Ia (depots de a9ra.d.ecer e de uma pe
.,.ena pau:a) : - •.' ioqnestionavel q~•· se adr ~tane
DlO• a eleiçii.o direct.s., as eircumscnpçõi:'I ele1tl)taes 
nã.o podenlla- aer fienio peqnei;a&; nii:uc DO caso acto.al, 
dP.sd.e que ""élei\'.ilo priwsria é ~tna burla, uma. cornc
dja; desde ~ne MU. 1itus.çiio v~ eer agçr~vadn~ ciee.de 
qn.• oe%)bttm.a. itop- ?t.ane1a tera a ele1ça.o prlnlCL!11l; 
dude cttte oõ.o ho. li r,ação entre o deputo.:Jo t o •lt1tor 
e ne;:ibuma. ~ntrt: o 

0
depo.tado ei a. rrn.~üo. uão do~idõ 

que pc:.aaa ser pre.ferivel e. eleição por p:oviucia. porq,ue 
se t11J é s. ~leição, como acab? de di~er, ao meoo11 O! 
partido~ ae poderã·J ligar_ no Cf.:Utro da pr'Jviucia 1 e:, 
tlllldoa os 11eul!I e2rfor9os e interessea, evitar as dil!l111ec
ç6ea peHoa .. , que t•nto t~moo vi•to desde 18~5. 

Dit•• ut .. !'3l~vrus, Sr. preoideDit, em que n:po
nho o meu modo de entender a qneetão, Dio me de
morarei aohre ute ••.11nmpto. E lle !oi perfeitamente 
<1eaenvolvido o anno pa .. ado pel o illustrado re;:ireson
t•nte do 20 d1Rtrictn da prõ'l"incia. de: Minas e -pela sua. 
ua.t.nnz:> pertenu m•i• :\. opposi<;ii.o do 1 .. do libera.J. 

O St. MA11.T11<ao C1XPO• : -Eata qneatão é do pa\2: 
" DÃo dt partido•. 

O Sr.. F . Hsusu.ro :-Tendo eu, Sr. presidente, n& 
2• du~na•ão procurado del!l<·nslr..r o~ deftil.otl maia 
capitaea de•te projecro. algnn• dos qua.s forão oorri
gido~ pel~ illu•tra<\a coiLrn.i•iiio nu •nas tiio nnme
!'Olaa emendas, não rne dêmorarei agora n11ta. 3• di11 ... 
cnuüo, no maan.-o exacr..._.._ Pretendo b nje mai1 princi
p almente deiuon•irar a tb<!;c, que já tenbo enuncio da, 
qnc F<"r e ti.te sy-;tema. d~ f"leic;ão indirecta, aporfeiyon.rio 
p~lc. pr"jecto do go't"CTD01 fl 1 epre~cta.ção rHl.t iooal uã') 
pasnrâ de uma fic<;i'.<', e que" divorcio entre "'Daç.ão 
$ oa -.ena c.h~11utLd1Ju r~1i r.-1u!nt•nt.t:1 itâ. cada vez \or .... 
nl\ndo-•e msit Ret"'.tntuadCo, pfll!rdenfto ... ae o el!pirit.o eai 
coojeetura.g .i.obr~ <t fc.•lJr('I ~.,,. tol\o e•tf! S.""ttf&cto, que. 
não ae hus6a em nenhum focdaweDto real. 

O pr~ jecto adn·,itts a n 1pn .,,ent:-içâo tias illiDc·rjs;is . 
Son. em principiút:s .g~c".::atie> dest.3. doutrina., e. eom
qui.·.,to o vote incC>mpl eto nii<i te oba. ti.Oo aqui v~z 
alguma que 0 d,fco.da. aceito eMtf:! modo de fner ?ft
pte.Getlt,,.r a.e minoriRs. M:•.", eE-chc.rt"s, "C"e.moB com i ! to 
fignrar oa apan.otar qne temo11 uma repreaentaç:io 
JLacioP•l nc1 tPm;in; dest!'~avl!'is, qun:odci em Ter·~•d.o 
ll.tnbuma ba vel! ic" de t.er. 

O Sa. ::11AllTJ•Ho CAll?Os :-Apoiado. 

O Sn. F , BEus ;..RtO :-Ao t.-t.i-aogein.. 1c.e vier a eat.e 
-paiz ê 'õão ton~,. cf)!):U' aR conga• "~ui g~ pr.não, cht
gt adC" ~ ~d~ rcci•1t.o. v~nd_? qoe hA i>elle go\9ernistas 
e opp os1cJocr6t.a.• 1 qa.~ a• dtlt:t\S'-õe~ conetn entr~ "llea 
anitn•du, p1<t<ce>a qoe o pbiJ: tem uma fónna de go
nmo ngutar. Ent.te\ênto,é eeno· tnenen.l111me. liipi
çio teri.o depnt.do com a. nação, nao teeeberá o 111-

,. 
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:daxo ~a opinião pnblice., e não ~erá. •rr o zeo. inter
prete. 

Niio prtci•o b:r;er •~'1tir os perigo& a que eate eat"'
do de consa• ·pó de levar o no soo paiz. 

Actn»lmcnte a eleição primaria nau exprime; ô 
uma forwaltdaàe vii a qn• a popnlsçiio em grande 
p a rt.ê j3. at: reeuss. prests.r. Ãlgtn:xlas actt.s: de f!h~içõe• 
ima~nari1• e fa.nta.atic!.19 foroec.f'm rliplomo.-. A')tl 
C9.nd1dato11 do governo. Est.s. propoei<;~u ca.noci1vl.a na 
seaeão de h ntem, e attrfüctido o facto priucipa.l
mcutt AO nort.ê do ImperiCl1 P'"º"·oc:ou as ncl XD~\'ÚCIJ 
de algu.11& Sr:i. deytttad.os. Infe.Fzmente ~ i1lto vtrdade.; 
m~• não im;>"rt~ um dezn llqnella parte do uosio 
p=i: . yai ••n~o al_li e;eral 11li ·. !.zorem-s'. r•gtil• tmeDte 
a& ele1çõe1 prl.l?lans• pela c.rt:u, dn 1:np oficaHnde 
de todo• u1 e&fo1ç0& contrs. n prop<lt•nd i diu nntoti• 
dadea na snstentay~o das chapas do go~•.rao. (Apoiados 
e r1 clamaflle•. ) 

E podni~ •er ontM o r.snltado conhecer::.do-se 
Cll'.lln •• f«em. slli aa eleieões? O pntid, do go~erno, 
qoe tem p<>r s1 as auton da&es locau. prOCU.'• veu<:er 
pela vioJe.neia, P.erviodo-ee da in812.1:ncia offi. ciuI p ar& 
u1timidar oa votantes e afa.ata-los da ur-oa. ~ it ao 
nio b11osta, apod!!:ra·se à.aa meeaa de~tot'aU, e com
mttt.e.n.do totfa ~ eortc d-e frS.U~e• e tt"Optli~•, eac.n>e-
ceda vooude popul~r. -

S.. .üud .. , a.p · ~ar das .. iolencíu e de t~dos ou arti• 
lieiou fra.ndnlentos, o partido conr.rario é ba•t&11te vi
gt•r < ao p~r& retJi1;tir, e con&egnir o t•iu_mpho, arra:nja.-&e 
nma ~cta fal•a, figura-se uma dupliosts , ou me•mo 
os &wtgo1 du goveroo &L1an·ionâo a eleição em qne 
niio pt dea:i ventf':r, para faze-r a g:eito nma. esclasiva ... 
meotP. eu ... e tflt.a, que 9.ptoveita o govern<>. &Atá afiual 
spnr~dK 1 (.ipo•a.do• e a.pArtes.) 

Assim, como emprrg:ar botos esforços pa.1'3o d•J: 
neste iofa.lLit"cl nsult~d'> 'f N-.. qnelli) parte rtr, Imperio 
a& P"i x.õe& politieas for3o mai~ vivas. as ambiç~es n.a?s 
ard..,ratu, s1 lutas tive:r:i.ni um cerflcter maia de~a.brido 
e • pal'tonado, e de niodo que n;uis d•pttssa d~ qne o 
•ul ch;gon ao r•snltaào psra o qnal. a lió., ute ee 
enc!lmlnba '' pae•cs largo&, e que o governo curo o sea 
pro)ecto vai accelerot. 

O S•- Moonao '"' r.w~'"'º dá um .. parte. 
O Sa. F. BELI6Aa10: - Dé-me lic .. nç• para om& 

explicaçio Niio accu•o o D<>lt<, vem pód-. ser minha 
lnte ção deprimir um~ parte tão im p<>ri>ote dQ meu 
pai::. ~ not.o , Ili um det.ito. é p..ra qut •• procnre o 
~me~o, tanto ma.ia qae ~·t~ dele.ir.o t~ude & geoua
!i .. r 10 por t.odo o Imperjo e vai gi>abar !orl"' com o 
pl'<ljecl<> do governo. Niio posto ger •n•pti~ . Minha& 
patnvru, taoto crono os meut eACTipt.oa, oião t'-m im
pori.11cia, bem o ad (não apo•ad!;:) ; n.as noites eu 
Cleevead•i principa11?16ote oe abatl"a eleitorats d~ mi,b.a 
propri» P.?t:>•iocia _(mui!O& apaiadcs) e do •nl, de quo 
tenho lll "-•• eor:ibectmeatr a v~. poi1. o nobre roiajstro 
qt1e nõo offcnd<> " ••ta on o.~uelht p •rte do Imporio ; 
notn u~ grave rn•l. qttê ô &eu ?Mier.to h-. de ftzo,r rc
prodit1'l? e ~neratu•ar em todo o poiz. 

0 _Sa, '!tf.U.Tt!n10 C"not; - ~poi .. do; O m~l é p?O
d;lct1vo. 

(Bri outro1 mu;101 npa.rlet enl,-e o Sr. m1nillro do 
inip•rio, o orado.- e imtrr,~ Sr1 d..-putad,o1. O Sr. pre
"dm" reciama p(]r ~"'" Alt""frio ) 

O :;,.. F. Bnr•u•o: - Sr. pr••idente, eu hZia 
Dotar, parece-me, quuado !louve esta interrupção. que, 
cbegAdas :u1 eo1u1a.s ao pc:ntri a que vão c ... "gaudo, 
qaaado todo o p~i:i: se conve:nce:!' dé que "\. el~icão 
ns:l.s aigni:fiea, quando .s~ eom~aietr:í'"r dll 1ne r,s ?'}

preaentantt:a R.Dgut.tns da. D:iç:i(•, ornBdo• ~'lm tio 
J'M'mpl'lso nome. na.d,. represent:ín. que as maioria& 
e. • • min orias tão 6.lhas do •im!ltCA rneca.a.isteo d$. lei, 
aem qnc expricnao o verdadeiro ir:&tado da opio1âo na.
cional, nV.O !ei ond~ iremoa p3.T&.r e que. '.5.:JIJ terà. tudo 
iot<>. (Apoiado•. muito brm.) 

A• l •çõu da b istoria ahi ••tíiv c:aras e positivas. 
Teroll9 viato ""'sembléas poltti0$• eompoatas de irrau
du ora.dores. abri!hant'illdas por talentos nota""eia, cao
tad4'..'~ de imm"º'ª a.cttvidadt ma& utranhaa· â1 ua
çl>es em cujo nome prelelldem hllar, àus.ppartC<!rtm 
em '111%1 sopro com applansa do povo, que e.ili não vê 
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oa s~us r~pteeentantea, oa inte?pretea daa 11:ia1 idéas, e 
mesmo da& tuas paixõi!B. 

Jà e<>meçíi.o talvez a' ppe.rocer o& 6ymptoma.o de•t~ 
crença, e o digno reprer,.eatante do 2• di6tricto da pro
viuci.& <le Min• s-G.r•ea dizia ha pouco que o pcrla
m~nto la ticd..e:do J'E'.1!L1·ú:!.o !!. meta. oorumifulão leg1s.la .. 
ltt.tiva. da corô~. 1e.m laços de. anião com o pn.ii: (Apoia· 
d.• e apa.tes ) 

Senhores. o P<"•vo. que v~ como se fazem 6-5 e],içõc&, 
Diio _pócie (":rê r riue eetej:i.o Das camara3 oe repre&tnt.an
tee d:t nação, e que estes fallem e proced.io .segttc.do 
os ic'teret<ses. deli&. Aínda. ha. p uco vimos e.m u.ma 
das questôel!I mais importa.alies e ~raves que podem ser 
tratadas no parlame.Dto, ComO C 11.Q:JQ. Crise COIDm2r
CitÜ, 'OD momento em qu.e se de•vendavão os .... erros 
impe:rdoa. veiif da ait Ll administração nQ etn?tego dos 
diDb.eiros pabliCi·•, 011o iQt~tesses con'tlaria.dob dençmi ... 
navii~ ped.ugogos imp.rtineC1tea ilqu.elles que i:insti
gavão e censu.ravã.o taes dee.aiaodos ! 

Se este ~ystema de eleição ae prdongar, ee não re!l
tituirmoa a na ç:ão o dínito de 61' ger li reU:ente os 
11.us teprtsf'!t.tan~;ea, ioH.a.ia.io e identifica.ad...;-se com 
ellt:s~ quem &ti bc, seDborca, se não "Virá o dia em que 
:JE;.ni. acclo.mado beneIQerito o ousado que diGpersar 
aste pari.a.meu.to e fizer ca ln.r os palavr-osos rlteW
toricw 7 

O Sa. Â.fí:.1U1Lio :-Mas nit> a. a.is.se a.qui. 

O Sa MuT1~ao CA>U'OS dá um aparte. 

O Sa. F. Bu1su10 :-C.rtament• não s~o os parla-' 
meutvs que ee de nom não taes ; é s opinião paoliea 
t"jlle ~Hif\te a ,,,s1ies debu.tett estereis, qu'! vé t;eUe mem
bros ma.is occnps.dos com saa.s peesoas, com os seus 
in~tc11es. d11 11,ae c:..ru o inte.reue: publico, que aseim 
os denominil. : ta.~s s4o ae lições que s. historia nos 
v:fierece "- Mte J"eep,.it.o. 

Ora., S.r. pl'~eidente, t!:Stc projecto a.ugment~ a. ai
tn:.i.c;i.o e o p•rigo, qa.& e,a&igna1o; o cil•,orc:io ec.t"te a. 
ns.ção e seus :re2:"t":scat-:.ntc3 "Vai ser mais ellmpleto. 
(-~poiado•-) 

O Sa. Mura<ao e .. ""'ºº di tun aperte. 

O Sa F. BEt1u11.IO : - V emoa a apparencia de so
licittJ de com que o goverao quer reve~tir o ti irei to do 
voto ne. eleição pri1D~ria. esta.belecendo fórrunla.s com
p!ir.~dss ~ re:cunoa joterrniua.vt!\g pa.rA. dar importan.cia 
a ease voto: mu ufl.o está no pod.Pr dê a.lgu.em da.r 
impcrtanciq :a.o qu"S n!i.o iem. Não ba nenhum de nós, 
posso dcR::tfi.ur .o. ot>muru. iut•i .. a, exaluidQ à.3 votar, 
qM se occn pe de r•cl•rr.a• º""" direito. 

E de qce servem taut ·• garantias ucriptas nas 
leis, •e " projecto ~º"' 1tte a prova testemaobal pare. 
aemoos-t."aç:fio da Mpa.("idade f'leitarA.], qnanr1o elite 

. género de ptova :falb.a. die todo em tacs au:amptoa X 
(.Aj'oi<ldos.) 

fio umn cond.iç.iio de 4ue nia podemor; hoje, traton
do-ee de uma reforma el··ito al, prescindil'": é ea.be.:r o 
eleitor ler e ePcrever. F!>ta c<>"Q.d1ç'i\o só pcir :ai muito 
melboraria tios !l.Osu.o1 s eki4W-ões primarias : eu a tro-
caria. de bom grado por tn P8 .Rfl outras que menciona 
o pr~jecto. á facilidu~e de oua prova é só per si um~ 
da• ou•s gr•nd. s vantagens. 

Sr. pnaidente, admirei-me da e speei~ de contradic
çio ~lll que ei.!iio bcnt•ill o ilhut• ado de~utndo pelo 
(Jea.1a. 

Fa.lla.ndo a E!•tie. N.!!p@.ito, S. Ex., qne exige e9tR 
condiçã.r> :e.o votante, entret~nto, v~~io defende'" o di
reito de voto Cl) fDO direito antura.l e ~s.trnnh-on ao 
repret!.eotaDte de miob.:tl pro.vincia, <J.ue lb.e hn.~fo. pre
cedido na tribc.na1 ttr dito qne a n:u.ltid.ã.o nã":> era. 
pc·vti~ Eu ob,o;erTei t.m ap:i.rte. so oob~~ deputado que 
esea. expres.siio era de um dns mai1 emicentes libc
raee., eothn$.iY.P..ts. da democrada am eTir.aog,, o ~r. E. 
Laboubye: niil) ha º" sse. p:e.i2: 1 di""e ell@, quem 
acreiite qu• o direito de voto ••ia. am direito ,. .... 
tural ; é u aio. fanoç5o publica q_Qe os p~deres do 
Esta.d.o regnliio 1egnndo melhor convem A gociedade. 
Se fosse o voto um dire:1to natc.r&L o nobre depotado 
Jlio o pode!'ia tir~'r i!.O analphabeto. . 

Se estabelecessomoa esta condição, desde logo as 
cleiyõco pod..iãQ regularisar-se llID pot+co, e terin..mo.s 

<la.do J?1"BTidP. p915so -cc camínbo do v~rdarieiro p:~~-
so ne11te assa.n,pto. 

P-0rém o qtU!: o pro]e<!to estaht!lece só;·n~I?te pel..ol"a o 
est.s.do aeto>l. (.Apt>iado•.) 

Ras.tQ. qa.P.. A. -:':0marl"! ob11.@rve o 1u:e ee d~,.e pa"l•ttr 
e'!ll qna.lqc"'T e1PicP.:o. lrn diF..&e qne no nQrte do Im~~ 
?'lo, ern algumnl!I lccalid:r.dn, a.. eteiçâ.G tfo.ha. deixado 
ele 11."'r uma. na.lidode; fazia- se apenl:iB ui:ri IPCDllh~cto 
de eltiy.ão : o proje-ctCJo vai e::ter.der o facto a todo o 
Impe•i> 1 

O Sa. Ilh.LLO Ruo da "llrn epart.e. 

O Sn.. F. RELISABJO : - Vou r~ft-rir nrn factll ac."'!n
teeido a.11. minha proviacia. (ma;e urn ::&.basu da p!O
°'Ç'incia. cio Rio de J n.n~iro. Veja V. Ex. que sou im
parcial). C.i ·.iue terrb0 conh.ci;neato: n'uma fzc
gu1:zia de sete eleitores. e s dous ehe.f.t:s el~itorate, 
con!ierva-ior e libe:r:tl, die'lutárllo por muitng s.nnot1 o 
ele~torado, despendendo grandes AOIXH!lai, f:n:enJo os 
ms.Wtefl ei.f,•rços. e dan1 0 e;s. crimb<Ltf's oe mais fcTmi
daveis, ma9 nr.nea cooaegu~n tl'il!r:.Jph<J.r Bqnelle que 
estava na oprosiç!ío ! Ch'"girio n6.Dd a tal convic~3.o 
deua impoflsib;lidn'1.f'.', q1~C u usi~;goárão om tro.ta.d.o 
de tre-goa.8 e reg~)]• êrã".l qul"', sem~re qne e1t;:vuse no 
pcder o partido (ôtll'iervador, dr.ria. eRt.e quat•o elei
tores e o parti:~ o lib""ªl trP.R ; e vice.-verF-a, qaando 
estivet.~e llO poder o pPrtido Jiber:.·1, daria este quat,ro 
eleitores e o conl!i.ervador tres. 

E' ~e~ o ~ystem"- que~ g_ov~r~a <'11fet'ca pa.ia.. to::!e_. 
o Impt:dQ, cnrn c-s melt')S art16cisee que ~pteseutB ~·~ ra. 
a reprPsentR1f9.0 de maioria e minoriP.. na .,.lfiçíio P"i
ix:a,i• (Apoiado:;) Se os "'bo.listas •leitotso• d• qnal
quer;~pA.rochia d~ wn ~ de outro pettid(', tiverem tJ. cer
teza d.e que t"!";o 9"t'D.pl"ll!! ei~itol"'!IS, não ir~:l plutear 
eleiçÕ"'S com o 6w de fPZ"r o b~rç:n do 4!leitnraõo. En
trn.T;'lõ P.Il' nr..eorr3.~ 1 (' cad.•-.. u.m cie&i"'u~r3.alguni;;. nmigas, 
a.bst~n.-lt't-~·e de l.lm grande tru.b:;i.lho, q~e t ... nto msís 
ae -tor:O.:i,,. de&Lit.ui..i.o d.e u1ter~:sse, quando com a elei\;àO 
pQr pn.>\liO:ciA.s l.l'S votos c.~ qu1iolqner freguoei.ia desap
parec rãõ ~r:·mp!..:it:1;m~nt!'!. 

Au im, Sr. pr~e.Hente, nm def~ito que ji exi~te, nm 
mal qne já s:mtímos, · ª" eleições f11 n ta'lti:;as, feitflP & 

bico ~ penna, "ilm e~buet. gross•iro ptatiea<lo §. re
-velia do~ cid .dãos irop'Jrtantes das !oC"alila..feg, vai 
str ge~eralisado; e. longe de se. proc:11rar rem~dio P'ra 
oma.1~ p:roc'tl:rãc-s(!rnei}f!i d! genera!is11:-h e sgg.:i1.vn.-lo. 
(Apoiados.) 

{.J projecto, a\ém aeste.f:. : a.!n:ln., tfl~ 'lll:D GUtro g:-n'"fe 
aefeito. qu~ coacr:-rre para tornar a. eleição uma zr.m
ba:i~-é "~t-rifica~l'.~ de poder.• u• •ta com.ou. En o 
dig_o com p•:nr. 

Est~ facto v:.i.i toronr pro~orções rnr:is in~nieta
dt?.tlS. 
N~ coc.heço. Sr. p:-~sitlentc, s:iuumpto ""?Ue p•~'ª 

tant.o mng-Jo.r l.qu.ell<'s que tofo,da otbiio eom interes•e 
pars. as consaSi r-u~lica.s, como é e pt\"CP.uo de v~T?fi
cação d.e pcdo>es craia c•marn (apo'a•l.os); é diflicil 
mesmo que :-n~ pa.ixôt:lii f'Jhtir.;a.~ ex.aminer, f;om att~u
ção tuea negocios. 

Qaalquer que ••je. o 1ireito d.e ur.> can~idto , elle 
ee tranef,rma logu no int~:-e:ese. de nm pirrtido e n'1:ma 
<J,.Ue,trt_ ... mi~~st.ie:-í ·1, c-~o U:!:n~a= Ti!;ti tantas \e7i?5 
(apoiai!o.•). de modo que ~ã~ ha direito qot pcs•• re-
Eisti:r a.. um ex.a.me apaixono. o d3. poli!1ca.; e qn[L!!.do 
é a. politica che.:::nal~ ~ decidir e e.lo a. ja.5t;ç11.. 

O "'- MA&n~so C;.><NS : - Apoiado. 
O ~:n.. F. B.Euumo : - Or~ ~ Sr. preilident111t .. 

ute projP~tô oon11ervo. to~oir; 08 r~eut111fli;~ todo~ 01 
mr:.1os e defeitoB q_uia dr.:o lugar a e6te e~pect.a.eulo tio 
entri:11 .. ,e;:.c•·kr rart\. ttÓ1l9 'C C1S 3UJ:m~Dt3 de um modo 
incr.mpara,,.el. Bat1t," riur. ru e.presl!nte 11m f'XPmplo. 

l\R.ta belece o projec\.o que 0211. ~leiçilo prirnal'l&. aa 
me&'.LfJ nilo po<ieti') re~a~e.r os vr-toa do"' \l'otA.nt.c1 1 ll"lb 
qualquer pr•t<>xt<>; de :irwio •1uo opre•oot•ndo-af tll?l 
V(lta."\te, e t1e botl'-'~r d•n ,'11õ, 'P~lqu,.~ 1n~br~\ dia '4.u .. 
'Vidr. 1 t\ mrH tom"'"'· ~ .ll!U ...,.. to ,.:~ fll~t.:'\r~·--r. r::: V11r;to 
n::ia.i& ft.cilme:nte o f,.r,~, qn:'l.·1.dP ~7\t:i B··= tra.!..&. l1e uma 
njei.çin ab;),,\uta. c:om..., ~ctu•lmenfAI>. 

Hcj.e, ~ut a rej· ii,:'.in ~ ~b'<=uln~-.:1. e °!'"C:~~.,..,. -~ p'l'P'
tido& Sé êsforção ~vr ma::it~J" r· d!~~tr'l .::.-.~ vow. e 

· ma.itaa ve.zes a.a me&a1 eleitoracs si.o obrig3.~a.a :. aceitt'-?' 



c!mara aos DepLlaO os - lm"esso em 23/0112015 14:40. Página 6 ae 9 

SESSt\O EYI 3 DE JUNHO OE 1~5 

..-o~• CQDtr,. •UI' vori t.&d•, para evitar clarcore1 fau
dad~• u~ jnstiç•; ''"'" qaaudu tivc:cm o <Ure.it.o, uiio 
êe repttdiar o• vot.oa, toa.e de tom~-l·;S 6. 'Parte, n~ 
terio roais .. crupa.lo de n<:USAr t<><J.oa 01 voto• ad:fer
asrioa, a pretexto de duvida, tomando-o• em .eparado, 
de Diodo quf'; ;i. e leu;.W vem par& e&ta ca.mai-a pa.Tt\ 
• q•li aer decididiL, e &qa.> •6 st contaráõ OQ. re}eitaráõ 
~•tt voto& coufvrm• coe.vier i mai.oria d.a. ea.ma.ra, 
ist.o .!, ao p•rtiio domioan~a. (lfuilo bem.) 

Este. up~.c~uL.> W.o ~rave, qi.:.e certtiwente. nc: en
vcr~ah.a., por;p1e n~t> 89' pód.i p:e.sencia.r a e-aogu• 
f"1o ~bas<.is tão clamorogos., como 1e cHio sempre no 
pr~mciro tinno Qe cede. legi"lotura () p elOfll qaaea CO• 
m~ç" o ddpreai.i~ i.o da ~m.ac-a. do• deputaà.oa, este 
eapotctaca..lo vai .. 1e Apre~eotar &,lt'O"fl em uma e&eala 
IUUit.o maior e C.Ow â fa.ciJi<lade qÜe Q vrojeuW furuf::C&. 
o.o eapirito de p•rtido uo que elle tAl u de mais gro•
aeir.o e condemaevcl. 

V. Ex. ub•. Sr. pr••iunt•. qlle o a~uso ji cbei;:ou 
a te.1 ponto, qnt oe.:ta me111m-a. le~:slatnra em qne: 1201 
acba:no• ~imo• um dóotricto • le1tt>ral. elll que •ó e11:1 
duae freg uoziu ci•ixnQ de fazer-•• duplicai. de ele.
~.ão. Q.ao.I f~i e reaolnçlio da camor .. , nifo devo agor& 
.recotdar., ma.a c.a.as"n.. rna o maior d.esKoato. 

S.nb.ore., te .. do o P'•%er de ouv;'t hoo.tem e nobre. 
d.epu.t::ido re!Jrt•.:otãotr. do Ce;;.rã, qae lll~ precedeu 
ne.ata. <1.i.1e11•sã.v, fer10 ·~ oa ouvidos diz.er S. Ex. u.io 
••ter proferi<io a.rgu1Lt::.t<> algum a f•vor da e!eiçio 
directa. 

Pergu.11tarei ao 11obrf:: dcputar:lo se o t'16pOOtaculo 
qn.e S. E". <>b•trva n~ paiz QÕ.O é um nrgttmento ; ae 
pôde haver a!gueui qao,. obaerva:>do 8.6 eJpj~-Q•a dute 
pai: e coohcçendo ao.a vida p-.-Iitic4, poth d izer- q•1e 
este oystemu el~iwr~l deve lk!r mantido ? ( Muilo bem.) 

T.mos ex:>l'ri'l'.lenh~o o •ystema el•itr.ral de dooia 
grács, couaa:zraõo na constituiçi.o, s -.•b toda.a sa fór
maa. des:le 1821. até boje; •êmo-lo feito p:r diver ... 
1X1a!le?r.a:i, e sen:ipre o resultad.o é uniformll . Ora, ee o 
etpe=:tac:lllo que t1~dot. pr~•enciamo._ não t>õi p6 ie co11-
vencer de que ,ate syi:itema 1-'reciaa atr lranufvraiado · 
Tat?ieJ,la:ente, aobata.ncio.lmr:11.t.t·, nio eei qu.e s rgoml!' U
t:.>a. tn~is deciaiTol ae Pose~o Rpreaeotar p "r a prov-a lo. 

Jâ tive gcC..:.•ião JJtatie m~ma reci.nto de not.taz a 
aduiir~ ~o qae me can.Bou v er ums. ct.mura :-ruo;cipal, 
q"Ua aca.bs.v" de ptt:!i'":nciar uma . ttae eleições fd.lsa.s 
mai• eso.,1d,.Josae de que t•nbo noticia, \'ir logo a.poz 
dirigir uroa repregent•çã~ ao parlam•oto p•~igd.o a 
·manntençR.o aea~e. rn~PlDO ~bnso. 

Q.a.tt.cdo a.• csmar.ua rnul'}icipaee, na a&ae.rubléu pro
'iincl~• pt4'5i.a.tiã.o ••te.a f b.C:toa, como • • p6d:e Rcred.í
t~ '"' • iocerídude com que pedem a ~tí11o.a\ião d.tsio 
aystema' (Apoia.dai. ) 

Com<> pó:le, por e:remplo, ,. asscmblé& d.a provin
c!a qne o Sr. noiníat.ro. do iJ:nperio ttpre.stnta vir 
ptldi.r a c...nt.icoação deste ay•1>:ma de eloiçi.o, 
qnando ella mt1mo. tem as pl'.(lv&a do q11e é ehlçii<> T 
I:'oio cão vé todo• oa. diao e.qnell" co~pora~ão que 
ninp;uem c.ou.ega.e ae.r. eleito, nem. tLo m•no1 1imp_le1 
-eleitor. conl.n a " onta4e do go.-.ruo 'i Que.o p;~prio 
<lhafe. do P""tido eonac:vador na~w:Jla provÍll--.ia. . cP.,.. 
su: do 1"'l m•ttw, n~~ ouu. cli.!·pni&r a aleição, q11au
t1o ee ac.ha. em. oppo11çao, e IJ;Ull: nem M> ~tnos -coqae
~•u eleit<!I da oµa ~ià, oodo tem Ol>J!:l-.- pr<>
priAldadu •. e o~de d .. nri& • . deve gm;11r de. iuftucn
~J'r; lhe porp<>rcioníio tan~. ~t.i1:1ctu q11ali-

Poi1, Sr. pre•ideor.e, e•te• facto& que pre1enciamo1, 
-e1tu Clll)laru DAaaimU-q~: a.e-.-edem., '°ota&-ma
dr.aças repeo"'1&. da &it<:~• poli1icu, iradepeod.ente 
da . wi:.\s.li& d. nação ; .ai.a !Mt& a. inilne!Mlia•-do 
·qnalq<IU . .doa .11~101,,ho.:neQ& po)il(cos, q"" . mm.· ao 
·lll~.pc>d6al pleilec llJ!Jll,. oleiQio· com. Ng"'1UIÇ&, 
llio .co-annctcQ.. a. todoa,~e q,,. ute lflt.m& Q.ii,, olc>vo 
-- -lla<ltido. , !. 

O ~ • • llrlnTnQlO CA.ln'O• : -·MDito-·bem:. 
O. SL. F ~ B~LfS.•a.m: -P_...ec...:111~. ~~· pt;esi~, 

!IUS ~a.tte•ao ••.tu facto&, b"!tavio ~f;al!.Wr.~~.&11 
...,11i.1~ d.e melh.o~ar. o ~ •J.~t.~h P.~liii-:"' 
'!~j!'\ do º"-~- fóraral-,.; b.~~~. •qijiiii, a 
% Jo ~9dev~ {:°'~- qi;,~ ·o l!~ ..... . . P,\!I •... · .. .. . r ~~- "'. ~-ipv.a, te-

1t1lt.o.doa ; e l por iato que a opinião p11blica, depoi1 d~ 
lantaa tent~tiva1 dt reforma eleitornl, &xig6 hoja ll!WL 

~forma na.fropria 1ab1t4Dcia da tl~fio, tl.Qs. l<I' 
form& r:tdic e co::p!et&. 

Uma. daa idéaa do projeeto. de q2e tanto ae b.lla, 
~ a repreHntação du minorias. a qll.$ j l mo tuho re- · 
f•rido. 

San.. isecta?"i.o desea. opinião ; llllUi .. Sr. pra1id.tnter· 
nii<> vejo no DOHO p .. iz aq11•1lêa motivo1 qaoe detumi
nárão "' aclopção duoa idêa em alguna pllizes da Eu.
r iJ'pa. Eitc Bystema. OCC<lrreu como meio de qu.ebrar a 
forç:> dos patti.J.os locaes. 

Quando ee obaerva, por exemplo, e j& &qui fiz 0$t8 
repar .... , n'um caQt.ã? d1l Sa.ts11a. QDde. tcHioa 01 ca?"gOs 
&ão ele<:Qvoa, tanto os caey:oa politieoa eo>mo o• de 
a.dmioiatfiÇiio o juatlça, que· um portid.o póde eon•egair 
A dire~o inteira. <ia aocudade, etcn nenhama re.sie-
ienoie. new coatrHte, occorre: ~or cnto d esoobrir meios 
do dAr garantiae a mioori•. (dpoiado1.) 

Entre n6s " que sf\ "tnl hur niio 4\ quebr•r a. forç~ 
ª"ª pnrtidoij locoea ; tna$ Rim qucbrer a f.Jt'4(8. do go
vêrno: eoftaoqtttctm-se ain·:lt\ UJ8is tu1 eleiçõ~a e 
quer-se ape:aa11 eocn u.ee aye.teroa, qoe eDtlio 4e tí.1rna 
,.nificial, q1'ebrar a força do governo. 

Sr. pte&ult:nte.. (..Utro p~nto em qut: nã.:> concordo 
com o proj•clo ~ o do e.ngro•nto da& de?nlações tal 
qual nelte se 9'hbeleee. 

Em priu:>eiro lui.i:ar oou contrarfo ~· a.s~mhléas nu. 
mero••.s; entendo qne no ~•embléua politicae de menor 
nnu.ero d e mem'> ro~ &â.õ aa maia <::onvenient'!s. E' digno 
àe appl•u•o o b~m """"' da i renile republica do1 
Eatadoi:l-UniJoa, qne cor.a unia. tao grande popu1uç.io, 
M m (ú) rail.hõeo de ho.bite.ctea, tt:m am acnailo tão n<t
mercs_o quasi como o cos$0. 

QU4.\l1.io~ p<1is, a eleiçio não é l\iala o resu.ltâ-10 
da vollt .. de do pov1>, compreheudo menos que 0$ 

queira augmeotor o nu 'llero de d•pntados, mórmente, 
ecuhores, quando. por eot<l. projecto vamos angcnentar 
o nllD'CfQ doe 1ll'úaiôrf!:1 de uma mar: eira ti• extraor
dinuia que p&recerá f,.~ .. crer que com •&ta dioJ>OSi
çiio do projecw se proourão adbesõH aem recinto. 

o Sn.. Murt"80 c~!lll'OI :-Os AO;(tlleD.to& de lell~
dore& são p.sitiv=e1:1te p..ra. 01 mii.istros; é &rtigo 
d• lei. 

O Sa. F. l:l~•t••a10 :-N~o mostrarei, Sr. presidant•, 
qllCI o nugc:ceoto propa•tc ê leiw sem proporci<:1ni.li
d,ade e jlll!tiç .. 
~ão é·m~u.c1 ia.'!.Oavea!eatc o qn.ft h' dia Hsu1.t1'~ ao 

•ugmeato doe membros dsa &Mtea.ibléa1 provi!1cis.ta. 
N~ .!e apttHDh con ~e.oi.en~ia algoma , D!'m uenhtirna 
<!?'""'º tem. p4d1no o amgmeuto doo mcmoroa dU aa
...,1'.l!'bléas · prc•viuci•ct•-

Sa per s lgnmn coua a ~pi~iic, t<m· oe procunciado, 
tra antes peln cruç~ da t··gu~-l>l c'mara provinciol, 
1cm qqe etl na actualidulo pcs•~ qnere• aomeH1aat~ 
COllllª• é io11egavel que eata opiaii.o ~ pa.r&ilba.dà. por 
mni\.01_: aMim, orn vez dio 3e aa.gmeotar o nuinero·dos 
depntAd.,. provjnefaeo, o 'ine vai 1obrec.,ngu l.ziatil
~llte • .i . 11rov4tcw . coai. m.ai• 1111).& deaeezá,. era 
ª"~-.P~~.n,.el q11.e · ae -"•"-.a 1tgu.,a., caman.· a., 
que fàll& o aoto addicional. · . 

Q. augm.ento. a,u re_p~•·11.~ea ?'i>nneiaeS. 1:1lo 6 
..aqiierl~o por p~vi~iii. alg>Una, e igto, •enhort1, 
a~t:xa.lmeote ~de oer gr~•oio, porquantó ha _pronn
~a.11 <J.U•, o.egorn<io o•:•i<emplo1. q11e DGI deu. o g<>!el'llo 
e .a c:AllllorlL dó.• depQ.tad_o,, Ut11 P.11g111entadQ mtiito. a 
dei.pua. C<!IXI, a. i;epreaen~çio provincit.l, _uio oh1~te 
o mão eo:tado cl,p ~nu énan<;~ 

(j aagµi~11to · dll deplltadó; ~ de.UUAdoraa e 
de depttta,do• 1!"9'.'ÍJlm•es lllio 6 jtutlúeado· por ne-
~1ll'.DL. ~;naiellocia p11hlica. ._ . 

o·· 11roj~ do ~'Nt11.0 crundo r•P.-ta.l\;11 a. 
ll:!i?or;a, ·em !Qg~ ~o ~d.• aug~e.it.o · qu.• pi:oeõe, 
dcvana.a6 Cf,I~' t&atoo lug_o.nis qllJ'Utol fo .. 111!, ot:içt ... 
ll'!'nt.. ':~~~·· P~ª ... ob~ ..... "."PrllNatiçio, 
q_~ ~- ~ Jt1Sb.lica w: na. J!ropo•i;iã ila. 'ttm 
4ep~~o.}a Q:li~C.. pva.d!lut,da mu~~ 
~ª-d.iirall~ _.,.i;, proj~~ s~ m~ 

-n-~~Q· . . . , ~br~u oW11ÇaO: ftfi:D..mg 
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O S... !Ju~ C..!Oos :·- :;;;,•· ama 6:r..éllent6 
cliap<>~~ do projecto, inuito melbtr elo· que· • · lei 
.mittrmr. 

O Sa. F. BnruB·10: -nis o Iiobre depntAao que é 
~"- excelleote dispoeíçio ; infeli~mente ea m• a.PJ>rto 
da 10.a &at,.,ri'a~.a opinião. 

.A, qoe.'tio de incomp2tibilicleà~e teni daa• face•, in
C?l!!F.Cibilôdad;e• anterfo.r•• 4 e!eicão, ietO é, iacompa~ 
~1b1hdadoe elo1toraH e JDcompa.tibilid.~des pooteríores 
:á eleição, oa parlameutaroa. 

No ugundo caeo, nao mcomp•tibilidadea pa:chmen
-ta"'' o projecto i completo tu a.o 11;ellOt llão vejo nelJe 
gra11aes lacou.8'1, ~· oer. apeitQ. N&6.i.Qcomp~tibill
dade• e!eit orau, parfo1, o ~rojccto pouco ou nad.a me
lhora o eotado act11al. 

Deode que aa incompatibilidadel! a~ referem a. àlgu
ma.a oircamecripç6es Urnítoriaes, vamoa dar lug~r à 
%•petição de 11.01 abuso qne ji •• tem dad<>; veretí>')a• 
o ~o_verno Pf'4!0:CU?ado cmn a. tr~a de lt1guu· plll"ll 
f&c1hta? a. el•1çao dos •ell• ea11didato1, torullodr>-o" 
!"'mpativeis Nada adianta que 11m mai:;iatrado aej<L 
112eompntivel em urna eirou.mGcr ipçio territorial e l)'§;o 
_,m oatl"&; elle deve eer ineompathel, como todoa··oe 
demais funcciouarios pubbcos, pela propria n&Luteu. 
de seae empregos, que não aão croados pan as feria• 
parlameotl'1u. mae para aerem. e.xerCldos com aaai~ 
unidade. 

Maa, Sr. preoideute, eata di•p<)sição das incompati
bilidade• patlameutare1, que parece de grande alcance; 
esta dispoeição, que eu acabo .t11· dizer tão · im
}:O'UOte. jll utã. d.a facto nn!lifieada. O fun. da dis
posição é que qnaesqaor qne •ejíi.G os vic.ioa el•itoraeo 
com que eotre n•ste recintG um deput•d<>, ell<. •• 
torce aqui ao rn•noe indepe1>dente do governo. Desde, . 
porém. que <> cargo d.e deputad.o é equiparado a um 
vordndeiro emprtgo publico, tanto pelo seu eatipeod.io, 
co'!l'o pela depcn~c~oia em q110 O·•y.temo. eleitoral o 
dt1%a para com o govern . ., o 1im da 111 é ill11did.o. 

Nem ao meno• o deputado póde direr qtze tem se
gura durante o quattieni<> a. na p0oiçio neste. ea sa. 
Uma diuol~çíio <i& ea~ara, como tm !872, p.Sie pn
!'"-1.he a md•p'.!odeoc"'-, e a ouaadia de pretender 
inf!n~r nu n•g1.c1oa pbhftcoa.do aea pai:z. 

Nao de•e11::oa eómente . confiar u" dignid11de e no 
earacter de tod • oa individuo• ; é pncioo que não se 

· po1>ba n dtver em oppo•ição com o U.ttre&H. 
Tcodo ai~o .••U. pr.•j •ct<:> ap1ctcutado contra o. v~n· 

taàe da.m~orta . porr;uaDto sn~ tiphUio tcá vencida, 
em id.ée.~ capihee, rã.o tém (}t.terB.o 01 sens membros~ 
com rozao. toma:r parte na dilicunão. que tem corrido 
p~r conta d.a oppo•içii'.o ; nm •6 membro da m .. ioria 
nao •• inscreven para o debate, e o 11obre preoidente. 
d~ conselho, 'Luc aqui di••e algutoe a pala\Tas, f ,.Jlou 
i:c•i• cm .rolaçao á cri•c política do quo sobro o ~ 
JOOW•. 

O Sa. Mil.Tn'CllO C.urPot : - Repudiou o voto in
c:>mplcto. 

O Sa. F. BEUUIUO :- Não podemos eaber a re•pos
ta.qne merecem ""' no•&a• observaçõe.. 

O voto> incompleto tem •i~o conala.ntemente a.t...caà.o, 
sem.que.nenhnll>a '110% ••erga para d.•fendtl -lo; e ru..to 
ae ULO&.tta. co~o é impqaaiveJ que o Il&ÍDÍAtti> qne spre-
1.ec.t'JU \) proJ•ato Gt:. oonf~eec vencido em idé~ tão iw
portU>te, de.ixando-a oem defeoa. 
En~ta:itG, fai daczuellea qn" censurou o primeiro· 

ne~llodo •pr••eot•do- do voio· u.cüoomin~l. Tendo 
opini~o, de temp1 • anteriores, que aq.:olle •J>stioma é 
o ma.ia ~ocommodado pan Mer repreec1>r.ar a miao
na,. d1n:1 11.!gwnH palavra.a a eate r«peito ein defesa 
de1t& pazte d.o proju:to. 

E ' incooteaia.vcl qne, ~ theori&, o ay•tcm• mau· 
ntW&ctorio para clar Hprf4entaçio b minoria& é o 
denominado clA> .qnocieJta, o ayat&m& proporciooal, t1ll · 
que todu as op1.1Ulle• podem .ar H!>!'f•antedu uo pu-
W..anto, juat&mat:>te na proP"~i.c> au··ouu !o~çaa. 
Eote 1yai.i111a, ~onm, encontra gr&11de1 à.illicaldadea 
pra\iou. Em primeiro legu ·~ iltr :lil!icil comprehen.aão 
pua o !''"'º• é de diffictl ..,.riJieaçiio, pruta-so a 
~""4u abuoa "-clã. retiultadoe ~tu- cloe ~ 
T~•·por HU aulol"ff. 

E ' mt'ito tacil qne por - ayatmra a voutsd~ d., 
eleitor u i.o •~·~ tel qau o Wll' pennmeoto, porq11.e de
-veu~o Mr •• h•ta• or~ ani&Adao em ordtlll cio prt!o
reucu~, pod~m ª"'' •acrilicadoa a~o.,Jlee q ne tenhiio 
ruere~1do maior rnunero de -wto•, pelo apro.eitameQ.W 
daa tutu pnra outrcs nome•. O •.1•tema poderia aiada 
dar lugar a ni:ri~ caman. i11goverua .. a1.. . 

!l.::>! nm po1z qn• ... d iv\d. ell' graiiàe nnmoro a. 
op1n1oe•; con.o alg~o• da Enropa,. CG<M a Frao<;A 
actqal aobrdndo.. e:e vieHem para <> parlat::Deatc o• 
deptitados 1>.•·fll'opr.r9Ro ex.a.etilo do1 el ... it•·?e~, ~riarno1 
ama ciawar.a compo•ta de t&ota. opioiõe1 qae neuha
ma. deUes fcrmnria maioria 1nf5ciegte para. aer gover
JlO · • r.enbutn gov~rao poderia· 1ab1le'Cir, porqu~ aeria. 
oewpre corublltido por tGdaa u oppooiçõoa cc.lb
g•das. 

E ' o perii;o principal· deue •yetema. 
O oobro Cleput~do !"'la i:rovincui. do Rio de Janeiro,· 

que hoot.eru fallon, indicou lUD meio p•u tvit.nr 08 

ioC1.•nveoient.es . deste •y•t•m• ; é aquelle ool>re que 
esereveu o ef'Cl'lptor franr..~ez Br,r!'ly. 

Propunha qae o f'leittir .,.ot~H• ·•empre em ~im•i•o 
lngar no ••a partido e em aegnndo no sei> CQtid 'dato. 
n~F.t · TlHU:ieitll Cll Vo.to• StriãY CC>lCe:Ctra.d ce e UãO &e 
pnde1iiio pelo. dispc1sõo· nu li•ta• de prefeu1>cü. e11tre 
o• ca.n<!1d•to1. 

• E~t.. •y•tema daria i;snbo de eauea aos p • rtidos in
duc1phn&doR, l!I ie11tet1 tt3.0 t~m f\ iti,.fito d~ inter vir DJl 
edmio1otrrçlio 40 E•~"do. Demai•, eota eçrrecçio do 
~auma prooorcion• l não evits o porigo da• camaral!· 
1c;gnvernavc1S feia varied>-de ele matize! polilicos. 

QnaoS? ao vok' )ncompl!to, de .. e-1e stt4!Drl~r que o 
pri~ip10 dA.• :•pr: Se"taçôei da mi11oria é " dUCUBEiO 
e oao a. àec11ao; isto é. o numero. O qae importa que 
i. !XirCO?"J.11- de91; acr rttr,r~B.@:nhd J. n~ propo'rç.R.-. de !lina• 
fvrç~ s. &f: ella.· não tem d.e intervir aC"-:1.io c -:-.m l!n'l. 
pakvn ~ O <;U• iir.po~ta é que eUa teoba slg·on• re
p reaeota.nt•t que e x p rnbãc1 11uo.s cpiuiõoe ; e 1·nâo e•....-
mentt ·1a11s opiniõe&1 como df:fcndúo oe intereuea ào 
~ea pattid() t:. faça. Ct?.'Ç"ir a •Uzs. vie;ii 11. b~m dog venci-
do• do· p oder. . 

Qua:n<lo, :Sr. pre•i~cnte, em toda• aa pro'>'inciao do 
lmptrio, cada partido tivitr, pe.lo illtn<:a, Tlfu !'epre
BeDtaDte nesta ca•a~ é certo que nio poderio t ' r oa 
iaberc•set do pa.r-trdu ve:acid.o em qu.lqtte::r provincia 
sacriftrA!.do& como huje. E 1lee· tt.?iu .sq,ui sun prt um 
vi1Z1a, uma \'Oz pars. manjfe,t&r as sn~a qneixaa, e 
asccu!l.at 0 1 oppres~orea ~ 

Niin levA.:rei , comtu.do\ o mea. re11peito ás niinc,risi.s 
"~ po?t<> do ~overao._ qne proeur« tepreeeohnteo d•s 
m1nonalil .-m prov1nc1aa em que eet.e &y~te.ma bade 
falhar complotaweute. (Apaiados.) 

O g-iverno quer •ngmontar ao dtpnhç6u de pro
vfociao qoe di'io dou. p~ra. ti<• clopnlados, d.o· mocfo · 
que po11• b~'Ver ntnn. reprceeot .. ç:-"J da aiic oria. ·; XDâ5 
podemo• prever desde j á qno de hei proTinciu ne-c 
nhuma repreunta~ virá em oppoei~lo oo governe. 
pois q ne a tii oão é ·poss.ive! ae'llelban~• ~elo ; . todcs · 
s•bemM qne •m ~e · provi.!lcias ullo exi•te espírito 
pot;tico <!e q_u•lid•d• ~ lg11m~; 

Seodo .. sim, como .iar maia um reprneotaote que 
nada 'll&Í augmtntar á ÍIDpor~•ncia · d•a•a$ proviocias, 
mas ao coutr.t:Ltio é maia nm rcpreae.ntante, um a.e .. 
s.i~ttdn do J:O<rflmo~ é maia· um da ··1eu' amigos. e 
ad•pt<;• de .,. ... po!itica, .. jll.o quaea ' fOrem ·ao ci:'~· · 
cum1taueio s do P"iz ' (Apoiado,.) 

N!io duigno u proviocia•. para niio de•pertar a 
ansceptibi·ii!ade doa i:r:e11• eollega.a que M npreaentão; 
mae é oabido a que provillei•• mo quero referir. 

A repre•eoiação à.as mioona• pelo -Yoto"·incompleto 
i: o J:''oce"o m~i• aimplea; maiaCa:Dp~hc:n>ivet· e·tuamo 
mlll 1ei:t111> •• porque, aenhorea. n ão é para·. apre_oe~u 
uma ·propcrc101ls.lulade .e:tact.& que ae deu~ tn1nona·, 
xnaa antes para dar algmziaa vo- 4- opusiôea vai

ciclaa. 
O .. ,.,ian a clo;,..oto i~leto, pçrt.&!:to, preeocbe--· 

ria ' pu&i~meute o ""' fi!D, 10 a tleiçio, bem eottD
dido, fl>r> a.ma nalid..i.. Ell argumento Hmpn 
dtbAixo deate ;principio. 

Sr. pmaldaute, . bS u.• .. emendu tlr. coinmiuio al
~ nielhoramen.toe em ~t1I08 aecu11auto1 do pro-
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jecto · m:iitaa dessaa •mendes 9:stio d4' accõrd.o com 
as ob

1

1erva.çõec que aprt:Gc.ntei no._ a~n.~o. disGu.s~i?, 
OO!!:ll> Hjto p 1..•.r e·,,;.ewplo a ~x~asa.o da.• mi.;oWt!_&tlbl-
2ide.del aos deput:.d.;.rs prov1ncUies. a. aupprie11u.o d.a.a 
mnJtaJ ettitors.cs, ~c1..mhecendo-tie 11u cid1tJ.io u di .. 
reiio de se abster de '·ota.r, a. elei~o do& ja.ii.e1 de 
par;, atm a extra.vagM.n.te !'epreaent&.çio <ie !lliuoriu e 
outr"s muitas idéwi. 

Ja.r~o esea.sad.o icaistir, qcer noa ildeitos d o pro
ject-0 Já aponta :!os. qner onbmetter e. novo. aoalyse ao 
&113.11 di•pc.•içõea. Foi ia o o bj•cto da 2• discassii.o. 
Parg mim a co?Jaideraçiio imp"-ttaute é Q. qt\e ttnbo 
d.emo'latra.d.o ~ isto é, A. ~ons.aquenci.A. infaHível qae. 
ha d., prod n:!ir ute. prcjecto, ae é licito pr.-t'er o :ltt
ta.ro r,obre d3doa qa.e se f.r;ind.M n.Q• a.eontec~me"Oto• do 
p?1';8f':Dt~ . 

Vamos toi-na.r impo~fli.vel A .eleição prim•TÍ•; o d.o
po.ta.1o v~i cada vez titar wo.ia estraoho e in.iiff.:.re.ntc 
i " ação. 

Se quitessemos repres.r.taçilo \"etdadeira ; se qui
uss~:.uos elevar o uivP.l das car.a.cterea ?<'litic1J1, res
tituir im?t1rta11cia. e i:::dlaeucia ã represen~çf\o naeit 
e aJ. parece qua ca~e não era. o csm.ioho I!. •tguir. 
(Apoiad.ot.) 

Se, pnráai. qtti .. rmo• ter certeza de q11e aa sitna.
çóe• politic .... "' muda'9ó á vontaofe, que a nação não 
dei3:.arljâ.mais d.e e.compuhar ogo\."e.rno; ee quiz~nnos 
a DeOH Oft:treC"-r 0 tfl}>t:Ct&Cü.lõ •1! tllil SiDl.al2'c r() at 
1j-1tetri~ patlamenta!' repres-e.nhti.vo; 1e qu~t:rmoi 
aujcit.l:lr tudo á \·on tad.c do govcrDo; !!C 1nizcrmol! 
aba,i:r todoa os ea.n.cterea politico11 e q_'lehna to.fas 
ae re.eiatenct:aa, o 1y1tewa a.d.optacio, e s.gor.JL aperf6i
çoa.d">, de c~rto q11e 11.ão póde ser uem maio efô.caz nem 
m~is Cllmoleto. 

?ara ~Ôe ume. na~ gose liberdade política, e possa 
eo11t?a1&t:l.r a tf';o1ecci:a 11.bs.orvedora dos ~vern.os é 
preei1c. que pot1sa.a elem8t1t.0E; dQ re~Ít·tftocia.. Segaodo 
o ut11~C1 d.a. civilisa~ão do mo.ri.do. os. c:um.ll Je r eais .. 
tenci ~ t<!m variado. Não podemos hoje appellar, como 
<1ntr1Ma., para •• drua1, imit.&ndo o; bello3 e. ..... ei.nplct 
da. lrig le.t..rra, n.tnis ·feliz. nesta parte d.o que 1u1 c.utrti11 
JUl('ÕC~ do .ooctio-e1-h à.111. E1.1rot")ia, e.w.m~'""d."'a yl;U.e fl.)r
(1&8 mitih:-eã d.c·s •"-ti .. monareha.1. Boje, u& meioa de 
r t +L1tenc1a aio dlil'it:r<eut.es, cowo d iif'ererte. ta:nbem 
é " Cl\'ili1~. E1 na C'-'D•tr-vaçP40 do eepiriiY de li
berdade ea.timulado e a.vh•ado ia.cea1u.utemeutc ; 9 uo 
co11sorcb da 11:.ç:;o com na 1•u• eleitos. qu• a1 soeie
de.de• moderna• pódem encontrar a Hgurauça e tr""2-
quillidade. 

E" a vida local, Mmp"' agito.da, maa sempre Jiv..,, 
~110 f OtCtce t..ot hcmea• p •füi<:o• OI p->Otol 3e apoio 
p~r..r. rcai&t i.: O.U11 g overnoa JJ: a ~>t. ett l'lltl e f•t'll tell · 
d t:;...cia para a &Q':oCrri.cfa., oa. o nb,olutie:no . Se a.. rpi· 
nilo p11blic& núo tivo:· meio• de H manifutu Jiv:-. • 
01pr11tanea'l"ent<>, •~tiagnia wd,. a roaiotcnc1• legal, 
o 1m]'•S.1vet aerà 1e•pDOder pelu f11t11ro. 

Noo confiem t.odu1 em qua a ua~io poatt. ir-ee 
eaornndo e degrado.o lo tu.los oe ,\ia•. de m , do " per
dtt tod<>0 o• e1thnulo1. il• 110.çú•• eoaa•rviio •c~.pre 
elt!rnen:.oa de vi.de., qne appu·ece1n :OIA :noml!Dtol o• 
mD.iA innpurid.-,8. s_e lhê ret!OSi\.~.. 0111 mrioe l1111q"R.49:• de 
re~ittea.~ia. desilln itd.a afiaa.I • clla pod.eri. um di.."" a.r
"'jar por t.orra to.lo ••to art.ef&cto q ""tende e conotruido 
com. t.anta. per&e~-er.ituÇ;o&l !'â!".a. ccmmo.:l.id.t1.d.e v Q&&a. 
(Apoia·!o• d~ oppo••f<io.) 

( () ora.dar é comprimenta.do pelru Sr8. deputo.dor da. 
&ppoiiç&;.) 

A dlscn•slío fie& adiad.a pela. h~H. 

O S... PutrDBllTI: dá a oeguinte ordem lo dia p4ra 
4: à.o eorrente, e lev2nts. a .euão ái quatro hora1 e 
eincoeo.ta. micutoa : 

Prlrneira p arte (até "' 2 1/2 horu )- Coatina•çiio 
d.A "'/.• dis<:~"'"° do projecto n . 31 de 187:>. fixando ª' 
for~u dt terr• llara o a.ano 6uauceiro d• 1876 a. 1877. 

H • .,, da 3• dit1. do deu. 100 A , de 1874, autoriaando 
a coa<:euíí.o de i:nrwnti a do emprestimo a.t~ 3 .00U:OOOS 
i companhia ds e.tnul.a de tem> de M.eabé e 
Ca!Dp~•-

3• rlit t. do de n. 6, d• 1874, regulando a rtform• 
dos offieiau do exucito e d.a armada. 

!!• dit:< do de n. '2 A. à.e 1875, recon~cendo a qua.1-
q11er fabricante e negoci,.nte o clireito de warcar "" 
productoB do sua. m:io.nfa.cta.ra. e de aea. eommercio 
co:n oigoae• qn• os toroew diotinctoo de qnalquer 
outra proeedeo.c1:>. 

Coutína•çib da 2• dita do de n. 73 A de 1874, ~
organi1i-noio o ensino ptiw&rio e se.cllodario. 

Segwidu. pttrle (i• 2 1;2 horas 011 ant•$).-Conti
nn ; ç ão da 3• dioc11u!io do proj-.cto 11. 43 de 1875, 
refonnaudo a legisl•ção eleitoral. 

8ea111ilo em 4 de .Junho. 

rnESlDE.?HllA. DO 50. CClaB...t;:JA 

Sm<!niuo.-Expeclieute.-M<itr,·cula ~ esttulantu.
Cod•go comr11erc,a!.-Or •em do dia.-Fi.xa;f<ÍQ ~ 
(,,,.f,Q.f, ü t=a- n.,curso de Sr. minütro da guerra. 
-Segunda part.e d& ordem du dis..-/lef°""4 elei
toral . DisC>Jt"sOs dos Sr1. &.l.lmw da. Cm.lia e Diogo 
Velho. 

.A.a onu hora• da rnanh&, feita. a cbaniada, acbão-ae 
preseuted- os Su. Corre a a., S....bral Pinto, Sah: tbiel, 
BarS.o de Pira.t.iniuga~ 'Vilk.cn~ d.e ?t1attoa, Portella, 
Joaquim Pedro, Fernandea. Vie~ra, Pie.to Liws., Diogo 
Y"6COD<:elloa. Lun C...-loa, Morka Regu, Jo~ Cal-
tnon, lJet~ni dos, s~ntus. . 

Comporecendo depois os S<0. · Miraad" Ü•orio, H&
leodoro Silva, Ago•ihlo, Jo!':~ Mend••· Martinho de 
Frcit ao, PanliM Nognoira., Coelho de Almeida, Aaguato 
Ch::i.Te1, Tb.eod.oro d.a Silva, C11oba. Figneired.o Junior, 
T t1.i:xeira d.e. R oeh:.., Leandrf1 Bez~rr.a, Elia.a de Albu
que-rquit, CamUlo Figuei"redo. F~rre;ra. ele A~uíar. 
Silva Maia, Ptuto de Cam~o•. Freite.& Hecnq'l .. , 
Gomes de Cw.atro. i!':un&?ic:. D .. i~6, B11.t·ã.... <1.:-. A:tuÇágf, 
Olympio Gal •ilo, Lopes Chaves, Souza Leão. Porell"a. 
do.Silva. BIU$ jlle, Fau•to de a~uir.r, Gomo• do Ama
ral, .Hcc•forodo, Oliveira. Bor'(1!•. Alves dos Santos. 
Poreira Fra11co. Caeado, B:mdeira de Mello, Re
bello, Ju1\o Manoel. CaDdi-io TotrH, F. Betioario. 
Aunjn Gó••. Hnrta B>trboaa, Coita Partira, Mello 
Rtt!:p;o, Ee~rago~llfl!: Ta.unay, Ta:rquioio de Souza, Ei.ul
landa Ca v~teanti, ll..,ão da V1lla ~ .. Baun, C11rloa ela 
Luz, C.. ' h" lei~u. Campo• de Mcdeir~a, F igueirdo 
R.>cb .. o B•r:.O de Pea~Jva. abre-ae a MHiio áa onu 
h ora.1 e c.i.D.c0tiot& mio.nt.oa.. 

Compe.reccm dope.ia <!e aberta a ••uiio os Srs UlbOa 
Ciot.r3, <.:wm1a ha. Cooha Ferreirn, Aagtlo do Atn&
nl. Leal de M•nez ... Bitte1Jeon•t Cutrim, Manoel 06-
mrntlno, Meoeze• PrAdo, Fiel de Carvalho, Azevedo 
:Monteiro, ~h·e1r& llh .tti1;11, Gaaruiio Lobo, l.Jeuca.r 
A r&ri?f', Caadi<i-· .\farta, Pauhoo d• Soa:a, Du.~rte de 
Az•ndo, Fernaufo de Carvalho, Beru"1ia do Men
dooça., C•mpGI Carvalho, B.lbiao do Cl!~!:o., Uar
nriro da Ctan.ba.. PArarihos, ~'lorea.cio de Abreu., 
Flo>re1, Ar,.ujo Lima, Mor&.•• Silv .. , Diogo Velho, 
c ... rloe Peixoto. Heu:ri1ue•, Cic.cto Daota.1-, Ma.rt.iDbo 
C•mpo•, Duqurr-Eatrad.a Te:ixcirn, Ara.ujo G6ee Junior, 
Borgea Manleiro, J. de Alencar, Com!a de Oli
"\'iOira. 

Faltiio com parttcipaçio os Sts. B~hia, BArroo Co
b:a. Conde de Pcrt<>-Alegre, Cawillo Barnto, Cari!oao 
Junior. Ca.rdoB-O de. Meneze.s. En.fra.s io Cnrrê. 1. Fer .. 
r~ira. VtAnn.a.1 Hcra.clito Qra~a. Igo.s.cno Martiiu, Jçc.
qttim .Reato, Pf\ul..a FouDeCa, Pn:ibeiro G11imarüee, Ro
d.r1go Sílva, Xa.viel' de Brito : e atm e1la. o& Sn. Au
tuc.10 P.radD,. Ev&uge:Iiste. de Araujo. R1Jcha Le~, sr ... 
queira Mend•• e "°i•<onde de Mau:I.. 

Lê-••, e é approvada sem debata a 1>eta da antece
d onte. 

O Sa. 1° :%cur.La10 dá COQ~ do seguinte 

São lidoa, jnlgadoa obj~o de deh"beração e mall
daaoa imprimir paro. entrar n& ordem dos traball:.oe, 
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•~_do o ultimo ttmettido 3 commi••Eo de ju•tiya 
cnil pa.~ i:ot.erpõr pa.recer, os ••i;u.Wt•• pr:o~eto•: 

« Cornelio P ereir1t de M•g•lhã.es pede pormiuão 
píU'a matrical~ r- 11e oo 6ci 1rnan d:.t. ::fãouida.à.e de. n:iedi .. 
cio.a. do Ri.G de Ju.n.eiro1 allegu1id.o a.::io o te!' fe.ito e:::o. 
ternpo compet~c.te por h..f.V~!" adoecido gritvementt! na. 
pro"'~incia. d.e ~~n ·&. onde reside* e oade !vi p:uu . .r && 

fé.rias escolarcl':i, d"poiJll de ha.Ç'er preat~do ei:a.a::u!s d.o 
5• anao, ecn q 1.te foi ª'~pro""1adu. O MJ. pp1icante prova o 
allQgado cum ~ttet1t: .. d<.1 wed1ço fidedig-tJ.?· 

• A commissão de in•trucção publica., attendendo ã. 
que a exb.ib1çiio de. prov1&s pos.iti "'ªª de cnpaeid~de em 
exe.ree é. a r.ünJiç"o µrlt!la n K, e. esaeti..~1a.l d.:: appr··jva
ç'io, e b~biiita.çãu prn6.a1üona l ; e à. que a frequ.encia. 
d'11 eu.las por çer to e dekrn.iiiuuio t empo de estudos 
uiiu póde fvroeco?r ceoão preeua..pçf'.o de ea.b•r, \{Ue. 

aliia em tudo o caw tem d .-: atr Vt:.rlficcido uo ex.ame, 
é de. parecer ooe ae:ja o pretendente t1.t.t.cnd.ido em eea. 
p~did'-' , f .. zeo.:i'"'o se em f~'lo"Of deJ!c exctpçilo no ~e é 
cliflposto DO& es~t.utos. Vl!.to como, al -·m das r .. t.ôec 
me.ocic,,no.~&. foi obrigadu por nm'l c~usa. in.:iependente 
de &ua i;oob.de e <!e fu:ça EU!a.ior . ~e2tes ttru:os a eom
mis&ão of:fe.rece o 9 .. gulnte projecto de lei : 

« A aaat>mbléa geral ruolve: 
rc Art.. 1 o FicR. o ~,verno antorisade> a manclnr 

admitt •r detde jã li mstricula no 6• ao ~o ds facnldade 
de me<licina d<> Rio do J~oei ro o estu.dante Cornelio 
Peniu. de M~gnlh::ieg, 

« Art. 2.1> F ii..:ã\J re ,,.ogada.s ae: ài&posiçôe& em c:>n .. 
tn11io. 

~ s.i.. d .. commi•·~··· em ' ae Janbo de 1875 -
Dr. A. Tci:-i,.a. <!<> Rocha. - Manoel Arthur dil Hol
'!ctnd .. Cavafo«nti. · » 

a:: M~n(l'"l Antero de Mr-dEit'OA F'nrta.oio prte.tou ex.a
mei e foi <Ap 1JrtJva-de> tm nove prepar::itorio11, d.01 dez 
qu• eão ex.ígid»ll pir;tr, a roa.tticu!a rui.5 f:.i.:n!do.d~s de 
di.~ito, f-.ltacdo-lhe apenas o de bu•torin ; tiBeiatio 
cc.m:) oa.1i1i"Ote dure:ot"" o :-..nno d'f!I 1g73. e eatá ase.ia .. 
tindo pre•euteroente h •ula1 do !• auco da !aculda<le 
do Recife com assidaidttde, K.provcit11.wec to e bom 
compor t:.menw. Pede n ••~ :i.ugusia eama~a permio
do para t .. zer exa.n1es v9gog tta~ ro~teria.s enain.adae 
D•quelle aaoo. da r-!trid& facoldado, depois que ae 
monr~r h• bilitado com a?provação no de hiatori1t. 
O 1.,.pplieau,te pr .. TQU todas 11& 8t1•6 ar.11erçõe11 con:t. do
CQ.meutvs 6dedig~o1, anat-xos à pet.iç.M. 

• A comm1asii.o de .ic•trueçio publíe~. •thcd.eodo 
Ao rur.... t:tpendi-'iu, e :6.el ao1 principio• q oe por 
muihs ,·eut teci emitt.ido ROb:re hb.-rda.d~ de et\a1ao 
~ de. apreadi:%~g'' m ; cob~reate: cnm os preceode.otee 
• ro ca•u• i ~eaticne, reht.ivos a e:x.bibiç6e1 do proT"a.1 · 
d.e c tipacid.ade cm exumes va.5e0a. e de p&.tcccr qlClc 
aeja o ptt teud.eote de:fe ri::t.o fa.vora.velme n.t.~ ; e auim 
O{!°P.rtce o oegc.io.te project·J d.e lei :.. 

« A autmhlb gera.! resolve : 
« A.rt. 1.• E' o governo a.11torisaao a mand.ar :id.mit .. 

tir ã. ciatricula. e a exame vttgo do 1° anuo dt\ f :•cal .. 
da~.e de <1ir<ita do Rod• a .Manoel Actero d• M•deiro• 
F artado, depois que ellc se wostr.ar habilit i::..do com 
approvação no preporatorio de h ist oria, qne lhe falta. 

« Art. 2.• F iciio revogsi.à.ns as d.iepo1:1ições em con
'4-ario. 

• Sala daa commissoeo, em 4 de J uubo de 187ã.
Dr. A. Teizeir" da Roch.a..~Ha,notl Artkur de .!:Mlenda 
C111111"1111ti.-F. L. de Gmmâo e,,,bo. • 

e A aaaembléa geral reoolve : 
• Art. t o A diopooiçio do § S- d<> art. 129 do 

codigo <:<>rr.me•CÍ•l 8 reai,ic1a áo hypotbese• estabele
cidu uo& §§ 2.• t 3• do art. 827 do meamo codigo e a. 
eJlu anboilllll&daa. 

TOMO U 

• Art. 2.o Ficiío :revogada. "" diaposiçõea em con-
úa?io. · 

« P~\'º d.a camera do1 deputad o•, em 3 de Jnoho 
de 1875.-.tlcof"""""· • 

O S11. M.011 .. 21 RE<io (peh ordem) :- Sr. pre1iden
te, nesta. c~1R!1. foi apresenta1o petQ iHo.atT&do Sr. Dr .. 
Coel~a _R11dri~~s :nm prcject o sobre limites entre a. 
p rovuicui do Piauhy e a cio Ce 1o.r á. 

4 <I Lt .. etiio ver!j e. pricl"!l.:>i\ lmeote 13ob'te o pnrio d-. 
.Ama.rrtt.ç:âo, em cuja. pog:: e. &e l'Cl'ta a pf'Q\"Í o ela. c!o 
Ccarà. O• p ''°º' d•qudla loeol\dade ,.~hmlo pelo 
S,ld.Dii_e P.;-ej1úz.u tp .lt'! ~f...tfrem DEl l.!d.UÚaistraçâoo da Jlllli"" 
tiça ClV1l e ~ccleSJ.•StlCR. 

A õ.i vi•lo notur•l mostra clars. e perfeitamente qne 
o porto da Am.rruç:>o pertenceu eempre Í1 orovi.aci& 
do Pbuhy • 

O 811, W1L11;c~• '"' M.ncs :-E devo p•rleocar. 
O Sa. Moa. gs R•oo :-!issi:n, • quelles povos man

dil.o A esta. .:.ugusta caroar .. 1 uma represeotaçio, pe . 
diodo para que baj• '1n•l<1uer di•oo•i~o do poder 
l&~i&ltrtivo~ a. fim d~ que fi que ti.e 121-na. vez p~ra ttmpre 
perttnceuà.o o porto da Amar!"-~O :'1 p~o-.·incia do 
P1• nhy. 

Pt>ç..,, pottanto, a. V. Ex.. que f !.Ç:t.. chegar a aeguin te 
petiçl!I 1'8 n•ãodi de. eonu-niA~!"> o dt esiu.~ ... tiea pam 
que 1c <1 igue dar p.r<ecr ll<Jbte •••• pr~jee<o : 

« A.uguetoa e di~ni.osiro.os Sra. repreGea taates da 
naç~o.-Os ab .ixn aseibali.Cos, re,.iiiente~ n9. po.roação 
àE-tJvUJi.aad~ .Amt.rraç!W, ao n;u GiCtpio da cidade do. 
Gr tt..n jA. dtt prc:.\·iada. d ú Ce~rá. ~ui CCl tl'6. ~d.o~ na so
licitude, imparch-.ltdacie e. juetiç~ com que de~empe
nba1a o n.a.odatn da n3.ção. cujos de"'tin<:is vos forúo 
ti'\«~ Ace :tn.d.uwc~te conâu.dou, sobem por e~ te: meio á 
,~vlãsa. n.. ui ru pcic..~sel i:lreae.nç.a. p~~a o tim que p a,aão 
a expor. 

o: N\i. primitiva aivlt.iio devta ptúVÍucia. com a. do 
Piouhy, e•te Jug:ir-Amon"l'&o- ficon, porque a.sim 
devi"' •er, pertoocendo ~o P1auhy, por isso qae ~ linfil> 
di ~i1oria, partilldo r t cta. do sul dat ~u~s p r· 1vincias . , 
f v1 termu1.a.r nu mur no luga.r deuomtna ~o-Bdtra. da· 
1'imooha-noYe lcgua• distante , le•te d••ta po .. oação, 
iicando est,. peri.oceod.o i>. p:. rochi,. de No .. a Senb1Jr& 
dn Graça d• ent.'io v1lla e lloj• cifade d.a Pa rnn.nyba, 
dist"Qte apeuaA nove milhas dk'lni. 

« Eata d.ivil'!i.1> mui ju~ta e nconQ«:lhad& pela proptia 
lla.ture~a, viato conio na Tb:~l4'>D. ; - o., em ttm lugar cba
"1a.cio T romba d11 Serro. é qu• ficch perdendO'-se oo mar 
a. teua denoa.nuada d:J. lbiapu.b&, vulgarmente eon.be
cida. po: s~t;TA Griu.,1dr:, que d.1•ide ª ' . rt~ proviueiaa 
licni1trophe. Ctati t:: Piaa.by . permanecen por ma1to1 
a-ecoa, sempre 1egu.i• a e rea1.1e 1taie peks pn :h~rtfl civis 
e eccJeciutticoa, • t.é ·1ue em 4?0c..._ n !i.o mui remot."• um. 
d.01 ~a.rccbo• da Ptoraabyb»t 111_1a~ eomn.t.od.i .. tll., deix ou 
ele 'Vlr aqui ext>rcer o Et;tl. m ef':1 .. tcrio. CQCATrf'~aod.o ao 
vigario da G r .. gj ti de aubsi it..1 l lo n;.i! .sn.aa l aocçõa 
p•rochtne&: r~ct.o fl•te. quP., u aido ao dtJ~ixo dtt.s aa.
tor,dadea clvja da Purn~hyba, que coc .-e.oti~u qne • • 
da Grattja u ltrapaataHt:u 0 11 h~1tc:: da. eu.a juri&
dicçQo e '\"i,s:!em. 11qui exercer sen dominio, rleu 1uga~ 
& qne t.&l.ú. po\1''-••çio e o .. dernaie l'llgaru c Lrcumvi
zinbos qne dtru• rão :i. le•UI f .,•••m o.on•ideradcs, em
bora. •x- a bru~r.o. du terrltorio do Ce1trã. em detri
mento do Pia uby. que r,, 1n estado de.de entio atá 
bQje ei;buli:u.,dv du seu chre ito. atm que para isto ti
~(h11e precttdi-io diaptJ•içif) de lei ~1gurua. 

~ Este acocteeirnea t o atF-ecta de muitos mal~a a adn:)Í
nie.tf'açü.o de. jnetiç1- pa.bhca e 01 int1r•1&ea 011.do'O&•I; 
por i•so que~ R .. ndo t: 6tt. lu~a.r hoje. haata.ote populono 
e muito longtii da eéde: dM cciàu•rc a da. Gn11)ja, qne diata 
30 legatn, dã.v-ae aqal CQD5t.1t.nl.cmeat.e tact oa crimi
noa.oe, qne fieão qu•tJÍ ae.mpre h::npn11e1. e a fa:r.t nda 
nacional aoffre tl.m não µequeno ddfalqae 11a1 anu 
""d.as. qn• pola r iu.ão demonot.radto dei:r;âo de eer 
atrec.e dadl'e. 

a: Não rnenot eoffrem com isto oa ab•ix o as1igna1.01 a 
oa d .maia ba bit&11tea de1te1 l.ngareo nas etllll p<!HOU 
e bc::u ; poi1 podeado na <lide.de da Para. byb.i, tio 
puto de e.ua h&b1taçi.o. exe1"Cl'rttn õs ae:D.S direitos de. 
cicladioe o procurarem a. nece~aaria. ja.atiç.a qa.e cu1itu 
- lllu ftJta., Mio Í<>tÇ&doa ll de.üitirem d.o MU. 

8 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/01/2015 14:4 1- Página 3 de 21 

SESSAO EM 4 'DE JUNHO DE 18'"'"5 

Jl!ireito e jtUt.iça on emprclieNenm 1ronstallte!l:Hmte 
-viageu di1P.n.iioa,.. e ineommodu, como üo aa qe 
.. t.um itaqu.i para a Granja. 

" O• ah aixo 1<uiguadoa, pois, recon•m a .-6e, Au
:igusto• " J!igni ... i~o•, ,Senho~.~- _ ;R~p~~~ntant!_S .da 
.'ilação;~ cnianns?•_ u~ o r.e~~diõ para o m.ãl qne 
;1fóf'rtm, e voa aupplica~, por ai e em nome da Jll&liça. 
-ptihlica; que •• <tignem creu am& le~péls. qual, faien.l.o 
cessar o a buao iuttodu:tiao, as aat:oriciades dv (Ãará 
HCon.l!•çâo" hriltorio allu<ilcl:o como 'do l:'i .. iiby, pr.e
Tàlc~do oe lúmua a · qae oa oapplicaoko •• rola· 
•iíião. 

· ;, Neatea termos, esperão ja•tlça. 
• Amana-;õo, 7 de Julho d~ !874.--João Lafa Pe

rcira Brandi~ ; João Paalo à.a. Siheira. ; Luiz Rodr~g;ie& 
da Cooto : Fronci100 Jo1é Boracbo ; &. bino So"res de 
Anajo : BermOllef,!\ldo José de Sei:xaa ; Gu•t....-o 
José Ta,,are1 ; A.lexâud.re Tei:u:ira ao Aiuarat : Lau
rindo Forrrira Braadl\o ; Liborio do Q~eiro• Sá Viaiina 
Alexandre Soareo de Ar11.11jo, &otonio L<iureoço Gom••, 
Pearo Ake• Manriio, G. · Gran.well, Migue! Mendes 
de Soa.a, Pedro .4hea da Silva M:•ia, B.:rtolin·, Ma
chado Seqaeira, Americo de Sou.a Ribeiro, Mariano.o 
de S uaza R..mo8o, Jilotino José Baracho, Joaquim da 
Cesta. flan, Laiz Va.ltntim da Cu&ta, Felísdoro Pinto 
Bran•IÚ" R·YlllllQciO de Cuulho " sn~a. Ago•tinho 
Jtodrigues de. Coot.a, PMifico Jo•é d• L i"'°'• R . ymuoclo 
Luiz Gatheoo, C.Onote.otino Pe,..ir• de S<>m:a, Ernesto 
Ãntoaio dt Se1xtt, M•noel José Yicirn, Rnyainndo Ma.
ehado Vieira. Jo.é Curoinc F1uz:<>. Franei1co Rnúoo do 
NMeim•oto ?>fonoel Bouifac10 da Silva, Manoel Rodri" gu•• da C..•t•, L&urlano Je Oüveir~ Lima, João Rodri
gu~ada Coata. Sobrinb'!, h•onio F.lippe d• Silva, ~ar
tinuino Francis :o .t.hv1gn1cr, FranCIS(l(. Luiz da S1lra 
Gama, Clem~nte Vital do Nascimento, Jo•quim Car
neiro de Azevedo ~erra, M .. noel M•r~int de An 1r11de, 
Antonio Joaé Antunes Coeta, Eduardo J~•é Albert.o, 
Antoni .. Felippe Maia, Angelo Pereiu do Ole.nd.•, Goo
çalo Buura de Mor.ea, Domingo• Pereira de S.-.n:a, 
Eusebio Fr- ncilco Rodrigo .. , Ci1stodio d.e Ar~ujo Ro
eba. Fn<ncisco Joaqa.iru de l\ls llo, L1'iz J ooé Pe
reira, Deltleteri·.> Rodrigaes à.e S"'iu;a, Be.rnard.ino ele 
Senna Vl,lra, Antoaio Al··xandre da. Coi ta, Vicente 
Fr&11ci1co d.Cls Santo&, Jo_ ... quim Thuma:z: da Rvch.a. 
Antoui " A)'reo ele ::la~•, <Joamt Q.uareet:l& de Soma, 
Bellluio Francisco de OJivei:i&, Faur.tiuo Pereira 
Liw .. , G••ei.no PiDt•; Be1err'a, JoiW Alves da Crn:i, 
Bento Gooz .. -.~ da Co•t., Lniz Alve$ d~ Prado, A11:os
tinho Rc.dtign .. doa s~nto•, MbDOtl Rodtiguu Ucboa, 
João lhrit1ho do• Sant.(Ja, P~dr..i GoCÇh lVCI Rolial:. 
Jo.ê de B1.rr1.11 Ma.~o~. Ala1'Hodre. Fu.nciaço du Na1ci
"'"ª'°• F raoci...,o Jvté D .. s, 611.i•btrme Jo•6 de. Sil•a, 
Joiv V1ceo't.e d111. An~ajc.~ &btr10 Vieira. Peuoe., Jo1é 
de Soa zM R·btiro, FtH11ci100 Jus& Vieira, Betn1ordo 
José Vieira, Fr•llci'c" Pereioa d< Soma Ca•tro, Cle· 
meatioo Ptr•ira d• SOC1n, F raoci•cc Rodrig<leo <is 
Coeto, Fel1~pe P<rt.Ír• da Silva Maco. Joaqtmn de 
Sollla ibe1ro, J "ão Alves lhrtioo, Joaá Ben•dicto 
de Carva1bo. Ma~"•I Franciaco Cytiaco, li'ra'1cieco 
Bor-gta . Ó.k FaD1;eca. Vicflnte. Penha ·ae Mac~.:i.01 
Aman:io J-01í Ribeiro, Ant<>nio Ayrea de Son«>. Aa
mnio Fr:.aeiteo de OI1v~ira,. Aut;..·cio d.e. BaJT<,I G<•tgo. 
nho, Vict- nte Lo~• de Amonm, Antoaii> A1vea Bar
bosa, Piuto Pe.reir11 de Som::a, .A.nton10 :Reroa.reio de 
:Marú, Antooio J,1ci11t.ho de SutJza Pereira. José No-. 
nato Freire, Joio Luiz. S,jarts, J o:-.quim Pereira Lh:na1 

J o•" Rcdri!:n•• d .. O. sta, Manoel F•ruandeo de Seu
'""· Francioco Rodrignea da • O>ta, J06é Ray:nnndo da 
Fttilat, J o•é de A tanjo Costa Silv.., Fran01gco F reire de 
Car»alho, Antonio Z·ferino Marqoee, Manoel Antonio 
da-S.lv. Benriqn••, Joaé RndrigueB Alves de M•llo, 
.Jose Joaquim Alberto, J .. ão llda.rqne1 de Oliveira, 
:Bento Jor.é B.rbo .. , Bemabe Pe..Uta de Sou.,, Claro 
T. de Soua., Cbri1pim Fra11ciaco ele Banuo, c..,.101 
Snoris de A racjo. Chriap1m da Costa Araujo, D, znm
goa Rodngne• dt ~ua, Domingo• R~ilrígne•da C.O•ta, 
J~ Rod!"e,n .. da ~at&, Jol'1 Domiogo1 de Macena, 
.Josb -~a.rroa~ do N aammeato, Joio "Freire· de Canalbo, 
..AD.tonav Febx de Asf:~•d<> Sá, A:ntooio Pillheiro de Sou~ 
=-• A~tonio Ri~ d.e Sot:za, 'F.,lippe de. Bano. e 
Tanre1, Eat.eTio X.a;vi.er de Lim1., Fdic.ü.RibeimSilvã1' 

·L~- Jolé Gomi1; Thoàw:~ibei7o de Br1to, Bo~ 
Rodrigais da Silva; Bonib.cio :A:d'ilodato Fcllti.iié!M-, 
Simplicio Yio.ira ·do NaaciLaento, José Alvee Ferreira • 
Conataat1no Gomes d.a .. Sil.-a Ca~µo, ,M .. noel Leopol
dina da Silva e"C&át..o : ·Zoiieo' ·d ~·Sil"a Rapozo, A1'to
n.iao da Rocha e Silva, Gonçalo José Barboaa, Ron.
cio P ereira Ca~et .. , Alltonio Gemei Coutinho, ·Fran
cieco J ooé do Monto C.,nêa Juoior. • 

O Sn. Pna11>U'l'E : - A petição é rcmetlida ~ c0in-
mio1ão de eetatiatica. . 

O Sa. Mim.o RzGO requer iambe'tll qne, oam prejai%o 
c!a primeir~ hora, sejão . dadll.8 para a ordem do dia de 
5 do corrente, as matarias dadaa P"'ª o 1 • parte da 
de 4. 

Consaltaaa a carnara, resolve pela affittnativa. 

O So.. P~o Lul.\, como relator dll. e-0cimfallâo, áp?e· 
senta o aeguintc projecto, que é lido e t'DBUdado im
priIDir para entrar na ordem aoa trabalho• : 

U8POSTA. J.. J'J.I.t.A. DO TB&O~O. 

~ Senhor. - Pro!andam•nte gTata pcln hoarôsa 
meação qnc a V. M. lmPorial merectrão oo trabalhos 
d.a •efiaão e·xtrnordiue.ria., a ce.mar~ d.oa dfputados ee_ri 
aoJicita em éorreapoa d.er aos pa.triotiCt:J• deei«Uíos di8 
V. ~- lanperial e ã confiami'a. de todo• os Brasileiros 
com a oolnção d_ae que•tõos qne mllia ilnp,()rtâo !'-O 
regime'n "'F'"•entativo e ao mcreix:ento da nqtioza 
nacional. 

« Auociando-se a V. M. Imperi•l nas gra<:as qnerr.ade: 
a Divina Providencia pelo .atado sanituio de no•aas 
povoaçõta, a C3mara uti certa da. aolicitude do g~ 
T_!~O .e do~ sens diligentes eaforço1, ca proporção do• 
meios destin.adoa a eeee 7smo do 1erv1ço, para rem~ 
ver as caeaaa que a.lter&o aa. co.o.diçõca llO.ta.ro.ea ele 
se.ln.bridade. 

e Acamara doa deputadoecongratnla-ae com V. M. 
!mperial por ac'>ar-1e cornpletamoote restab<!lecid& a. 
ordem pablíca 12a1 provinciaa em que foi ba pouco 
perturbada, Outro ruult&do não era de. espora_r. da 
acção etlicaz do govcno de V. M. ImpenMl, aux1h ada 
nelo conoaroo dos bc.n1 cidadioa, e do re•poito que á 
ne»sa pacifica e faboriose. população iospirio ao leia • 
s. autoi idade. 

e A p"az externa, senhor, é a primeir a. condição do 
pMgn110 social. em todoa ow sett• mo~ot de cr::i~fli
fe•t..çiio. A cnmora do1 dopntados aente· oe feli: 
por aabar que, graçc.1 ia s•b1a e ju•ta politie• que 
·tem nTf'•idido h nouu relaçõea int<ornacioa" .. • ellu 
se \oru .... o cada ve.t ma.ia gratae, ue1cen:to de ilia em 
dia os interei1se11 qae no1 l1p;ão a oa.trc111 povõ1, no meio 
de t•ato:ri11oho1 de mutno a preço. 

n Faz voto• • eema.ra ps.rK qa.e, t..rmina1.à• as nl• 
gocía~u qae devem completar º" •i'1•te• _de petr: 
6ntre a R•pnblica Arge_atin .. o 1o do Parag.,ay, a boa 
Tont .. de • prudeIJ1ci• daa parto1 eoa.trZi.tacte-a alcancem 
com br.vidaae o reanltado que wdo• de•«jio. 

« E' de lamecr.ti? qa.e aa dioce&ea de 0Jinaa e d.o 
Pará. 1e con&ervem uas cond.içõu anormus que pro
cin>:io o coofiicto anocitado pelu• reapectiv~• prt!odoa, 
tea?o &ido o govemo cooetr4ngHo a usar de meios 
r•preasivos para fazer respeitar "' ccnatitniçüo e aa 
le11. 

« A camara eope.-a que a Sa11t:l Sé, connt1C<!ndo-1e 
a .. verd~de doo fsctot, e aprtc iando exactatocnte <li9 
pêtKau cirCwnaianch.81 coatribna. pdot m.~iom qU.. . . 
a~a d~pendP.ro para reat&:Clrar a .harmonia. t:J?ic-e ~ 
auto?id»de. CiVil e a ecCle•io.a\i~a; .tõJaa, 1c , ta.uto fór 
:aecenario, ptea'tará o &E:-i coo~U~•o. ·par• R& prO.~
deoolae legi1Jatin• que ao"r 'vuDO d6 V. M. Im,?6-
ri•l perecf:rão cot1noientH gna.r~.a doa direito• da 
aobu-ani1o 11acia:nal. . 

" lofurmada. do movimento d& renda pul:Jlic~ e d-. 
relação em que tem sido mantida_ com a. ~e.ceita ,. 
dt•P'!:ª orcJ+oa.ri!l. I!- ca~ar& cum.Pfir~ o s ~~ ~ev~er, i;~ 
fi.J;,~ d o• credito•, Urido ei:il attei:rçao a 1.Wportall~ 
dõS ~pellhoo coiitralildoa. . · . , 

« L!.ia.iido ao projecio d8 lei 'ele~~í:l. .. o in:~· . 
que tão grave a.&SlllDpto wputt., ... amara do1 de:.: 
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putado• _\em o mai~ d~d.ido ~pen~? e!!': !lll~ &_Da~ 
sejil "clOtada ·em- ·t;-:mp(i êOm ea'n. ' inifüpelloa'vel r~. 
forma. qae, comgillilo os de!eitoB. ~ralmente oentidi& 
do ayat.ema..vig~~ All~• leg1t.1ma :opzue.otaçao 
S. wfferentu op\4lõe& polit1cs.a. · ·· 

<t-Na Wta de brac;oa, de "!'Pit•u e ~ !01tmeção P"!'" 
5.nion~l, outroa t.n.otc.a rne10a neeea&IU'1oa á exp&Daao 
doa forçs.a prod.uefr~u. d~ 11· Ho v~•to e !ertilio_eimo 
tefiitorio, "reconhe-u 1. c&IJ:J.&l'~ o ma..ior embaraço com 
'l'!~ lnta a agr.1cul• ur~. · • 

it Siio ceeesbleüM!e& e .. 3.8 a q110, oõ:o .! t..cil provu rl'.L
pijla,meote ; ipaa a càmioia, pre~taodo ao govera_o _de 
v:·1i1. Imperial a cooparação a que elle tem direito 
pór teu reconhecido %elo ein p!Ol:IO•er o ~w publico, 
conlia que oa perse•eraote• .. r.,'I'ºª applicadoa a tão 
va:rii:!.i oa a vitaea iot~ree&~a focnoatuá.õ o· progresaivo 
diienvol vime o to da proopúiilade n acional. 

«~e••• intuito t•r~ s. cs.rnara-n"' att.encõo ·que mOJ"e~ 
~t:n. Como medidas ttl'"gêo~es. e dig~oe de tcds. A soli
ci~'1ie. oa proj~ct~ r•latjvoa_ !&. difíasão do !n1iuo 
prl.D &.rio. se.ctUtd::ico ~ pro~SJ.o.n :il, e á. fad.a~o de 
caiabêlccimeDto• . de credito que, a~xHicm. n l :iyoo.ra. 

o Se11hor.-Teohamos lê. n' prolec~iio da Pro~iden-
cia que riunca hltou ao Brazil. · 

7c" RiCo p:;J;ti'imoaio territ.o;rial, ::atureza opule.utu., in:-t-. 
tifuiçõis livre•, reep•ito ás Ida e amor do trsbalbq, 
aio pod•r.isos elementos do progreaso, e n<nbU'IXl 
fali& á realis~ da grá11ô.e emprt%~ c!e 'éilcamiob.àr 
o Broúl ao largo fut.11."" qu• lhe est4 resenado,. pen
samento oon•tante . e . s.rdeote o.sp.iroção de: V. M. lm
perlàl.- Fro.nciAco XD.1!•1lr Pin_to lim~.-17. J. Cardolo 
Juryipr.-F. L de Gu.tml!o Lobo. ~ 

ORDEM DO DIA. 

FlliÇlO I>A.S POIÇU DE 'l'E.llh.L. 

Continúa o. 2• discnHão da propoata do pod<:r e:it~-- . 
cativo , · coiiverl1tl$ •ci> ·prdjeét<> de lei", •ob ·"· 31 ele .. 
1875 ·; fixnado· a• torÇu ol.~ :::.r,a pani o anno fina,o.-
coií:o de 1876' .. 1877. · · · · 

Q .. 8~. ~11~111.tro, da.guerra [si/en(;10) : 
- Sr. pre~idell~, V• u r~zponder aoe nohrM depnt~dos · 
quêJ.niciáriio .. te debate, pela-. ordem ern qne. l•ll.ârão 
nai ae·, ~ .ó~s su~rfores. 

O oo~r~ .deputado' pela prcv inoia de Snn~a C1ith1>
riDa achou de6.cie:nto a ~opoata d. .:> gov~mo, 6 xa.odo 
ao forçu d• t<rr"' p..ra o' a1100 liaanceiro de 1876 a · 
18'q, ; IY.>tq11a11tó entende S:- EJ<. qu• :devi> mos, •l7vac. 
.o nwnero d.e .prPço.e qu.~ . compôlllcti o noeso exere.ito e 
dota:i-'"O g<ivuno com ont1"01 meio• para ter 11mpr& 
p <mi>t" nm• força r" peits.vol. 

Eci thes•, Sr..'pt e ÍdOQ'8, D~O. po880 cl.eixor do .002'.
ec?J,&r ccin o <ili< cl.iu~ o illin~• : ""P••••ntante ds. 1 

profi-áoh'- de Sa. ~~ Catb&riu~ por u1so qa:e. o · namero 
<l.e rG.qt:'.0 praçaà ·'!?ai. chrga P"'"' ae n~ce!sidadea do·. 
servi119 do. ga11JmÇ&0 : Do outrets.uto nós no po~emo1 . 
dei.X•t de 1o~or~ia~r. usa queatllo de qui:ntum 4a 
c;oi:q,içõosJicaectll'•C •••• 

O Sa.. EscaA.cliou.i: TàUN.l't :-Apoiado. 

o ·s •. Ml!Usno 1>4. GCEJ1u:-•.. ~ a outta11. qae 16 

filli\~i fJi> ,dea~1tvolVim~11t<i economiçp .. do pai%. ; 
O Sa. t'E.aE.lll )llOI , SAC(•Oi :-Apoiado. 
O •a. Mmrsr.ao º" Gu~aa.&::-~ para ter,""' eur•. 

<)ÍI(. · ttiathram°libte ·js<.q:neno, o' Eataciii f é.·(1UD .acrilicio . 
gr•'!~;· pci:'l.íié''bo~~ .!~d!>~~~ riuí~·'"".t0 /o.po,~iJ,:; 
e ,.,'t• · c.Cl.m<t.ra. -tem' &tn.cta· .~ ltuca. a .we.moua d.o. . 
que .~d _ pra.~e?~ eDl ~el~-~O - ~«>!· ~'OldOi,. ~q:u• fôi m i.atei 
ele".•'" ªC.~!•ce q11• a qa••~~ .. do . ?.1~~d.al t•mbe~ é 
impO~ô.tuua:i&, e t'1~ sena .-Pr~c~o . .gravar o orça-.. 
menw· ~cotn.' ci'wa' quõ~&,· '.\ii~IO .. 9!4!0~ .do: 'q11e aq ueUa . 
que'"se den1.~a ··o• ' ~~~1ç_o•. dp _ m1D.11f:<ir~o _da gu.~rr.. 
~ · alénr··aeau.· coaoiduaçao, qne é UDportante, 

~,: ~!~.Fco'fteft;~~ ... ~m, qu.e nâo,Jl1!UJ1~,o · 
<>• bl'~~e pan :~~o.a · º'· \ICl'.Yl~~,...re.~i.r~ do•.m·~~~· .. 
da Jav~tll'ª·.e ·ci• lidll•ki•. \rll1,gry.~~e !'UW-~ro, de !!'<li:, 
vi.d~~~ ,".vâlido•, era., .ae ·'!J,ga_~ ~~ / ~tor~e"8' a 

su.a ~a)!:lu. progreui.ea (apt>iacl#). : o · i por iato ~ 
"!'· ;ió{e;•'!_ pQblicoa 1abi1.-nte WID Gdoptado o pno
Cl!!lO, dé nao. cou.cervar w:n granc!a exe>cilO per.::Qa-, 
nente. . · 
~·,~·-· t ermos o. ptopoata do goveruo, aeodo· a 

c{>p1a <1aQ.utUa,.qqe t<im,oi<1o "'PP'º~"aa em aoooa an-· 
norc.~., aiio. de.n ooll'.rer a\taral'iMI para ma.ia, bem qne · 
eo. reooob.•ça qat> s. . foD;a que ae "ªi ..-otar apecu · 
chega par" o ser<lço de gu"1'u.i\'io, e º"'º me~mo d:a. 
ui;Q.:r.odo lllll ponç,o. ape?tad.o ; maa, ante& proeeder· 
dea;e modo, do que fazet. alguma. coo6a que noa traga' 
um deef. Jq110 nae 12oasaa fio• nça.a e q110 vã. entorpece•· 
a marcha induttrial . do paU... · 

o nobre dep11tado tambem opino11 que o• prtmios 
q_?~ oil.o conferido• ao~ vol!lntarios neate projeeto, 
e~c;:i . pequenos. Eu ob11ervo á. i:amar.a q 11.e cs 1es pre
mi9B já l!!iit~ elevJJ.d.u& Aob?e os que vigorã.o &ctual• 
:tnent<!. O projecto dá 400$ aoa voluatarios e 5003 aoir 
enK~j1.1.d~s , ec.t.r. t :..Dto qae os que ,.i;;or .io pretSea.tC
ineate oao 3008 par~ o volu.at.mo • 400S p3~ o •n
g~jado. & "'" aug:ne11to de 100~; be;n reconheçô 
que oilo. é . mui gr>< -·de, entretanto sempr• é • lguiQa· 
cousa._ ?r• ... ntemeote nó~ nii.o alcança lllp• p;ran~e 
qua1111dado c!e v~lont.a.rioo; maa nm c•rto numero 
ttm semprc a ppartcido como caneta· cio ·mappa a::ioe%11 
ao me"' t.Jatono de~te auno •. 

O numero dt voluobrio~ q ae •e incc.r&v~.rOO LO f~~ 
cito desdê o u.l~1mc dt Fevereiro do a. .. no pa~a:Ldo a 
31. de J l<nciro deste uno . ..,be a 721- ~credito que · 
com. eita elevt.yiio t.lgu.m3- cc,i:i i.a w&i11 ne poderà 
obt~~, te:r:•ll2oi ta.lvu mil ou m.l1L1 S~nio a1111icoJ e 
to'!l~;>do-se por ha•e o namero de 16,000 praças, 
v~-•11$ . qnç o recrutameatu · para o ex.crc.ito, quer pelo" 
eyate rua &~tual . quer pelo novo, oão ttrã dê. en::om- 
m o:lar a. gnnde pule da população, por quanto o.cr--' 
dito. que e= d ·aa mil e t ··ntaa praças oo,-as em 
cada: .. a.cno-Ae poderão dar a.s beixts s em óie. . 

Di•••~nos o oobre. de?ntadv qne era convenient s · 
que o exercito t.amberu tive•se o •eu vi'Vt iro par.a obter 
eolJadG•· aptos para o aerviço.de iofaoteri•. e ~u• iuo 
se poderi;> alc:aucar a~<ptando ee n rua inatitoição 10-
mel_bQote ê quella' que a ru W.ba ºtem. e ~~do-ae 
b !>:\>•m mai"r de.en•.lviment<,> aoa depositoa de ·in
st.rucç:io. 

Quo.oto á primoir.a. parto já. a ao1embléa. geral atteo
<le11. quando det.r;l.ioon, n üo aó o~ ki de finção de 
!ot,Ç'\I qne ,,.; ..-igorat. de 1 de Julho .fataTO, como 
w eia.mo na lti. d<J reczuto.meoto, a creayão de compa..; 
u!liae em t.Gdas.as proviociaa, pi; ta qUt a Ui ae edaqaom .. 
01 U>OÇ?~ que . ~st:ejãt> o.easa.s <K D<ii'1o"Õe1 . ll)tcorea llba11-

donado1, orphãoa duvalid"'• • te ; de fórma qae deita 
mo.~c.ir.a o e.xeicito apx-ove1te em cada provju_eio.. oi 
jo\:CQIS qc.e EiO knbâo çutr-a prt>âe!~ ma.is Util, e 
n •.i<? como a morinb~. jal. kw, poder·u-ha obter um·· 
vi"•iro d" aoldldos, priDcipulDlecto pua a arma de·· 
U.{aote~ia.:. · 
Quan~ noa .depoaitca de. iDatro.cQio, eu creei õlm de 

1• cla .. e em S •. nta·C..tharma., e roocordo ·com· o nobN 
dej,utado, ern qu.e rea.lruente ena pcoto é o m&i1 ºº"" 
venie~t~. pcrquacto é u~a _e•p•a:e de· iotennedjo ootr• . 
o no<~e.e .o !ui, d e :na0<01ta· . qll.a. aa t ropu .·aJli p6clein· 
a.clillla.r ... J;e,e ir depoir. H:.rvir eo»o r•gi6ca 'ID&i• friae, · • • 
uiO jf.p.er _. se e~~ paa~em bnuca de ~b1er •e. -a:m · 
l>o~m d<> .All)azopaa,. Pari · ou · Pi• u.hy-·para o R i,.:. : 
Gr;nife .do. Sal (opo·ado1); além di .. o· aquelle lng•i.-· 
prime. pelo. ' e:x.cellencia ·e 18alnbridade do· clims· e pera·· · 
barate&& doe generos, ,. de mcdo. q,ae a etapa 6 a lli·mais 
van'ti.)oà!',. . . . . . . . . ; 

.!·próvincia àe Sa~ta.,C•t~arina, que . .eat.á, q!IASÍ.• 
eq1Ji'1i1tân~·. :d9 R10,,d_e, J~ei"! . e ào Rio .da;Prata" . 
tem nrn 'ex~)l.•;n_le .l!.º',tf• •. '\"-~,C'P.~• pp~•w}.~cilnu~n~ 
emtnrcar e deaeâíl!ar~r e;ni 9nalqaer ~•mu, 

O ,- ~ .. · Cui.cs· u.Lm:;~á '1'.El• qa.o niio tem idEa. 
de G abolir.' 

O S11. !IJ1~1$tllO. DA. Gunu.:-.A.. · minh idéa., pdo
cool?J!rip, _e dar maior deaenvohimeo!.o·a "" 4•po- ·· 
ait...49..illW:Ucçiil,. porque .olli devemo& tar.'6t111preuma;.' 
eert.&:.f,.rça .de prumptidãa pan aco.dlr a qaalqan u.-· 
ces•idade.. . · · 

0.Dl>Ãre, d•putJl~o ,J>fla.pro..U.cit. deSa.c.ta..:.C&thnin& 
tral;)ii u.m~ew. d.a wrpo d~ i.i:a.a.'i"'rta. • ' · · · 
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E', Sr. presidente, ums. veeeuidade reeonbecida 
por !<>doo qoe ""t<!m occopado de uauo' ptos ruil1Ul.J'e•, 
e que 1e t<:m co perfeitamente aen•ivd na. guerra do 
:p,.ragu•y. 

Qor.ado em 1872 o governo •• diripo aos geoer• ea 
41ne t.i.nhão coa:ima~d~do em cht fe, nlq~irit1d4"" quaea 
e~ii.~ a& ntceasidadea do n(.11&0 txercito, todo& apon· 
ti.r::i:o taaa. cvm ·· nfl.la' dal' !Jnmeiras 

_Tem-•• tratado d<> a .. nmpto, o lgnma cousa se um 
:!eito, no roeu :rtlator?O dote aDnõ encontrão-11e tra.ba. ... 
lhoe importtnt.ea du ~1mmiu.ão de mclboJamerito• e 
uma memoria do St. CCiTOot-l Lima e S1lv.8 60'·r~ e sta 
questão. Pat::i. 01 Estados-'Cnid<;os ii:tt>io-5e jà algum.as 
encommenà"'G de materi:.il ptlnl aervfr de modelo~ t) 

entre 116• me1mo .:iJguma cousu já &e fer.; m aa é mie
'Cu tnLtar- ee da. icreaçio, q~B.D:do u&o tej;. de um 
<0rpo, pelo llleD<a de uma w:npaohia de tr•uaponu. 
(Apoiado•) 

p.,,,. 10to e ••••ml>l~a geral cm sus •abe<loria n-
1olv1:rá. o que for nlbis C<•nveniente. 

O nobre deputado a quem rupondo occupou-se 
tamb•m de nm ae•umpt!l eia maior imporl•nc1a para 
o exercito :- é a r.forwa da l•gi•l>çic pen•l. 

Como V. Ex. •abe, ba muitos u1000 qae ee eetuda 
essa. ~ue•tiio. Ha um trtibeiho muito imuort.s.nte da 
commassio de e::z:ame da Jeg!1laçii.o do ~xeretto, cão ê6 
to_b~& o ccdigo penal ~ como eobre t) codigo do proct4SO 
auhtar.- porqtt• a ct.rna.ra com?Teheadc que hoje Ti.
gora &Ulda tntre nós a mesma legi1:il.. yão militar que 
foi ad•·pt.-.dn cm Portugal ba um 1ecalo; é nma couaa 
inteiramente obaoleta, jà Lio •e çokduu& cem os U06-
aoa eo1twne1, cnilisaçã;> e, direi llletmo, não eati 
muito em bumoniis com a nofaa con&thniç.tio politiclil. 
(Apo14do•) 

Ora en, no anno pauado, tendo em viata qne a a•
K;'Dl>)ée ge~al se occnpa&•e desta qnestio, mandei di•
mbmr aqu1 CO~O DO aenado O. 'Projecto do codigo 
pene.! e o do cod1go do procee ao Iriilitar, t1 abalb.os dessa 
comnJi3•ão. 
:Pa~~cia-me, port•nto, que a. ouembléa geral nes111. 

occae1so podia da!"-Pbes eaa approvayôo, examinando 
t111e1 ,PtOJtctoe, a6w de que pudetaem eer trad.o.zidoa 
cm !"· E ' uma m&teria que foi muito diacoLJd&, muito 
el1:1~d•da. Neaaa com~h~ão en"tràriío jQ.J'iscoa aa lto1 o 
miliar~• provectos. E •em d uvida um grande. p &HO, 
um graude m•l,horoweDto, porque os a.•tigos de guerra 
do Conde de L1ppe ji não 118 ba•coniaão com a nOGaa 
actnabdade, ••tão llle•mo f<.rmnladoa em um vago tal 
que o arbítrio e aó ~ prud•cte arbítrio e qne rodem 
lll&'VIHr a an& •e'l'end.de dem .. •iada. (Apoiado._) 

Sobre ": q~eot!o de f. rtificaçõe• o n obre d•puta~o 
pela. prov1nc1a de Sonta C•t.l:arina. 1•llou como uin 
liomem habilitado em semtlbaa~ auumpto. Reconhe
ceu que, c~m tffeito, as fortaltzao da barra. do Rio 
de Janeiro t~m recebido nm gr• ude de.envolvimento 
e que algam ~ ºº""" se tem feito em rel•ção á; lorti: 
licaç~1 da• ftont..iraa do Imporio ; ir.aa o nobre de
putado moatr~n desejo.r que a mesm& cousa u fu:eaee 
em n:laçâo ão outra&. 

_ T <-nho a diur ao nobre d1pu~o q11e i1to é fllue
~ dat for-ç!-• do ot~meoto, porqne ae o ~veruo 
tiveaa.e o• mt\os d.e . r•para.r ao mumo tempo t údas aa 
fortaleza.• do Impeno, nielbora ·l••, autorizar aa obrae 
~ceuanaa p~a que ellaa tive•1em a t:fll.cacia pre
""''" acm duvida deveria fazê -lo ; ma.• lliio p<\de ob
ter tudo ao mcomo tempo. 

O Sa. Cuu.01 ,,._ Lcz : - Referi-me """ p<>rto1 
que ~·tão proximo1 ao Rio da P rata. A e1qundr1> ar
g<?•ttna eot.á.-s":_angmentando, e é preciao que 01 por
tes do &ul e&teJM pteps.rados para a reaiat.eoci&. 

O Sa. Mlftiano ~· Guuu :-O honrado deputado 
levantuu_ ama dnv1da a respeito da lei do recruta
m<:nto, ato é, sobre 01 1erviços a qae S. Ex. cha
mo:> de n:eerva. 

Devo ob•e.rvar ao honrodo deputado qne 0 regn1"
l&me11to, a~aun ~~o a lei do recratame11to, est.abele· = o 1erv1ço militar ~arr. o tempo de guerra, oeniço 
a qtl8 S. Ex. M rdeno q,,..ndo d1nomioo12-o da -
?90U9&. 

Hu o holl!'&do d1p";tad.o aiaae-no1 que era precüia 
~gal1JDcnw ...., "°"'90• 

. O Sa. C.>uoa 1:a. Lm: - Perguntei se 11iio con
Ytna. 

O SR. Mun:1uo 1u. G'tEBu. :-Pois bem, &e não co'1-
-viria. E'1 chamo a attenção do honra.do ~eput.a.do ~:rc 
o artigo bnl do regulameDto, que ge exprjme ditst.e 
mod c..: 

• Art. a!. Serlí.o cocsideradoe pa rtes integni.ntea 
do presente rtgulam•Dt.o: 

e § !.• Os formnlo>ioa qne fõrem orgauiudo• p0>a 
o 1ervir;o dai juntai de parochla e. clr.. r P.VÍ8áo. 

• § 2.• O rtf,'(Ula'!'euto eapeci•I q1'• der -organiseção 
á ~laue d o• licenciados, d.epoia do aeniço obriga
tç:r10. l:) 

O e;ov.erco já. o~soisou OD f ci:mulario8 preci&os para. 
os 1.erv1çoa do.e JUnta& de a I1stamcot.o, reYlari.o, e 
BOrtelO. -

E•••• lormularios já forão_ clistribuidos, e tnto de, 
em tempo c;om[Jeteute, expedir " rega ~ameoto p>ra a 
clo.ne aoa . iceoc.1adoa d"p01s do 1e rv1Ç1· ()br1gatorio~ 
:Portanto, Já ••tio dadas 11e•te sentido as proTideocia& 
no mesmo regulamento. · 

Quanto à que•tão de srma11mito, estou inteiramcote 
de accordo cem as i~éaa expeud•daa p• lo hoorodo dt>
putado a quem me tenho referido, 'lc• falln nota m,,._ 
teria com a. maior proficieticia. 

O Sr.. C .. 1110• u Ltiz :- Não apviado. 

o s:-·. M"'l6T!'0 I> .. Gm:•u. :- As modiiicaçõ•• 'l"e 
mandt:1 n1trod1n.ir na arma a Comblain. ero virtude 

. d & l'~pn1euta.ç.ão da. commi11õsio de me:lborameot-0& 
em nada altera º. que. S. Ex. di$H . São cr.11Sas ~ 
quen ae, p ara "'ª''·r C<>mmo 1ida.de do soldado mas 
que n~o pr• judicão a. efficaeia da ara.a 11em a 'iu'tegri
da.1e de "11 eyetema. 

O Sa. C ARLOS o;.. Lvz :- Apoiado. 

O Sa. :M1111sTao DA Gm:nA :- Em tudo qu•nto 
S. Ex. diue rel•tivaDJeot.e à celeridade do tiro A b 
idéas hoje admittidas Dos p•izes mais adir.niadoa 
pn:•to l:.omecogem ao nobre d•p<1t ado, d~larendo qu~ 
n~e~e ponto e&tá de ~ccordo com a 1ci1ncia. moderna. 
militar. 

Sr preaid.nte. dada eet.a respoota ao nobr<1 de
patado pela provineia de Santa Catbarina, pau o a 
occupar- me «>m o qae di .. e o boorad" depoh~o pela. 
proviacia de Miau-Gera~s na se:11ie da ante· bo11tam. 

Coweça.tei wgradecendo a S. Ex. s 1 P"la•raa ben1-
TOiaa de qo• tu1t.Q para. commigo. e aioto 1ómente qua 
tendo externado um jaizo fa.voravel 6. miaha puaoa: 
com o q'De me faz ~z-acd"" obst-qwlo, comtudc am 
ontroe pootos, envol veudr.> o govuuo me fucne ,:sa-
1a.ra1 acre11 6 •em Q.u.'li-.ia iaju1t.11a ' 

Eu, qn• conheço o C•ruct.er 1,aoco • leal do nobro 
dt-pntado, -alio pouo attribair CHfll eea1u.,11 aenüo a. 
i11foraiJçõe1 menct •xr.cta1 q11e fo•tem Lr1zida1ao1eu 
coohec1meot0 ; po1qunto. •• applic&f 1a& attnçio a 
tudo '1Ut.nto •• pauou oobte o~ facV·I q11e 6teriio o 
objecto prfocipal d" ee11 cfü cano, h' de rt.COnhecer ~11e 
da parte do g<l\'etnO nlo bonve O mellOr f:ZCtHO. 

.Sr. preaideote, o oobre d•pu!.Ado pela prooinci~ de 
Mina.•· Gtra.es acea•ori o gov•rno d• ter trai.d.o se. 
popu.laçüt• dtt quatro provioci•a elo DOrte. como se. 
forio 11erVClS da gleba. eacr•~oa me11DJ01. 

S. Ex. pintou-nos um qoadro i.rrivel de vicleucias 
praticadas DAqr.el!as prooiucias ~loa agente• do go
v~rno, e por .•LI! approvadas. Qoiz colloear a popuia""'º da~ prav mCJus d•TAlogõ••. Peroamboco, Pa.rsby
D& e Rio-Grande do ~orte inteiramente f6ra da lei. 

Qu• ndo, Sr. pr .. idenr.e, co::aiderar fri•meote no que 
11e p_auou em liue do anuo nltimo n••••• quatro pro
nnc•~•. e o. modo por qne •e tratou de acabar com 
aqnellea movm>entoa atd.Jci010B. IJiogaem podná ~ 
qae bonve d.a psrte do govemo um prop01ito qualquer 
qce indicas.e. o pen~amecto de_ v~olea'\.lr aqt1ellaa po
pulaçõet • de prattcar aetoo lnJnatoe e contrarios ~ 
lei. 

De que 0 01 accuaiio ~ Q:i•ndo n:C:.deu-se o gover
no ' Poia o nobre depu~•do oã-0 oabe qae, _tenda appa
recidv na pro'l'incla. da Parabyoa. um moVJm•nto aedi
cioeo em larga eac.ia (apoi<la.o1), qae abra.11gia ::iuita.a 
paroohiaa 41 m'IUlicipios, não era licito ao gonmo 
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cruzar 'Olf 'b?'açoa e deixar que aqaelle movimel'.!t{) se 
foHe pJ"Opa~ando, porque então faJU..rin ""º priocip~t de 
aen.s devere&, que era fazer respeita.r a.e ínetitui~õea do 
pa.iz. e nã.o poerwittir q\le a. ordt=IQ pnbhca fQt1e aba-.. 
le.di:i~ Dew a lti .1rnpphntad.11. 't 

Mss de que meias lacçon mão o go'C'erno? As auto
ridades daquella prov1ncia- cowmno:icárã-0 que tinhã.o 
appar<:cido movírneotos sedicioso, em alguns pontos 
ao intti::rior e que as rê\'Oitosõs armadc.s e em grupoa 
comt:-e.ctos dir1gi ão-se ás prillõti, ás c3.a!l.B de com
me.rcio, aos 11rcbivos puhlícos. deeuu:ão os peeo& e 
m.edida11, d.a.vão vivas e morraa4 

O Ss.. D1oso DE -V .A.SC1JNc1::;i.Los : -- Dav:iio morras 4 
waçonarlu.. 

o s~. :Mmr~Tno DA. GUEA.TIA. : - N csto." çÜ-.çumstan
cias o gove.rco Dão te: n .a.is do que. enviar pa?'o. al!i 
alguma. forçu., ufun de aux11í:ir a qne lã ~sta.va., em. 
111stenta~H o dCL lei e da. ord~m. 

Dizem os n\lbre:s df'pnts.dos : fez-1e uma caçada hu-. 
mana ; forão trata.d.os como &e escravos fossem. os 
infelizes filho~ da Parahybe. ! 

Sr. pr••ideote, l facil vir allegar a posteriori todos 
estes factos. Et1 queria sómente que Ol'I cobree. depu
ta.à.os m~ ensina.s~&ru qual crs o xneio de charru~r á 
razão todos aque~!es horuene que acintaaaLIJente ferião 
a lei~ JJ@:nÃo en•pregando a !-""ÇR., a.fim de q1Je ellea 
Toltaaeem a.o cnmpr1m .. uto de s•u• deverei. (Apoiadv.s.) 

M&.8 como se ~w •1r"'J.jOQ essa for9a ~ Cow a mni~ 
moà.er1><;ão. ( Apo1a<io•) 

O Sa. D10Gon~ Vuco1<C&~LOS :- Niio apoiado. 

O Sll. MsN•$T~O DA GUJ<R"-":-Como niío apoiado~ O 
n<:br•- -i~pnt11do iga.Qra que nãl) houve denamam.ênto 
de. ,.aagoe '1 Como queria. S. Ex. qtze ae auffocasae 
uma ~edição 8llD.l empre~ de melo repressivo algum r 

En tenbo aqui, ~r. prnidente. er:it:-e ontros dccat
mento•, o relaloroo do conimandaDte dll.6 forçae da 
provincia. da Ptire.byba., o eoro~el Severiano da Fon-
1eca, militar brio•o, b · nrado e lnce paz de f•ltar i sua 
palavra. de &dd·do. (Apoiados.) Por •ste docum•nto 
v6- 911 qne. náo bonvG e. ml!".'.:l.l·r violenciq, empregada. 
coutm e. pop Llla.çiio 1.edic1011a. ; p~oeurau se. &penas 
ch~a.-1o. t.. Qrdelll e á ra%ií.o, maa pelo emp-rego de 
meios matfriaee, :ui menor prr1porçiill poseivel. 

O Tecrut>-m~nt-0 á que Q5 Dobna depnts.do.e. a.lln~tlil, 
com~ ped1a. d" tacaodalie, t1ão é nm acto qae mere9e. 
cen1ura, O que q a.uiêo o& nobres d,.put$!.doa que ae 
meue • homens •pe.nbados em !l.agrhnte, com a1 
arma 11 na. mib, couimettendo tode. a .-orte de viole~
aia•, pertarhand.o a tranq~llidad.t, qtiehnaudo oa ar
Clhivo• pnbh<X>a ~ de•::e1pe_1tondo_ a ;ei ~ Não se poden., 
fucr a e não o qa.45 ee pra.tlcoa, i•to é, tratar de ca .. 
ptnl'Qr' Oii cabeças de> movimento pars sertru. proceae~ 
ao1 por orime d• sedição, • m11ir.oa ontro1 qne moa
tràrii.o teod•.nc1a pua o miater daa armas. Cantenas 
ele indi•i:lnoa voltàriio tranquillamente para 1ens 
lare•• visto que não e,.ta.vãa muito ccrrnprnmettidce; 
ma• que fiti:e.r eotn oti?"os, m~i• comprome:tti~or, a quo 
uio aptn1 pQ.J"a. o 1'trv1ço daa ~rmaa ' Sa bavu1 ordez:n, 
1e ella eetavt.. em pé para se proc~d· r ao recrutameato 
na pTovincía. da Psre.b,yba, se eJla não tinha dado 
ainda. o ntttDero de recrutma marca.do nl6distri.b11i9iio 
annua, porque razio nã? :i~bão as aatcrid.adea o 
direito de recru~r e:stea tncbvid.uoa rr 

O Sa. D10&0 DB V uco~c•uos :-As habeas conce
clicl.ao por "V. E1'. protestão contra i•to. 

O S1. M1SISTR.O n.t GtTEJ.B!. :-Eu respondel"êi a 
V. Ex. oobre e•t• ponto, mas peço qae me a.ttenda com 
a. meamu pacioncia (é a expre1Bio) e calma com que 
ouvi o nobre depl<tado E' c'te. uma diecaesão em 
que convem tirar a limpo e. ve1dade do• factoB. Pªl'a 
que aio pa1-1t para a. hi1toria que &e. f@.f: na. protincia. 
da. Pa:ahyba um recrntamu1to r..roz. 

O S11. Dlooo n.: "V .l.&COKC!'LLo• :-Ferociesimo. (N<io 
a;poiaàoi.) 

O Sa. Mllllsrao D.l. Guz:a•.t_ ;-Qnem onvi8G~ o nob:Po 
depntadu trahr da oe.iição na p!V.-il:lci&. da Parahyb~, 
havia de aupp~r qne aaquolla. parta do imperio como 
gu:; n lançcn um véo 'ob:e a w, que ali! ~ tillha 

aerr:ema.tic~ o !!19.ngu.e hurr,an;;i ~ jorre>~, que se ticba 
oommet.tido to-la. a sorti! àe- trooe~i"s. A proüQo ~o 
poneoa. i c.drTiduC'I~, que e:ff'"cth-a~ente t.om:,Çri'W p&:rte. 
no tl'.JO'VHl.lenro e dirigir;.'.i-no, o recrntameuto àe outros 
que e&t1nriip D~ caso~ porqa.e Dilo aUe;ir;:!rã.~ circull}.-
1tancia. al guwa. para se t::xiwirew d0 ser'Çi~o da.a 
ar:oaa, e qu~ fi~U~ df".rã~ a rua.is :;-.Jta prc~a. de lrio
n.etdade por~ue t.rnbao d"1xad.o o ~n·,ço da bvüur1 
para erupnn "ª? s fSCr>peta., t .. foB e~tH factos pOdi!'m 
porveatur-t ser qt111hfi.c3.'1.1 ~ comn ente.ade o n·•bre 
deput.do ~ Se S. Ex. pu ie ·•• <liur qu• e. proviuéia. 
da P.anibyba ni'J tinhli obrigll~'áo de: dar um flÓ t't'C:?'Uta.. 
que e. nova lú do re~..r~it1ur.ento jft est~:va. ~m f::xecn.
çã.o~ e~t:l') eu diria que s~ tiob~ corumettido nm.a 
violaucia er.m C1 rec:nir.~mento; ill-BM se a proviocia 
d.e~ia. c<..io.tr~buir com certu. quuta de eo~dnrios para o 
~xe.rcit:>", .ge a. lei do ~ecrntaa. e.nto r:ão podia. estar em 
cxec1lça.o atuão depois de pre para.J.c o ririrr.e !ro contin
g~D te, coi:no e:lla p ro· Ti~ t:tii\1;1.tue. ond• e15tá a iUegali
dadé do neto' (Apufodo•-) 

Que.coo o governo t•m a felioidade de acabnr a &e
dição em qn•tro provioc:as do imperio. qussi •em effaoãe 
de saogue; (apa.,.te:i) q•lHndo o recTutan ento, aue "e fez .. 
aô ftii e.xtrcid.o ~· ; bre aquelles icdi"·idtio- quAe psreee
rão os mai~ spt<;e e que davão dtnu·nst.râçã.a dir.to. 
na. att.~tudie q1~e toroá.ri.io; qu~ .. ndo aa auti,ridad"-s na. 
pr<>vn1cí1:1. e o. goveYnO nit -t:ôrt-e têm. proe:nY:a.d(\ B9-car 
olguwa con.sw. que houve111s.a de irr-egula.r, na.e.nida <la 
col:llftu.3.o do mõmento~ a nobr.c deputadv não tarn o di
rcit • àe q-u-.lificbr de umn. ma"?Je:ir(i. tã0o ~.ura o procedi
mento que houve naqueUa. pal"t~ tl.o Lnlpe"t'io-

0 S11.. Drooo DE V "'"ºº~CllLLOS : - Só tr:i.t<>i do re
crutameCato. 

O S:a. ?d1Nl&rll.O º-' GUEH-< : - Se o nobre depatado 
pmle••• pro•ar qae o pr••ioiente da P•rabyha cenoa 
inteiraruectfl cs ouvidQ"' a.cs cla.mort;:s doe individQ.OB 
qne forão iujuitilmeote recrut"'d.os, eo. poderia achar 
nas su:a.8 plllavras 11.lgn1:!& juatlça: mas se eu 1ei, por 
docnmentcB dficis.~.1. que o hcorad.o pres;i 1ente da Pa .. 
rabyba atLendett desd.e logo ás recl>.maçõew de xnc.itoa 
aesties indi'l.'iduv&, mandando solttt-r c~rce. de cem.h 

O 511. D10Go D& V ucoNcnLos ; - Q~• caçada. 1 

O Sa. M:•11Tao u Gcuu : - . . . como qu•li!icar 
este fu.nccion~rio, cotD<> urua. espee:ie: de: tpa.mna que 
qniz rcd:c.zir ocs povos a eacra.v~cs s~u-e 't 

Se elle, o br urndO preaideo.tt, qu:.ze!it.e pr<iceder c3.~11t& 
ma.ceira, ~ã,,, tiabs. a ttendldo â reclamaçã.t) do cerca 
de cem idividuos, que mostró.r-iio que t.innã.o sido re
era.to.doe, meuo11o jttfl.tamentt:, pelnll. ei?cumstancia.• l'Jtle 
oe dét5'o na occ-oi.ã.o. 

o r .. aQOJl<IO J)E So'Cn.-E Y. Ex. 30ltottlllnitc1. 
(C.-=1io-1• outrc• apartes.) 
O S11. M1•1srao u Gonu: - Niio ee p6de di•cutír 

com aportes de todoe o• tadoa ó p1cci10 qne ;o ti:e 
uma dodn~&o <lo qn• se v~i dizea·lo 

Para proceder o ar IZ\llllento doa !lobr•e dep11tado1, 
era. preCl6G q_tle 111oetr•Heru que o P·••idente nlio 
tinha gi 10 fof!11eaciado pelos pr1oci,.io1 de justiça, & 
se aas.im fo1u, e.Ue nâ-o teria atten iido na. prop:-i• 
provincia i• reclamiitçÕes que lhe f,>rão àiri.giàa~+ Se 
elle ae deixa.ase do mio.ar pii!la. plli,.: ;(), teria i nde!e
rido esse.a rcc.1nmP.ÇÕes. ma.~ loc.g& di&to, o presidente 
ettend•U in contiM,.I• a tcd~a a·iaellsa qQe 111biriio i 
sua pre8ença, instrc.ida s. de d.ocum~utofl qn~ prove.Tão 
a. isecção teglll dos r~clamaute~ f:: o pre.11dellte llio 
podi~ ir al<m. (Apoiada• e ttâ:o a;po1a<W1.) 

Se etle wandaese soltar em maasa a todo& os rec:r.i
tado•. tinb.e. co;nmetti<io ttma grande falta. 

(Cru=â:o--•e "'"ªº' aparte._) 
o Sa.. c .... o. Cu•VALllO ; - o orador está can~ 

cado •ntre tre• fogoa, nã, pód.~ attender & toà.os. 

O Sa.. D1oço »E "V .-sco1<Cll.LL09 : - .A. maiori~ ~ q~ 
provoca. os apartei. 

(Ha. outro: ttpa.rtu-) 
O S11o. Mmt•no PJ. GCE"-•~ : - Teoho ~ corrHpo""" 

dencia. J?llbhca e rueroadR havida. "'~'° o \JJ•:•id.•Dte 
da pwnncia a o mini&tro da. guen~ ; po•.. m......, 
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facilitar a leitura della aos nobres deputados. Por 
shi se verá que não havia da parte doa diveraos tun
cionuios e menGs da parte do honrado presideate da 
proviucia da Parahyba, o desejo de querer violentar 
as populações. O que não era possível, sob pena de 
tre;hir o seu site dever, é que o presidente cruzasse 
oa braços <>nte a temerosa sedição que alli sa desen
volveu e dissesse : fação o que quizerem (apoiaàoa); 
não sra r.inda pussivel que elle deixasse de fazer re
erguer a lei no centro daqnella provincia, tão abatida 
a púnto de entenderem os criminosos qus eriio senho
res de parte do terei to rio. 

E u me estcu referindo a homens ptrseguidos pela 
justiça ha muito icwpo, a autores de crimes os mais 
nef,.ndos. 

O Sn . TARQUINIO DE SouzA : - Então está censu
rando u autoudades. 

o Sn MINISTRO DA G UERRA :-Não ; as autoridades 
da Paro.hyba assim como"ª dos províncias limitrophes 
ha m11 ito tempo que liüiin contra eosa onda que não 
teri • ido ros•ivel ex.tinguir de todo; .was ·em Novem
bro d~ anno pess .. do, t.endn aparecido naqueHa pro
vir cia Mte nncleo de sedição, a camarB compreheade 
to~os estes ele me o tos espor•os .se coogregilrão, fizerão 
cau•a commnm e levontárão o Ml!o para fa .. er calar 
os t>omens honestos, os h 0 mens de ordem. Nessa oa
C8Piã0 é que a autori <ade publica interveio, nessa oc
ca.sião é que o presidente da Parabyba empregou a 
act.ividade que devia desenvolver e que o governo 
tomou como ponto de honra •ecundnr. 

P'u estnu nP.sta discus•ão, Sr. pre•ident~ , argumen
tar. do como um homem que dá por provahs certas 
premiss .. s, porque , se os nobre• deputadc.s não as 
ad 'l•ittem, a discuss·io quasi que é inutil, essa• pri
mici ... s siio que nãn deve haver no paiz governo al
guTD q11e cruz9 os hraços diBnte de movimentos sedi
cio we, revolucinn.rioe ; neste ponto eu procedo como 
um celebre estHdista britanico que não conversava 
com cid"dão ing!ez que níi.o ··ceitasse oomo facto in
controverso qae C··nstantinopl"' devesse pertencer aos 
ture.ne, e não silmittia contestação nisso, P'·rque esse 
erP O interesse da fof,(! 1tterra, 

l'rov.das, pois , e acimittidas essas premissas,de que 
não rl eve haver gnverno a lgnm qiie cruze os braços 
diante de· ses movin1entos sediciosos, perguot" eu: o 
que fe1. o gooerao ? Qtt>l foi o vex ame, a violeDciu, !i!.S 

mortes p •tice.nas? 
}<'. is-aqui ; o .recrut11mento foi exercido como um 

meio nã•) só de satisfner o man~atn da J, j, de "purar 
s eiH • do• r~ra o exercito, mas t r. mbem como um re
CU1"0 mnmentaneo para ·fazer cess~r aqn.ellas acenas 
de tuuulr.o. 

O presidente da Parahyba at.tenàeu, como '°já di•••, e posse prnvar a muitos que requerêrão rom 
dor.n 'il~ntoe. m s. rcou prazo a gr f!; nde t1umero , e9 pR.s
sa<h e lle, o que devia -faMr aquella autorida.J.e? Re
mettê- los paN .. cllrt~, como fez , segundo as instruc
ções que P.st.ão exp•didas · ha muito tempn. 

·ÜrR, P.Sfles r.,crnta&, ·enviHcina pari\ A. ·Côrte, ou não 
allegá ' ão ou não provárão na provincia couea alguma; 
chegando aqui, os seu~ parentes, os seus·amigos poli
ticos ou particulares tratárão de m11.ndar buscar docu
mentos que prova.v ão a isenção de alguns delJes. 

O Sn. TARQUINIO DE SouZA : - E os que não tinhão 
parentes neru aruigos lá ticárão. 

.Q Sa . M1N111·1·no u& GUERRA.: - .Q nobre deputado, 
que .é juriscomu:to, sab6 muito bem que neote e so a 
auto ridade náo <leve •er procurador da p~rte; e se o 
intoresshdo não reclawava não hayia de ser o governo, 
o presidente d11. província ou o chefe de policia que 
lhe havia de diz., : purece me que o senhor tem isen
ção. Cada um requeira o seu direito, este é o princi
pio universalm .. nt~ 3 ~eito . 

Digo eu vierão para a côrte esses recrutas, os seus 
amigvs.politicos ou .pBrticulares da provincia ·remettê
irão-lhes depois documentos, e a esses é que eu tenho 
attenctido ; os nob1es deputados não me podem fazer 
censura por isso. 

(Cruzão-se apartes entre 01 Srs. Diogo de Vo1concel
lo1 e Campos Carvalho.) 

D'entre recrutas que no provincia da Parahyba nãCJ 
puderão exhibir documentos ,provando a sua isenção, 
e que forão remettidos para a côrte, na fórma .da lei, 
tive de dar baix" a alguns. 

Eu estimo qu& o illustre deputado pelá província de 
Minas-Geraes tivesse tocado nesta questão, porque 
proporoionou-me occasião oe r.eferir ao parlamento o 
que se tem feito em relação a esses recrutas. 

Cowo disse a V. Ex., esses bom~ns forão auxilia
dos pelas pessoas que na província se interessa vão 
por elles. Remettidos para a côrte os seus documen
tos, naturalmente procurárão os cLefes, pessoas note.
veis ao partido adverso ou da sit1rnção, para por ellea 
requererem. Penauá V. Ex., Sr. presidente, que ·se 
trata de um numero excesaivo de recrut.;a que teohão 
obt.ido a intervenção de pessoas illustres do partido 
liberal, a quem naturalmente se dirigirão os hbemes 
da Parabyba para alcançar a i sen~ão ou so:tnra desses 
meomoa recrntos 'r Não ha tal ; tem se feito disso um 
grande barulho, mas realmente o numero de indivi
duos pelos quaes se têm requerido não attina;e a uma 
cifra consideravel. Eu tenho aqui os documentos sobre 
es•ee indivíduos, cuja soltura l!e requereu, e v.;u da
clarar ã camara o ouruero daqueiles que a c-btiverão. 

.O Sr. conselb•iro Oct .. viano, requereo a b• ixa de dez 
recrutas vj.ndos da provincia de Parahyba; isso pns
sou-se no~ez de .Fevereiro do corrente anno. Os reque
rimentos erão todos in•truidos com documentos. Eu 
tenho ne•ta materia sido de um escrupulo completo ; 
tenho indeferido requerimentos desta ordem mesmo 
coui certidão de casamento quando ella níío está devi
damente reconheci 1a. 

Nestes ·termos, dos dez recrutas cujos requ<1 riooentoa 
foriio &presentafos pelo Sr. c0nsolheiro o .:taviano 
como seu .procurador, por est•r natu ·alm<nte em rela
ção com o p9.rttdo liberal da provin ::ia da Parahyba, 
reconheceu-se que sete, em vista da documentes irre
fragr<veis, .e por trabalho f<ito cr.nscieacioso e minu
ciosamente na secretaria da .gu~ rra, estavíío no caso 
da lei; nã<> ,podião servir nas fil ein s ; mas, com 
relaç;to a tres, seus documentos erão de menor força 
e eotão indeferi-os. 

Já vêm 0s nobl'es deputados que não procurava 
neste caso ser agradavel ao ·illu•tre chefe liberal, por
que eu, podei;icto dar a liberdade a tod;,s os dez, só 
mandei soltar a quell~s set.e •ine mostrárão por docu
mentos inconcu•sos, documento• juri<>icos que níío 
podiifo ser conserv"d9s por mais tempo aem despacho, 
visto qne tinbão isençã-0 l•gal. 

Depois do Sr. conselhe1ro Octaviano, o Sr. conse'
lheiro Affonso Celso, em Março t ambem d , corrente 
anno, apresentou ,requeriruentos, devidamente instrui
dos, de oito recrutas, mas d'entn; elles eu apenas 
mandei dar · baixa a tres e indeferi cinco. 
. Portanto, já vê a camara que n•ei, até de grant:l.e 

ngor. 
O mesmo Sr. con~elheiro Aff»nso ·· Célso apresentou 

ultimamente treze outros requerimentos por eJJe feitos, 
assignados ·e acompanhados de docuruentos legaea, 
certidões de casam~nto, a estaios de muitas p·essoas 
importantes e até cj.as autoridades ; mas sobre estes 
treze mandei soltar 'luatro e in ,leferi a nove. · .. 

Veja acamara que tenho até usado de summo rigor. 
Não we refiro ' tanto ao nobre deputado por Minas, 

que não me fez essa injustiça; mas r•proveitando ·a. 
occasiãorespondo a UJD iltustreeenaior liber.al q·ne .dísse 
que soltarão-se até aqu•lles qtte ·niio tinhão isenção al
guma. Vê acamara que eu não tenho feito favor al
gum, mandando soltar, apenas , ·aquelles que pela lei 
são favorecidos por suas isenções. Se a opposição libe
ral tem achado o m~u pncedimrnto digao de louvor 
é porque tem US• do .para commiir,o ne juatiça., e não 
porque lhe tenha feito favores mandando soltar a todos 
aquelles por quem ella ee ha mteressodo. (Apoiados:) 

Ora somroando-se p numero deues que t •nho man
dado pôr em liberdade em vista de documentos .irl'&
fraga veis vê-se que s(Lo quatorze recrntas soltos em vir
tude de requerimentos .assignados por chefes liberaes, 
deixando de ter i gu?-1 procedimento para com outros 
tambem .protegidos por esses chefes, mais que não 
a.presenta vão documentos em termos de dtfeiimento. 
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O Si\. TA11Qum10 DE SouZA. :-A quantos V. Ex. 
lXlandou soltar do Rio-Grande do N arte '/ 

O SR. M1NISTBO DA Gu1mu :-Não me lembra de 
momento. 

(Ha diverso1 apartei.) 
O nobre deputado, com a pergunta que me fez, 

parece querer dizer que não vierii,o recruta.a do Rio
Grande do Norte. Eu devo observar que ha urna dif
ferença notavel tmtre o que se passou na Paraliyba e 
o que se pauou no Rio-Grande do Norte. Nesta pr~ 
vincia as cousas derã.o-se de outra maueira, houve 
apenas um começo de sedição, nio houve um negocio 
:tão perigoso para a ordem publica, corno na Parahyba. 
(Apoiado1 .) 

Depois o Rio-Grande do Norte tem urna população 
menor do que a Pv. rahyba ; não pedia por t anto suf
frer um recrutamento tão grande como esta. 

Ora, Sr. presi<.lente, em ·vista disto, a que ficão re
duZid&s as accusações dü·s nob1es deputadas ~ Na Pa
rahyba soltárão se a tod0s que lá requerêriio com ào
cumentos vahusos,. aqui tem-1e attend1do áquelles 
que igualrneQ.te "preseutárão, por si ou àeus procura
dores, documentos importa1.tes perante a lei ; não se 
um soltado se não aos que estão nestas condições. 

Além destes 14 que eu declarei á camara, ha. um 
ou outro que requereu isola.damente por si com seus 
docurnent.ua legaes, e eu não podia deixar de os at
tender. Mas es tá provado que, em primeiro lugar, 
não havia intrnto de faaGr vex,me, recrutar em massa 
esses individuas ; e em segundo lugar, que não pode
ria haver systerua. de querer agradar ao lado liberal, 
porquanto se vê que não deferi nem á ~etade ~as 
pretençõós apresentadas pelos seus corre!Jg1onanos. 
(Apoiados.) 

O S11. FL<·llENCio DE ABnEu : - Pelo contr~rio, se 
V. Ex. merece censura é por não ter mandad') dar 
baixa a tofo• que a devião ter. 

O Sa. MlNI•Tao DA GuERIIA : - Perdão ; a todos 
quantos 9presentárão di: cumrntos legaes eu os dderi. 
Digo a V. Ex. •Índ"• que se tem dado baixa a al
guns por circumstancias especiaes, idade av.mçada,;etc. 

O nobre deputado pel"' ptovincia de Minas que se 
apresent• u tão dedicado ás provincias do norte, é 
certamente àigno de louvor, até certo pc·nto, por ezsa. 
solicitude que mostra por aqnellas provincias; mas, 
fique o nubre deputa.lo certo, que não estão ellas ge
mtlldo sob esee latego como S. Ex. quiz pintar, por
que, se t al acLntecesse, ha aqui muitos dignos filhos 
daquellas heroicas províncias para levantarem sua 
eloqueute voz contra a seção do gove•no, contra esse 
procedin.ento tyrannico. (Muitos apoiados.) 

Elles se ergueriãu para v.ccusar qualquer g ·.verno 
que ousasse tratar por semelhonte mo:lo aque!Ias pro
vincias, cujos filhos sempre 8e têm dedicado á causa 
publica (opoiado~). que concorrem com o seu sangue 
generoso, quaudo é preciso, em def~sa da dignidade 
nacional (muitos apoiados), que dão solda.dos sem re
luctancia. (Muito bem.) 

Por isoo, por rnelh0ores que stjão as intenções do 
nobre deputado por Milll<B, n1io cabe agora a sua in
tervenção ; a defeo.a mais direc.ta e legitima é a dos 
digno• repr.,sent•rntes que a ellss pertencem, e ellea 
não dizem que alli houve aquella acena hornvel que 
nos descreveu o nobre deputado (apoiados), que se re
du1io á condição de escravos todas aquellas povoa
ções briosa• . . (Muitos apoiados.) 

O Sn. CABNE1no DA CuNHA : - São declamações da 
opposição, que já não têm valor. 

O Sn. M1N1BTRO DA GuERR.l : - Tambem o nobre 
deputado por Minas avançou que o recrutamento tinha 
sido tanto mai~ illegal quanto, tratando-se de um 
facto criminoso, era dever proce•sar esses individuos 
e não recruta-los . Eu já disse a S. Ex. que se maadou 
processar aos cabeças, e deste modo a lei foi vingada. 
Os tribunaes farão o que quizerem, o governo nada 
tem com isto. O seu dever na oecasião era prender 
.aos cabe9as que estavão com as armas na mão e en
trega-loa :<os tribunaes ; isto fez o governo, os juize1 
4lUwprirt.õ tambem o seu dever. (Apo1ado1.J 

Mas, Sr. presidente, deixando por um momento a 
questão da sedição do uorte, que parece ser já S(diça, 
vou dar ao nobre deputado por Minas, cujo caract~r 
franco mais uma vez reconh~90, e cuja rectidãQ de 
principios proclamo, algumas explicações sobre outro1 
pontos. 

Como disse no começo do meu discurso, &credito 
que o nobre depuhdo é levado ás vezes por inforUJa
ções menos exactas, e eatiío t-.m de ceder sem duvida 
á verdade, quando ella chegar ao seu conhecimento. 

O SR. D10GO DE VAsOONCELLOS :-E' uma victoria 
que V. Ex. alcançará. e que o ha de hourar muito. 

O SR. M1NISTRO D.l GuEnRA :-Mas o nobre def>~l
tado urna vez que se trata da questão de forças de 
terra, perguntou-me •e estava mminente uma guerra, 
e tratvu bmbem da mÍ••ão T~jedor. 

Eu, sobre este ponto, isto é, sobre a nâssão coa,
fiada ao Sr. Dr. Carlos Teje3.w, n:<o possr; dizer ao 
nobre deputado senão que é uma questão aillda pen
dente entre o Brazil e a Republica Argentina, e poE 
conseguinte não se pó,.ie ut.belecer uma discussão 
sobre as•urnpto dest11. ordem: 2cred1tc que não ha ca
sus beU•, porque mesmo não vejo razão para isso .; 
quando dous povos se gladião, é por interesses rnate
riaes ou por a•guma idéa de 01dern elevula, mas no 
nosso caso, falleco motivo, porque nenhuma destas 
duas co0divõ•s se dá. 

l ortanto, creio que os horrores da guerra ainla 
ficaráõ por muito tempo sem razão de str, e faço vvtos 
para que ássim aconte9a. 

VozEs :-Oxalá. 

O SR . MINISTRO 01. GUERRA :-Sr. presidente, o nobre 
deputado occupcu-r·e tanibf.m coro que• tões ·111e se· 
prendem a varias rdormas iniciadas no terr:po cte~te 
mini.teria e realizadas pelo voto legisla tivo. 

Trat.nfo da questão d., elemento servil, a cuja re
forma parece que o nobre deputado moetrcu se ccm
pletamente adheeo .. . 

o. Sa. DIOGO DE VASCONCELLOS :- .A,poiado. 

O SR. MrnÍs1'Ra DA GUERnA :- .. c•n•nrou a exe111l
ção que VP- i tendo es•a lei glnrios•. Eu compartilho 
com o nobre rl.eput•.<io o j•tizo q'1e fez d•ssn r.form11, 
comtudo não o posso acompanhar no terreno das cen
suras quanto á sua execu9ào. 

Todo• sabem que a observancia. da lr.i de '28 de Se
tembro tem sido a m:..i ~ pacifka e humana que e pas
sivei; tem apresentado ta•S resultados que ex cedem a 
exp•ct~tiva. (Apoiados) 

D••se o nobre dei:-u tado qu8 centenas de criauç~s 
forão ahandonadas e bavião morrido. Nós temus um 
jornalismo' muito activo,_que dá noticia de tudo q~anto 
se pass• , e nií.o ouvimos que houve~se •Ssa hec.i
tombe de crianças; em toda a parte, repito, tem-ae 
excedido. a upectativa geru.l : as crianças que nascê
rão de ventre escravo e são livres, toda• se utão. 
criando sew que haja esses vexames e atropello a.ue 
muitos p<n•avão. (Muitos apoiados.) Hilo de haver 
alguns fautos 1soludos, todos os nobres deputadu1 co
nhecem a sociedade humana, mesmo 00s maiores 
centros de pnpulação européa ha ~rendes crimes pra• 
ticad(!s em rel"9iio" ás criança•, os iafan 1.iciJios são fre
quentes em Londres e em P11riz, nã1. é pos de admi
rar qne haja um c.u outro fact.,, mas que elles temem 
prop1 .rçõe• de hecatombe, é o que esta camara níio 
póde ac•itar. (Muito.ç a<poiados .) Portanto, est.a censura 
creace de fundurnento, desde que se pó l e realizar 
aquella reforma, que fo~ combatida por muitos, é ver•. 
d 1<de, mas que tem sido pe!feita.mente exeoutadu. 
(ÀpGiados.) 

A nossa sociedade vai-se reconstituindo, recom
pondo, e não é licito a um repnsentante da na9ão, 
pessoa illustrada como o nobre deputado, lanç•r o 
estygrna de que a execução da lei tem sido pessirna, 
e que as crianç&.s, longe de nascerem para a liberdade, 
nascem para morrer. 

O Sn. D JOGO DE V uco•cELLOS :-Bastava morrer uma 
para ae tom.rem providencias. 

O Sa. MmsT110 DA GcERll.l :-Quanto á outra ques-
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tão que se refere a este assumpto, relativa á eman
cipação, o por meide um fundo determinado na lei, os 
nobres deputad"s sab•m que é uma operação por sua 
natureza l•nta; é necessario colligir dados estatísticos 
de todas as províncias, ver quaeo são os escravos que 
estão no caso de merecer esse favor, fazer destes uma 
apuração geral, e depois um surteio ; ora, é uma ope
ração vagarosa por sua natureza, o recenseamento 
esté. se fazendo e apurando ha cerca de tree annos, 
ainda não foi ultimado, porque é muito difficil. Por
tanto, esta qneotão, depen~ente do fundo de emanci
pação, prende •e á est~tistic•, e o 11:overno não pó de 
fazer que &ode oepressa, porque por sua natureza não 
póde andar 1enão a passo lento. Mas o fun \o acha-se 
robustecido, e brevemen'e será applicado conforme a 
lei, pois sei que o ministerio da agric·altura tem-se 
occupado com o assnmpto. 

O nobre deput.ado tambem fallou sobre a reforma 
judiciaria, e trouxe-nos um exemplo para mostrar 
que ella tem prvduzido pessirnos effe1tos. O facto foi 
acontecido no Pará : um habeas-corpus c0ncedido a 
um padre. 

Confesso ao nobre deputado que não estou ao cor
rente desta questão, p· rque depois que faltou, ainda 
aão pude conferen~ia.r com o m~u colleg" da justiça 
para dar-me os esclarecimentos precisos, P'·r isso não 
posso neste momento dar reeposta completa sobre o 
assumpto. 

Entretanto, sempre direi que tínhamos na nos1a 
legi>laçiio o habeas-corpus com algumas restricções ; 
a reforma judiciaria toro<•U-o mais lato, cc·n~ede11-o 
até aos recrutad"s ; S. Ex vê que esta disposição 
f c•i toda em bene6mo do cidadão, p•ra garantir-lhe a 
liber<!ade Mos o habeas-corpus , como qualquer outra 
disposição judiciaria, deturpa .. se, se o poder judi
cfo.rio não se compenetrar da sua alta missão ; nem 
o gonrno nem as cnmara.s que votárão urna reforma 
desta ordem, podem ser responsaveis por uma. má 
intelligencia. que •e dê a um recurso como o de 
llabeas-corpus; votárão essa reforma, julgando gue se 
dava um passo para garantir a liberdade do cide.dão, 
que era muitas vezes vexado; mas se essa arma é 
maneia.da por al>(um magi•trado, não para m•nter a 
lei, mas para servir a. certos caprichos, devemos de
plorar esse facto e fazer votos p•.ra que se não repita, 
aem podermos increp~r a governo al~um. (Apo1aâos.) 
Se este entre nó" pude.se ter essa influencia sobre a 
magistratura, de modo a ser respoosavel pele. con
cessão ou denegação de um habeu.s-crwpus, teríamos 
então descido ao ni vel daquelle• paizes, da China e 
do Japão, que o nobre deputndo citou-nos corno es
tando melhores or:ranis~dos que o Brazil ; nesses paizes 
é que é licito ao Taicoum e ao MiK.ado dizer ao juiz 
que proceda desta maneira, ou dê decisão de outro 
modo. 

Com a nossa. divisão de poderes, o executivo não 
se póde ingerir em qu•stão nenhuma que pertenye. ao 
poder juJiciario, e se isto se désse o nc·bre deputado 
com toda razão devia fazer aqui a mais acre cen
sura. 

O honrado membro thmbem me perguntou se en
tendo que os governadores dos bispa·ios são empre
ga.dos publicos, e essa pergunta fez a proposito de 
processos a que forão subrnctt.i1os. 

Purece-me, Se. pre.,i1ente,que o que determine. nesse 
caso a qualHade r1ue o mdiv1duo póde assumir é a 
natureza das suas fuaeções; des ie que quak1uer indi
viduo no Brazil exercer faacyões publicas, não pó:ie 
deixar de ser considerado pelo menos um funcciona
río publico. (Apoiados .} 
::EOr", neste caso, como é quelos nobres deputados 
qnerião que o fôro para o funccionario publico sobre 
acto praticado nesse caracter fosse o comrnum ~ 
(Apoiados e apartes.) 

Disse o nobre deputado : o jury era o tribunal com
petente. Digo eu : não, o acto praticado foi na qua
lidade d• funr.cionario publico, o que incrimmava era 
essa qualidade, portanto o iury, tribunal commum, 
não podi!!. ser o ~ompetente. Eu não digo, porém, que 
aejão empregados publicos. 

Mas o nobre deputa<lo não ficou nisso; fallou tam-

bem da reforma da guarda nacional, e nos disse que,. 
apezar de estar atJohdo este serviço em tempo de paz, 
ainda. havia guarda nacional em differeotes pontos. 

Peço licença. ao nobre deputado para contestar-lhe 
essa proposição. 

Dep,,is de passado o anuo que foi marcado como 
prazo, anno que venceu-se em Setembro ultimo, por
que a lei da guarda n!lcional foi votada e publicada 
em Setembro de 1873, não destacou no Jmperio maia 
guarda nacional senão nai! província& fronteiras e nas 
quatro em que houve sedição, por<1ue isto eotfl. exce
ptuado na lei 

Não me consta que em Ouro-Preto h•ja guarda 
nacional em •erviço presentoruente. Não na colonia 
militar de Uruoú, m~s n'uma v1sinhe. q11e é civil 
(creio qne denomina se Phiiadelpbil!), havia alguma 
guarde. nacional em destacamento, mas essa mesma 
ha muito tempo que se mandou dissolver . 

Tem havido com efüito recl•mbções de força da 
parte "e presiden·es, porque o• corpos de policiK não 
se têm p<•dido con pletar, e a tr<•pa de linha •ião deve 
ser distrab1da do serviço de g"D•rnição, por'lue em 
destacamento per•1e a sua disciplina e a homo~enei
dade, no entretaoto tenho m, nti<\o o principio de não 
t 0lerar nenhuma guarda nacional destac"d"' por conta 
do mioisterio d" guerra, e do mesmo modo por conta 
do da justiço, seuuo no caso de sedição, um dos pre
vistos na lei. 

Estimei, Sr. presidente, que o nobre deputado se ti
ves•e mostrado amigo do •y•tema de conscripção. 

E' sern duvida. nenhuma uru grande posso par·a a 
igu•ldade do tributo que deve pesar s"bre todos o• ci
dadãos brazileiros; e um .. vez que ••teia em ex•cuçiio 
a lei, cujo coii·eço de pratica vai ter lugar no 1° de 
AgostG deste anno, por meio ele ali•t>Jmento da• juntas 
de parorhias, quuodo isto se re"liz• r não mais ouvi
remos fall, r u est'< questão de recrutamento arbitre.rio; 
finaremos livres disto. 

O Sa. D1uGo DE V.ucoNCELLos:-Graças a Deos. 

O Sa. IlirN ,STRO DA Gm:na .. :-,Tá é urn grande passo. 

O Sn. D10Go DE VucoNCELLoe:-Felizmente. 

O Sn. M1Nis·rao º" GuERRA:-Mas pareceu-me que o 
nobre depnt<><l.o que teceu ao principio da lei os d~vi
dos encomip• "o•trnva-se, comtudo, um pouco re
ceioso da sua ex~cuçã·. t. 

Sr. presidente, tambem acredito q11e na execução da 
lei do l!Crutamentc., lei tiio importante, hão de dar
se factos que a.ereção a •éria attenção d<· governo e 
do poder lo.gislativn para modi6ca-la como as circum
stanclas acouselh 1,.rem. 

E' certo que uma lei desta ordem, que entende 
com os direito• m•is sQgr,,dos do individuo, uma lei 
erri virtude da qu'l o cidadão pó te ser tirado da casa 
em que foi cre• dv p~rn ir strvir nas fileiras do e"<er
cito, é uma lei da m•ior tra.nscendeneia, e muitos 
hão de cogitar o~ meios de inquina-la de fraude na 
prsti~a . 

M• s para isto é que so governo cumpre estar at
tento, e os poderes do Est•do d vem ir provendo de 
remed10, a propprçií.o que estes factos se tornarem 
not .. rios. De antemão niio P'Jdemos prejulgar esta 
questão, PÓ a pr;;tic" poderá mostrar q uaes são as 
fraudes que hão de viciar o syskma do recrutamento. 

O nobre deputado achaudu nisto um ponto de cen
sura ao go•erno, não sei em ·~ue se fundou ; reconheço 
que ha de haver muito euib~raço a principio, · mas 
tanto qu•nto me pertence, teüho procur .. do desviar 
todos esses meips de chicana, estabelec•ndo até os 
forwul.rios p•l• ~ quae• "" juotas de alis tamento, de 
revi.silo e de sorteio, devem guiRr-•e; e&tabelecendo 
no regnlamento (ll"ram••nte todos os recurse.a com os 
prazos muito bem defintdos, etc. 

O honwdo membr", curnpuls•ndo o weu relatorío, 
achou que tinha havifo tambem da parte do ministe
rio da guerra um certo abuso em abrir creditos extra
ordin,, ri,,s, bem que S. Ex. reconhecesse que esses 
credito• erií.o em qu• ntia rel< ti varnente pequena. 

Peço a.n nobre deputado qu• coo•idere que os cre
dito• extraordinarios de que trata o meu relatorio 
filião-se a uma questão de que o parlamento já tem 
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pleno 'conhecimento, e que agitou-se na a~sencia 
dei'l'e·; e ha outros pontos de que tambeui o parla
mentó tem toda a aciencia e coneciencia, e estão 
com o aeu voto sancoionados. 

Trata-se em primeiro lugàr da substituição do ar
mamento antigo por moderno, ceusa que foi preciso 
fa2er-se no correr do anno de 1872 quando as cama
ru não funceionavão, diante de uma ·certa emergen
ci~ que se deu. Para complemento deBBaB encommen
das foi preciso abrir um credito ·pequeiio como o nobre 
deputado reconheceu e nelle está 'iiícluida tambem a 
despeza que accresce com a permanencia de uma força 
na republica do· Paraguay. Não era licito vir de ante
mão pedir ás camaras um accrescimo de despeza para 
for.ças estacionarias, quando nós tinham.os desejos de 
retira-las com t oda brevidade. 

E' uma questão verdadeiramente extráordinaria cem 
que não se podia contar no orçamento erdinario ; e 
por isso não podia fazer parte delle. :Me.e o negocio tem 
viodo ao parlamento muitas vezes, e tem merecido o 
seu assentimento porque não se podia paasar de outra 
m~µeira. , Assim vê V. Ex. que esses creditoa estão 
perfeitamente justificados. , 

Agora, como o nobre deptt,ado me perguntou tam
bem como se faziio as encommendas de armamento, 
eu Híe digo : · 

Os armamentos que temos niio farão engendrados 
acl. _ libitum, fizerão objecto de estudos, principalmente 
da commissão de melhoramentos do material do exer
cito. Tendo-se adaptado os typos para infantaria, ca-
va!laria, artilharia e precisando-se de alguns outros 
materiaes, enviámos á Europa officia.es do exercito 
completamente habilitados. Preferimos não commetter 
o encargo a negociantes, .por varias razões, e mesmo 
porque não quizemo1 pagar commissão. 

O Sa. D1oso DE Vuco11CELLOS: - Então não se pa
gou procentagein ~ 

O Sa. MINrsTao DA. &UEaJU. : - Não se pagou ; são 
offioiaes do exercito muito honrados, sendo o pri
meiro que foi ~ Europa o nobre deputado por Santa 
Catharina, que niío teve procetagem alguma. 

O Sa. CrnLos DE Luz :-Nem aceitaria se m'a qui
zeasem dar. 

O Sa. D10&0 DE V ASco11c11LLOS : - Deu uma lição 
aos fidalgos deste llliperio. 

O Sa. M111rsTRO DA GUEal\A. : - Além do nobre de
putado por Santa Catharina, esteve na Europa. o 
Sr. cor-onei Ti~urcfo, · c ~.ráeter muito probo 'e uma dás 
glorias do noMo ' exercito (izpoiado1), o Sr. · capitão 
Dnarte, pessoa muito honesta e o Sr. capitão Madu
reira. A. lgumas outras cousas de pouca importancia 
t~m-se encommendado ás_ legações qne,_ tendo. chefes 
como o Sr. Visconde de Itajubá e pessoas dessa ordem, 
eàtãi> acima de toda a . suspeita. (Apoiaclós;) 

Fique, portanto, o nob're deputado certo· de qtte na 
compra desse armamento tem havido o preciso ee
crupulo. 

Ha um ponto em que o nobre deputado tocou e que 
da minha parte não póde ter um grande desenvolvi
mento porque as questões _de gne•ra têm o seu quer 
<liie· seja cie diplomatico e não· pod:erilóa fazer aqui o 
inventario de tudo quantó possuimos ou desejamos 
possuir, pàr,quaut? r~ali;n~nte, , . se aa 'armas ~m nm 
c'erto ·fim aggress1vo ou .defensivo, em certas c1rcum
l!tânciaa não é licito 4ne 'cj.escttbramos tudo quante1 po
demos ter ou com·· que pdaemos éon'tar. 

Por isso, quando ·o ·nobre ,depute.do me perguntou 
se podismos . contar com arm:imento para o caso _ de 
uma luta, eu tiye' lógo a intenção de' da( uina resposta 
que tranquilis11sse a . S. E.x:., mas nao entrar em 
grande desenvolvimen~. _ , 
Di~o ao nobre deputado . que, nas nossas circiun

;itanc1!1s, tanto quanto.;:er~it,tem . º· .n'o~so esta~o' fi
nanceiro e a nossa pos1çao neste continente americano 
ei:n qué nãli podemos ser atacados por potencil\s que 
Q,i~ponbão de gr11µdes recura~~ bellicos, temos algui:n 
armamento coin , que possamos defender o nosso terr1-
't9.rio. 

·se ·o nobre- depütadó qú1Hazer apologia 'do arme.-

TOMO li 

menw dos noa•os vizinhos, eu d.eixo JjBIB&r eate pontcP 
sem eonttistação, não incm:111>e a mim entrar em de
talhes a esse respeito ; mas releve-me o nobre depu
tado que eu lhe faça uma obaerva9ão e é que a ex
cellencia desse armamento por ter sido experimentade> 
naquelle comba'te de la Verde, não 1. um grande do
cumento em •~u favor. 01 vencidoe dispunhão de ar
mallientoa peeilimos, antigos, e muitouetavio armados 
de chu~os e alguns até de páos. 

Para combater a semelhantes adversarios, qualquer 
armamento moderno tem uma superioridade immensa. 
Porém não se póde fazer comparação que sirva, e as 
pessoas maia sérias daquelle paiz são acordes em. 
aizer que o general Mitre perdeu aquelle combate 
porque não tinha absolntamente armamento; com
mandava uma porção de paisanos, quasi todo1 des
armados. 

:Mas o nobre deputado pela provincia de Minas que, 
como eu já disse, prima pela franqueza de seu pensa
men.to e proceder, deixon-se dominar um pouco por 
certos sentimentos de sympathie., não sei se me é 
licito usar do t ermo, por vizinhos nossos, de fórm& 
tal que achou bom tudo qu&nto nos vem daquellas 
banda& do sul, até o modo porque procedeu e procede 
o governo da.qnelle paiz em rel~ção a um ponto que 
S. Ex. trouxe ao debate. ' 

Não me compete dizer cousa alguma em desabono 
daqúelle governo com quem temos estádo em boas. re
lações, e nem tenho em vista diminuir qualquer merito 
que el!e poésa'ter; mas não desejava que foseemos pro
curar comparações entre vizinhos nossos, em desabono 
do nosso paiz, e com a mais flagrante injustiça. 
(Apoiados.) 

O nobre deputado referio .. se ao acontecimento que 
teve lugar em Bnenos-Ayres ha alguns mezes, em que 
uma população infrene a tacou ·fl lançou fogo ao colle.
gio dos padres jesuítas, commetteu assassinatos, 18-
ques, etc., e a força publica nada fez. 

Não quero fazer a menor accusação, acho que o 
governo trataria de empregar os meios convenientes, 
entretanto o nobre deputado disse que entre nós tem-se 
feito tud'> com consentimento do governo. 

Ora, senhores, perante esta camara. que está tã<> 
certa dos acontecimentos que se têm dado, pergunta
rei : o governo ·aqui já aut<lrisou succesaos aemelhan
tes 'l Quem não sabe que em 14 de Maio de 1873, em 
Pernambuco, a população desviada um momento da
quillo que devia praticar com calma, se é que se tra,.. 
tava de uma representação, teve como unicos anta
g'1nist.as o governo seus agentes para impedir que 
commettessem excessos 'l Pois aqni mesmo ne11ta tri
buna já não tive necessidade de defender o governo 
que era accusado por algumas vozes nesta casa de 
ter empregado a força pare. disso! ver na cidade do 
Recife ajuntamentos que tinhão por fim praticar acto11 
que não erão certamente dignos de uma reunião cal
ma, moderada e civilisada ~ 

.Pois se o ·governo . tomou esta attitude naqyelJa oc
csaião .e a ·tomará sempre, como vem o nobre deputa
do dizer que o governo do Brazil está em ucn nivel 
de moralidade muito mais baixo que o do govern() 
argentino 'l 

Quando o collegio dos padres jecuitas foi atacado· 
no Recife inopinadamente, secn se poder dar uma. 
providencia, · não interV6io effiazmente a autoridade,/ 
não interveio a fo•ça publica 'I O nobre deputado nãl> 
s&be que eu até fui accuse.do e tive de defender-me n<> 
senado. porque mandei eubmetter a conoelho de guerra. 
um offi.cial .que commandava o força de promptidão~ 
no quartel do Hospício porque não acudio mais de
pressa~· Como •vem, pois, o nobre deputado dizer que 
o governo não. se importou com isso ~ 

O Sa. D1000 DE V A.SCONSBLLOI : -Qual foi o pro
cesso 'l 

O Sa. MINISTRO DA. GUBaRà :-Foi um processo mili
tàr contra um major graduado, official muito distinctc> 
e de grandes serviços, roas eu entendi que devia ap
parecer por · p'arte do governo um acto que demonstrasss 
todo o nosso pensamento, isto é, que o co!legio dos.. 
plí,'dres jestiitas como o palacio episcopal , com~ 
qtudquer ·outro estabelecimento desta ordem, devia ser 

9 
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:multo respeitado pela população. E ainda em cima. o 
3lobre deputado uos vem accusar 1 No anno passado 

· ~ramos ceosurados porque se dissolveu nm ajunta
mento, porque se empregou a 1guma forç'l. para que a 
população IJão fosse fazer o menor desacato á autori
-dade ecclesiastica; este anno diz-se : não fizestes cousa 
'8lguma porque em Buenos-Ayres o governo mostrou 
reprovaç'io á posteriori, fazendo deportar indivíduos 
.de nacionalidade estran~eira qne não sei se teriíio bas
tante força. para por s1 só soperar aquelle movimento 
;na cidade de Buenos-Ayres 1 

O Sa. D101;0 DE VAscoNCELLOS :-Ao menos deu al
guma satisf•ção ao publico, salvou as apparencias, e 
.aqui nem as a.pparencias se salvárão. Peço a palavra 
para responder 

O SR. MrNrSTRo DA GuERRA: - Senhores, tambem o 
Dobre deputado fallou em um acto do governo que 
S. Ex. disse merecer-lhe grande censura, e era o que 
ioi praticado em rela ção a alguns padres da compa
·:nhia de Jesus que estt.vão em Pernambuco, e então o 
:nobre dtputado disse que não sa brn. como se tinha feito 
aquillo, porque era em virtude de uma legislação an
tiga, que já não podia vigorar. 

Ora vamos pôr as crusas nos seus lugares. O nobre 
deputado, adcptand0 esta opinião, vai além do que 
.esto f(era!mente admittido e que nós niio podemos 
contestar, isto é, que ba uma legisl11ção que não é pa
tri~ prc·priamente, mas qne em virtude de lei tem 
-força de legi•lação patria. Não me quero, porém, re
:ferir ao ceso, mas rn a doutrina do nobre deputado 
foese adopts<la, então de•de hoje •stavão revogadas as 
·Ordenações do reino . não fallaodo nas do Livro V, e 
toda a mais legi•laçã,o portugueza que é considerada 
subsidi•ria br•zileira, e não sP.i como os tribuna~s pode
rjl'o julgar, r•ão havendo ainda um ccdigo civil. 

Ora, Sr. presidente, é facil vir aqui dizer : com 
effeito, lança-se nião d•. legislação anachronica 1 Não 
é s.s~im, temos uma legi; lação antiga que aindo vi
gora no paiz emquanto não fôr revogad'" tanto como 
aquella legishção militar a que ha pouco me referi, 
eia •rtigos de guerr• , pelos qn•es se rege o exercito 
.emquanto a assembléa geral não ade ptar um codigo 
penal militar. 

O 811. TARQUINIO DE SouZA dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA GuERRA:-Trata se de não ver a 

questão deb-dxo do B<U ver• !adeiro ponto de vista, o 
qual é o seguint.e : é um principio de soberania que 

:Diuguem contesta, e que está tambem na legislação, 
quem" Estado tem o direito de fazer sabir qualquer 
eatrungeiro que porvent11ra perturbe a ordem publica 
e que mereça essa pena. 

Em virtude desse principio é que se mandárão sahir 
de Pern•mbuco aquelles indivíduos; nenhum outro 
JDotivo presidio a esse acto, e a prova o nobre depu
tado a tem em que cutros padres da mesma ordem 
continnão no Brazil, em diffnentes pontos; os ha na 
1Jrovincia de S. Paulo e na pmvincia do Rio-Grande 
do Sul e não é com o meu voto que elles saliiráõ em
quanto respeitarem ae leis. Mas no caso vertente não 
1e trata da profisaão do individuo. mas sómente da 
qualidade de estr•ngeiro, e a providencia que se 
tomou em relação a padres jesuítas que estavão em 
J>ernam buco, taro bem se devem applicar em relação 
a qusesquer indivíduos que não sejão religiosos mas 
que pertenção a qualquer profissão, se porventura pro-
0c:uraum tornar-se hospedes menos convenientes. 

Entendo que tGda a vez que a policia eonl!ecer que 
~ntre nós ha individuas que, longe de serem hrspedes 
11tei11, cr,lonos aproveitaveis, viessem nos trner para 
aqui idéas subversivas. idéas que têm feito a infelici
dade de muit( s paizes da Europa, e que, deggraçada

·:mente, se têm espalhado pelo mundo, esses individuo&, 
~onhecidos debaixo do ntme de internacionalistas, 
etc., ha o direito de lazê-los eahir. 

Não . quem estabelecer. comparação alguma com 
~ases md1v1duos que sahlrão de Pernambuco, pois o 
·;fieu caracter não é o 6.essea aventureiro• communistaa, 
. :ma1 farão con1iderado1 como tomando parte na poli
~ca do paiz, ·e era preciso até prover á segurança 
Jlesse1 meamoe padrea ~meaçado1 pela população. A 

medida não foi tomada contra elles como membros de 
sociedades religiosas, porque esses continuão a estar 
e estão em muitas províncias do Irnperio, e, repito, 
deve haver aqui plena liberdade; e assim ccmo não 
fechamos os nossos portos a •ndividuos de qualquer 
procedencia e profissão, . tambem não os podemos fe
char àquelles que , se podem commetter uma ou outra 
falta, têm, comtudo, ua sua historia grandes serviços 
e grandes elementos de glo1i". Não foi, pois, p•la le
gislação de Pombal, pois ·elles não formavão compa
nhia ou corporação; foi, sim, a sua sabida pelo di
reito geral quanto a estrangeiros. 

O SR. T.i.aQUJNIO DB SouzA : - Aquelles erão in
nocentes • 

O Sn. M1NISTRO DA GUEllRA : - E' outra questíio 
de apreciação. (Ha um aparte.) 

Eu, Sr. presidente, não sou maçon e nunca o fui. 
Agora, eu ia dizendo, o meu a:iveraario, mas não, 

o illustre repreeentante da provincia de Minas-Geraes 
quiz filiar esta questão á viagem do Sr. miuistro do 
imperio. 

Pelo que eu vou dizer S. Ex. reconhecerá que não 
póde ter havido nisto nma questão dõ c~pricho, e muito 
menos que o nobre ministro fosse dar semelhante passo 
para. ser agrada vel a wan1fe•tações de qualquer adio 
de sociedade algllma, e neste ~ unto o nobre deputado 
fez uma grave injustiça "º hl)arado ministro do im
perio quando qui.:, encontrando esta. idéa n'uma re
presentação, idéa que tem sido repetida por muitos 
outros escriptores dessa escola li berrim .. e het etica, 
e que nunca o g•JVerno adoptou, t.chor uma certa fi
liação entre isso e um obsequio que a população de 
Pt rnambuco fez ao honrado ministro. 

E ' grave ·njustiça mppôr 11ue um cavalheiro como 
o nobre ministro do imperio pudease no seu animo 
a brigar o sentimento de, por sua parte , pe>ar ou vo
tar no sent.ido de nma medida desta ordem, por causa 
do moti•10 a que o nebre deputa.do alludio. (Apartes .) 
Se recebau bailes e manifestações populares, se lhe 
querem fazer algnm brinde, é como manifestação dos 
Pernambucanos, por serviços prestados por S. Ex. á 
proviuciu, mas n1io como vin°:los de uma sociedade· · 
que tem de lutar nesta questão. 

O Sa. DroGo DE V; scoNcELLos : - Citei por ana-
logia. 1 

O SR. MANOEL ptEMENTINO :-No offerecimento da 
penna de ouro não entrou a maçonaria; en não sou 
maçon e tomei pa~e. 

O Sa D1oso DE VAscoNoELLos: - Eu não assigno 
subscripção para se; dar presente a ministros. 

O Sa. MAllOEL CtEMENnNo :-PLis eu assigno, e os 
que assignarão são tão dignos como V. Ex. 

O SR. CARNEIRO DA CnNlli :-Apoiado. 
O SR. Droso DE VAscoNcELLOS :-Poderei assignar· 

depois de deixar eHe o governo. ', 
O SR. MANvEL :CLEMENTJNO :-Eu a.ssigno antes e. 

depois, porque i~so não importa dezar nenhum, 
(Apoiados.) 

( Ha outros apar(es ). 
O 8a. MoosTno DA GUERRA :-Peço ao nobre.,depu

tado pela provincia de Minas que, se porventura me 
escapou algum poqto do seu discurso, h~ja de de'scul
par-me, porque nalmeote entre tantos apartes, não 
era difficil perder de vj~ta este ou aquelle ar1'umento, 
sendo constantemente desviado do assumpto. 

O SR. D10Go DE VA1coNcELLOS :-Estou satisfeito. 
O SR. MrNISTllO DA GuERU :-AgPra vou dirigir-me · 

ao nobre deputado pela provincia do Maranhão, que 
fez algumas ob11erraç1íes a respeito de certos serviços 
do mioisterio da guerra, em occasião em que en níio· 
podia responder-1~.e porque estava doente, mas como 
tenho em toda. i9' consideração as palavras do nobre 
deputado, não p9sso, estando na tribuna., deixar ll1t 
attendê-!&s . 

Quando se diac;utio o orçamento da guerra na pri
meira semana da 11es1ão extraordinaria., o nobre .depu• 
tado ela provincia do Maranhíio trouxe á. diacuaaão. 
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alguns factos qne lhe merecião reparo, chamou !obre 
elles a minha attenção. Agradeço ao nobre deputado, 
porque realmente em uma administração tão compli
cada como esta, o ministro precisa que lhe chamem 
suas vistas para certc 11 J?OD.tos ; isto succede a outros 
mais praticos quanto mais a mim. 

Referindo-se á província do Espírito-Santo, notára 
o nobre deputado que na enfermaria militar da capi
tal tratavão-se todos os doentes, mesmo os de moles
tias cont•giosae, e que isto era realmente um mal, 
porque seria contaminada do contagio toda a força 
alli recolhida. Não ha duvida que o nobre deputado 
tem razão, tomada a questão neste ponto; mas quem 
c•nsidorar que na provincia do Espírito Santo não 
havia outro meio de conseguir o trata,nento dos sol
dados affectados de m,Jlestias contagiosas, ha. de re
conhecer que é o caso de dizer-se que a necessidade é 
a lei suprema. 

O SR B.lnlo DE PENALV.l dá um aparte. 

o SR. MINISTRO DA GUERR.l :-Ma!ldei crear a en
fermarfa militar, mas ella recebia todos os doentes 
porque o h,spital d" caridade, unico existente na ca
pital, recusava-se obstinadamente a receber os doen
tes atacados de varíola e de outras molestias conta
giosas. O que fazer neste caso '/ Atirar os soldados ao 
meio da rua '/ A lei christã oppõe-se á pratica deste 
acto, e seria um peso de consciencia deixar morrer 
uns em corupleto abandono, para evitar o presumível 
contagio a outros. 

O Sa BARÃO DE PEllALT.l dá um aparte. 

O SR. MINISTRO D.l GuERRA : - Eu não posso man
dar "rear muitas enfermarias em cada cidade, salvo 
se a assembléa geral entendesse que devia dotar com 
duas e tres enfermarias a província da Bahia, com 
outras tantas a provineia de Pernambuco, para 

_ differentes molestias , além dos hospitaes regi
mentaes. 

Temos aqui na côrte o hospital militar do morro 
do Castello; temos o de Andarahy, montado durante 
a· guerra, e que tem o nome de h~spital de conva-
lescença. . 

Na Bahia e Pern~mbuco, ha pouco tempo é que 
forão restabelecidos os hospitaes supprimidos no tempo 
da guerra. 

Tenho mandado crear enfermarias em algumas pro
vincias onde não existião, mas entre esta medida e a 
creaçãry de muitas enfermarias n'uma mesma provin
cia, vai grande differença. 

A Santa Casa da Mi11ericordia aqui na côrte presta· 
sa a receber os doentes de varíola, e os de febre 
amarella. J,oga a Santa Casa com muitos recursos, e 
dém do hospital civil que tem na praia de Santa Lu
zia,. possue enfermarias· na Sande e em ontros luga
res, on~e recebe taes doentes; mas nas provincias não 
se dá a mesma cousa. 

Diz o con11elheiro quartel-mestre-general, consultado 
sobre esta materia : 

cc Recusando a Casa da Misericordia da capital da 
proviiooia do Espirito-Ssnto, onàe são tratadas as pr .. -
ÇllB da companh1 a de infantaria da mesma. província, 
recebtr nas suas enfermarias doentes de molestias 

. contagiosa.a, por cujo motivo tiverão de ser medicadas 
no proprio quartel algumas praças atacadas de variolll., 
e havendo nomeamo quartel accommofações bastantes 
para uma enfermaris.,parece-me conveniente que nelle 
se estll.beleça a da referida compa.nhia, pau não es
tar-se na dependencia da Casa da Misericordia. 

« Caso V. Ex. assim resolva, póde-se, p3ra instal
lação da mesma enfermaria, mandar for11ecer pela 
intendencia os artigos constantes da nota junta, que 
forão eabuhdo1 para quinze enfermoa,attendendo a que 
& companhia. tem destacadas trinta praças. Na nota não 
comprehend.i todos os utensílios marcados na. tabella, 
mas t6meute oa mais indispenaaveis e portateis, fi
ca.ndo os outros para serem supprifos depois, segundo 
u!I pedidos e as necessidades do serviço. " 

Por conseguinte, este facto foi proveniente da recusa 
da Santa Casa de Misericordia, estabelecida na cidade 
<ia. Victoria. 

Balançio do almoxarifado do arsenal de guerra da. 
Bahia. 

Notou o nobre deputado qne havia muita de-• 
mora, entretanto tenilo constantemente mandadoo 
activar este serviço. O trabalho é p;rande, é improbo .. { 
Têm sido delle incumbidos funccionarios de reconhe
cidas habilitações, empregados da thesomaria, e todos. 
têm lutado com difficuldades, porque o negocio não é 
f~oil, e para que o nobre deputado fique ce1t.o que me 
nao tem passado desapercebido este facto, d1r-lhe-hei 
que ainda a 10 de Agosto ultimo mandei eu á thesou
raria da Bahia o seguinte aviso : 

« Ministerio dos negocios da!gnerra.-Rio de Janeiro, 
10 de Agost~ de 187q -lllm. e Exm. Sr.-Tendo o 
inspector da thesouraria de fazenda dessa província. 
transmittido, com o seu officio n. 20, de 20 de .Julho 
ultimo, cópia do que lhe endereçou o director do ar
senal de gnerra, relativamente á morosidade da com
missãe incumbida do balanço do almoxarifado no des
empenho de seus deveres, e ás providencias que julga. 
preciso tomar no intuito de remediar semelhante abn
so, declaro a V. Ex. para seu conhecimento e finlJ 
convenientes que pelos mP.ios que entender acertadoiJ 
deve compellir ao proseguirneoto effectivo de seus tra
balhos a alludida commíssão, a cujos m•m bros cabe a. 
obrigação de occuparem-se delles desde ás 9 horas. 
da m.anhã até ás 3 da tarde, sujeitando V. Ex. aos. 
descontos estabelecidos por lei os que faltarem, e bem. 
assim á inspecção do men<lionado director a dita com
miasão, quando V. Ex. se convença de que esta me
dida é indispensavel para ·cercear o abuao denunciad<> 
de pagar-se despeza que não está em relação oom <> 
trabalho feito, communicando quanto occorrer a tal 
respeito, pois é de notar que aquella commissão tenbi. 
já gasto neste serv190, sem termina-lo, quatro annos, 
quando o balanço a que se procedeu no arsenal d.e 
guerra da oôrte, sem duvida de muito maior movi
mento e importancia, foi feito em nm anno.-DeulJ 
guarde a V. Ex.-Jotio José de Oli1Jeira JunqYeira.
Sr. presidente da provincia da Bahia. » 

Ora, vê o honrado membro que eu já no dia 10 d&
Agosto do anno passado diri11;1 á thesouraria da pro
víncia este aviso. Depois mandei até marcar um praz<> 
curto, para que dentro delle o balanço ficasse ulti
mado. Recentemente tive communioação de que já. 
estava concluido o inventario até um anno proximo. 
faltando pouco para ser terminado. Não tenho, pois,. 
de1carado deste negocio, até porque o almoxarife tem. 
est.ado su6penso, e é preciso que a questão fique li
qruda em pouco tempo. 

Vecimentos do commandante do deposito de recruta. 
de Pernambuco. 

Sr. presidente, em Pernambuco ha um deposito da 
recrutas ... 

O SR. BARÃO DE PENALVA : - Que não tem re
crutas. 

, O Sa. Mll'IISTRO DA GUERRA : ... que o nobre depu
tado diz que não tem recrutas, mas os tem realmen
te ; ás vezes mais e ás vezes menc s, confo;:me as cir
cumstancias. ·. este deposito de recrutas estão tambem.. 
annexos os invalidos. E' portanto sem duvida alguma. 
um commando militar, e tanto se considerou sempr• 
um commando militar, que o individno que o exercia. 
tinha as vantagens de commandante de corpo. Eu,. 
porém, achando esses vencimentos muito grandes, os 
reduzi aos de commiuão do estado-maior de 1 • classe; 
e por conseguinte o nobre deputado, longe de ver mo
tivo de censura neste acto, deve tecer-me elogio pela. 
reducção da despeza. Aqui tenho uma informaç» 
muito desenvolvida da repa.rtiç1io fiscal a este res
peito. (Lê.) 

Ora, antes do coronel Soares Raposo da Camara,. 
estava commandando este deposito de recrutas e da 
invalidos o tenente-coronel Sebastião do Rego Barros .. 
que percebia vencimentos de commandante de corpo .. 
Quando tive noticia deste facto lancei sobre estes. 
papeis despacho em 31 de Setembro de 187l man
dando abonar ao commandante vencimento de officiai. 
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·4lo eaiado-maior de 1 • cl111u, .como 1' disse, de 
.accõrdo com um aviso que existia sobre. eate as-
21umpto. 

Portanto, neste ponto fiz uma reducção e firmei uma 
.:regra, e~ nobre d,eputado vê ,que não se póde da.r me
:nores vencimentos a um comman~ante de ·deposito de 
instrucção onde muitas vezes ha. recrutas não só dessa. 
provincia., como tambem de outras limitrophes que 
chegão ahi . p,ara opportunameute serem remettidos 
para a cõrte, outras vezes chegão esses recrutas ahi 
doentes, Tão para o hospital, e quando sahem vão 
para o deposito, porque elles não pertencem a corpo 
algum. Ora, menos do que este vencimento não sei 
qual se poderá dar a um commandante de um estabe
lecimento desta ordem que tem correspondencia com 
todas as autoridades militares da província, e por isso 
precisa estar em certas condi~ões. 

Tambem, Sr. presidente, foi objecto de reparo do 
nobre deputado pela província do Maranhão, o facto 
de terem chegado ao Paraguay avariadas algumas 
peças de fardamento. 

Tenho aqui os papeis relativos a este assnmpto. 
Trata-se de lgumas peças de fardamento avariadas. 

O S11.. BARlo DE PENALVA: - De uma grande parte. 
O Sa. M1N1srao DA GuERllA: - Não, senhor, de 

algumas peças ; e para não ir mais longe vou ler ao 
nobre deputado um documento official que mostra 
qual o numero desse fardamento que appareceu arrui
nado. E' o termo de exame feito sobre elle. (Lê.) 

Ora, quem sabe o numero de peças que se distribue 
a oada batalhão para tardamento, reconhecerá que 
esta quantidade não é de maxima importancia, uma 
pequena parte do fardamento para o serviço ; mas 
dado o caso que fosse todo o fardamento que tivesse 
chegado avariado ao Paraguay, que culpa póde resul
tar ao governo 'f 

Este fardamenio foi embarcado em bom estado, re
conheceu-se pelos exames, a bordo do transporte 
Werneck ; este na'!'io soffreu nm grande temporal entre 
Santa Catharina e o Rio-Grano.e do Sul, de fórma que 
a agua inundou o convéz e damnificou parte da car
ga ; entre outros, ficárão molhados alguns coixões de 
fardamento ; que culpa tem o go'!'erno deste sinistro 
(apoiados), ainda mesmo que ficasae inutilisado todo 
o fard amento 'f 

Mas não se persuada o nobre deputado que me 
passou desappercebido este negocio ; em 4 de Feve
:reiro de 1874 expedi aviso ao meu collega da marinha 
dando conta do que succed~ra a este respeito e soli
citando que providenciasse para. que da parte dos com
mandantes dos trausportes houvesse todo o cuidado 
oom o material que lhes fosse confiado. Em 10 do 
mesmo mez enviou-me aquelle ministerio as informa
ções que lhe prestá~ão o commandante e officiaes do 
Werneck, as quaes com as <iue me prestou o comman
dante da divisão estacionad• no Paraguay, provão que 
a avaria foi dev ida a um forte temporal que apanhou 
aquelle navio em Novembro, entre Rio de Jaaeiro e 
Saata Catharina , pondo-o em perigo, pelas vagas que 
se precipitárão sobre o con véz, dando isso lugar a que 
a agua penetrasse no porão em que vinha o fardamento; 
accresceado ainda que não podendo aquelle transporte, 
:pela pouca. agua do rio Paraguay passar além de Tu
cumbú, duas Jegnaa abaixo de Assumpção, teve 
aquelle farda menta de ser baldeado para uma chata 
onde ainda apanhou alguma chuva que sobreveio ines
peradamente. 

Já vê o nobre de{mtado que por esse motivo não 
póde haver censura ao ministro. Eu não direi como 
:Filippe II, não mando a minha armada combater coon 
.01 elementos : não 8 cuo disso, mas já. vê S. Ex. que 
este accidente deu-se em ra:oão de um tempouJ, de 
que qualquer homem da equipagem não poderia ser 
censurado, quanto mais o governo. (Apoiados.) 

Agora o nobre deputado, que esteve no Paraguay 
sabe que podem dar- se neate assumpto muitos acon
tecimentos sem que as autoridades superiores tenhão 
a menor cull'ª• porque a nossa adminissação não & 
a mais perfeita ; ainda que lentamente, vamos cami

'.'Dhando ; nesta materia mesmo, em outros paizes tão 
..adiantados, com administração muito perfeita, não 

se dão factos cJignoe .de reparo ' O nobre d11p~~do 
sabe o que se p_asaou na ,Çampanha da Criméa, q1'an
tos f~damentos chegáriio lá deteriorados, qu_anto1 
chegárao fóra de tempo, e nós nunca tocámos a esse 
estado ; mesmo na. guerra do Parag\lay não houve as 
confusões que se dérão naquella campanha, em que a 
adminiatração ingleza, que se jacta'de perfeita, com
metteu os maiores erros (apoiadoa) ; por exemplo, 
vinha. um individuo commiesionado pelo go •erno in
glez embarcado em um vapor de Bala.klava para 
CQnstantinopla; no meio do c•minho, o commandante 
do vapor pe·guntou ao commissario - o que v11mos 
fazer a Constantinopla,_ O commissario respondeu
lhe - vou comprar sapatos para o exercito - o com
mandante redarguio - oh 1 Senhor, o meu navio está 
cheio de sapatos, cheguei em Balaklava com esse car
regamento ha muitos mezes e nunca tratárão de o 
fazer desembarcar 1 Então voltárão ao ponto da par
tida. (Risadas.) Isto dá-se na administração ingleza, 
que é muito boa ; mas felizmente nós podemos fazer 
a guerra do Paraguay sem estes acontecimentos tão 
notanis. 

Entretanto muitos casos houve, de a.varias, como 
este, em remessas de objectos, e principalmente em 
vapores que têm de sulcar os mares do sul, que são 
tempestuosos; não é só este facto do transporte Werneck, 
o ministerio da guerra tem questões identicas com as 
companhias de navegação do norte e do sul, porque, 
quando os objectos não chegão ao seu destino em bom 
estado, 811 companhias devem ser responsaveis pelas 
avarias , se ellas provém de f• lta de cuidado a bordo. 

Aquartelamento dos aprendizes do arsenal de Bahia. 
Vê o nobre deputado que tenho procurado satisfa

zer aos seus quesitos. 
O Sa. BAnÃo DE PENALVA : - Não fa.llei dos da 

Bahia. 
O Sa. MrnISTl\O DA GUERRA :-Pensei, porque na B1-

hia, estando em obras o edificio do arsenal de guerra, 
o directcr propôz que os aprendizes fossem proviso
riamente para uma casa do estado, em que elle mora 
e que elle alagaria. uma casa para si. 

O Sn. BAnlo DE PENALVA :-Não tratei .da Bahia,. 
mas do Pará. 

O Sa. M1N1sTno DA GnERRA :- Sobre os do Pará, 
reconhe~o com o 1 nobre deputado, que com effeito é 
preciso fazer alguma cousa Mas tenho uma informa
ção do ultimo director, o Sr. Frederico Cavalcante de 
Albuquerque, quia diz o seguinte : 

" Quanto ao dormitorio dos aprendizes e operarios 
militares, farão ;i.mbo1 por mim augmentados, e por
tanto não subsi•t~m os inconvenienteij que farão apon
todos ; além de que promovi a compra de camas de 
ferro para os aprendizes artífices, que hoje dormem em 
leitos separ•dos. » 

Isto é informação moderna, portanto já vê o nobre 
deputado que não desviei a minha attenção sobre oa 
quesitos que for1pulou . Não é possível fazer de prom
pto todas estas obras, que demandão muito diaheiro ; 
reconheço a nece~sidade de augmentar os arsen11es do 
Pará e de Pernambuco; e porque oão tenho podido 
dotar Pernambncp com melhor arsenal 'f Porque é pre
ciso ter uma verba consideravel para as grande.a obras -
de que carece, pp1s esse arsenal não só está ein mão 
local, que é o antigo Trem, como não tem espaço para 
as suas diversas depenilencias. Mas com o tempó ha-· 
vemos de fazer alguma cousa. . 

O nobre deput~do tambem fallou ácerca de um cal
çado do Par.>.. ~ este respeito tenho de dizer o se
guinte : opinão uns que~ preciso descentralisar, man -
dar fazer nas províncias certos fornecimentos :-outros 
dizem: - é nece~sario haver um typo para todo o far
damento em geral. Quando eu entrei para o mini11terio 
da guerra, pareceu~me que o melhor meio era descen
tralisar o fornecimeoto das proTincias, mas as pes
soas praticas observárão que era impossível,, eu insisti 
na minha idéa e quiz tentar alguma cousa, por exemplo: 
mandei fazer na~ províncias algum fornecimento, e é 
exactamente o que mereceu reparo. A este respeito, 
eis o que diz o f)X-director do arsenal, que i o.fiicial 
muito aisudo e hpnesto : 
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., A q11~st~o do1 sapatos, cuja acqui11ição foi feita 
pl!lo conselho de compras do arsenal do ~ará, data do 
leirip'ó de ineu antecessor. Quando assumi à direcção 
do arsenal, achei travada a luta cem o batalhão 11• 
de infantaria que recusava receber uma certa marca 
de cdçado por coné1dera-lo de má qualidade, sendo 
o arsenal de opinião CC>útraria. Quanto a mim, opinei 
sempre pela boa ' qu• lidade. A arremataçãb feita pelo 
·conselho foi de 1,500 pares de sapatos, divididcs em 
tres partu iguaes por tres proponentes differentes e 
não por· um só como se disse ; o batalhão 11° de in
fantaria (unico na reónsa) apenas rejeitou o recebi
mento de 500 pares de um dos fornecedores, ficande 
01 mil restantes fóra de contestação. E' de todo gra
tnit_a a accusa,So de não ser o calçado recebido pelo 
arsenal igual á amostra apresentaria pelo fornecedor, 
porquanto ella ainda existe legalisada e arrecadada 
no gabinete do dirrntor, tendo sido por mim verifica
da e cotejada com o calçado recolhido. » 

·Foi, portanto, um calçaio mandado bzer no Pará; 
dous fornecimentQS ftzerão· se conforme o typo, e um 
não, o que· deu lugar a uma contestação com o com· 
mandante do batalhão, embora fovse de boa qualidnde, 
como infc.-ma o ex-director daquelle estabeleci
mento. 

Esta questão de calçado tem sido sempre difficil 
para o ministerio da guerra, porque as fabricas entre 
nós não estavão até certo tempo habilitadas para for
necerem de prompto milhares de sapatos, e em orca
sião de g11erra ainda menos, por'lue para o Pl\raguay 
era misie~ ter sempre uma gr~nde quantidade, e não 
se podia obter de dia para di~, porque para isso oão 
precisas officinas montadas em grande escala e com 
.unportantos machinas. 

Fallou tambem o nobre deputado pelo M01anbão nos 
sapatos que se mandou fornecer ao 5° batalhão de in
fantaria. 

Sr. presidente, entre va.rios artigcs expedidos desta 
côrte, f.,rão enviados 2,080 sap•tos, resto de uma 
grande qusntidade que havia sido cr0mpradl\ durante 
a gue!ra do Paraguny. d 'entre elies 290 foríío consi
derados no Maranhão como resicados e inservíveis; 
veio isto ao I!lell cenheci.mento, e mandei Ir go substi
tui-los por oatros de boa qualidade. (Apartes ) 

Mas vê o nobre deputado que é impossível ao mi
nistro cbviar a esteg inconvenientes. 

Como se vê, só uma pequena parte não era boa. 
Para acabar com estas questões, que vem de longa 
data, prohibi que se comprasse mais um sapato estran
geho (apoiados); o calçado que consome o nosso 
exercito .é hoje todo fabricado no paiz. Mandei d•r 
deaenvolvimento ás officinas do presidio de Fernando 
de Noronha, que já fornece umu grande IJUantidade ; 
o asylo de invalidos, que não tinha < fficina de s• p11.
taría, hoje a posrne e fornece ; e como se vê dos docu
mentos que aqui tenho (mo3tro) mandei que na Bnhia 
se chamasse concurrentes para fornecer sapatc s fa bri
cados Já. 

Tenho aqui o aviso que expedi á preeidelicia e o 
cifficio em que dá e:,onta dJ fornecimento que deter
minei·: 

" Ministerio dos negocios da guerra. - Rio de Ja
neiro, 12 de Setembro de 1874. - Illm. e Exm. Sr.
Tendo a experienci11. dem~nstrado que o calçado 
fabricado no paiz· é de melhor qualidade e mais 
dnravel que o do estnngeiro, e convindo animar 
e desenvolver este ramo de industria nessa pro
víncia, d.e modo que possa ella concorrer para o for
necimento deste artigo aos corpos de sua guarniçíio, 
fica essa presidencia autorisada a contratar, por neio 
de concurrencia, 2,000 peres de Sbpatos nacionaes até 
o preço de 38500 cada um ; devendo es1e calçado ser 
entregue nos pra.ir:os de quatro a seis mezes, e f• bri
cado segundo a amostra, typo que fornecer o arsenal 
de guerra dessa província. Deus guarde a V. Ex.-

. João José de Oliveira Junqueira. - Sr. presidente da 
província da Bahia. » 

« Palacio da presidencia da Bahia, 23 de Abril de 
1875. - Illm. e Exm. Sr. - Respondendo ao aviso de 
V. Ex., datado de 5 do correntP., em que exigio in
.1ormar;ão desta preaidencia se o calçacl.o que mandou 

contratar por aviso de 12 de Setembro do anno pas
sado já foi entregue, e que resultado tem apresentad<o, 
bem como ee a industria nacional deste artigo tem 
progredido aqui, de modo a poder esta provincia coh
tribu'r para o forn.-cimento de calçado do exercito, 
cabe-me transmittir a V. Ex. cópia da informação que 
a semelhante respeito prestou-me o major director do 
arsenal de guerra, em officio de 20 deste mez, á qual 
nada se me offerece accrescentar. Deus guarde a V. Ex. 
-lllm. e Exm. Sr. ministro e secretario de estado dos 
negocios dg, guerra- Vena11cio José de Oliveira Li.boa.» 

oN. 71. Directoria do arsen&.l de guerra da Bahia, 
em 20 de Abril de 1875.-lllm. e Exm. Sr. - Cnm· 
prindo quanto V. Ex. ordena em seu officio de 14 dv 
corrente, para execução do aviso do miniaterio da 
guerra de 5 t &mbem do corrente, cabe me declarar 
que, em obediencia do aviso de 12 de Setembro ulti
mo, sómente • ffectrou-ee o contrato de ZOO pares 
de sapatos para, addicionadcs aos 1,800 existontes 
ncs armazene do almcxi.rifado, prefazerem o.& 2,000, 
cuja compra foi ordenada e se .f&zia mister, seudo 
que de•tes, 1,000 forão fornecidos ao 18° b~talhão de 
infantaria, e 1,000 estão ainda no alm0xarifado com 
destino ao 16• da mesma arma, que não os mhndou 
receber. Q11e o resultado corresponde á espect~tiva 
dos contratallte•, prova-o _o facto de nenhuma recla
mação ter apparecido por parte daqm lle bat&lhão. 
Quanto a poder a prvvincia concorrer para o fvra -' ci
mento do exercito, me parece que se póde responiler 
p• la affirmativa, ao menos com restric9ão ao• ooq ;cs 
de guarnição, p«r isto quees~a industria está aqui bem 
adiantada, nem só em quantidade como em perfeiçiio, 
e co~ vém anima-la, psra eng.andeciu.ento do pa z ; 
cabendo-me nesta occa.ião a satisfação de declarar 
que no arsenal q11e dirijo muito bem se trabal h11 neete 
p;eoero. Deus f(Uarde a V. Ex.- lllw. e Exm. Sr. 
Dr. Venancio Jofé de Oliveira. Lisboa, presidente desb 
provincia-0 major Felicio Paes Ribeiro." 

E ' contrato feito nt\ Bahia, com fabricas nacion~es; 
o dinheiro fica no p1dz e desenvolve-se a industfÍ>. 
das provincias. (Apoiados.) 

Tenho tambem aqui a informação do presidente ue 
Pernambuco (mo~tro) ea que me dá conta de 11 ma en
commeli<la feita no Recife, para fornecimento de c&l
çado alli fabricado, em virtude de ordem do govern o. 
Já vem, pGis, os nobres dep11tados que tenho-me até 
6fostedo da rotína que achei, prohibindo a compra de 
maia ss patoe e•trang•fros. 

AfB11em de toda a p11.rte propostas ; mas como da 
Europa se póde fornecer ao exercito um par de .sa
patos a 3flii00? Não t;óde ser cousa capaz rapo;ados), 
porque pa.gão os direitos aqui na alfandega, que são 
muito fortes, creio que 40 •;0 ; pagão o fret•, pagã.o 
commi6são; o n•gociante de lá g&nba, o fabric ,; nte 
ganha ; não podem mandar senãr:i pessima fazenda, e 
por isso acabei com essa questão de supatos estran
geiros. Tem-se o• mandado fazer no Rio d.e Janeiro, 
Peraambuco, Pará e em outras provincias, os manu
facturados aqui não são tão b"nitos como os estran
geiros (apoiado&), mas são mais solidos, 11 assim desen
volve-se mais a. industria nacional, e o iliaheiro fi ca 
aqui . (Apoiados.) 

Sr. presidente, penso que tomei em consideração o 
que disse o nobre deputado pela província do Mara
nhão, cuja voz autorisada reconheço nestas rnaterias; 
e tendo já d11do uma respcsta a S. Ex .. assim corno 
aos nobres deputados pela província de Santa Catha
rina e de Minas Geraes, tenho por hoje concluido a 
minha missão ; e peço desculpa á camara se por 
t anto tempo abuseí da sua benevola attenção. (Não 
apoiados) 

Vczu :- Muito bem; muito bem. 
(O orador é comprimentado.) 
Esta discussão fica adiada pela hera. 

SEGUNDA PA.RTE DA. ORDEM DO D.IA. 

BEF01\11Ã ELEITOIU.L'. 

Continúa a 3• discustão do projecto que altera ll 
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actual legislação eleitora.! no Imperio, com as emen
dai a.poi~das e mais a. seguinte, que é lida e ta.m· 
bem upoiud.a. 

a Snbstituti vo do § l 7 do art. 3• : 
a O numero de deputados de cada provincia será 

na razão de l para. 70.000 habitantes, segundo a 
ultima estatística, comtanto que não seja menor que 
o actual. 

« Sala das sessões, 4 de Junho de 1875. - Cu;1na 
Ferreiru. " 

O 8r. Belbtno da Cunha (Mlenção)s
Sr. presidente, hi.l.vendo diversos or~dores inscriptos 
antes do meu nome, estava bem longe de suppôr que 
rr e c•beria a p•lavra neste momento. Assim, não só 
pela h ;ra em que V. Ex:. me acaba. de concedê la, como 
pelo pedido que ha dias nos fez o nobre presidente do 
conselho de votarmos qu~nto antes o projecto em dis· 
cussão, eu rnrei breve, muito bteve mesmo, nas conai· 
der~ções que dernjavB rnbmetter á i!lustrada conside
ração desta augusta c mara. 

Sr. presidente, adapto em geral as idéas contidas no 
projecto em discussão; e para justificar o meu voto 
em favor del!as, e aquelle que terei de dar contra. 
duas daa emendas a.presentadas, uma pela commissão 
e outra pelo ho11rado deputad.) por 'l. Paulo, que a. 
retirou, mas que foi adopt~da pelo nobre depu\ado 
por Minas, occuparei por alguns instantes a attenção 
da casa. 

As idéas principaes do projecto, gquellas de que o 
governo nesta casa d.clarou, assim como aos seus 
aruígo• er1.1 JJ~rticular, fazer questi\J, são, •alvas aígu
mas modificações, aceitas, creio eu, pela unanimid•de 
da casa. 

A •leição dhecta, porém, tem sido sustentada pela 
opposiçií" quer radical, quer dissidente. Esta idéa não 
mereeo o meu voto. 

S,u, Sr. presidrnte, partidista convicto da eleição 
indirecta; creio que é ella que mais se conforma com 
as nossas rnstitu1ções demooratioas. 

O l:a. F. BELISARro d~ um aporte. 
O ~n. BALBINO º"" Cmm.1.:-Publicist1s mui~o nota.veis, 

como sejão o Conde Gt·ey, T·;cqueville . •• (Não apoia· 
dos.) Sim, Tocqaovil'e, diz: basta que a vontade po· 
pular passe por uma asrnmb'é; esc0lhida, para que se 
depure e saia revestifa das fórmas mais bella.s e ma.is 
nobres. 

O proprio Stuart Mill, um dos mois notaveis publi
eistas modernos, e defensor convencido da eleição 
dir,cta, em sua notavel obra do Systema Representativo, 
reconhece as vantage.ns da eleição indirect9, dadas 
certas condições, condições que se realizão entre nós, 
sendo uma das princi,;aes, na opinião do nota•el p11-
blicista, que o votante escolha o eleitor, e não o repre· 
srntante. E' justamente o que se dá no nosso 'ystema. 

Demais, Sr. presdente, como decretar-se a eltic;ão 
directa. entre nós, em vish da terminante disp0sição 
d'.l art. 90 da constituiç1o? (llu diversos apartes.) 
Seria prudente uma reforma constitucional actual
m•nte, quando tsntas opmiões, na imprensa e fóra 
della, prégão doutrinas subversivas da ordem publica, 
da relig;ão do Estado, e que ne,sa occasião verião pedir 
a. realização de auas idé.,.s ~(Muitos apoictdos.) Temos 
1 ós, leg1s!.1dores ordinarios, p,deres para uma refor· 
ma coustit11cional ~ (Apoiudos.) · 

Disse ta dias o meu e,timovel amigo, que não vejo 
presente, deputado peL Rio-Grande, que a eleição 
indirecta era a continuação do governo pessoal. 

Parece-me incontestavel tal opinião. (Ha diversos 
apartes.) 

Pt lo contrario, a eleição directa censitaria, mgação 
da democracia, foi que fez em Fran9a, de 1830 a. l8q8, 
o governo pessoal de Luiz Felippe, soffrendo o illustre 
Guizot com o ostracismo, os erros de tal governo. Foi 
ainda a eleição directa cens!taris, com o suffragio 
universal, que produzia o gov<rno ain:l.a mais pessoal 
de Napoleão III; vemcs, pois, a eleição directa. ceusi
tu1a. a.ristocratisando instituições ª" mais livres e d8-
mocraticas. 

Tenho ouvido com pasmo dizer-se que e. eleição di
recta é hoje o progn1mma do partido liberal. 

Tenho aqui o progra.mma de 186q, a.ssígnado tiºr 
va.rios chefes liberaes, e approvano em umit reunião 
celebrada em casa do f 1llecido D. Manoel de Assis 
Masca.renhas, e um dos seus primeiros artigos é o se
guinte : o partida liberal não quer a ele•ção directa. 

No mesmo anuo de 1864 dizia. o l:ir. conselheir() 
N abuco : « A elei9ão directa. é a representação da. bur
guezia., excluindo todo o povo de eleger ; foi obra sua 
a. revolução franceza de 18~8. " 

Em 1867 dizia o Sr. conselheiro Zacarias: « A eleição 
directa nenhum partido a qner, nem póde ser a. ban
deira de um homem prudente. Elia presuppõe a reforma. 
de uns l'oucos de artigo; da constituiçãa. O primeiro 
de seus effeitos é dar injusta infl.uencii. ás summidades 
contra. a m~ssa geral dos votantes. " Finalmente, em 
1P70, diiia o mesmo illustre Sr. Nabuco: « O desidera
tum destes tempos é dar expansão e amplitude ao di
reito de sufiragio; é a Inglaterra. dando em 1832 o 
direito de voto á classe média, e cham .. ndo em 1666 
mais de dous milhões de artistas ~os ccrnicios el1>itu
raes. » Em viit~ de tão a.ntorioadas opiniões, não 
posso, Sr. presidente, occult>1r minha •orpresa ouvindo 
hoje dizer-se que a eleição directa é do programma libe
ral, e, &inda mais, que é a y.,ntade da n•çãu. Por onde 
podemos conhecer eEa. vontade? Pela opinião de seus 
representantes em amba11 a• casas do parlamento 'l 
Essa é favoiave!á eleição indirecta. (Ha varios apar
tes.) 

Pelas representações dirigidas a eeta casa, e que 
diariamente se lêrn ? E' yerdadP, que muitas têm sido 
em favor da eleição directa ; m •s creio poder assegu
rar que é muito rua10r o numero das em sentido 
contrario. (Apoiados.) 

Outra disposição do projecto, a. que presto inteira. 
adhesão, é a que dá permanencia ás qualificações. 

UH Sa. DEPUTA.Do :-Se dá pela lei de 18~6. 
O Sn. BALmNo nA. Cm'IHl :-Entendo que não, a não 

querermos confundir o que os publici•tas chamí'io 
qualifica9ão permanente e qualificação periodíca. Por 
defeito da lei de 1846, ou peles abusos das mesas qua
lificadc.ras, !a.bem todos q •1e nenhuma. esta.bilidada 
têm nossas qu•lificações. Basta que um dos mesa
rios diga que tal cidadão fallocea, mudo11-se, ou 
perdeu os requisitos da lei, para que sej•, sem mais 
procesao algum, eliminhdo da lista; o cidadão é qua
lifica.do ou não, se1m que disso tenha conhecimento. 
Pó:ie-~e dizer que tal systema de q 11alificações tenha. 
o menor cunho de perrnauencia ? 

Não é esta a fqrma por que são ellas feitas entre 
nós por ambos os partidos? 

( Ha diversos ap(l.rtes.) 
Na qualificaçãq permanente, como a. est" helece o 

projecto, o cidadão re ·ebe um tit11lo, adquire a pre
sumpção juridica, e não póde ser rriv•do de ~eu di
reito senão em virtude de um proc.esso passado em 
julgado e revesti fo de todas a• garantias. 

Como V. Ex. sabe, melhor que Pu, Sr. presi•iente, 
a qualificação, ba~e de nosso systema politico, mere
ceu sempre a. ma·js séria atteução nos pa.izes regi lcs 
pelo systema repr~•entat.'vo. \ 

Pela lei de 18:11 (19 de Abril) a qualificação era 
permanente em Fiança, pois que alli nenhum cifa!ão 
podia eer eliminacj.o sem que fosse mtificadJ com ao.
tecedencia de muitos dias, pua defender-se. Na. Bel
gica, pela lei de \ 83~, dá- se a mesma. cousa: o elimi
nado é notificad<• para a.llega.r o que julgar. de seu 
dire\to. Na Inglaterra, as [;atas rão !num+,adas pelos 
inspectorea àe pa1·ochias, mas só tomão o caracter de 
qualificação depoi~ que os cidadãos 11ão intimados para 
allegarem perante o magistrado seus direitos. 

Pela maueira por que se fazem nossas qualificações, 
Sr. presidente, tjã'l só nas provincias, •nmo mesmo 
aqui na corte, V. Ex., que hoje é votante, não tem a 
certeza. o!e que o será a'.Ila.nhã, se tiver uma. mesa 
qualifica.dora com)losta de ad.versarios. 

(fia varias apartes.) 
Em resposta, Sr. presidente, aos qae combatem a 

eleição directa cepaitaria, que cria um privilegio para 
certas classes, tem-se dito que o voto uão é um di
reito político. Jll11 o considero, Sr. pr•si1eute, como 
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'Stuart Mill, o exerc1C10 do mais sublime dos direitos 
roliticos. . 

O art. 179 da constituição, estabelecendo a inviola.
bilidade dos àireitc s civis e polit1cos dos cidadãos, não 
especificou, é verdadt, o direito do voto; mas elle está 
eom suas garantias consagrado nu § 13, que estabe
lece a . igual !ade para tooios, quer proteja, quer cuti
gue, e no § 16 que declara • boli~os todos os privile
gio& que não fürem por utilidade publica, e final
m~nte no art 100 do nosso codigo, ap,-rova~o pelos 
bi;mrn• mais emine1tes daque!la época; artigo em 
que estão garantidos os direi1Ns pditicos do cidadão, 
e entre ell.ís o do voto. 

A representação das minorias é tambrm uma das 
disposições do P'ojecto a que presto um sincero voto. 

Na verdade, Sr. J;residente, a eleição pela fórma 
por que é feita ent.re nós, por t odos os go"ernos e 
partidos, dando camaraa unanimes, não póde conti
nuar, precisa de um correcti vo, e o mais fec11ndo que 
conheço é exfctamente o da repre•entação das mino
rias, valvuh!. pa.ra todse as opiniões que devem ser 
rrpreeentad5s no parlamento. (Apoia-trs ) 

Creado, Sr. preside'lte, este r.entro de resistencia, 
na phrase do illmtrado deptttKdo pelo Ceara, elle, a 
par d~, perme,ne•cia da qualificgção que consolida o 
corpo eleitora!, proour.irá, é minho convicção, sr.lu
tares effeitGs, asse~uran~o á e pposição, inrliepenu vel 
em nosso sysuma. (apoiados), uma ex1•tencia certa, e, 
garantirá a prepon "erancia nos neg,•rios publico& aos 
bcm.,ns intelligentes e de 1egitim• influench. 

Esta nobre e generos ·< idéa vsi produzindo os me
lhores rernltnfos em alguns paize s da Euwpa, ape.:•r 
de contestada por u c; e, e mesmo ridicularisada por 
outros. V. Ex p0rém sabe, Sr. presidente, qu@ o ri
dículo é o tríbut·' qi.1e pg~o toda,. as Héas novas ; 
GiJ!i!ê,, foi eondemr.ado « QS carceris da inquisição, 
pot uma gr,nrle dl·SC )bi;rta, e Roberto F'ulton, quando 
foi 0fferecer com o v•por ao grande capitão de Ee
culo talvez o imperio do D'Undo, f·Ji consider•do nm 
louco . O governo não deve, JJOis , desanimar em levar a 
effeit.o este grande principio, que •e é necePSario em 
outros pr.izes, em que funcciona regolarmente o sys
tema represent•tivo, uiío só pela educ11çiío dos povos, 
como por outr, s causas que seria longo enume ,ar, 
muitc maig o é entre nó~, que nã'J ~st•mos nesse caso. 
(Apoiados .) 

As emendas a que me referi, e a que não posso 
prestar meu v~t), são : a do nohr~ deputadry por 
S. Paulo, ~m relação ao augruento de deputaçõ~s, e a 
que testabelece H eleição por províncias, em centre rio 
ao quo. se deci-iio n 11 2• disr,u; são deste pro
jecto. 

Sr. presidente, não sou contrario ao augmento d~s 
deputações ; entendo que a noss 't população não está 
propcrcionr.lments representada: mas entendn tambr.m 
que tal augmen•o não é act11ah·ente opprrtuno. Quando 
a despeza publica tem crescido consideravelmente ; 
quando o paiz lut~ com emberaços fin anceiros de di
veroas ordens, julgava prudente que se adii sRe esta 
que1tão. (Ha diVe1'808 ap(l,rte1.) A não concordarem, 
porém, com isto os meus amigos, nã" posso de todo 
aceitar a emenda do nc bre deputado. (Apoiados doa 
deputados Mineiros.) 

Tomou-se por b~Ae do ~ugmmto o numero de 
50,000 habitantes para um deputado. 

O S.a. Jolo MENDES: - Nesta parte V. Ex. não 
eltá democrata. 

O t'R. BnmNo DA CurrnA : - Em que ~ 

O ::R. Jolo MENDES: - Ew oppôr-se ao augmento. 

O Sa. BAJ.B•NO u CuNn :- Não me opponho ; julgo 
apenas inopportuna a idéa. 

( Ha vario1 apat·tes.) 
· Como dizia, Sr. presidente, tomou-se no projecto 

para base do augmento o numero de 50,000 habitan
tes para um deputado ; algumas provincias ha que não 
têm 100,000 habit-ntes; ape1ar disso di-se-Jbea tres 
deputados ; entretanto Minas com mais de 2,000,000 
de habitantes vem a ter, ~la @menda do nobre 
deputado, o aligmento de um ; ora, iaeo não é só in-

justiça, é iniquidade, é mesmo uma aflronta feita á 
província de Minas. (Apoiados dos Sra. deputados Mi
neiros.) 

Mesmo pel? angmen1? dado á Mif:!RS no projecto 
somos preJ_:<licados e muito; mas o •c~1tamos; nio faze
mos quesiao; a emenda, porém, do nobre deputado 
absolutamente não (apoi,,dos), nso pndemos t :-lerar. 

Não posso igualmente, Sr president•, prestar rnen 
v.oto á emenda que restabelece a eleição por provin
ClftS, 

V. Ex , qne conhece muito bem a lealdade e desinte
ressada dedie.açãl} c:•m qoe hei acompanhad(l sen•pre 0 
g abinete 7 de Março, que conhec~ a minha veneração 
pelo illustre Sr. ptesidente d'l conselho, pe lo seu ca
racter, saber~ serviçvs prest~do~ á po.tria(muito" apoia. 
dos) póde mruto bem calcular que 6Ó uma convieção mui 
profunda seria capaz de sep•rar-me de S. Ex ern uma 
questão que ha poucos dias sustentou c''ni sua auto
risad« p•lavra. 

Sr. presidente, a eleiçã.o por distri ct os fd uma das 
maiij b , Jl1ts conquiefas das idéas lihcraes .. , 

O Sn CAMPOS CAnVALHo :-ápdado. 

O ~R. BumNo DA CUNHA. :- ... ~-º " CJ'lÍBta que titmm1 
un1e. das bases do •.Y•tema represeat.t1 vo. 

V?ltar atr~s setia retr<'gr.idor da rlemoerne;a po.ra 
a ~r1s~rccra.c1a, ou ant'::S pt1 ra a uli ~·c.r .) hia Ue a iv:uus ; 
e \. Ex., hdo como é na historia politica do t cd.ns 00 
povos, sa.be muito bem que t~es mudon('ªª •6 •e t~m 
fe1t~ por golpes de Estado ; a• cvn -1ui stas oa liberri adé 
feitas por un~ povo, este não u• ]JÓ e nllaud unur sem 
desdvuro, d1see ht< dias um dúb ornamen t"s dest ~ 
casa. 

Eu .desejava, Sr. presidente, que os districto' fos
s~m a1nda i:nenores do qu~ o •~o actual•nent.e : gue ª' 
cidades mais populosas e un r•ortanifs tiv<fseí!I , comn 
ar.onte~e nalaglaterre, como !lfancbee t.er, Binniogham, 
Vestm1ster, etc., seus aepu.t9dos que •eriti.o, não 08 
repre~entaotes do c~n,pa1.1ano, corr o Fe te1n ct1t 0 mas 
os conhecedores mais direct.os das ne c.es• ida~e~ da
quelles cen.Lr_?• de populavii.o, que os elegi!riin, ~u~ 
lbe.s ~onfenra;i o _mandoto de .seus represrntantes." A 
el t JÇaO por drstnctos 9lUoSqmnba O depULado, •njei
t~ il d0-0 á vontade dos mandões de ~ l d êa, t.em- rn 
dito. 

_Eng&no,_ Sr. P!esidente, esses cid•da•,s, a que c!Ja 
roso maudoes, sao em geral hom, ns lie1u iot.eaci,.na
d?•• e que nas locali udes g;. ziio de estima e influen
cia por suas fortunas, serviçus aos partidos, etc. São 
eru geral ~omens corda•os e que ouvem quasi scmnre 
nos negocLs e q?eetões das luc~li~ade• a se ub repre.
sentantes, por via de regrn mais illuscrnd os e prati
cos no• negocios pu.blicos, p0;qüe c•. rre-Jhes o dever 
de estuda-lua e de ac0mpanhar a sua m~rcba, 

Par& algum's provincias,_ c ·m~ E•pirito-Santo, 
Goyr.z, Mato-Grosso, etc., nao ha mcoaveniente al
gu~n em tal, systema; mas_ oa de Mine s, com 3,000 
ele~t0res, m.a1s de 70 collegios, e uma extensão terri
torial de 26,000 leguas 'iU•dr~oi•• , calcule V. Ex. ~e 
póde

1 
~•_yer a destjada regul•ridade e i~dependenc !a 

na e.eu;ao, e se o deputado póde conhecer ª" necessi
dades de tão exteus~ z1;na. 

Sinto., Sr: pre_:iidente, que meus amigos e collegas 
de ~rovmci&. nao concor.d~ss em (a maioria) 1111 pro 
posta que lhes fiz de d1v1d1rmos nossa. provincia em 
tres circumsc~ip\Ões eleitoraes. Parece-me, Sr. presi
dente, qne seria isto de muita vantagem Eu não co
nheço, pelo menos não me lembro, de paiz algum do 
mundo em que •B circumscripções eleitoraes tenhão a 
extenaão das nc ssas. ' 

Ent;e nós já se ia introduzindo o Excellente sys- . 
tem.~ mg;ez de ~ercorrer o esndi<lato o srn clistricto, 
ouv!r as mfluen?JOB locaes, fall&r ao povo, ouvir suas 
q?e1xas, necessidades e vi.r aqui advogar, com mais 
duecto conhecimento, os mtereoses do districto que 
represen,ta. Em Minas póde-se fazer isto, póde-se pôr 
e~ pratica_ este e:x;cellente uso ~ Não se sujeita 0 can
d1da~ ás mfluanmas locses; mas nã" se sujeitará aos 
org~nuadore1 de chapu 'I 
D1~~os a verdade, Sr. preaiilente, a elei9ão nas 

prov1nc1as vastas como a nunha será feit11 s~wpre 
pelo governo ... 
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construcçiío ou estabelecimento, quer seja publico, 
quer partlcufar, embarnações, lavouras ou plantação, 
ser:i. punido com as penas de roubo, azt. 269 do co
digo criminal. 

" Art. 3. • A hntativa, uma vez que tenha havido 
começo de combustão, será punida com as penas do 
crime consummadv, art. 274 do mesmo codigo. 

« Art. 4.• Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

" Paço da camara dos deputados, em 7 de Junho 
de 1875.-Alcofor!Ldo. » 

ORDEM DO DIA. 

PENSÃO .l D. llAR!.l J, O. D.l SIL'f.l, 

Eutra em 1• discussão, que a requerimento do Sr. 
Ulhôa Cintra é considerada unica, o projecto n. 47 
de 1875, que approva a pensão mensal de 368, con
cedida por decreto de 15 de Maio de 1875 a D. Mari:i 
de Jesus Calmou da Silva, mãi do alferes Augusto 
Cosme do Silva e do 1° C>J.dete Silvestre Moreirn da 
Silva, awbos fal1ecidos, este de molestia adquirida em 
campanha, e aquelle em consequencia de ferimento 
rec•bid.o em combate; sem prejuizo do meio soldo que 
percebe como viuva do major reformado José Moreira 
da Sil\·a. 

\'i) m á mesa, é lida, apoiada, e entra conjuncta
meute em discussão a seguinte emenda' 

« Art . 1. 0 A pensão de 400 rs. diarios concedida 
por decreto de 21 de Agosto de 1867, ao soldado João 
Fdi•mino da Silva Guabiri;ba, deve entender-~e con
feri<l a ao mesmo sul<lad.o, corno declara o decreto de 
24 de Abril de 1875, e não a José Felismrno da Silva 
Guabirnba, como por engano dispõe o decreto de 18 
d!) Agosto de 1869. 

" Art. 2. • Esta pen~ão será paga da de.ta do de
creto dõ 21 de Agosto de 1867. 

« Art. 3. ° Ficão revogadas as disposições em con-< 
trario.-Ulhôu Cintra.·» 

Nioguem pedindo a pslavra eneerra-se a discussão, 
e procedendo-3e á vot"ção é adaptado o projecto com 
a emenda e remettido á commissão de redacção. 

FIUÇÃO DAS FORÇAS J>E TEll.84, 

Cc.ntinúa a 2• discussão da proposta do governo 
convertida em projecto de lei sob n. S2 de 1875, que 
fixa as forças de terra para o anno financeiro de 1876 
a 18i7. 

O Sr. Leandl'o Bezerra pronuncia um 
discurso. 

E i;ta diecuesífo fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEH DO DIA.. 

REFOIUU. ELEITOIUL, 

Continúa a 3• discussão do projecto que altera 
a actual legislação eleitoral do Imperio com, as 
emend&a apoíad.as e mais a seguinte que é lida. e 
apoip.da: 

« Art. 1.• Na segunda parte deste artigo, onde se 
diz-tres dias antes do designado, para o começo dos 
trab.alhos da qualificação, diga-se - na nspera do dia 
designado, para começo dos tr:ibalhos da. qualificação. 

« Ao ~ 5• do mesmo artigo : onde se diz - e a 10 
dias - diga.-se-snbsistindo o mais como está. 

« No ~ 14': em vez de-10 dias-diga-se-5 dias. 
« Ao art. 2..0 Substitua-se o " l' pelo seguinte -

Cada parochia dará tantos eleitores, quantos forem os 
multiplos de 600 de seus habitantes, segitndo o recen
seamento. A que além de um mnltiplo qualquer de 
600 cootiver um resto não menor de 300 habitantes 
terá mais um eleitor. 

" ~ 2. • Substitua-se pelo seguinte - O nunero de 
eleitores fixado para cada parochia poderá ser alte
rado para mais, ou para menos, conforme o recensea
mento. 

« ~ 16. Em vez de-districto-diga-se-provincia, 
e accrescente-se - excepto naquel!as que derem dous 
deputados á assembléa geral, em cuja. eleição votaráõ 
os eleitores em um só nome. 

« O ~ 17 seja substituido pelo seguinte : 
cr O numero de deputados á assembléa geral de 

cada província, exceptuad11s as de dous deputados, 
que continuaráõ a dar esse numero, corresponderá a 
respectiva população, segundo o. recenseamento na 
rasão de 70 000 habitantes por deputado. 

a: A fracção não menor de 35.000 habitantes, depois 
de um multiplo qualquer de 70,000, corresponderá. a 
mais um deputado. 

« Paço da camara dos deputados, 7 de Maio de 
1875.-Candido Murta. » 

O Sr. Cunlla Leitão pronuncia um [dis
curso. 

O Sr. Mu.rUoho Campos:- Sr. presi
Fente, não sei •e V . .li.x. teve alguma coromunicação 
do Sr. ministro do imperio a respeito desta discussão. 

O Sa. PRESIDENTE faz sigoal negativo. 
O Sa. MARTINHO CAMPOS: - Nenhuma. Bem, não 

me · admira a ausencia do nobre ministro do imperio; 
o estado de relações em que S. Ex. se acha com o 
Sr. presidente do conselho segur1J.mente não lhe per
mittio continuar a assistir a este debate. 

As relações destes dous ministros, que se dizem 
perfeitamente conciliados e co , graçados, estão no pé 
que os seus discursos rcveliio ao publico. O Sr. mi
nistro do imperio diz qii.e esta reforma que se vai fuzer 
terá de ser ensaiada uma ·uoica vez, e que necessa
riamente depois se fará nova reforma ; a boa dou
trina, a que elle reputa a melhor, é sacrificada pela. 
prepotencia do Sr. presidente do conselho (é inter
pretação minha); o melhor principio é o que foi ven
cido na derrota de S. Ex., que era o principio dit 
eleição por provincias. 

O Sr. ministro do impt:rio continúa a sustentar que 
o voto iacompleto nqs districtos vastos de provincia 
é uma perfeita burla; que o é nos districtos limitados, 
e não sei mesmo se S. Ex. voltará á verdadeira dou
trina, a do districto de um deputado. 

Nestes districtos pequenos S. Ex . comprehendia que 
o voto incompleto pudesse dar a representação das 
minorias, nos diotrictos grandes niio, 

V. Ex., Sr. preaideµte, sabe que toda a preoccupação 
do nosso sabia e pa~ernal governo é a representação 
das tristes minorias ; o governo se condóe da sorte 
desta.e miseras. Qua1.1to ás maiorias, que todo o paiz 
grita que não tem representação, isso é indifl'erente 
ao governo; as maiofias são fortes, e muito bem sub
stituídas na eleição pelo governo de S. M.' o Imperador 
constitucional; toda a sua questão é a engenh9sa re
presentação das minorias, e a consagração fundá.men
tal do principio de que póde haver mandatario' sem 
mandato e sem man1lante. 

Sr. presidente, o governo está muito satisfeito com 
a representação P.ctual das maiorias, que é, coino 
V. Ex. sabe, e está. confessado em muitos documento.s 
officiaes, uma verdadeira mentira. Fallas do throno 
confessão o vicio de~sa eleição, presidentes de c6ns11-
lho nos tilm dito, a Cj.atar do Sr. Paula Souza até hoje, 
que não se póde com sinceridade entender que a 
nação é representada no parlamento. Mas na questão 
das minorias o Sr. ministro do imperio disse-nos 
no seu discurso, e neste ponto eu o acompanho, 
que o voto incoljlpleto em um districto vasto 
não assegura a representação das minorias, em 
um districto pequeno, composto de um só ou de dous 
collegios, é possive/ que esses eleitores eleitos pela 
policia, como vão continuar a aer, possão rebellar-se 
contra o goTerno E; ligar-se a um ou outro grupo 
que escape ó. rêde policial, e l!!ejão, portanto, alguem 
da minoria. O Sr. IUinistro do imperio tem carradas 
de razão. 

Assim, com o pro~ecto do nosso paternal e carinhoso 
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gove~no p6de-se dizer que não ha possibilidade de ver
dadeira representação nem da maioria, nem da minoria. 

Sendo esta a opinião do nobre ministro do imperio, 
re-pito, não admira a casual ausencia de S. Ex. neste 
de bate. S. Ex. está. em perfeito desaccordo com o 
Sr. presidente do conselho; e o qne é maia para admi
rar, é que depois de tanta cordialidad:e, e tão boa, 
atabelec1da entre os membros do ministerio, quando 
se rcvelão em pll'blico appareçio tantas asperezas. 

V. E:r. saba que o nobre ministro, que é maito avido 
de el~gios, tanto que quando alguem não diz a seu 
r~gpe1to todo o mal que era posai vel sem injustiça 
dizer, S. Ex. entende que foi muito elogiado, e não 
ces~a depois de dizer, ao ouvir qualquer censura: « Nem 
sempre pensou assim a meu respeito, está em con
tradicção com que já. disse em outra. occasião.1>· 

O Sr. presidente do cons.elho, que vive com o 
Sr. ministro do imperio e que o conhece p.erfeitamente, 
teve e~us motivos de queixa, e nem a mais cordial 
harmoma ex:clue, não direi cs resentimenfos profun<los 
e certos, mas o direito r!lzoavel do seu a seu dono : 
S. Ex. sabe que já tem sido confrontados um e outro 
até na magnifica imprensa illnstrada do governo, dis
cutindo-se ahi quem é o verdadeiro Pombal 1 (Hüa,. 
ridade.) 

Neste pé de relações, referindo-nos aq.ui os perigps 
do ministerio . o nobre presidente do conselho fez uns 
elogios ao seu collega. mmistro do iroperio, que, se fosse 
licito empregar-se aqui a liognagern que se emprega. 
I\O senado, podião· se chamar chingamento1 ,.elogios que 
doêrão até a mim que não sou ministerial do ministro 
do irnperio, vendo que foi uma cousa forçada,. feita 
pt.lo rigor do dever e como que extorquida., e não 
espontanea e cordial, porque irnmediatamente o 
Sr. p~esidente do conselho esqueceu-se que já havia 
a ma10r harmonia e· a . melhor cordialid:t1de entre os 
membros do ministerio, e dando a sua opinião sobre 
o objecto apparente e ostensivo da· discordia minis
terial, foi duríssimo com o Sr. ministro do imperio, 
que eu acreditava. e ainda acredito que é o Beoja.mfo 
deste imperial mioisterio. 

O· Sr. presidente do conselho r-:icurou nos archivos 
diplomaticos, que V. Ex. tambem conhece, modelos 
@ . dureza de ph•a$e,. e foi ao11 usr.s da . diplomacia in
gleza-, que, não é alheia ao que se uaa tambem na. 
Republica Argentina, que V. Ex. igtialmente não · des
conhece e j,á experimentou, e referindo-ae ao seu, col
lega ministro do imperio; do que se havia de lembrar 
o nobre presidente do conselho 'f O voto incompleto 
não merece as sympathias do Sr. presidente do con
eefüo; ·mas como qualifica-lo 'f Lembrou -se da:- Sa
blirne. f'.··rta - Q1ilaridade) e vem aqui brada: pa,ra o 
Sr; rn101stro do miper10, como, outr'ora o diplomata 
inglez :-Erra a Sublime Porta .•• 

Nisto tu<lo, 8r. presidente; o pubhco víl o·estado de 
boas refações em que se achão os nobres mmistros ; 
o · carinho e amor que o Sr. ministro do imperio vAi 
tendo por esta refor•ua, a discussão o mostra ... ainda 
eá não pôz os pé·s· nesta sua festa e casa tambem sua. 

q.1I'8m0 Sr. preaidente, triurnpha nesh caeo, e eu. lhe 
:repito os meus· para.bens, é o nobre deputado por 
S. Paulo. 

O Sr. mihi11ko do impe?io,, seg.IU'amtmte.por não 
qµerer que· o nobre <leputado po~ S. Paulo gi>v:ernasn 
J;Iiais do qµe i!Ile na repJlrtiç1ío d.o imperio. em ma.teria 
eiéitoral, recu•ou as filagrana.s do processo da .eleição 
pna a. represenhção das minorias Eu digp-filagra
nns--Sr preeidente, porque· de·fa:cto·todbs estes ensaios 
nã(t passão· .dediiagraea.s;, Elstá•se•aind&. para de1co
brir tim processo de · · facil compreheoaão pratica, 
j11dicioso, simplae e regular., que· possa· servir• na 
p,ratt.ca. 

O nobre diipn~ado: pcu S:.. Paulo p-referia, como .v. Ex. 
••be, o voto, no1oommale.08' tae11 quoo1~nteliele1torae1, 
:aão sei e~ eom ·o.•e&c~11tinio de listas~ porq.e,. declaro, 
estudo até COill ppll(lo C\\Ídado.estes e11sa10e, que não 
são senão phaota.siae de philosophos ociosos, que sem 
c1nllli~a- algmna não·oonheoem• a sooiedítdil par~ a q na.! 
egislão: ·-

V. Ex. aabe-que<não han1mai classe· de sabias· mais 
Rapeita;"6l 81 ª' ·quem a hwuanidade deva mais ·do 
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que a. doa philosophos, mas taro.bem não ha ulnaclaiis 
que conheça menos o mundo em qne vive, eàeja rneno 
habilitada para. governar a terra., até porque lhe falt 
a respousabil1dade, que é e mais judicioso, e o mais 
leal coneelheiro de um governo. 

O nobre deputado por S. Paulo, porém (e é a razã<>
de dar-1 he os meus para.bens ), teve a fortuna, 11ão 
de convencer o nobre ministro do irnperio, mas de 
convencer a maioria, convencendo o Sr. presidente de> 
conselho. Para mim, não resta dnvida que o nobre 
deputado por S. Paulo e o nobre presidente do co11se
lho constituem, em rnateria de reforma eleitoral, 
uma só entidade (risadas/> ou dous .entes que se en
tendem perfeihmente ; as opiniões do nobre deputado 
p_or S. Paulo estão encarnadas no discurso do Sr. pre-
81.dente d_o con~elho, que deixou o campo do Sr. mi
nistro do 1mpeno e passou para o do nobre deputado. 

O nobre deputado desistia do voto uninominal, ce
d~ndo á observações judiciosas dos membros da oorn
musão. 9 ~obre ministro do imperio não quiz eleiçõeJJ 
por provincias, que o nobre deputado por S. Paulo 
queria. Passou a. reforma aqui. ou antes a.lguus arti
gos substitutivos em 2• discussão, c~ndernoando essa 
eleição, pela qual opina o no~re presidente do conse
lho. Encerra-se a ses•ão extraordioa~ia do parlarne11to 
e na. sessão ordinaria mrge victorioso o Sr. presidente 
do conselho, ou antes surge o <Aobre deputado por 
S. Paulo 1 Temos ou não razão pare de.r-lhe pa
r!lbens? 

Sr. presidente, o nobre depntado por S. Paulo .é 
um homem da penetração, de grande habilidade, é 
um tatico e pratico respeitavel e temível (apoiado& 
e risadas) ; o .oobra ministro do impe•io calculou mal, 
on não apreciou bem os recursos do se11 terrível adver
sario 1 Nós hoje o vemo& rojtldo aos pés do nobre de
putado por S. Paulo, vencido e aceitando as opi:niõaa 
e doutrin.as que S. Ex. fez condemnar pela maioria 
que o sustenta 1 · 

O que resta ao nobre deputado por S Paulo Y Ij:r 
proseguir na su:. tarefa; pouco falta para qne- a su 
victoria seja completa, tê-la-ha, não desanime, e 
merece tê · la, porque ao menos é coherente com suas 
opiaiões, não nos dá o espectaculo que · nos-tem dado 
o Sr. ministro do imperio, coodemnan<lo todas , as 
opiniõas que tem depois de aceita~ e fazer vota.r. 

Mas, Sr. presidente,, como disoe a V. Ex., os doos 
nobres ministros estão em perfeito antagonismo, .o 
Sr; preside11te do conselho e o ministro do imperio; 
entretanto vem dizor-nos que estiie harmon1sa.do1, 
que toda a divergencia cessou. 1 En. vejo aq111 um 
homem, que dizem que é ministro, vencido, humi
lhado, procurando aconselhar a maioria a.. que se re
signe. á. sorte a que elle se resignou, e a. isto que por 
irrisão. se. chama accôrdo. 

Diz o Sr mioistro do iwperio que·a-maiori& o acon
seLhon a. que ficasse no governo 1 S. Ex. ent•11dea 
assim um. conselho que lhe foi dado· em outros.termo•, 
muito mais honrosos pa.za.o nobr.e. mmistro; d-0 di1-
curso de S Ex. mesmo consta qu a. maioria lhe dea 
ca.»ta branca para. r.esolver- a questão. Corno entendeu. 
o. nobre miniiltr-0-resolver. a q11estão 'l Pela conserYaçá<> 
da; ordenança. e desernbaraçando-1e de uma opiaião.; 
ter opi01ão 1ernpre constrange.; o melhQr é náo, ter 
opinião nenhorna. e-conservar o poder 1 

Sr. preaidiente; o nobre deputado pelo· Ceará, a. 
qn:em ouvi repetir•a declar1ção de qoe· apoiava 8! re
fdrma. eleito1 ai, por melhorar a· qualificação, tomall-· 
.to"a permanente, não. teve resposta.· do Sr. ministro 
do imperio. S Ex. não se diga& objectar cousa all(Um<i, 
contra ou• ·a fa;vor da reforma•, que realmente j~· não 
4•:de• S: Ex~ , éc do• nobre dt1putado por S. Paulo e- d(> 
Sr. pr.eeidente do con11elho; · mas a- parte relati>;l'a-á. 
qualificação a.ioda é de S. Ex., é S. Ex. que ten> a. 
~l·oria:- de n: p~r - á. vettel'ação dos fiáa as oal9aa azues. 
(Ri6aàa8.) . 

O nobre deputado pelo Ceará diz que a qna'í6ca\lio 
vai ser permanente·: perma.nente é ella pela· l~i de \~" 
de Agosto de• Nl46; e•é' perm~nentecporque 1 quaodu· o." 
governo· não quer· a qualifiaa9iio, diz· que. ella está.i 
nulla-, maa ba d~' fazer-se• nos· termos· da· le1, e. "n r~
visão annual, só pa;ra; &ncluir· quem peds e exclmr: 

11 
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.quem perdeu o direito de votar. A lei do nobre mi
nistro do imperio diz que a qualificação se fará de dous 
em dous annoe, de maneira que a permanencia para 
S. Ex. é o periodo ie dous annoe 1 

Sr. presidrnte, tia cousa peior: o nobre mmistro do 
imp!rio tornou a qu•hficaçiio, coroo tudo nesta lei, 
uma insidia, um•. faloa fé, nma traição como syste
:ina de lei eleitoral. Ao pass• que o D•1bre ministro do 
imperio diz, e os que susteotão a sua D.Já e desastrosa 
reforma, que é uma verdade a sua qualific"ç1i.o, por 
outro lado e!la póde-se alterar todt s os dias, por meio 
de requerimentos ""'ª quRl1ficações p•rciae• ao juiz 
municipal, ao juiz de direito ou á nlação. Estas al
ternções diarias, se se referissem •Ó á inclusão da 
votantes, podião ter • ttenueção, que era reconhecer o 
oir•ito a quem o devesse ter ; mas não se referem só 
á inclusão de vetantes em toda e qualquer época do 
anno, u,as tambem á exclusão em qu• !quer época, 
obtendo-se coutr•1 os vot•ntes uma •entença. 

Eu perguntaria ao nobre depnt do pelo Ceará, se 
estive•se presrnte, em que consiste a permanencia 
da qualificação. Tudo nesta lei é falseiwo, tudo é 
falsa fé. A' primeira vista, quem lê aquella esplen
dida palhaçada de votante, cuja renda é conhecida 
por lei (diz o projecto) 9Credit•rá que ha mais ga
rantias na quahficaç:ão para ser incluído o V< tante. 

Niio se melho1 a nada O• que estão incluídos na
quellas catrgorias do Sr. mini•tro do imperio são 
votantes de capacidade tão notoria que ningu•m se 
atreve a exclui-los; m8'm<• os fidalgos de calças 
aznes (risadas) não erão excluidos ai< da quando mere
cessem •ê-lo pela falta de renda em que muitos têm 
incorr!do. 

Mas não erão excluídos. As disposições da lei não 
são senão para induzir tudo á incerteza; as provas o 
nobre ministro as limita e fom.ul« p• sitiv1<mente; 
diz : para os que são fi~,algo~ de calças azues (risadas), 
para os que estão incluidos nas outras categ1Jrias, 
o ,que alil\s não deixa de ser até certo ponto um« es
pecie de bu1guezia que não devia agradar ao uobre 
deputado pelo Ceará, o direito de v,,tar, que não 
aoffreu em tempo algum duvida, fica reconhecido de 
pleno direito 

O direito de votar para os que não estãe incluidos 
naquellas categorias só póde ser provado em taes e 
taes hypotbeses, figuradas por S. Ex. e mencionadas 
na sua lei; fóra disto não haverá possibilidade de 
provar, nem para ser incluído o votante. 

Demonstrei no meu discurso anterior que sacrifica
vão-se nas freguezias ruraes pelo menos tres quartas 
partes dos actuaes qualificados pelas disposições da 
lei do Sr. ministro do imp•rio. V. Ex. e acamara segu
ramente cuvuão com espanto a resposta do nobre mi
nistro do imperio, em apartes ; e como não temos mo
tivo para esperar nenhuma outra, apreciarei o aparte 
de S. Ex. a esta minha observação: a constituição só 
exclue de votar um numero limitado de cidadãos bra
zileiros, e não é a doutrina da vossa lei; não tendes 
o direito de o fazer, vós que dizeis que esta materia 
não póde ser alterada por lei ordinaria 

O nobre ministro do imperio ni'io julgou opportuno 
responder-me quanto á exclusão de uma grande massa 
de cidadã.os. S. J< x. não póde negar, fique V. Ex. 
certo, de que a baroneta ou baronia de Goyana. não 
terá. votantes daqui por diaute (risadas) e di•se apenas 
em aparte: as junt•s qualtficaráõ pelo que souberem e 
conhecerem. Sr. presidente, isto esprntou-me, declaro 
á V. Ex. Em que ficã>, poi11, as qu~ixas do nobre 
:ministro, do governo imperial, contra as qualificações 
.(e note V. Ex., as queixas são principalmente do 
governo do nobre ministro), contra a soberania da11 
juntas e das mesas 'I Qual é a pro«idencia que o nobre 
'.lllinistro tomou contra a soberania das juntas de qua
lificação '1 

Eu supponho que a providencia estava nas iaes 
categorias e na indicação e pr•eceito expresso da 
maneira de provar a capacidade eleitoral. 

E os executores da lei, se passar tal qual está (ao 
.menos terá esta confiança), os ma!(iatrados não darão 
.á lei outra execução senão esta; tinha a lei ao menos 
a vantagem, embora iniqua e inj11sta, de privar as 
juntas da soberania para a incluaão e a exclusão do1 

votantes, e se a exclusão não será facil com esta lei, 
como não é com a lei actual, a inclusão, com o aparte 
do nobre ministro ficará ao arbítrio das juntas, pelo 
que souberem, isto é, quiznem. 

Direi ao Sr. D.Jinistro do imoerio: eu não tenho 
queix&s das juntas de qualificação ; ellas ao meno11 
obrão com conhtcimento de cau•a, e intencionalmente, 
clamando contra os seus abusos; a soberania da11 
mesas mesmo é o remedio para que o nobre ministro 
do 1mperio appella contra os defeitoli e maldades da 
sua lei. 

Estou certo, Sr. presidente, que é o que vai acon
tecer ; as juntas de qualificação contmuará õ a quali
fici.r como até hoje todos os cidadão• brazileiros. 

V. Ex. sabe, é veroade notoria, uão contestada, 
que para a eleição primaria sempre houve, desde o 
princ1 pio até hoje suffrag10 universal. Não conheço um 
homem, um Brazileiro maior de 25 annos, de 21, 
casado, e nos casos da constituição, ao qual se rega
teie a questão de renda ; todos elles siio chamados a 
intervir na eleição primaria e ha 50 annos que a. 
execução das disposições d.. nossa constituição tem 
consagrado praticamente a sua intelligencia; mas isto 
desapparece para o nobre ministro do imperio ; se a 
soberania das juntas desappareceu com as suas ca
tegorias e mais cautellas da sua sabia lei, muita gente 
fica expoliada do direito de voto. · 

Peço perdão a Y. Ex.. e á camara se repetir al
gumas observações. Não obtivemos resposta do nobre 
ministro 

O honrado deputado pelo Rio de .Janeiro, que ha 
pouco fallou, talvez com muito talento, com muita 
proficiencia, occupou-se de uma qu•stão systematica 
que elle tinha trazido estudaoa, pr. mpta, preparada 
e encarou a seu modo o projecto. 

O Sa. CUNHA LEIT:i.o :-Respondi ao nohre deputado 
pela Parahy ba. 

O Sa M .. aTINHO CAMPOS:- Não ouvi encaradas as 
grandes objecções e d1fficuldade1 que se Jevantão con
tra o projecto ••• 

O Sa. CUNHA LEIT:i.o : - Já o tinha feito em outra 
occa;,ião. 

o Sa. MARTINHO CAMPOS:- ••.• e todas aquellas que 
levantou p meu joven amigo, deputado pelo 1• dis
tricto do Rio de 1Janeiro, que não admittem resposta. 

O 811.. THEono,ao DA SILVA.: - Com muita habili
dade. 

O Sa. ~RTIN)lO CAMPOS : - Com grande talent<>, 
com grande isenção de espírito e de ouacter (apoia
d-Os). que autorisão o pai:i: a esperar delle um g~ande 
homem de Eotaq.o. (Apoiados.) Mas todos fi.cárão sem 
a. minima observação. 

V. Ex. compreb.ende que é um systema do parla
mento quando s~ trata do debate de um projecto de 
lei mostrar os s1>us defeitos ou meritos e suas conse
queocias boas oµ más. 

Isto, permitta- me o nobre deputado não ouvi, ao 
contrario no meu espírito algumas das observaçõea do 
nobre deputado suscitárão-me novas duvidas, como 
depois mostrarei. 

Junta parochia'l, iunta municipal, juiz d~ direito, 
relações. Quatro tribunaes de qualificação crêa o 
Sr. ministro do imperio; isto, quando para os outros 
tireitos individu,aes a constituição só admitte duas 
instancias. 

O Sa. HERACI.ITO GuçA :-Só ha dous. 
O Sa MJ>l\TI~IHO CAMPOS : - Perdôe-me V. Ex., o 

nobre deputado não comprehende a junta parochial 
que o nobre ministro encarregou do arrolamento puro 
e simples, mas que é quem faz verdadeiramente a 
qualificação de parochias. ·E Deus nos livre que não 
seja assim, porque é quem tem conhecimento das 
cousas ; os outrps tem de assignar de cruz. 

O Sn. M&NOE1!< CLEHBNTINO :-Apoiado. 

O Sa. MARTil\IRO CAMPOS :-Ora, o nobre deputado 
por Pernambuco que me honra com o seu aparte e 
\Ue tenho em frente de mim, é um digno magistrado; 
transportado d& provinoia ti.e Pemambuao, por exem-
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elo para a provincia do Rio de Janeiro, se tiver de 
presidir trabalhos eleitoraes, como vai decidi-ln• 't 

Não nos i1ludamos; a verd><deira qualificação é e 
deve ser feit• pelas junta11, péla autoridade parochial, 
póde até ser feita por autoridades administrativas, 
como .de facto é na França, e com grande vant•gem; 
desde que houvesse segurança de recurso•, tanto 
quanto era posstvel, acautelaviio-se todos os abusos ; 
mas t.ira-se ás junta• o direito de qualificação defini
biTamente ; eu não sei pelo norte ; nas províncias do 
sul nove decimos das qualificações terminão nos pa
rocbias. 

Não ha reclamação contra ellas . Os partidos, pelo 
correr dos tempos, chegarão a este accõrdo : não se 
exciuia ninguem. Fiscalit1ava-se, tiilvez sem succesao, 
a inclusão de pho•phor1,s; was não ee oxcluia vo
tante real. Or,,, para os magistrados, p,ra os con
selhos municipaes da qual16cacão, para o juiz de 
dinito e para a relação, a qualificação de phosphoros 
póde ser feita com ' m•ior fdcilidade mediante provas 
falsas, o que é d1fficil ou impo•sivel nas parochias, 
sendo a qnalificação tiscalisada pelos interess:<dos. 

Portanto, estes qu•tro recursos de qualificação só 
servem para torna-la mais incerta e mais dispendiosa, 
e conseguinteruente f., vorecer o movimeato geral de 
11-bandono para qne o pubhco progressivamente temle 
em materia eleitoral. S M. o Imperador terá a gloria 
de reinar e presidfr um governo com um povo policial 
e de empregados publicos, a que a nação oerá alheia, 
e não verá em parte alguma a nação em torno de si, 
cooperando ao governo, como é mister ao bem e se
gurança do Est.do. Est:. é a vardade, não a querem 
conhecer, facilitão ; mas não se queixem do resul
tado. 

Sr. presidente, tenho repetido mais de uma vez na 
presente legisl,,tur:i.. que na provincia de Minas vinte e 
tantas paruchias recusárão-se a · nome"r eleitores. E' 
um grande e salutar recurso de que devemus lançar 
mão para obrigar o governo a rec,,nh•cer que em ma
teria de instir,uições eleitoraes tudo vem de baixo, 
de cima não póde partir alteração alguma, porque, 
Dem o poder m .derndor nem os seu• agMtes têm par
cella de poder constituinte. (Apoiados.) 

Mas o governo é indifferente a isto : sua alma sua 
palma; quaesquer que sejão os perigos que tenbamos 
de atravessar, para mim é oerto que a nação ha de 
1obreviver. 

Qualificação fixa , já a apreciei, não a ha, e appello 
especialmente para o nobre deputado, membro da 
commissão, que está presef!te. 

O Sa. HERAOLITO GaAÇA :-Já respondi ao Sr. Araujo 
Lima na 2• d••cussíio, provando que a qualifi
cação era permanente. 

O Sa. MARTINRO CAMPOS : - Não é, altera-se dia
riamente. Para a inclusão de Yotantes não se intima 
ninguem. . 

Cincoenta, cem, duzentos ou trezentos pódem ser 
incluídos no a.fütamento de uma parochia sem que 
ninguem saiba disto seu ão alies, '.! uem promover e. 
qualificaç:•o e as autoridades que a fizerem. 

O nobre deputado teria alguma sombra de ra2ão 
quanto á exclusão dos votanteij. A e·xclusão não se 
póde fazer sem se intunar o excluido; mas a inclnsii.o 
não: sabe- se quando for publicada, e póde ser á ul-
tima hora. · 

Ora, perguotruei ao nobre deputado se. desta ma
neira ha u" combate leal, quando um partido conhece 
as forças de seu ad vers•rio e este não conhece as 
delle? Seguta.mrnt• nãu. E' o resultado da tal perma
nencia de qu•liticação innovada pelo nobre ministro do 
imperio. O que me está parecendo é que S. Ex. é um 
grande pratico em cabalas eleitoraes e que q11er ser
Tir-se dellas na l~i. 

Visto que não conseguimos ter a honra de saber 
como o nobre ministro do imperio entende ss disposi
ções da lei, iosietirei nas obsP.rvações que fiz qul!nto 
ao prazo da eleição por occllsião de disso! ução. 

O prazo marcado oa. legisla~ão actual é de sei~ m~
zes pe.rn a renmão da nova camara, na nova lei n•.o 
ha praw ma1 cado, apenas marca-se dentro de q~atro 
mezes um dia para começarem os trabalhos ; nao se 

marca o dia para a reunião da nova camRra. Ora, isto 
é importante, é capital. 

Quanto ao numer .. de depuhdos, o nolire president~ 
do conselho o que nos di>se f. ·i, ao meaos assim en
ten,ii, que todo q_uanto au1<:mento a cam1>ra quizesse 
fazer elte consent11L, comtaoto que is•o lhe facilitasse 
a p•ssagei;n do prc,jecto e que via vantagen• nas ca
maras n1a1s numerosas. 

Ora, eu decl1tro á camara que é oonstrangido que 
ab11so da sua P"ciencio. (não apoiado.•) , repetindo ob
serv•ções feitas na 2• discus>ão; m•s nód nã.o sahe
moe o peoS"mento do governo e µrecisamos provoca-lo. 

O numero de memnros de u1n purlame •1to nã·> é uma 
qnest.ão indifferente Se a nossa camara d os deputados 
fosse ><inda de eleição popular, era justo que tivesse 
augmeoto. Os logl•ze• conservão o parlameot0 mais 
numeroso que conheço ha muitos annos, e não o con
servá. senão por mo ti vos muito reaes e vem a ser: 
perm1ttir uma melhor e mais perfdta represent•ção de 
tofo (• puiz. 

O parlamento iuglez nasceu do povo, surn-io delle e 
surg10 representando umversid.a.:!es, burg~o e con
dados. 

Assim existe até hoje, é vedo.de que dando o mi
seravel espect"cul" de pôr á lrente da civilisação e 
da pol.iticn d '' Europa nns homens tacanhos, sem pen
samento pohtico, erutim, representantes de burgos e 
condados que são ci1 cumecripçõea menores que u& da 
llf!Ssa lei de 1855, e nii.o os grande" poli c,cos, iguaes aos 
doa imperv.dores da Ruasia, dos antncrat' s da França, 
da Austria e daqui do nosso lmperio; erão uns aldeões 
da ordew de Chattam, da or1em 'ie Foi, Pitt, da 
ordem, no nosso tempo, de Peel, Pali;nerston, Glad
stone e wuitos outros; não são da ordem deste• grandes 
estadistas do Brazil, que têm asson.,bratlo o mun-lo. 
E' verdad~ que isto ·tem uma vantugem~ po1que o 
nobre presidente do conselho la me ata a ruma e o re
b•ixameato da camara dos deputados, por virtude da. 
reforma de 1855 : os partidos pnlitic s desapp•rec~rí'io, 
os laços polit1cos relaxárão-se; não ha mais disci
plina; os chefes que a coroa escolhe nii.o são satis
factoriamente applaudid·is e seguidos, e muitas outras 
lamentações que adornão a rb.etorica do seu discurso. 

Sr. presidenh, é um direito que tem o ministro de 
estado senador o vir a este recinto lamentar a decaden· 
eia da cam~ra dos deputado•~ Isto dá-me. autorisação 
para dizer: • Procurador, não me engan ,y·, tu procuras 
p.ara ti. n O que iocommoda é a cam•ra dos '1eputa ios, 
depois da reforma de 1855. ter de vez em quaado offe
recido resisteoc1as; e permitta me V. Ex. que eu per
gunte ·: é eleito o sen»do por districtos, é eleito por 
aldê• s, não é eleito p"r províncias ? E' o senado su
perior á camara. dos deputaios em algum• cousa? O 
nobre presidente do conselho que nos diga em que é o 
senado supenor á cam·ua dus deputados? Em inde
pendencia ~ V. Eic. sabe que o juil!!o que S. Ex. fa~ 
do senado é o seguinte: n'uma reuuião de seus ami
gos, na secretaria da. agricultura, dtzendo-se-lhe que 
não teria fc»·ça para fazer votar a reforma eleitoral no 
senado, S. Ex: . disse ·lue para o senado tinha recursos, 
alguem inflwria e (aliaria a algunf sMadores. 

O Sa. M1N1BTao DA ÀG1<10ULTURA : - Não é exacto. 

o 8R. MARTINHO CAMPOS :-Pois se não disse podia. 
dizê lo, tn••s cre10 que disse, tanto como se en proprio 
o ouvisse de S. Ex 

O Sa. HERAOUTO GRAÇA : -Não disse. 

O Sa. MAnTINRO CA1t:Pos :-E11 não tenho a acta, 
new "ªnobres deputados pódem confirmar o que digo; 
m11s ·~ á eleição do senado, que é de provincias, doí. o 
mesmo deplornvel resultado pela distribuiQii.o que a 
policia f oi dos lugares n~s listas triplices. que são 
depois dete.rioradus, ainda muitas vezes pelos mi
nistros na escolha q•ie direito tem o nobre presid•nte 
d •.> conselbo em irrogar uma injuria li. camara dos de
putados 'I O senad_o não esc,.pa aos deféito~ que ousaiIJ 
imputa r á ca.mara, e é eleito por provinciae e decreto. 
imperial. 

Sr. presidentq, o nobre presidente do conselho SU_P
punha talvez, pela lunga habitação fóra do pa1z' 
estar em paiz estrangeiro e que tallava de cousas que. 
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:DÜd '.não conheciamos. As escolhas dos senadores feitas 
.<Jl< r- províncias são melhores que a dos deputados 't 
] 'u. não aei província do lmperio, nem uma só, que não 

-~ .11ha as mesmas queixas, ,Eenão maiores, da eleição 
~e • eeadores que <la eleição de deputados, e nem des-
.culpa um o senado nem os ministros com a vã for
.n111Jidade da lista triplice, com a ·qi.:al não sei porque 
.nãr. acabão : nem usa de&culpa tem, porque V. Ex. 
.1J> be que o ee1>ado, contra a letra expreasa da constí
tmção, criou senadores seus, e, se pois as eleições 
àe senadores são pe•simas como as <le depubdos, a. 
-0ulpa não é da camara doa deputados, a culpa é do 
1oenado e do poder moderador. A eleição do senado não 
é melhor, quulq.ier que seja a sua presumpção; os 
mesmos vícios e dtfeitos ou meritos daqui estão Já.. 
Distnctv pequeno ou província, nas mãos do governo 
imperi•l tem dado os mesmos resultados. 

O ~n. SILVEIRA MARTINS :-Mas Já. são permanentes. 
O Sn. MARTINHO CAMPOS: - O senador é victalicio, 

o deputado t•m sempre de quatro em quatro annos 
pelo rumos de dar contas a atua CGmmittentes e hoje 
V. Ex. sabe damos contas até ao rei, porque quando 
Dlio ee reconhece o cbtfe que se decreta para nm 
partido, dissolve-se a camara dos deputados, o que 
qne' d•zer manda -se enfc.rcar os que não reconhecêrão 
o chefe. E•ta é que é a verdade, du qual todos podem 
dar testtmunbo de experiencia propria, liberaes e con
aervadorea. 

.M os o nc;bre presidente do conselho só acha tantoG 
defeitos na camsra dos deputados, e me parece até 
que esta doutrina vai graesando no senado, porque 
'V. Ex. l•mbra-se que a resptito da questão do sub
sidio que aqui se debateu, no senado se disse que se 
approvava o subsidio para niio desairar a camara dos 
deputados., 

Sr. presidente, prGtesto contra isto; o poder do 
senado scbretudo, .esrurlado pelo pod•.r moderador, é 
o nnico poder de Estado depois do Imperador, mas 
não chega para airar ou desairar a camara dos depu
tado• . O eenado, approvando ou rejeitando o que daqui 
vsi, não nos faz injuria &lguma, mas nesta historia 
do suh•idio o papel da csm?ra dos deputados é o mais 
bello pcssrvel. 

Não srn suspeito defendendo a camara dos depu
tados, 11ão d.fendo causa minha, ella snstenta des
graç>damente uma politica e um ministerio dos peio
res que eu tcubo visto; merece, ptrtanto, todos os 
apôdos que o• ministros e o senado fizerem, mas fa
ção-nos com razão. 

A verdade é que, e digo em defesa da camara, 
aquel!es que votárão a favor do rnbsidio na sessão 
e ' truordinaria não têm de que se enverg«nharem, eu 
votei contra ; cada um VLton c0mo entendeu: mas não 
h•. _d e que ter vergc. nha; e se ha, o senado é que teria 
ni~1a de 11 ue se envergonhar ; lá paseou o subsidio só 
com 8 votos contra, e aq ui houve 35 a favor e 31 ou 
31 contra. Se ba, pois, motivo de vexame, é para o 
senado e •·í\u para a camara dos deputados, e ee itto 
algu!l'a influencia devesse ter, era para que o nobre 
prc si dente do conselho reformasse o amado e não a 
cau·ara d:os deputa1oa. 

.V. Fx. recorda-se que o nobre presidente do con
se1ho fm um dos que P.chon que eeta ~uutiío era es
J•inbosa para eJle, porque podia t er tal ou qual con
t •cl!. cem a digniii ade; eu não pensei assim, mas se 
üt" é motivo, e dest• vez irei em defeza dos Srs. mi
n_i•tros, eu direi que se o Sr. ministro do imperio não 
tivea.e estado auz.nte com um grupo não pouco nu
n,eroso de seus s_n.igos, D medida não tinha ido para 
'º senado nem aili so votaria um subsidio que parece 
que lá er"- m"is ne sEjado do que aqui. Melhor é que 
'.Iln senado discutão sem se importar comnosco, para 
que possamos fazer o mesmo. 

Sr. presidente, daqui tiro a consideração àe que se 
<> sen•do é eleito por províncias e não por districtoe 
.a eleição por provmcias não dá melhor resultado que ~ 
circulo em que o senado é superior a camara dos de
putados '1 Na illustraçiio, na independencia; na die
<iif!lin1t de partido, ee isto já torna a ser virtude 'i' 
-O_ nobre presiden.t.: do conselho queixa-se da relaxa
ça() dos laços poht1cos dos partidos, o facto existe; mas 

o pnb!i~o q.u.eixa-se da po_~ca fidelidade dos politicos 
aos pr1nc1p1os ·d·a vol11b1hdade constante de certos 
hcmeus pohticos; não sei se a queixa do nobre presi
dente do conselho é a mesma do publico. 

Sr. presidente, eu não sei se esta relaxação a que 
se refere o nobre presidente do conselho é real ; é 
certo que. ª~!aveHemos uma quadra politica longa, em 
que a op1nu10 mais de uma vez tem desfaJlecido, 
mas que tambem mais de um& vez .tem se pronun
ciado tnergica e obrigado o poder modera dor e e 
poder executivo a rondarem de rota: mas isto só fai 
possível r.om o favor da lei dos circufos, que mesmo 
sen;i o voto directo !evantou º. parlamento. e começou 
a mteressar o pa1z na eleição. tc.rnando efficaz e 
decisivo_ o voto do eleitor em circumscrilções mais 
razoave1s, nas quoes o accordo era possive para a es
colha p ~r vontade propria. 

O publico, repito, queixava-se da .penca fidelidade 
de alguns homens politicos aos principios e não á dis
ciplina monacal doa partidos ; queixava-se mais disto 
do que da relaxação de laços políticos a que 1>lludio o 
no_bre presidente do conselho, e o publico ia b1JYcar a 
orip;em do facto, onde 'I V. Ex. bem o sabe : ning.uem 
tem tantos meios como governo ; convence uns . per
iu• de a outros, e algnns que se não deixão ccnven
cer nem persuadir, rendem é. gratidão, e di&nte de 
tal concurrente que laços podem resistir 'I Diga S. Ex. 

O nobre presidente do conselho, explicando a re
forma eleitoral de 1855, esqueceu-se de que tinb.a sido 
então mioit tro. Elle disse que tinha sido, mas es
queceu-se de dize-lo como devia. 

V, Ex. sabe que foi a éP.oca da politica de conci
liação. A politica de conciliação niío era por t odos 
bem interpet.rada. 
-~imitada á rep;ino_do contentamento de alguns in

divinuos do partiilo liberal, V Ex. sabe que foi cha
medii a polit1ca da corrupção e sahe tambem que o 
primeiro acto que resultou desta reforma ou da m•u
guração desta politica, foi a emigração do n1Jbre presi
dente do conselho, que deixou o serviço junto de 
Aureliano Al ves Branco, para tomar lug•r junto ao 
Mar_quez de Paraná. ~esea_ região um hotl!em politico 
corria perigC', e o perigo nao era só o de ser odio do e 
mal aceito pelo paiz o systema, era o de ir incürrendo 
no desprezo publico, f, zeudo com que muitas pessoas, 
que ~Jliás _:i:dberirão a este movimento poliüco, ficas
sem 1mped1daa de ~companha-lo; entrehnto, a politica 
de conciliação, que era denominada pohtic& de cor
rupção, e que a principio se limirou á concessão 
de premies e· va11tagens a alguns membros do par
tid~ liber•I, não era uma novidade · tinha sido 
préga a pelo Visconde de Ab•eté, no' seguod" mi
nisteriv ;1 lmeidi: Torres, .tinha sido prégada por Poula 
Souza nf! ~te recinto. O Marquez de Paraná, espirita 
superior. nii o para attender írs veleidades de repr.sen
! •ções dae min.or1as, foi q•,em fez qlile e~ta politica se. 
inaugurasse no pa•z para dar garantias ao partido 
liberal, que se_ tinha retir~do de t od? e qu!llquer c0n
curso no n;ov1meuto pohtrco do pa1z, ft1 · drclarai!o 
er_itão como uma coucessiio aos principies liberaes . .As 
discussões do senado ahi e~tão para avivar a memoria 
do Sr. rres1dente do cooselho, que, a julgar pelo que 
agora d1s.a, prefere passar por mero bro de um minis
teri.o. corruptor, a pa•sar como repreeentante ci.e uma 
poht1ca benefica e de lar11os princípios, como att\ hoje 
osten~a. o S~. coneel~eiro Nabuco, unico dcs merpbros 
do m1n1steno Parana; que honra a bandeira politiert 
que deu a•ylo a a,lguns liberaes e conso!idQu a ordem 
publica, pondo termo então á reacção. 

Sr. presidente, autetiormente já Paula Sooza tinha 
proposto a eleição por districtos de dous . Hoje está 1e 
fazendo grande questão de ser o districto mais ou '· 
menos extenso ; não tinhamos entiio estatistica nem 
mesmo por e stim~tiva como hoje, mas era nma 'ques
tão secundaria essa de ser um pouco mais vu um 
pou~o menoe exten~o o _districto. Foi, pois, como con
cessao ao pr1nc1p1r· liberal, quando se inau1rnrou a 
politica da concifüção, tii.o mal re!.t• dr. pelo Sr. pre
sidente do conselbp, que foi votada a reforma de 1855. 

Sr. presidente, disEe o Sr. presidente do conselho 
que desagradáríio QS seus resultados. A opinião do 
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Sr. preaidente do conaelho, quando estamos ha.bitua
aos a ver S. Ex. com tanta facilidade a bandonsr .hqje 
(>piniõe'8 que hontem 'adoptou ·c~m ent11:neiaemo, não 
~ de grande peso, a:peza.r da mmta pratica de S. Ex. 
·nos negocios publicos ; !nas h~ espiritos esclarecidos, 
dignos de respeito nos seüs escrnpnlos, que ,profeasão 
elita opinião; apreciando mal 01 acontecimrntos do 
ttlllpo. 

·sr. presid•nte, a uni:c11. concessão liberal, a nnica 
lri liberal deste 1einado, é e·sta. Aceita com estima e 
com enthusiasmo, ao menos pelas provintias do sul, 
a ;eleição dos d1strictos fez surgir vida política nas 
localidades, e verd:>deiro interesse por uma eleição em 
que o eleitor passava .a ter papel activo e decisivo ; 
J1ão cesssrei de • epetir isto. 

O nobre presidente dG conselho disse que a lei ·deu 
JDáos re6ultados, .e que hc.uve grande descontenta
JDento, 

Sr. prtaidente, esta versão de historia é .parcial e 
sem fundamento. Peneoci á .primeira c•mara ·que suc
cedeu ás camaras unanimes, filhas da eleição feita 
pela policia do pe·rtirl o conservador, eleição com muita 
verdade chamada de enclunada Depois dessas camaras 
unaniruea, que criárão aqui subidas ddncu!dades, depois 
das gr•ndes violencias por occasião da revolução de 
Pernumbr.co em 1848, acamara unanime de 18ti9 deu 
em resultado um pGTt.ido pnlamentar de mais de qua 
yenta e tantos membros e uma fraca maioria que mal 
sustentava ministerfos compostos aliás de homens como 
ltaborahy, e não sei se Eusebio de Queiroz tombem. 

Donde, pois, o motivo para se aGtribuir á eleição de 
districtos o afr-ouxamento dos laç.os de partido 'l 

Não foi eleita por distriotos acamara que depois de 
JE48 torncu impossível a marcha do partido cc.nser
vador neste ncinto. A c•m ••ra a que eu pertenci, eu 
a "l'i divinirla qu•si ao meio; mas o que é ve•dade é 
~ue os 1 artidos nella repn s•nta~o1 por sues lutas da 
tribuna re•rguêrão o espirito p1blico, que "companhou 
calorosa" enta a c~marn desde o principio até o fim. 
da le1dslatura. O defeito dcs circnlos foi ter permittido 
ao pa1z d&r a v1ctoria ao partido liberal na cõrte, em 
muitos districtcs. Não ee vê outro. 

No prin eiro ensoio da lei nós s~bemos e diremos 
francamente, en· bora o nobre ministro do impcrio 
queira dahi tirar argumento para seus fios, no norte 
não se fez a eleição corno no sul ; a. pressão do gc
veroo no norte foi e contim\a a ser mais forte do que 
no sul : isto não soffre duvida nenhuma, não sc.ffre 
contcstaçõo : e «n<m duvidar que examine o are ivo 
eleitoral desta camara em todss as e'eições de 1837 
para cá r.ão jul!('an,os inferiores a nós nem em civill
aação n< m a oenhuni respeito cs nossos corr-p R trio tas 
das provincias do noite do Imperio: não podemos cer
tamente adm1ttir que nos sejão superiores, mas a 
pres~ão do governo no nnte é mais foi te, e já se não 
vê se não rlifficilrnente que se lhe possa resistir com 
probabilidade de extto. 

. A primeira c&mara de di, trfotos de um deu o re
sultad de 3f> membros do partido liberal, e não tí
nhamos um -deleg,;do, um •ubdelegado nero nm c.fficial 
da guarda n•. ci,.nal; tinharoos perdido tudo em 1842 e 
em 1848. até os m9gistrados vitalicics, póde-se duer. 

O Sn. F. BELISARIO dá nm apa1te. 

O Sn. Jl,I, RTINHo CAMPOS : - A questão é muito im
portante • deve ficar elueidada no parlamento Tive
mos ne•sa le1áslatura 3.5 hberaes eleitos e não tínha
mos um del<gado, um subdelegado, um offiaisl da 
guarda naci··,oal e podemos dizer que não tínhamos 
mesmo magistrado~. 

O ~R. D10&0 VELHO : - Mas tinhão presidentes de 
pro"l'inda que elegêrão liberaes. 

O Ea. MARTil'HO CAMPOS : - Lá tocarei. 
A morte do M•rquez de Paraná alterou o pensa

mento pohtico. do mioisterio ; isto ~ sabido. e notorio ; 
é facto bistorico qne todos os d111s se foi revelando 
mai11 claramente : t "dos os ministros q 11e ficárão nas 
.Pastas, fizerão-no, pód~-~e dizer, i:ara n;ianterem as~a 
posição como o Sr. m1mstro do 1mper10 na· actuah
dade, excepto o Sr. Nabuco de Araujo. Todos os mais 

_11arece que erão carregadores de pastas do Marquez 

de Paraná, em cujo tnmulo para aqnelles seus coJle .. 
gaa ficcu sepnltada a sua politica; não soffre a menor 
duvida; mas quem como o ,'' r, presidrnte do ccnaelho 
teve alguma parte naquella ·política, foi ministro, e 
secretario do Marquee: de ·Panná, deve ao meuoa não 
deavii tuar o pensamento do seu eminente chefe. 

Sr. presidente, alterado o penss·mento do minis• 
terio, cem a morte prematura do seu illustre chefe, 
V. Ex. aahe ·O que aconuceu; houve uma politica 
verdadeira, ou não houve mais pensamento director 
no ministerio e norte político qualquer, ~n o pensa
mento da maioria dos ministros foi annuller a re
forma na sua execu9ãc', e isto se conseguio qu~ai com
pletamente no norte. 

Poderia co11tar factos de detalhes; mas não posso 
alongar sem termo o meu dit currn. 

Depois da mor,fe do Merquez de Paraná, excepto 
para o Sr. conselheiro Nabuco de Arauj<:>, a política 
do ministerio foi outra. A província de Minas ·foi pre
sidida pelo finado Sr. Herculano Ferreira Peona, que 
tinha sido liberal como o 1'1i o Sr. presidente do con
selho. Separado de nós, o Sr. Ferreira Pen na não era 
um presideLte ·•ympatbico aos ltberaeP, nem que ti• 
vesrn grendes amores por elles , e suas relações ooro 
os liberaes e1ão n ,ás. V. Ex. eabe que o ruim moure 
iierdoará a todos . menos acs seus antigos cc-religio
narios. Era o Sr. Ferreira Penna um cidadiio respeita-· 
vel, mcderado, incupaz de vid euciaa; n:as suas 
relações com o partido liberal erão pessiross, basta 
11aber- ge que elle tinha sido liberal; entretanto, nóe 
naquella legislatura tivemos aqui n:. camnr~. qua•i 
metade da repre!.entnção, nove sobre vinte ; e na 
legislatura seguinte, tivemos onze s"bre vinte, cc·m 
presidente moderado e digno, mas conservador. 

No Dorte do Impe1ia, o facto que referio o nobre 
deputado pela Parabyba é notorio. O partido c·ouser
vsd"r fraccionava se ; um grupo ccn•iderav..t de seus 
munbros • poiou algum"s eaodidaturaa liberae• porque 
delle.s lhe vinha. algum auxilio nos respect.i vcos dis
trictüP, e eu .,cr~dito que mm is>-o não tinhll vindo 
dalli .um só deputado liberal; beneficio, portanto, dos 
circulo•. E' verdadeirn o facto qne referio o nobre de
putado; m•s não é menos certo que ess•s representan
tes erão liberaes e estiverão aqui em numero rle 3~ ao 
todo e não terião e11o eleitos sem a nforma de 1855. 

O Sn. F BELISAnrn:-Foi a conciliação que prod11 -
zio isto; e não o triurnpbo da lei do circulo. 

O Sn. MARTINHO Cu1rns:-Nãn, senhor. O defeito 
da lEi dos circulos cou ., i>tio em ·que o actual presi
dente do coos•lho e al~uns homeos importantes do 
partido conaervador, niio tendo contacto 2lgum cem 
os centros, não tiohão • hi muita arneodeoeia; e ES&im 
aconteceu com o Sr Sergio de Moce<!o, que era qiiasi 
estrang<ir<> entre nós, poi& tinl·::I vivido muitos e muitos 
annos ausente do paiz ; quantos votos te ve nu 
Alagôas o Sr. C" rva lho Moreira, quan ,.Jo o fizer ão can
didato em uma tleição de senodoi ? P uis esta eleiçiio 
foi por província. 

E o Sr. presidente do cc.nsdho mesmo, digamc·s a 
verdade, não ten1 toda a razão de queixe ; foi soc
corrido por Sergipe d'El- Rei, e, Sr. prts1de~t• , El-Rti 
nã" tem só Sergipe (hiluridade), JJão tem só um dis
tricto, tem todos os di, trictcs; e V. Ex sabe •;Ue º· 
Sr. presidente do cm1s~lho, durot~do. aqui, .e não teudo 
ache do guarida em d1n rsus provmc10s foi ~alhbrda
mente scccorrido, corno disse P• r Serg ipe d' El· Rei ou 
por El-Rei de Sergipe. (Contin·•· a a túlaridade.) Podia 
acontecer mesmo que S. Ex. naufragr.sse; mas nao 
era defeito da lei, era das pessoas. 

Sr. presidente, defeito e gra«e é o do EJ&t,ema de 
S. Ex., que deixa uma grande parte da naçao mt~ue.
mente privada do direito de representação; desinte
resaada. portanto, em todo o movimento da vida po
lítica do paiz, S. Ex. sabe, é um ponto de doutrina 
constitucional irnportonte averiguar a origem da re
forma eleitor1>l, quem a pede, de onde •êrn esses pe
didos . Actnalmente o qne a na ção inteira pede como 
um só homem é a eleiçi\o d1recte, e que o governo 
abdique o direito de eleger, e o restitua ao povo; e 
ninguem tem visto melhor prova di~to .do que o gc
verno actual, que tem andado a mendigar e a &up-
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plicar representações a lavor do seu projecto e pouco 
tem con•eguido elle mesmo que tudo póde. 

A nação mteira, S!. presidente, quer a eleição di
recta; o gnv~rno, porém, 11uer a reforma de uma. 
cousa de que nioguem se queixou. São as falias do 
throoo que revelii o á oac;ão nm vicio que nãc. é o qne 
1entimos. Os u"bres ministros ruesm· s nào têm nem 
consisteocia uest a materia ; apresentá rão um projecto 
para a elei~ão por p; ovincias ; aceitár1io deoois una 
emeuda d" camara, wauteado os dist•ictos eleitoraes; 
mas ba um seaador do lmperio de qu•m o mini•terio 
1uppõe depeuder, quando 86 depende do poder mode
rador, Aenador que é um dos mnis podero>os, se não o 
mais poiieroso e tenivd proter.tor do minh.teri0, e que 
não HJmpath•SOD. com os 1J. istrict11s ; e Dll tri.ste depen
donciu em que tem vista o actu~l ministerio, assentou 
ter m•is sujs•to " ai o Sr. mioistro do imperio, im
pondo lhe a eleição por províncias. 

Dístrictf• S, provincías, potenta. iJ.o s de a.l,~ê , , capan
gas, ph,·sphorüs, capoeiras, u f~va ]h , s, cMno todoa 
pódem ter, e a rieicr cleiçõo por abua" deRtes meios 
n iio é tiio wenti •·o•>< e infiel como a que. se faz pelo 
abuso do p ·der publico que está ellJ ur1111 só mão. 

Sr. presiden te, é perigoso que os n .. bres ministros 
const::inteniente ll• 18 dêm u exemplo de iatPrvirPm e111 

causas que não pódem ser da crm .. et0 nr.ia, nem do poder 
moderad1Jr, nem do ~xecutivu Es!es porJ.erf's dei;co
nhecem a indde de no ,sa< inetitui ~ões, des1e que têm 
por sua habitual occu;>ação querere"' iolfoir na orga
nisação da comsra dos deputados jem ref,,rmas clei
toraes tão pro!uoda• e <Jl•e j0gão tão n1ar>ifestamente 
com o mais pre '· '"ªº aos diroitos P"lit.tcos , cuja gu!l rda 
na verd de a<os eleitJies por meio do juigameoto el~ltoral 
é que t oca, 

A Europll, ten.t pass~do por grandes revoluções, 
desde o i:im do secule pas•ado. Muitas pes•oas se es
nan tão da decidida sy1upti.th1a que na grande m~ioria 
d.o povo fnrncez encontrou a dynastia de B"naparte; 
para mim é fact.o que não rne causa a menor admi
ração ; se al11:um:. cousa me admirasse, era que, em 
geral, o partiio li bera! francez não seja f•vora vel á. 
memorin desse grande homeru que salvou a revolução 
1rance1a e a França; sem a espada e a cabeça de 
N •poleão l. provr. velmente ovnnte alliança daria, e a 
França teria a sorte da Polonia, a sorte cruel e in
juilta que aqnel!e paiz offerece no mundo mode..rno. 
Era natural que o governo novo, que pôz termo a uma 
grgnde revolução, nifo eó polit.ica, coo.o social, não 
pudesse manter se senão por meio da dictadura. En
tretanto, o triumpho das idéa• implantada• pela revo
lução tizeriio com que se tornasse impossível para a 
Frirnça um governo que não fosse livre, e a dictadura. 
era necessarinmeote passageira. 

Napeleilo UI restaurou o imperio, e restaurando-o, 
tratou de tornar pcsBivel o governo repre1entativo ; 
creou duas camar&s, perfeitamente como as nossa8 
(ri1adaa), cama1a com uma npposição que elle foi 
deix:anrlo crescer :\ vonta,Je, e fez muitt• menos que o 
governo do Brazil, em ruateria eleitoral. 

O nobre ministro do imperio diz que sa noss•s qua
lificações sãc> detestadas ; na Fr"nça nunca houve 
quei xas contra e llao. Nap0leii-'> III, o,ntretanto, foi 
aenhor ab"oluto da ele1çã0, t•oto temp0 : quanto du
rou o unperio, o governo de Napoleão III o.1b dispu
tava a eleição ao& tHdicaes da• gr•ndes cid•.des, mas 
em todo o reeto da I<'rança f,,i senb.or ahsolut.o da 
eleição, e constitui ci para si um patrirnonio eleitoral 
multo men(1r e rrHti ~ franco do que o do govi;:rno de 
S. M o lmperedo,r do Brazi.I. 

Não ba qneixas c"ntr~. a m"gistratura iranceza; não 
t1a. ~ueixa" contra a administração frauceza, que 
V. Ex sabe que é um modtlo; nós cGpiamoi tudo de 
Já, quando qu.remos melhorar ou reformar a!guma 
cou1a Entr"jt.anto, a maioriu. nunca faltou , o f!overno 
de Napoleão lll no seu parl amento, e a sua a;·ma era 
menor oio que a que aqui têm em ,,regado os nobres 
ministros; Nnpoleii.o I reservou para si só, e unica
mente, o direito de fazer as circumscripryões. ( Apoia
dos.) Para eg nobres ministros o ddeito dos di··trictos 
é serem fixos e alguns terem-se mostrado pouco dis
po11toe 11 demittire1n-se do een direito de eleger. 

S. M. o Imperador do Brazil n1io se cont&nta com 
isto? O seu governo quer •er o unico eleitor deste 
paiz ? hte é um erro : segrega a nação do soberano 
e do governo , que constituiráõ uma burocracia por fim 
odiosa ao paiz 

Tudo neste peiz ee reparte com aqu•lla igualdade 
de amor paternal que faz uns filhos e outros enteedos: 
no senado todos sabem quantos sen•dores liberaes ha; 
no conselho de estarlo parece- e que worr.11 o ultimo, 
e f.tizmente o Pai Celeste r"parte com mais igualdade 
entre os homens oe •eus dons, como os t • lentos e as 
virtudes . 

O Sa. S1LVEJRA. MA.nTINs : - O ucico de origem pu
ramo;,te liberal. 

O Sn. M•RTINno CH1Po&: - E ' verdi>.de que ha o 
venerando Sr. Visconde de Abaeté ; mas esse de no
meação muito antiga e como premio da dep.,rtação. 

O Sa F BELIS•RIO dá um aparte, lembrando o nome 
do Sr. Vi~conde de Araxá. 

O Sa MARTINHO CAMPOS : - Elle preferia que não 
o nomeassem ; ae acaso o nomeáriio, só dispensa· lo do 
serviço. 

O Sa. F. ".BELISARIO: - Ns o apüiado, 

O Sa. MA.llTINllO CAMPOS : - Mas está satisfeito com 
a dispensa? 

O S1t. F. BELisuno: -Isso n1io sei. 

O Sa. MA1tT1Nno CAMPOS : - E•ta é a igualdade pa
ternal com que os porti ios do Imperin sãc> tratarlos J 
lia um fti1lpo que tem semrre a<'•i«ação, é o dvs ho
mens politicus que se querem dei:x:::. r corromper; não 
preci•ão ter merito algum, sendo de um par.ti1o e que
rendo ven der-se a out " 1 Ma• como nós hberaes em 
regra não P"demos estar o.o governo, seu P'~ estamos 
fóra, V, Ex. sabe que o Incro destas tra os"ccões hcm
rosas não é p -.a nós, ha sempre um saldo contra nós. 

Est• facto anumalo e perigos.o._ ~r . p'.esidente, que 
apresente. o Imperador como o m1m1go implacavel de 
uma parte que nã'> é a menor da nação, não poderia 
subsistir se a el•ição fosse li vre e po,1ular 

Neste estado ue cousas , tudo está nas mãos de nm 
grupo, e isto dá em. resultado para acabar .com o que 
falta, que c,ada leg1•latura faz uma lei ele1toral para 
prover a eleição pr9x1ma 1 Em ".e~_ do beneficio que a 
reforma de 1855, n ,, sc1da da rehg1ao dos sentimento& 
da cori>a , trou i:e ao l'aiz, o_reeultudo é ~st.e: começou
se uma coutrnua mstab1lidade de direitos politico1 
mate imperio. q1rn níto tem nada a invejará tolerancia 
poltica do Mex1co e de toda a .America hespanhola ; 
lá mata-se. 

O. Sa. SILVEIRA 1\fA.RTINs :-Tambem se mata aqui. 

O Sa. MAllTINBO CHtPOs :-Aqui sopbismão·· se todas 
as leis para anull~r todos os direi tos,« e abusa-se des
embarwçadameote du poder publico para reduzir uma 
grande uayiio ao de•g0sto e • borrecimento das iosti
tuições, de que tanto esperou ... 

Aqui não 1e degola; nós não somos Hespaoh6e1; 
~omos P~rtuguezes ; maa calcão-se as leis. · 

O Sa. SrLVEIRA. MARTINS: - Tambem ha návalha. 
( Ha outros apar tes ) 

O Sn. !liA1tTINHO CAMPOS : - Mas para cada legisla
tura ha uma reforma eleitoral que parte tão bem da 
religião dos senti!Ijentos, senão da cnrôa, do governo, 
que da corôa e só da corôa é; a religião dos senti
mentos do g overno é odio e perseguição, e a exclusão 
aos a :ivers• rins, e~teo não têm direitos , os direitos só 
os têm os an!Ígos do governo ; e< ta é, Sr. presidente, 
a verdade oúa e crú~. digamo-la inteira, é necessario 
que chegoie ao throno : a monarchia corre grandes 
p<•tigo .• ., ao meooe a estima e euthusiasmo eia nação 
não es póde ter : ha uma grande parte de Brazileiros 
a quem grande favor se furia ae os considerassem ea
trang•iro•, ao mi,nos t •rião o seu consul, que tudo 
faria por elles ! 

V. Ex. vio ain4a ha poucos dias o nobre ministre 
do imperio levunt11r-s• para contestar ao meu illnstre 
amigo, deputado pelo Rio-Grande do Sul, um pedido 
de interpellação ; a primeira. palavra que sahio doa 
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labios de um miniBtro, foi que nlío ficaria impune o 
deputado. 

O Sa. SILnmA MAll1'INS :-Foi logo punido. 
O S:a. MuT1Nao CAMPos: - Ve V. Ex. a idéa que 

o governo tórma doe d1re1t"s políticos 1 Este governo 
tem tanto respeito pela conetituiçao •. . ha mu1tus artigos. 
da constituição que não estão na religião dos senti
mentos, não digo da corôa, mas do governo, que está. 
na religião dos sentimentos da corôa ; mas ha um 
que niognem tioha ous•do pôr em duvida: o meu 
honrado amig'• pelo Ri•1 Grande do Sul ficou aempre 
victorioso; V. Ex sabe qne um repr.sentante a,. na
ção, da esphera delle , em uma luta com qualquer 
mini11tro, nunca 6.cará im pua e esse ministro, qualquer 
que aeja o ridicnlo e orgulbo que a sul< privança e 
poder lhe in•pirem. 

O nobre mini•tro do impei·io, no habito q\le está de 
mandão, nem sabe •ncontrar no diccionario o termo 
de que precisa « Não ticará impuoe 1 » s: Ex. quiz 
dizer : a Não ficsrá sem conte•t.ção »; S. Ex. jul
iª-se tií.ú forte e tão cheio de vaidade que crê que 
póde 1nfigir castigo ao depu tado ; mas é bom que 
V. Ex. recorde ao Sr minist•o que-não icará o depu
tado impune - não p6d.e sor aito aqui ; o deputado 
tem immuoidades, fica 1empre impune do que diz 
aqui. ( Ap"iado.•.) 

Mas vê V. · Ex. o que .P' d•m').8 BÓB e•perar de se
melhante lei, com semelhante ministro~ Niio ha neste 
paiz hoje cousa nenhuma utavel : as revoluções polí
ticas do Me xico e da Amnica H•spanhola eeriío mais 
111nguinosas, mas não são nem mais repetidas, nem 
maia ateutatorias dos direitos civis e pohticos do qae 
estes atteotad••B pacificvs do governo imperial. 

Eu ouvi aqui neste recinto ha •nnos , em debate 
edificante, a um meu co-reli~ion<rio, eotão mmistro, 
exprobar nm membro do i;toverno actual , meu com
proviuciano, e, como aquel ·e outro, ministro, porque 
a auembléa provincial de Minas tivesse , em orna só 
legislatura, feito mil quinhentas e quarenta e tantas 
alterações estatist icas , só com v1st•s eleitoraes ; a 
reaposta foi : "Fizemos mit quinheutas e quarenta e 
tantas alterações n• estatística da província p•ra des
manchar mil seiscent"" e tant.s que a vossa assem-
1'léa provincial tiaha feito nas mesmas vi•tar-se. Esta 
lei , Sr. presidente, era de taes proporções que cha
mou-se então a le• Vasco da Guma. (Risada.a.) . 

Mas, Sr. pr .. id~nte, uma reforma eleitoral para 
cad1> \egislatura 1 O nobre ministro do lrnperio, quanto 
ao voto por proviucias. o Sr. presidente do conselho, 
quanto ao voto incompleto, têm perante esta camar& 
julgado esta reforma ; ha partido, ha paciencia da 
popula9ão e resignação possível que possa resistir á 
esta politica mexicana e desalmada que só attende 
aos interesses •inistros do caudilho que de.fruta as 
boas graças reaes ' Ü• cavdilhos do Mexico, da Bo
livia, do Perú. estes nií.o fnem peior; proce•lêrão tal
Tez com mais violencia, mas não n.ai• efficaz, nem 
mais eystematicam•nte contra oe povos que ellee têm 
anarch1sados com o seu gnverno A legislação eleitoral 
é abolida nessas instituições ; tem partido sempre da 
religião dos sentimentos da coroa. 

Todos os processos eleitoraes são máas, partem da 
religião dos sentimentos da corôa ; que triste relig ão 
e tão variavel de s0 ntimentos tem a corôa que não 
1e inspira em nenhum processo bom e qu« possa du
rar' 1 Isto é lamentavel e nos traz a todos o dese11-
g&no de qne a monarchia não dá segurança nem es
tabilidade a nenhum direito, ou iust1tuição senão ao 
poder pessoal do Imperador. 

A lei está julgada pelos nobres ministros nos seus 
pontos capitaea e quanto ao voto uninominal pelo no
bre deputado por S. Paulo, g_ue se , uramente hoje tem 
mais direito á lei do que o nobre ministro do lm
perio. 

O Sr. ministro do imperio, já mostrei á V. Ex. 
n'nm folheto que fez traauzir e distribuio aqui, pa
rece que para embahir Beocios (risada&), entende que 
julga com justo rigor o projecto que aceita e adopta; 
porq.ue V. Ex recorda-as que li de um folheto que 
~u1 está e <JUe aqui •e distribuiu « que e eleiçiio d.os 
Mui griio1 e uma polüic11 parti bifar o auffragio. " 

Creio que o traductor nã-. é um grande conhecedor 
da ling11a fraoceza, porque os escri11tares franceze1, 
em geral, escrt-Yem com mais dece .icia e gravidade 
do que e•te traiuctor encontrou. 

Sr. pres1dt nte, raziio tem o senhor ministro do 
imperio sobre o que será a execução desta lei. 

_Não C<•mprehendo o que .é_ eleição em que o •leitor 
nao ~em o direito de yotar l~vrem•.nte; na eleição de 
provmc1a o ele tor, Já aq~1 o disse, não tem livTe 
arbítrio, nãú escolhe quem quer, ha da votar n 'uma 
chapa. E' o r.gimen de chapa, quando não VGta a 
favor de uma, vota pela contraria, sempre pela chapa 
contraria, por~nfl concorre para o seu triumpho directa 
ou indirectamente. 

E•ta é a liberdade que se nos deixa em 
eleição. 

Mas ha tambem neste folbeto, que j á li um trecho 
apaixonado do. t~eoria d?s uninm:dnaes e quocientea, 
que pretende se3a pr•fenna ao voto incnnµ leto. « (1 
nosso systemn. é o que bonrf< o eleito r; não permitte 
que os votantes se3ão machinas inc•,nscientes. Não 
exige delles uma. iotelli11;eocia superior nem luzes 
excepcionses, mas •Ímple•ment• o e•forço de saber 
o que q erem, e nisso, digamoa ~e passagem, fica 
sendo um 1~strumento d.e e<Jucação p•, li\ica, porque 
obriga o eleitor a rellectir e a usar de direitos indis
pensa veis á vida de uma n11çiio; Q direito de escr6ver 
de se reunir e de discutir. ' 

K Par·a a formaçiio da vos•R lista os ekitores devem 
co.~bin í<r-se , e então ficão debai xo da ac~ão doa co
mic10s populares. Nwgoeru wais de que nós reprov~. 
es•a tyrannh . e detestamo-la princip•ilmente qÚando 
vemos o.• cidadãos obrig,,d<Js o, escolherem entre dua1 
listas officwes. a do g;•verno e a da oppQ81fÍÍO , que 
canem ambas como do ceo, da vont•de iudi.cut1vel <ie 
comicios (ou Br•z•l o governo actual e~ ul~imo cabido) 
de1conheci·tos. • (Repre•eutaçrw das rmuon• s.-Publi
ca1:ão fota no Diario Offictal .ªº lmperio do Brazil. ) 

loto é t ai:r1 bem do nobre mm1stro do 1mperio. Devo 
o folheto ao_ seu cuidado, ao ~eu esmero e empenho 
pela «;ducaçao do parlamento, embora eu e:ieontre na1 
livrarias cousa mais séria. muito m~.is importonte e 
que entendo que valia muito mais o dinheiro do 
Estado do que este artigo de revista, e máa artigo 
infelizweBte. 

Muito mais importante do quo o artigo m3ndado 
tr;do :zir p•lo nobre minist.ro é a brochura de M. L1 
Duc D'Ayen (D1 la r•p• esentat ion d.e.f minorite•) o qual 
ex":m1na - t odas " 8 fila_l!'r•nas da . representaçif.o ou 
des1goaçao de quem nao teve maioria de suffragioa 
em um escrutinio; não é tal. 

T.ambem, como o noLre deputado por S. Paulo, 
apaixonado pelo system:i- dos qm;cientes; mas depois 
de um exame ccnsc•enc10so e amplo sobre a materia 
tendo um espirita que não é urgido pelc11 interesses ~ 
estratagemas ele1tcraes do momento, como o do go
verno na. sua reforma, chegl\ a esta conclusão muito 
verdadeira : 

« Os espirito1 praticas desanimados, per estas mi
n.ucias e .s u~tileza~ , preoccupão-se simplesmente das 
c1rcumscnpçoe1, SPJa que reclamem o reatabelecimento 
de divisão por arrondi.!sements, seja que ie contentem 
de pe~ir que as circ11mscrip1>Ões sejão determinadas 
por lei pR?a eacaparem á e•trat•gia eleitoral official. 

11 Qui<nto a mim, diz M. de Larvegne, sem abstrahir 
completamente o p rob lema ccmplica~o da represen
t ação das minoriss , me parece 4ue temos antes de 
tudo, de pedir em Fraoça uma reforma mais s1mple1, 
é a fixaçiio permanente das circumscripções eleitoraea 
e o n,ugmento do numero dos deputado• : 292 repre
sentantes para uma na.ção dP. 3~,000,000 de habitan
te& não são •nfficieates . • . Sem cabir no excesso dai 
assembléas republicanas, que tinhão ~00 menbros 
poder-se-bia voltar ao numero das a11sembléa1 mo: 
narchicas (450 a 500 membros.) Voltar-ae-hia então 
á antiga divisão po • arrondism1enta, a mais n~tural 
dando ~os maia populosos uw numero de deputad~ 
proporc10nal á tua população. Tudo deveria aer re
gulado por u~a lei para evitar estes retoques cona
tan~e!, q~e ~e1tos com vistas de um iotereaee politico, 
exc1tao tao JU1ta1 reclamações .... Todo o mundo tem 
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O .:a. C;.•PoS C;.an•ao :-Apoiado. 
O ~a. ilJ LIJ1<0 D.1. Cm'llr.1. :-••• l e. pelos chefes da. 

~clrte. Não h&•crá iodependtnci& s.lgnma i:••a o corpo 
.el•it-.>1.11.I. 

O• e<•ll•gio1 ou terão de votar nenos cliap&•, oom
poat-.at 4• Goeli'* que. ellie.s nem seoopn eooC.e~em 1 
ou. vot.c.r úõ •em ordem. .. tgu.roa. '1'i;to OOD::lO a. eoll;lbi ... 
D.D.Ç;_O f.DtT6 <: 8 C&ndtdat08 e Q.U88i impOti!iVel, U'iO •Ó 
pela.1 imni~naaa diota n<:ias, como pela. irre~laridade 
doa corriríc·•, e aaeiw qaebrarli:õ 'H" diacipLu1a qc.e ae 
quer e&tabe!ecer. Sr. presidente, Dão é a eleição por 
di•trictas q~• o.a:esqn1nha o cepn\ado parsote "" in
tt~encia• ; o representanto da na~i\o, desde que se 
ctlllp•netr~ das slhs a!tribuições do qne se acb .. re
"<est:da e tem ba;tonte patriotismo e dignidade, não 
se arr;es~nioha perante quem qn~r que seja; serve: a 
sena coostit11intu i el.te. é 1.eo. dever: mas tem eempra 
di3ute dca ôlho!!., e scbretudo, o amúr da p~tria e os 
alto• iutere•••• do •en pai•. (Muito bem; mu to bem.) 

Sr. preei.1.eote, sinto. como já dí11se, aepa.rar+me 
Dé•te p-01110 do proj<oto do. opinião do illuatr~ Sr. 
pr<tid~nte do coo selho ; coatlr:ufo a s'r o meMno 
amigo do gabinete; mas S. Ex.~ cs.valb.eiro tio per ... 
feito, dota.do de caracter tio nobre e elevado, uii.o 
póde, netn qneruá, 'n o asseguro, exigir aa Beua 
amigo•. por n>•iG d•di<adca que gejiio, o •acrificio de 
na• in\1mu t!I prorc.ndas convicçõ!s. (Hui.to bem; 
muito ~tm) 

O lllr. Diogo VeJbo(.ll~vimen~ de atlenção): 
- Sr. 11r11idont~. n irupartanc\n. do as1ampto qne se 
diocnh 1ault~ da ou,. propria natnr•za. Trah.-se da 
C!loiç"º• o medo pratico por que a naçã' exercita a sua 
1obuania aa. del•g•ção do )?odor legislativo ; o direito 
llOf ncellonda, cujo exE~tcio legitimo e -verdadeiro 
h•bliit~ o c1d .. dão & inttrvir nos negocios publie<is, 
clt!tnolndo·se eontra os excesso• do poder e cbri
gru1do o gnv,rno a ?'.@'Bp-eiter os dir.eitos. de. e.ada Um. 

D'obi runlt.n tamb•m a diffionlds.de do p•cblnns. 
e!oitcral, cuja oolnçõo tanto pr.oecnpa cs eotadiota.1 e 
publioi•ttu do todo• oo pal••• cnltoe. Reolmen\e a 
q:tC!~t.1.o el~itcrol f'Dvolve o que ba. de mais proprio 
p~ro. Je:,·nntar dn.~Ha.s e in~r:e!afll no e"pirito dariueUes 
qiie, altn•jando a pratica real do •y•tema reprosen
tativo, observão o mallogro de tantos ensaios e expe
rlencias, do tM>t~• reformas e alttraçõe•. 

Aind~ •gora vemrs eutre nós quão ;ivergente• são 
:ii opiDiõu, qllâo dífferenteg <!6 m'<ios prr>pcatcs p!.ra. 
a reforma qu• constilue uma verdadeira ••~inção 
nacionul E' o easo de spplicar-se a ca•h opioant.• a 
pbrue de Cr:mwiell no crmeço da guerra civil na. In
glate1re. :-E>< diria biom o que n<io quero, n= n<io zei 
ainda o que quero. 

O gabiu<te 7 de Março inscreveu ~m aeu pro
g:amma. entre entras, a. reforrns e1eit1Jral; e ô nc.hre 
mini&t!'O do. imp'?:rio, 1:atisfs.z1:nd<J este compromHso, 
c!i'trtcen-noa o p;oje~to, qu.11t ecm tão pl'Ofttnd.a.s s.lte
ra.çõea sgorà se discute. 

Como Frccc·leu o tz:overno em assumpto de t!ll ma
gc.it1.1de ~ G_,~beu dadi011 t:stati~ticc-1 qu~ l!lervisaem de 
b1ue á representaçã.o propotciQual '? Bu.111cou infot1ll3.
çüe• o l;z estadco •obre os abuso• e falta• do ay•l;ew.i; 
actual ~ Fírwou-ao em 2utoridadea eompeteute• para. 
e3:acto conbeciment.o d<a factos e;u.ta app!icação du 
princ1 pia" novos, que pretende eri~r em lei~ 

O projecto -veio dr saco1Dpanhado de qualquer do
cnl!leot.o: ~ a. illnstrada eornmis&iio eopecal, Iavranfo 
psr1ce.r~ de Cf'rta mníto JÕ.minosn1 limitou-se a. ~xp.•.1r
& doutrina. eleitoral? C'.ODforme a lição doa· e1eriptoru, 
ae:tn •a.iuzir a d.emon.r.traçio ::teQ da. verdade da• 
th•0t U.1 aceita.a, ntrn da e><equibilidade doe i=ova
~t.H aconoelbt.dat. 

A_, ooni;eqnecoi11 de&te mr:ido de ir.dciar t::.ma re.
forma ti') ia.ipintsnte •tirgirio hnll)•diat&mecte~ na 
P!'°Pria comnaiuâo. na IQaiOTia· e t.tê no seio do ga.
limete l 

A cada mcnoent.o v"moa bem paknt .. a a.narchia. 
d~ idt\oa, a consequeutê va<:ili1ção do• propugna
<l0Te1 d.a r.fo=, o ioolaIDento do· gabinete e o 11tU 
divorcio da opi11ião pnb!Na. 

E nn Vlrdade, qnem 1ust•Dta e apoia, ~om ~ 
4 coD~icsii<>, o• princi~ios cHdeae& d.o proieeto em 

cliacuss::ío ~ Porvent12n algum dos periidoa po!itioo .. 
do pai~~ O partido liberal? O partido coD1ervador "r 
.A. fraccion~da. maioria. mi.c.iiterial ~ (Pat.!3a). E•te 
lliloncio responde á minha int.errogaçio de piodo bem 
eloqaent... (Apoiado&.) 

.Pois, senhores, uma. reforma que interessa á. e11en
cia do a.yatemB. c:onstituclonal r~pre"''ntativo~ q11ie nos 
Hge, preteadon fo imprimir-lhe o cunho de idéa1 
no'W'as, spe:uaa ensaiadas parcialme~h n'nm ou n'ontto 
lugo;r, p4de ~ir "" parl=•nto &ora o apoio oiecidido 
ao meco• de um doo parti doo .i.., opinião? Póde •tr 
traduzid.~ em lei com.o s:gc.ificaç~ ª'Penas do pensa
me.n.to ..:necçrde rlo gaL1uefe, e nao como apropria.do 
remedia éa Jlects&id.ades reaes d~ paiz ~ 

Uma reforma eleitoral ni\o é questão de partido ; 
é de iutereue nacioaaL O gabtaete, ••gregnnd<Hle 
da opinião conhecida dos se11s co-roligi>r: , rios e ad
versa.!ioe µoliticos, e re\feie.ndCl pQU<;a s•gt.trança nas 
p?L:pr1as 1dé-a.!;, c c-mo t~ltl demmuttt':td.Q, desvirtua e 
e enfr.:1.qneeeo seJ. pTojeeto. Or21 q1undo estê fôl" con
vertido em lei> assim, sem n unsuia::i:id.ade: ao meuo~ 
dos seu• antoreA em pont.<: a c:i.Tric~c~~ q~c f<irç:a me:d 
achará em saa e~ecaç.ã.o <f N~o é dttro !{Ue c:libto pedem 
zei:;nltal' gravissunos incon venlentt s ~ 

Pasaemi:is, senhorea1 o. ex•micar como o proj ~to 
eDcara o pr.oblema complexo da eleição e procuni. 
nsolvê-Ia. 

A crg•nisnçiio eleitoral pó d& ser considerada. inter
no.t.:::leute, i'to é, em relação a si mesma, on ern reh-. 
yão a outras institu!ções. Começ:irei pelo. org~ninçíio 
1nteraa. 

Sab•mos todo• qtie o fi.m da elciçã? é o mesmo 
aa. re preselJ CillÇÕO n ;i.cioua.l, da qua.l é i!le.trumento, 
isto é, garantir e proteger o hem geral da sociedade, 
que não é sellio o in.tert~ se collecti vo de todos os 
cid•diias, tal como é indicado pela opiaiii<> _publica 
~on:nada pelo attrito d• s idéas, pela discnuno, pela. 
impreD&a, elemento indispensavel para Clncretil'ern-se 
as aspir"çõea $·:ciae•. 

Di•to re•ult~ que, para ser verd•d•ira a organisação 
eleitoral~ deve·se p":"oc11rnr o poato p'?'t:ciso em que o 
iDteresae geral póde ser di<cernido e beo:i comprehell• 
dido. A capacidade é assim a medida do'.-voto. 

Como, paré~, achar na. e e: cala .soei"-( e11os:e ponto, 
onde prc;nme-~e ll cap11:idade eleitoral 1 Qaa! o cri
t erio para eshb•lecer as co .diçõ~s a~cessa<ia.s ao 
exercicio do vota~ sem df~naa d(e.dir~it ~e do ddadão, 
mas comes guantia.s iadispensavei& a.o bem publico~ 
Eis a parte maio diffioil do prob~cma; o ahi comtção as 
inccrte:as d:e. theoria, como A.! d~l'.ePÇões dtl. o:raticn.-

Em tbecria a. es.paetd.ad.e preauCle-8e .D.O nL1u:iero, na.' 
prcpriedade, ne. renh, no iwpoeto o na intelli.z;tncis, 
coc.aiderad.Gs estes ~I~mC:<lto~. não isvfod3omente~ mae 
em proporcbnad • um bin• çã~. 

O numero é S•m duvida uou f .. ,....,~ legitima. O nrin~ 
cipio das m&iorias é da <?ueocb . ..lo eyilteD:la ?epre.en
ta.tivo; mas o llttnlero só constitlle regta. aeeitav-e[ 
na.a d..e:ciaõea doa cor?cl co1!.?cti V<lSJ org:e.nisa.do11 em 
c.in<iiçõea de ide'ltida:ie ou de ig11a.ldo.de de habilita
ções do cada. um dos aeus meIDbroe,. 

No aomi.nia, porémt da d.eai~a.;\l1ade, eatie indiYi
dncs tem ado• aa m uea da popula.;iio, o anmero jt. 
não p6de ter o· mesrno val .r ir.úral, nem crear um 
direito; e, quanto mais se a.baixar a. e.scalat mais pra ... 
jodicado ficará o inter•••e geral pela.s suggeotõee do 
intereas~ ~rivad~. Seria. um contra-sens·) pre•umir a 
capacidade onde tlla natnratmont.. dlminne a áa va•M 
não t:xiste. 

A l ropri8dade, o im po•to e a reDcl.a aii<>, com j.ati~, 
admittidos ccmo indicio de oop•cid.t\d~ clcitor..I, O 
propriebri.o, e Dtgociante1 o- c.spita.lis~a. eio maiJI que-. 
cinga."m in.teres.sado• na ordem 1ocial e o.a Terda.do 
da reprosentação. O in:ipotto tem o merito de iadicar 
diveraa• paoições lla• quaes pr:sume-se idoadude 
para· uma e:::acta 8P reci"~ do b•m pnblico. 

Qaaato á. int•llij(enci&, é claro qu8 não •• pódtc 
tomar em abJtr:ieto, porque ella Lão é naii.o·o:dia
oem.im~nto do interl!ne ~rsl. mH como cnacteristico 
iahereate a cnta• po$lçoo•, :\• quaet> liga· se a pro• 
Slmll)~ de· C!lpticidttd~. ~m- ch•g•n i.\ Hic':i1& dlnttfi
uaria deve-•e ~ccoub~r 'l"ª o co.bedal sciqntiiic~ 
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C01"0 criterio de idoneidade eleitotal ve.le b@m & ri

ue.za. peccnia.ria. 
Posto n65.im cada. elemeuto em 1em lugar. e. evi

ta.udo- se u thtoria1 a.venturosas. ou oe pl'econe&ita1 
de ela.se, . obtem·•• di.rectame!lt.e, e quanto é poesivel, 
o vcrtlt.detro <Votante. 

.A. carta. con&titnic!cnal e as leis or~oicas a .. eleição 
DO Iaiperio, e•t&belecendo os requi•it<>& pnro. o •"er<icio 
do voto, cit:girfio-$e mais Oll mecos a. eates principiQB, 
que são doe 1mblicistas da melhor .. cola Assim, o• 
arts 91 e 92 da ccnsfüuiçio exigem o go•O dos O.ireitos 
politicos como coõldíçiio essencü!.l de 1doneid;;.de DO 
eidadiio nctivo para bem apreci~r o intcreue :rcrsl ~ 
commruihiio b razileir:> ; a maiorihde de 21 =noo 
pn.m os CAsedoa, bacb:itti.1, clerigc.t e OlltTOs. l: ~ê 
25 par~ ca mata, como indicio à.o wmplet.o de1e.ovol
vi.01ento inttllectua.l e do discernimento in diapP.:DSa"eel 
para b em si.prcciar- se 3. extensão aa. proprio. re!;i.pGn
aabi!idadc ; a ~end,. 1;qu;Ja de tOOS, como oigo~l re
pre$tct.ltivo d" propriedade e do impooto, provas 
naee do um.a. posição social, onde cs iot.eres'lie~ gut"..es 
dnem set ~elt>dos d& m:.neíra a mais efilca:, dcsd~ 
q::ie a propriedade é npenas meio e niio fim d,. repre
sentação. 

A exclusão do meoor, do filho familia, do criado 
de ..,rvir, dos que vivem em commcnidade clans
tral, etc., isto ~. de t<.dos quant.>s não offerecem ga
?alltie. do iil.oJ>eidnde peln ilepend-.nci" e sujeição em 
que vivero, coofi.TDln. a. dou.trin:i. expo;tg.. 

A lei de 19 de Ago•to de 18~6. di&polltlo que o. ren
do. seja avaliada em prato e exclnindo os pra.ça• de 
pret, elevm.\ o nivel da cap~cid.ade, e den mai.8 um~ 
garantia ~ liberdade da ele;ç;;o. 

Eis a doctrina ; i esto o nosso .:íieiw ; a;as o pro
j rcto mmi•ttríal em discussão, affecto.n~o cxcc .. i.-o 
esCl"npnlo pelos pr~ceitos con8titucionaes, nü.o eonsigna 
providencia :ilgum11. para bem determinar os re1,,isitos 
necessario• 3 qn• 'iucaçno do votante; não define ao 
menoo o que scjo. rená<t Ziqui rl<t ; fo.cn!ta que esta. 
ujo. provado. mtdi~.nte jMtificaçi:.o per testemunhas, 
e perwitte que continue a vow quem nê.o sabe lêr 
cem escsrevor ! 

O:a, semelhantes foJ~ sio deplore.veis, e a altima 
é tan•--0 maia e&\:anba.,,el quanto é iaadmiooivel 9ue 
vote. por •!crutiaio oecreto quem Jl iÍO pó<le material
mente expressar a sua e•col ba.. Como conferir direi
ws a quem não &abe e:i<ercê-Jos, nem póde pratica-los Y 
(Apoia*~) 

O roquísit.o d.e oaber ler e escrc\"er está consignado 
nas lei1:1 eltit.ora.e• mais mod.ernaa. co:go nas d.o reino 
de Italia e v1<rioa eotado& do. União A.mtricana, e eat5. 
implicitamente na lotra da. conttitaiçiio, conforn>e tem 
aido· com vigor •ustentedo 11uta di3ca01iio pelo dfo
tincto repruentantc do C..ará, o Sr. Alencar. 

Folgando de eatar do accorao com S. E:<. neste 
p,onto, einto apartar-me de eua. opinião, que myito 
respeito, quando CQnsid.era o voto Ut?l direito :c.o.:~uxal, 
como tal •u•cepti~el ele alteraçã.o, unicawe11te ror meio 
de reforma coustitucional e nunca por !el ordfuaria. 

Sr. preaidente. e•ta qucatfu:> é da m11for importancía. 
e tem sido debatida entre os mais <iis\lnctos doa no•sos 
eatadi~tas qne se tém manifesbdo n'lllll e n'outro 
~ntido.. 

Para mim entendo que, pertencenao o• poderes p<>
liticoa i 1H\Ç~O, é e.m ncme d.est•, \, em nome do ;eu 
direito e do5 sene intereiiFês., qae agutllt• podem ser 
aabi~ e utilmente d•legados. O dire>to eleitoral, içto 
6, o direito de delego.r o poacr legi•lativo :1. aosem
bléa geral com a eancyio do Imeerador, t>•rttnce 
•abataDcia.Jmente á çommuahio braztleira, que o ex:er
ci~ por inttrmeliio, não de w~o o qnalqaer cidsdiio, 
mas sim datuellU que li esta sual1dadc rennem OI 
reqni!Íto• mucadoa na lei, e utão devidamente· qua
lificados. ( Apoi4do1.) Dieto runlta qne o oidadão a 
quem é conferido o direito eleitoral, o voto, ção póde 
uclsma-10 nem e:z;eree.-lo como nm direito pM~oal, 
d@riv:itio de Sna nUtonomia individnal, mas como tim 
d.U-eito so~al deri•ado .do cüreito qne tem a nação a 
cofiectivamonte todo1 OIÍ cid:)!dâos d:o serem repre .. ii
tad9• pefos oue, zctlllindo ·,,;;· cood.içõea di "capacidade 
P'-tH-•l~M • . •e .. ~ein í.pt01 ·para gar~tu- . a 

'IOlGO II 

liber.iade constitacional e roafüar o h•m g•ru da 
nac)io. ( Muito bem. ) · 

E, ports.nto, evidente qc.e o "Ç"Oto nio é ttm direito 
natural iobercnte i pereonalidade do bomem e met>os 
do cidadã<>, p<>rqu e oem todos o podem e:<:rcer. 

Se fosse u::n dinito 11atc.ra11 a nio•ra.em 5t:rii.. dado 
ttton1ni-lo; cnd.a Brl:l.-tileiro, Ttl&th·a.~~nte ã eleição 
T~leria outro Brazileiro; ur!o h&veria outro podeI ee~ 
ni;o o nwnero. O nobre deputado pelo Ceara deveria 
l~. ter proposto, pelo menos, o euffro gio lmivor.al, 
Digo pelo mecos, ~?~que se se trata de um direitu na
tural, toda-.s oa Bra~1!c1rcs s:em di&tiocçib, até &6 mn.
lben;s, os menGres e. h;ter~ictos por sens legitimo• 
admuustradoret, deveni\o voh•. {..lpo:'.a!!o<.) 

O $».. Ft.oiw; : - lsts é logico. 

. O Sa. _Di_oco V~~!'º: - Sei:i:nào a doutrina que 
sigo, cs d1!etto~ poht1cos provêm, !!!3o à.a. lei nat ural, 
~··· da lei ~<>a1t1va, e ha g'aude differença ent?e oe 
d.irertQ!9 or1ut1.tt.(' 8 deu:i.s. f on tes . 

NQ c:i.tadQ civil, dizem os publicistas, o homem é d.e 
pleno direit.o credor ~11 &odehàe que deve-lhe .,.._ 
rtnrtia.e ; I>3 vi da. politica o cíd::.d:it> é de ple1w dircito 
deve.dor de todos aque!les cuja ex isteucia elle pó<le. 
modificar: as garantias devem pro,•ir dtlle. L'ma ve: 
que delibera e vots, deve ser capai ; uma vez que 
administra e governa, deve 1;er responsav-el. 

Gozar de 61la liberdade, de aun s•gnrança, de sue. 
p?opriednic; !er jalgado segundo o seu di'<ito ; não 
ser t>Uu.irio senBo cm virtude dn. lei : coo tratar, ,.,ozar 
da. f&eção a.ctiv3. e pnt;"siva (l_o tPntnmento, etc~, eis 
o que ê de. todos 01 Bre..zileiro&; sã.o os direttcs civis. 

Exercer umo. pareelh qualquer da soberaliia. nacio
núl, corrm fnncciLDorio ; eleger e ec-r e.leito; pA.Tticlp2r 
da ~d:tniffi$~R.Çáo da jastiç.a como jure.do. etc-, ei11 o 
qne é do cidadiio brazilüro ; .ão os direitos poli
ücos. 

E' consequenci" do que coufase.mcnte tenho ex-
pendido.... . 

Y <ZES :-Ao contrario; muito bem 1 
O S11.. D10"0 Vc•u:o : .••• qne o voto é nm direito 

politico especial, uma fnncção, um mtmui; publico, 
qne não ntá eomprebe.adido nos direitos politicos 
geraes do cidadão a 'lue se refere a constituição no 
arl;, 178, como &e evidencia. 11iio ~ó do art. 9 1 § 1 
que litteralmenta o exclue do numero deste• d ire!t•·•, 
&enli.o tambem do art. 179 qne o niío menciona em 
nenhnm dos 1eu1 p1U"agrapho1, e que portanto tndo 
q11e 1.e relérie ao tXe.l'cicio do voto póà.e. Ber a.ltuaao 
por lei ordfoarta. (Muito• apoiadot.} 

E' sabido, Sr. preeide11te, qno a reforma. maia ur
geI!teme.at.e reclamada pela verdade da eleição é a 
concemei>te â& con :i içõe~ do exercicio do voto, deter
mirutndo-1e com clueza. e ~N:iaio q?la'1! dQV!L ser "FO
ta%lt e, e garantindo-•• ao c.idadiio qualificado, não 16 
a permanencia do •e1> direito, ma• ta.mbun o li'l"re 
o.oceoso ás nm:u. 

Eio a qneat.ão. O proces•o do. qnaldico.çiio dne 
estu rodeado d.e cauteln propria• pat a impedir a 
fraud~ e o abuo, quor do• interenadoe, qt1er da. ad.
ministraçiio. Devem, porte.nto, aer encarregados de&ta 
&erviço. fnnccionariog indepeudentu pela ena posição, 
e a abngo ela rollueoc.ia do g<>verno. 

O projecto neeta porta empeiora o •)'11tems da lei 
de 19 de Ar,:o&to de 1&i6 (apoiodo1), qnc, •em os abu~ 
ª°" introdn•ido& e•pecialmente ptla iuteTV~Jlção inde
blta do poder executivo, offereo. mais solidas garan
ti~•. P<lo mct101 o proceeeo d1< quali.ficaçiL<i, .._ orga
nisaçõ.o da.a ja.ntau, Q& r&cttttoa b.cc.ltad.01 aio claroc, 
m ct.bodicoa e nc~eaaiveia á compreH.en&ão dos interea
eados,· e não •e faculta a um •ímpleo juiz ma.nicip<>l,. 
revisão da qu .. litic•çio, como reault.a dae disposições 
do projecl<>, nnllificando .ao•im a apregoadt!. perma.
nencfa da qalolifü:açio, qae. fica een~o perfeita blU"lL 

Ao nobre dt~atado por Minas que me P'ecedeu Jla 
tribuna, e tanto eac"'!'tcau ·' e'áta pe.rtt do project.o cm. 
diacussão, hmbrarei qne o 1 '.U do art. · 1 •; prescre
vendo qae a qualificação .1ttá. perxna11eate, é inteira
mente annulh.do, .não só pelu cli&~aiç&1 q11e facnltio 
a eliminação e incluão !"!?ante oa jnizes munici_pa.ea 
no interrallo elo un;..· :a '<>aV&tecmião ·a.. jll!it.ae, ._ 

.. '· .. ·. . . '10 " 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/0112015 14:41. Página 19 ae 21 

SESSAO EM 4 DE JUNHO DE 1&75 

não trunhem pelo § 21\ qt1e dec!ara : •. a qu~li~afâo 
pelo 'fJTOCU•o ordinario e&t!Jbeleei1'1 :era («la de d,Qtu 
em dotu (UUID< » 1 Oro quem niio vé que com aeme
lhantt• t.cotdKde• s6 6.ciu á garantida a permauencia 
do aba~ 't { Apoi4d.cu.) 

Pelo syr..tcma em vigor, ft.ita. a quali6caç.ão e deci
êlidos oe i-ecnnoa. dur-av._ eilla ao ineno1 um ftDDO'. 

Pela. reforro a um juiz municipal. a preU '"º de excluir 
oe morto& ou rondtidos ~ ioclui: os artve-Dticio,, póde 
ir diHriomtote qn>li6c•nfo e dea1n~lificando quem 
appn.n.ver às inftueocias loe:?-~8 eu ao governo l. _ 

Acho a facnld .de tÃ'> e•trnagaote que acr•dito uuo 
t~-la beni cowpreb;a~ido ; e ch•m~n~o p:!.!& e•t• po?l
to a at~oçã.o da. i!!nstrs.d.R cc-1IJa.:1tSllO, pe!lt.uuto : ~ 
a -re~11;io do ahst~meoto ica eotre;r~. IJ 81) 3u11 mun1-
eituat> para Qtte rto.nircm-tSc os ju.nt.D°a de rlons eru dou.g 
ar:ncs 't • 

Nil·) ~, porém, meu ic.t.e:c.to disc::itir ~• particulari
dade& d.o -prcJecto. e progtguirc:i na Otd.ein de :winbti.& 
ià.éus. 

;3r. pre&idet1t.ot uma vez. achado o niT"c! 1oci&l onae 
•• presume o. c.ap•cid•de e leitoral , ioto é, conhecido o 
'Votante, como deve cate exercer o eeu direito "t 

on.recem-se lle&t.e ponto queatC.es de maxima im
pcrt..ocia, e entre_ ell•• a •a e:e1çiill d,irecta e da repre
•e11t.eção proporc1011al, ou das m111orias, pela quo.l 
*>meçarei • 

.?.inda 1100 era uto. idéa assumpto de controversia 
no pai<, e bem loi>ge eat..•amos de v~-la co11vertids. 
em projecto de lei. qtta?-do ~ di•tiocto P~rnamb~
cano, o Sr. Dr. N:ibor {;arueno Bez9rra ca~al{l!:!i.Dti, 
mett rruti.cal..r ami~o e eondiec:ipulo .03. •cadea::iía de 
Olinda, t.omou a iniC:i3.ttva. da UUL propagação por 
meio cie a.ma. 11Jcitdt1.det de que 6i: parte como ~ere
ta.rio. Corre .. me t.&~i:u o d•:~t-r de reiviiridicnr para. 9 
Sr. Dr. NRbot a pri«rici•de d" icéi no Br:1.2.il, justi~~ 
qne aliás lá. lhe M fota pelo Sr. N"'>'ille em uwa da 
sua» recie:otea pu blicf- çõee. 

5'.Jn, P'-~rtanto, aot.igo adepto do pri:icipio d.a npre
aen~çiio proo0rctooat 1 que é &e:m duvida & verd~deuat 
a j a1ta, a a.Uar~. a. r~cional expreooão d.a sob<'SJ:l ia 
nacional. 

M.e1. 1enhr~·. quantas id.éaa aociaes e poliüc.s.e 
abr4lçamos e ma.oteni.os ~w tbeoria. e ni:in p("ldemo• 
adoptor no &eu de&envclvimento pratico, 6'ja pelo pe
rigo da innovação, •ejo. pelas c írcumshnciaa especiaca 
da soeieda.-:le em qae vi ~e•noa ~ 

Dr. mim o digo, à pr' porcã•1 qne m.e fai ioiciaado nos 
neg<>ci.,& pubhC.."'11 e adquiri eoc hecia:en.to m.ig exncM 
dü no1na• 1uce11idade11 d'J ~atado pouco li6(1Dgeiro 
d.a iosira.cçii.o popular, da cstreocia. de iot.eren e pelo 
exercicio e!reetivo do voto, da abeorpção do dir<it<i 
eleitor•! pelo ~nverao, d . fe lt .. de Jnlclativa do cid~
dSo, d• intolcnccia do• pnt1dQ1. dn t.-J&umento do 
ay1t!ma repre1eat~ tivo, etc .• foi-13e. me arraigando a 
persua~1io de que a repre•eut•çiio p•oporciouai ere. 
ant•• a .. umpto de ••tufo e pr<·p•gac 1a, antea a•
ph-a.çio de futuro, que uma. necb&i ?ade do presente. 

Sei btm q1ie prttende-r 1duc2r UCl po"Ç'c ::10 n-gimen 
d.a iihêrdAÕé, têm d.ar-lhe instituiçõn '1propriadas, ét 
como diz. Y.t.ea.1llay ~ exigir que um h? mem ap•enda a 
nad.al' 1tem entr.r n.-egua. Ma•, Sr. presidente, t:m:ibem 
é cert~ que o nada.dor antes de avecturur-&t &o ls.rgo 
exercita-ge perto de terra. Nüo é:1 de certo, propno 
da escola co111UYadcra taiantar tef<.irmas, apenas 
ensaiada. em paitea muito mais civili1&do1, nem 1:-ro
cedêrão as•illl aqnelle• de quem devem~• copiar hçio 
e llormu .. 

Na Inglaterra, o pai• cla&aico du liberdades e-0n
sti:toci.on&e11, oudt o syst-_m" reprtseob tivo fttncciona 
em toda & ana verdade e belleu, n reforma el•itoral 
~•da.em J832foi "labora<i~ oo e1p•90 desusenta. 
&D"lo• por uma urie de e1tadí1ta9' nl')b:vei"• como o 
&en iniciador lord Cnatta.m, o filho deste o celebre 
Pitt, • lord Johu Ruooel que " fu adopt.ar. 

A• alte""9Õ0• po•terforeo •iio o buto da oba.rvação 
ao. tectoo, da oxpcrlcucia • doo 1eclamos da opinião 
eac!Atecida. .6.t1im, o principio d& rcpreaent•yâo dlt.f 
minoriu 11<1 depota de ai:nrado1 eafol'c;oc de Stllut 
llill foi aceito, apeuu como •111a.io, ptlo •)'Mema do 
'TO$o i.n=pleto em do.tll 011 kue diatrictol ae ~· de-

pntai!os. Ora, o que e iato n'um parlamento cl.e 65'.Z 
m.-..rnbrr·aY 

O sy5tema do "<Gto cumnlativo s6 utâ admittido 
pani. e. eleiçãc; du commi•~ das ucolaa -scllool· 
bcard.s. 

Isto ttvela a pnd•11cia. e c•utella com '?ªº nlli se 
J>l'O~d~t coutr11und.o com o. ligcirez.~ doa 110.ssoe. faz:e.
dore.s de re:f.::>rm11, q_u1: de um nó jaettt pretettdem appli
ca.r :'\. t"epre sentuçã.o d.as miooriaa a T;oiiRfl AS eleições 
admioiotra.tiv"s c.:.i reprt8enta.tiva& ~ d'".tide. :a. de juiz.es 
de poz até a de sonador•• ! (Apoiadot.) 

Ao pasw que dfecta-se um respeito qnasi snper~ti
ci"8<> peh letra d,. constit'1içã<>, qu•ndo trata-se de 
ntormno reclam2d"s pel•s D<!COS•idodea pnblicas • 
aceit~ ·6C uni principio novo_, nü.o co~i•~kdo 1elo legis
la-lo~ con.stitninte e da 'jflrfo O.Clta~ooico c om <" sys.tê
m:t d as mo3-0riu&, em que está :S.tmado o cosso dír~to 
publico \·.onstit::rciono.1 1 

S~bem,;5 tod.011 que 8 DOf!Sa COQStiluiç.iio politica. 
foi C3.l-.ad·:o •Obre a-.- doutrinas rit Benjamin Coostant, 
o °''º'" philosopoo e publici•ta liberal, que n no occn
pou-s~ com s represent...-çâ.r, das Dli-aorias, assompto 
u:ín ~i•cutido em eeu t.!mpo. 

Tn.mbfm Brigbt, o radical ing1ez, combatendo a 
reform,. tleitoral r::u 1867. dizia qçe a represent:içiio 
da" minori~e pelo voto inCDmpleto era CGntn.ria ás 
doQtrina'8 recebi·!:\S. e d.ava. gvlpe! profundo no princi
pio rlae in~ic;risa. 

Que o v < t o incompleto ~ o meio mecos racional. • 
menos @ffi.ca~ pnra o. rcprcGcnts.çiio das minHios, 
dizt-m qu:ii~toe t~m e~t.n.d:i-do a quutio e o propri.o 
N s.ville. á verd, dc é qu• a pr,.tic" na loglo.terr:> tem 
demonstr-3.do a. sua iueSicsda. 

Aqui, oo".!e s p..o•s cont..'io-sc dona partidos politicoa 
sem prnfanda separação de crenças e o&pirações, cad1. 
tUll dçs quaes tem maioria . senão uo~niruidade, 
quando esti ao pr.der, a. re!orma pelo voto incompleto 
n3.~ .pa.ss:-:irá de t1m meio de corrupção para s. icda mais 
de.aorg~ni&l<r ett!tll p;a.rt.ido& e firmar A. orcnipt..tencia 
do _po:!.e.r executivo A ~on,,•qnecciA., ,ortt..nto. será 
qne o :r.egitnPD Cllnstit:a.cion:t.l ps.u"r~ p "lr uma tracas
form"-~Ã,., talvez arl'i~eada, -sem A. libe:-c:Iade do voto 
conquistar C<>lt$1l a lgnmn. ( Apoi.adn~ e aeartu ) 

A conaequencia. ~ !('gica. e ev1d.eote.-·p4'rqa.e, ~1U a 
reforma será praticada ew boa fé:, correndo a eltiçio 
sem intel've:11çáo indeb1tR do g-o\l'eiuo, ou contiDuaráü 
as couss.1 como tê:i.n sido. 

N" primeira. bypoth•sP., os ~epruentaatcB da opp()
si9iot sem dt1vict~ es~otbidos . d' -entre O!. &~ue homens 
maia n otaveift. em numero c:irreapond.l!at.e. ~lo me- · 
1301, ao terço do& membro,. do piu la meato. cmba
r açtt.râõ a m~r-;ba dos u•gociost 6c&odo o governo e 
a. maioria red1.1z.idoa t.. impz·te-acia e á. eaterilidade, já 
pelos ésfOrÇ('!8 cios ad~ersarios. já pelos ccncha\"'OI e 
lig•• parlam•at•ru ent•e aquell•B e os desc.Jnte11tu 
(que •empre ha) da prüpria maioria. 

Na oegundn hypotb•"• a. rdorini< uiio aproveitará 
1 ve ... d~doe. d.~ P.ltiçio, • apenRa e,:trá uma. arma de 
comprcuíio ou corrupçi.ot qa."' o go"erno ma.nf'ja.rá 
CODf'Jrme as ec;ea.ven1eDCi&s do ro:>~nto. iClpoo.d.o ou 
arre<laudo candidatataa " oeu bel pro~r-

Comprehel2do, 1et>horu, a rep•Ue'1taçâ<> ptopol'CÍO
nal em um p• iz de costumes poli ti coa a1iantado•, onde 
a causa pab!ici> d•Sporta o d•>'ido intereu• ua mana 
da popnl~ç&o, como um" con•cqu•:icia. uatnr&l da li
berdade de p•~••mento e do ..-oto; alm•jo e quero 
pa.ra 11 noHa p•tria U'll• reprue .. taçio ne•tas condi
ç6e11, pelos mt.ios ooosentaneos com o dil"f!ito e a rllio; 
l!)a.a inf11li~ente l>em o palz. está prepart.~o para tanto, 
nem o tzmo prop<'•to é o ad• q1l•do. 

O oyo~ma do voto nninomiaal é, 1egundo entendo, 
o quo oft'erece u. verdadeira toluçio do problema e mLi.a 
ge: confoflll& eom oa principios de lÃ.~ regime:::. cona-.i
tuciona.l, que consagra a ignaldo.de uolitica do cidadão, 
at.a agora oopbiemada na parte eleitôral em todSJI ª"'"ªª 
modalidades, uté pel11a eircumscripç6e• atbitraria1 du 
parochías • pro•iae;" "· 

Realmeut. que fandamento bs. -para. o votan~ Cl& 
p&rochia-A-poier ..U.ger cincoc11ta eleitorea e cada 
um d.estes vinte deputados. quando o •ot&D~ da pu<>
chi-B-p6de 16 el~r cinco Oll Jeis elsitoru: e em. 
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dous 011 trea dtp11tad"" ' P ai"& '}Ue fu;er aepenaer a 
eX.letlSio OQ restric:.çio do direito eleitore1 ae 3~:S ~
miniS\t.r~ti~081 ia vece.• pauta.doa pela." couv~c1eucu.• 
ptiblic:!.a, ma• outras -vezes d.eterminadoii por peq,aec:i
uos inte.reS&c&' A el(·iciio nor d.ist.:rictoB, ao meo.cs~ cor-
riga um pou~o t.eb.1 deAiiaa._ld.aciea. _ 

Nio entra. no nls.no de m1uba.1 ob~e"i.ÇOe& demo~ 
trar a. e.xce.Uen cià. do voto nnioomiual. que tJrefiro em 
t.heoria a qu nlqner antro ayetema de repreoeut~çio 
proporcional, mu qne nã.o quízera ver fB':.l'a.gadªo e 
desa.credita.do por ama. pratica extecripor2Dea ; Ajlt~un. 
ao que boi perfunctoriaJD•nte ex pecdido :.ccreocento 
qtle o projectc primitivo do nobre n.inistro do imporia 
•r& 11esta. p&rte preferivel a.o qne .!5.aal eatá aceito 
por S. E~. 

Corriwdo aqn~llA P'ºj~cto eom o 9""ciente ei.;_toraJ, 
pnra evi:ar 01 111con"Ven1eutea da 31fflplti pl41ral~cta.M, 
aerin mais àiftieil o f a laea.ru:nto d.a J"epre•entayao ua
cionol e dna m inoriag pela cabala ou pela im~•i!~· 

Sinto, ponant.o, qm S. Ex., g<U<snd<> de pr .. t1g10 
na. dedicada. maioria. qllfl apoia. o gabiuete, mostrando 
t<r eetuW.do " qQe•tã<> mais &<:Qradameot<o que •eaa 
.iJluatres eollegas, não tives•• resistido âa Rltera~a 
pobter iores, qne de certo nnllificiio ou toelo meoo• _dea
nrtuão alguu pria.cipios ard.eaes do ptoiecto 
primit ivo. 

Resnltio destas alterações eapecialme1>te aous gra
ves incouvcniente• : nm é a s.pplicaçi\ô do voto inc<lm
pleto 9. e leição para s enad.orO'I, e outro é eleição por 
pr.,,"11.nciaa. 

E ' in.coneebivél como mlnistrcs da. eecola. cr.u.1• r va
dora, a qn.a.l eullte-nta a dontrics. da. oão napooubili?a~o 
miD.iaterial pci!oa actos do poder mod.erado7, ad."?1ttã.C> 
w:o.a ionovação qtJ,e offerece. não só a. probaJnhd.a.de 
de conlic~g com a coroa no exercicio da import9.ut4 
preroga.tin da li'lr"e ucollla do• •cnador08, cre•.a~o, 
qllll.lldo eota r eeahir no ~~n d ide.to da mro.ona, pno1çoe1 
cleoagradabilisaimas a.os gr. binetce de ate credo polttlco, 
sem qne tenbiíG direito de fazer q_uestiio de co11lbnça, 
senão tambem a possibilidade de organiaa.r-ae n. ca
mr.ra vi~lici ... sómente c.om representaatee das n:uno· 
rias. (.Apoiildot ) _ 

.A. ei.rcnm•cripçiio eleitoral tem aido o ponto da osc~
laç3o do l>Obt• ;»in.iatro. do impeiio. ~ P.n>iecto P":
miti"Vo utabele!la a tle.s.ção por provmcua ! ~epo1a 
S. h . eo~formoU.·se oum 11. maà.ança P:•r& diet!l<.:.~os, 
e Eur ultimo reai~nou-Ae .á nova idt.a daa pronnct:s.e. 

Deploro taea incoherencins, por11n• a• m~üica-.õea 
Um empeiorado o projecto. _ _ _ 

Com o sy stem&. de 'Y'>t.G ua111oni~l'Ja.l nenb.n:m iacon
"Vet:úeat,. offencun, maa antes esta.o 12& t~t. iodole, as 
grandd circnmecripçõ•a. II& quem pre_tead~ ntó " 
unidade de coll<wio, """'º o Sr. E. de Gti-anha ; m311 
eu. cootent-Jr-me?hia com a. eleiçâ.·> po• proviucia1, mo
dia11te, comtado, prévia correcção na1 à .. ígasldadu 
que actualmeute existem, e que taatos males, quer 
pol íticos quor admic.i•trat ivos, tem pto'111%,do. 

Com o voto ioeompl•tu repato ttm duacerto a elei
ção por oro7íncia•, efpecia!mente uaquellaa de vsata 
extt a.slio territoriol, COD>t> a a~ Miaaa. ••l.TI pel~meaos 
o cornctivo lerr.brado pelo nobre d•pntado, ~eu reyre
seo.tante, qae me preceàeQ. na trihuna, i!!to é, a aub .. 
divi•ão ~m gTandes .dis.:rietoa. ehoitora.~•. (ApoilU!o•:) 

'A eletçiio por prov1acia.s, aleo:, do bc1l1tar a my1t1-
fieação de. cretcndidn repreeentr.çã.o d.as mit).:ris.s, q·1cro 
dizt'lr d o pàrtido em opp-)sic;.ão, "rirá restabe1ece:r o t.n
tlgo •y•tema da• candldatn:a•. in::pootaa pelo• cl:e!~s 
cmc:aes dí\ corte e dai p:roVlncL&.$, ou. anteô 11clca m1-
ni1tro1 e ••u • delegado• (<tpo1ado3 e 1lâo apoia-WS) , quo 
coatmnará5. a de•igaar oa depatadoo, uiio c~a!orme o 
merecime nto e 1erviço1 de C!l.dti. um, ma& conforme o 
va.limeuto que conqa.1Starem pela na do~1lidad• •• -

O ~·· C&suo ; - .A pai~do ; e•~.! q:ie 6 n verdad~, 
ptinc1palmente em relayao á• lmp<>o1ÇÕ•• dos n:u
niatros. 

O Sa DtoGo Vun:o: - V.:>ltaremo! a~s dep11.tad.oa 
ele cllwma, como ae qua.lificavi" 011ty'ora., com tanto 
m aior certeza q<1~a.to 4 verdade que o a.ugn.outo do 
euboid io fu do CArgo de depnt3do nm emp .. go -p11-
blico tão bom oa melhor romnnurulo que outro• 
clu :reparticiõe• publicu, a for1>eoe nc:unoa ~pe-

tiortc i reuaa. de ucuil.o;, ~,,.&e dedicão a aiversaa ~r()
lissõeo. (Apcia<ic• • opa.rtet.) 

Tambem qnoro os partidos com chefes e disciplina, 
maa chefes nata.rata e digno•, disciplina que nasce d:r. 
b.cm~g-t:ieida.de 0.1t: crenças e a1opiraçõet11 ; mas. condun
n e..re1 seCDpre a c:entl"alienção, :itbaixo Je qtaalquer fór• 
ma qne a.e apreaente. 

Sr. pre•ideote, de conforc:-idaàe com o qne te11ho cz:
pe!ldído rel~tivamente ã. capacidade do "<"Ot.~nte, qae 
sobre todos 01 nqui1itos de-.e ttt r. idooeidade preca .. 
pua eorcprebe~det a saa nspon•abiHdud• e da r con
s~ieuc1osamtnte o ••11 v<>to, é bem de ver que a~opto 
a eleicõ.o dincta censit.arin. 

Fique, pmém, ainda um"' vez be1n ootJsigando que 
não qntr•; ~ riat:. ert tis ;;. r o voto, e1eva.~do o cenao. Pro
curo a~u1a1 com f_. 1cg1el. dor eoo:stitucioDal a i.na.e
pend.eocio. i~pre•ci.nd.h·el pars. que o vot•ote poua 
men1fu t-U' lrv1ereente o iteo pensaJ:DeJJto e fa:er tUDa 
••colha ve rdac!ei:e. o. que wmão p:ute "ºª ... gocios 
publico& àevem 1e: homens capaz.es de re~uitr o aeu 
procedimento pelos cot>s<lboa de oua. propria ro.:ão. 

Ora, aob eites priucipios, oa o votante é upaz, e 
!liío precisa de íntttmedia:rio para t le~<r " aeu repre
aentoote. ou é. iac.·p••· e ~n\ão é radicalmeo~ aalls, 
int111sa • inconstitucional a aaa interveaç<io.(Apniado3.) 

Rupeito "" eocrupnk s de• que cm hoa fé oppõem & 
CODotitoição á refo11Do. da •leiçiio de dou gráo• por lei 
~rdi:aria , po:rqu~ h n.ibem jã os patti]hd ; nt'm é mcci 
prc.positü CC'O""C~nc~'t a niDgucm do eontrar10. Mas 
então, F.•qu• •• niio ho. de promover a reforu.a da 
COD1titu1çiio ~ 

O go"emo o !Ião quer l l!:ia a verdnde. E n<io quer 
pela rclo muito •imp!eo de qaEo com a eleição ài; ecta 
a Bila. int irvençá•.• iadebita llO pleit» eJá toral muito 
te ea!raqaecorá, ee oiio annuller-•e de todn. Elle per
dera o recurso, que reputa precfoso, de aotepor ao 
verdadeiro votante a multidão ignara, d•pe11deats, 
aedicioaa. que eabordin•-ae á policia, oa. u iio t eiu a 
energfa que d.9. a consciec.cla do diz•ito paro. r .. istír-
1be. (Apoiadti• -) 

Sobre ·= eorpo eleitoral narcido d@ taes eleme11to1 
a acção officie.l contiuaarã. decisiva. Os emprep;ce, con
a•cor3ções, po•to• do guarda nocional , t!C. .•ão incen
tivoairtesiati.-.ia a.ute pai2, onde o. depend"'1CÍO. o. ».b
dicaçii.o da propria iniciativa utiio n as leis e no• co1tu
Jlle1. Prevalecerá ••mpre a caudidatura protogida por 
quem dia~õe do cofie aas graças e das cba-vu do the
souro, e 16 por tolers.nefa. 011 t ra.Macçâo, aabirà tria.m
phant.c doa urnaa o nome de algt>rn advt nario, <.ome 
valvnla aberta para a rguml!D&ar-ae com a abot.caçio ••• 

O projecto, qne rH/.!tl&?da bem e .. es meio• de iil
debita intervenção, é 1ogico mantendo a eleição p<>r 
dn11a gráoa. e níio estabelecendo incomp:!.tibihdade 
al1t1>:na para. o eleitor. 

P ois não é de iat:iitiv11 co11nniencia proteger tam
bem _por tete modo a. Hcolha do vot•o\.P.' sr. tm b..
n e6.e10 C:a ...-erda~e da rep,. .. ntRção u:cJ,.em· ao do 
voto ptsií\·o Dâ eleição secuod.a:ria. certes cairgcria1 
de f11ncciooario1 public'"•• e inhlbe- ee o ditpntado d.e 
ace itar tmprego1 ~ favtJres emquanto txtrcc n man
dato, como flâo applicar º' mnmt• prit)cipio1 à e]e;
çlo pri<»arfa em nlafiio ao u colhido immediato do 
povo' 

E' tr.r»parente a my•tifieação. Um corpo eleitore.l 
d• ec:-pl't'gadca •i:bordtoadc1 e de iud.ividtlr• depec.
d•ntee da. "dmioí1traçiio é mais malenveJ. O izoveruo 
terá aegutiGeitna a eaâ pernicioiJa in8aent1:ia, e conti
nuar~ ~ mndor elrger aeua prot.~aoa e afilbsdos por 
pro"·uu·.1s.a que umice.. 01 con!i.1cbao e que elle.a 16 d• 
nome con het>f!m. 

A eleioii.o per clott1 gráoo tem esta ittatific11\liQ e tt.a.to 
ba.ata. Qae importo. o ob1nrdo de croai11r.•e o noTO 
.eyatema da repreee-ntaçã-o da.t .minoria• tob a aa.tori
dade Sf'tnpre 1uvccada de outro~ µaizea cuito1, COl'.b.O a 
Inglat orra,oa Eetadoa-Unidcs, a Dioa ·.arca , ~te. , onde 
eatntauto,a eleição de deputa<iot1 é cl.irecta1 ( Apaiadoa.) 
Toma-ee o que aproveita à COJTUPÇiio : o resto liqu• 
para 11eo de qnem qnittr l 

l!:m vista disto, .. nboru , como niio ha a. Hr 

iocoa1tita.ciotJal a. eleição cliraeta. ' Como nio ha de 
coriaid.erv·se = "\tcutado aos direito• d.o cidairao 
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conferir-se o voto sómente s quem possr. exercê-lo 
com co!lsciencia e independenciii. ~ [.4poiados.) 

Sr. presi~ente, cabe sqni dizer o qtze penso BGbre o 
angment.o de representnnt•s. E' este o ponto mais po- · 
ai ti vo da re!orma. ; o mei.o d.e f:a.scinar,ã.o quf:! o ~abinete 
e.scolhen. para sopitar os. impulsa& dê reeisten-c1a. P;o
d.tt,-:irá effeito 'l Do 9eo.s.do vir:\ a l'espoeta. 

Não impa.gn~:ria. e6sa. parte do projecto, se este se 
lli:lits.t:se ::. r.orrigir algu.m&.a deeignal dades que. BC re
e-0nbeeem :n... repJ"Csen"tação dns pzovincfos ; aCh<1, 
pmém, e·xcessivo o nu..,.meoto e muito r.rbitr.a.tio. u bu.sc. 
em que elie se funda~ Sem davíd:i. que a popule yÕ.U 6 
o prinr::::1pio !ego.lador da. repr~s~ats.i;:~o;: mas o recen
seamento feito otfere~e g&r"a.a.tia. ?' E elle exncto, ou ai) 
menos approxima.do da verda.do ~ Tenho s~rias du
~do.o. 

Nã.o ligo gra.n.de importmcfa. ao maio: ou !D.en?r 
numero dos :reptesc:a.to.utes ..,. como c1rcumsta.ncm 
que. io:!ua, :e.obre a d.ieCtl!!iSÕ.O eschrecid.lJ. dos ae-
8WD.pt06 legielativoe, nem. 13obre o. eabeaoria. des me
citd..Q.'°' v<ltad~s. Os gra::idea foterenes da nação e.xjgem 
priJlcip:ilz::cecte q 11e 01 F ea!S legisladorec sejão illa.J3t?'a

do1;1 , virto.osos ~ independentes e verdad.eir.amente 
patriotas. Estes requi•itos encontrão-se em llill"' 
aasembléa. ma.11 ou menos numerosa. Os Eotados
Unidos, com immenoo territcrio e aaarenta. milhões de 
babitantes téw apenas 2~.l represêntantes e 74 ••us
clores. 

N 6& aqui devemos attender n'ão <Ó ao augmentG da 
cleapeza, senão ta~ bem. ao actual falseume1>tr. da elei
ção. O go,,erno diopor/i. de MVO& lngar•• r~tribuidos 
pai"a. ana.cjos que de i::ertD niio te.r:io pôl' objecto o 
bem publico. 

Sr. prosid•nte, tendo considerado a eleiçã<> em su<\ 
vrga.niijaçâ.o iuterua., peese.ria a.gar:i. a aprecia1·a 3-0b 
ott.trou poutos de ·vista.; mas a b.ota. vai a.ti.iactada e 
eu não d.evo abu•ar aelll da bondade de V Ei<., n•in do 
favor que me faz•m meus illu$treo eollegas, ouvindo, 
não nm discurso na s..ltnra da questão (muitos não 
tipo iado•), mas a •imples explicaçõ.o d0 meu voto. 
Resumirei,_ pois, ~ que tenho a dizer sobre alguns 
pontos mais essenc1ae &. 

Adhiro, senhores, :h, in~mplltibilida-:ie.B_ a p1'eet.a
rei o meu voto no sentido de. umplialBie. A indQpondên
cia elo repre1'entante da D&Ç~io deve estti.r gtualltid.a. 
primei.rnmen~ pela. SUB. houcatid ade, ca.rr.cte-rietico fo
lizm~nte geral de noaBOS homens politicos (aptJiado.ij, 
e em 2.• lcga.r por inntttuiçõea à.l!lstinad.as, não t!iÓ a 
inlpedir a acção corruptora da. ndminil!ltracüo, ae.nüo 
tambem a proteger :l. probidad8 iadividaal do dera
tado on .. na dor. 

Urg., e nrg~ muito, seDhort•, conter os e~<:e Ho1 o 
ab11sos do poder 1;p .. e.cutivo, espccia.lmeote em m&terin. 
8leitoral. Tellb& elle toda a forya e preatigio inàispea
aavei e ao importante popel q ne lbo a1sigcou a oon1ti
iwção ; •ei.. um poder forte pela 1ns. organi•a~ão e 
P'loo n:oios de que precioa. para dooempeti.lio de 1ntu 
tnncçõea ; mas li"'ito- ae à a1phora de 1aa1 attríbai
çl:lea, e 1obret11do le1igne-ae à pauividcde C!Il fnnt!I 
~o ra.mo tempor.ati? do poder legislativo, que o fiaea
li1a e CO!ltém 1ndirechmente pelo impo•to que vota, 
P<1la força pn blioa qne lha, pe!u faouldadu qa• 
exeree privativa.mente, entre as <ri1a.es ut.5. a à.e :prc
!Qover a rt•poiu1Qbilià.nde criminal do• n:iinistros. 

Não .ba Diato 1aperioridade nem hoetiliàado, Il1&IJ 
aponaa g&.rantia., preeanç~o legitima contra aa tendea· \ 
Cl.IUI natnrae• de t<uio poder. 1 

E•t& C!Ulla.ra deve oer independente de todo o mnndo, · • 
nu..• eapecialmen~ dos mi1'tstroo ; e s. eleição q ne fa:r; l 
& camars deva ut:i.r isenta da inf!nencia. offi.cia!. O 
gov•mo, e. admiai•tre.çiio, ó um poder • não nm pe.r-
tido ; deve e•r •imples espectador no pleito eleitoral e 
só inurvit para prote~r materialmenta o pr~s•o 
~lo qual a nação emitte a Slla voz livre e para. 
(Âp~.) 

Ei. ~ nrd.ad~ dmLtrina.; mas oomo se passlio a.s 
coa1a1 ne•:-C paig ~. Co:n a frs.wqllUõ qw.a devo á mi
nha p«1pn& Qq1>.•cienc1a. e aos qae me conferirá<> o 
honre"" ma.nd.ato qne e>:erço, o declaro : é impoo<ivel 
havu em '!'.'.ª™ algai:oa meio0 !alses.m~núi do oyatema 
:repre.e11tauvo. l'a.rlidos pclit\CQl;, el~l''õea, Cll.m..n.a, 

níio tem eipnooaão real, n&da. valem ; •Ó ho. am._ !cr
çr.c. "Viva 11et3ota 3ocitdsd."t", é :a. administ1aç:i.o : só ha 
uma organisaç5.o e.ffi.ca z, é a. centrali•:ação ~dmiois
trativa: ieto é, o poder execntivo 9ne •bsorve toi!.cs 
os pod.erea políticas; e :i. ceatrafüaç..o que mata. a vida 
llOCÍal. 

Não ha espirito pablieo, por~ne n~o appnreee o 
cit!adãfJ para. forma-lo. Se os negoc;os pubhcos não 
lhe pe.rtE.netm1 roe a eleição é um~ farç:a. se toà.os estio 
ac.b ã tttt.>lls. :administrativa, qne admirn. a. ~n.sencis. 
on a. ind1ffet"ença do cidadãD ? Em seu legal' sarge, ou 
o agente d.isc1plinsdo d.G governo, ou o demagogo agi
ta.aor, ambQs inc.Lopozee de eomprchcnd.er e exc!'Qcr 
com e"C.ergi.a ia con11eieneia. a importante mis&Õ.o qae. a. 
cs.d.a. m~mbro da eociedaJ.e imFõe o iiystems. repreae:n-
1.ativo. (Apoiado .. ) 

Como obviar eoaes males' Como cortar tantoa 
abttsos ~ 

Sr. preeidente, n~o aou infeo.so ~s: reforrn.211 quando 
assi::-nt?t.da.B íi-cbr('! :J.S re1:1.es nece:saidndei; do paiz, quaud.o 
eda.ptad.aa flo gr:io d.e ei viüsac5.u, a'{)B coistw;nc.s e cir
cu~st"llncias especisee ds. 1oci6d.ade, e, mau qne tl.td.o, 
qu.sodo reclama.das pela v~rdad:::it::t. opio.iio publica. 
Comprehe.n<l.o aesim e. difficuldade de bo.m aorecia
rezn-•e a• condições de opportuoidade e <fficâcia de 
uma pl'<lvideacia legisl>.tiva, qae destma-•e o. alterar 
intereeoea cre~doo e imprimir nova. direcção "' eate ou 
áciuelle r:i.mo do publico "'rviço. 

A r~gra mais õegnra em taes caaos é t= bem ~ 
mais aimples : procurar a cau•a do mal e extirp1'.-la. 
eonvenientewen"te. 

O qn" queremo• todo• ~ A verhde do syetema rê
pregentativo. Quem o rieia Y .A. intervençi\o iBdcbita. 
e:-tcusiva e ioconstitQ.cional do poder execu.tivt>~ ' 

E' porta.e.to uo sentido de cercearem·ae-lhe os abusos 
e ucea.soa que cllmpre pr(rvjdench1r. Niio haverá :re
forma eleitoral qu~ de bcneficoo resultados, emq nanto 
o goveno f{)r arbitro da el•:ção : e elle ••rá ar· ítro 
da eleição emqu~nto fõr o supremo ?egulador dos di
reitos do cidadão, emquanto os iatcres•ea locnos es
tiverem sob su~ immed!•tn direcção, emquanto .o mu
ni.cipio l!I .a. provinda. não tiverem autonomia eeG-o 
uomica. B a.dmini&trativa, como eat.abelecen a consti
tuição. 

CoJ.D.o 1e hão de l'~ge:ne.l'ar os costu ··iea pt1.blicos e 
fuudar o ""Vll!irdsdeiro regirnen rep•o~en:.ativo, se as 
i=:títn.içõe• Joeaes estão attnttlladas, se oão ha o.isaim 
escola., OD~e o cidadã~ ae ~abilite ao .el(-9overnrnent; 
se o eerv1ço adn:un1Btr:.ativo, d'-sde o c.aiç.a.me.nto 
da. ru3. até a. estro.da. d.e fe:rro. à.esd.e o c.arce
re~o até o m' giatnd.o , depende do mirililterio 
OU ae eaue sge"DteS demissiveis ac! n.utum ; ase 
l!leme.lhante es:ndo de co11sns ~ rna.ntiao, .e q ua.t:.do al
guma concea11ao ee faz por melo de reforma Jegielu.tiva 
o.ta Dio pa.•oa de novm mystíli.caçõ.o ? 

Tudo i~to é deplo4ave\ l E con!esoo, Sr. pre•iden.te, 
que , . quando nfüct_o no _que somes ne•te Imperio e 
pcder1amo• ser de.l'ole de 011:1c~enta ªª"ºª de indepen
dencla, fico triate e apprebens1vo, porqne vejo prati
ciamente demonstrado o jui:r;o de Ulll nota?el p11bl!ciata. 
sobre o governo -rep?ese[itat1vo : .:: Seriamente enten
dido a serie.mente prs.ticnd.o, é o mais poderoso auxiliar 
da. civiliaa.qão e da !Iloralidade publico.; pe•vertid.o é 
nma daa fórmu d.o machiavelismo. • ' 

O que vs.le , pvrts>.nto , o projeeto em discnssão, ae 
nem ao l;lle?o• regnls convementemente o aaswnpto 
ili:> portsnt1ssuno que preteada zeformsr 't Não será 
à.este modo , com reformas ninl estudada.o e deoaere
clitado.a desde !" oti~em , que se corrigirá a corrnpção 
que ein ma.ter:s. eleitoral lavra. :fundo noste. sociedade. 
Voto cont?u. o projecto por ser ineffiea.t:, defe.ctivo, in
conveniente, m'J.l estuclado. e, maia qne. tt1.do, por 1er 
contnmo aos reclamos da.opinião nacional. (.tpuiado.r.) 

Senhores - a q_ueatão não e do mini&teri.o , ntlll. a.a 
maioria , c.:>mo uio é ela oppotiy&o ; é do paíz , <J.Ue 
e;tige d.e taaoo m&JCimo osfar~<>. e U.voca o patriotia
mo de ee1111 :filhos para Galva-Jo dos perigo. qae se 
têm .. accnmulado e ameaçiio entorpecer o progresso 
nlloelonal. 

N"'ao é 16 a IJ.D~stão 1leitora.l qne nos deve preoceu
par ; "\"tlo at UQUU iuatit1:io;Qe1 fnnii&mentaea de1-
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preatlgi~••, :::ierl11rba<i.~s as relaçõe• ec.tre a Igrej ~ ~ 
o E•taclo , o mercantilismo por t-Oda. a pari.., o com
mercio Oll:cD 'ha.nce.1ottt., a lavoure. ~m eri&e .. as ftnanyas 
estra.ga.cla.1, !l g11erra em perspe.ctívs. .... e: no meio da 
tantaa ctlamid ttdes , o 7 de Maryo , qtte aind.a. vive. ! 
(.Mui'to bem 1 muito bem 1 

(Diversos Srs. àeputa&os comprirnent® o orar!or.) 
A disenaaíio fica adiad.a pila hora. 
O s... PnsmEMTE di a •egninte ord am do dia naro. 

5 do corrente, e levanta s. sess~o ás qllatro ho:às e 
vinte miuntos da torde : 

Durante a. pt"uneira. hora.. - A.:pnsent:içã:o a~ pro-
jtctoii:. i11dic~çõ.e1 e req a.eriQlentos. 
· Find.'1. a. pnme(ret hora ou a11tes.- Contico.açio da 21. 
di•~uo•Õ.O do ~ c~jecto n. 31 de 1875 !i::u1>do as forya• 
de terra para 1876"' 1871. 

Idecn tl• 3• di~ do de n, 100 A de 187/k cvncedendo 
gsrantia a.o ernpreatimo de 3,000:00011 '1 Companhia 
Macabe e Ce.cnpos. 

3• dita do d~ n. 61 de 1874 re;;ulando as reformas 
dos officiae s de exercito ~ armada. 

3• ditn do de n. 2 A de 1875 reconhecendo a qu:i.1-
qne~ fabric.a.nt• e negociante o fuoito de marcar os 
prodnctos d.e sut. Dl8nnfa.eta.ra e de e.en. commercio <!om 
•ignaes que os tornem. d.iotinetos do• de qualquer outra 
procede a.eia. 

Contbao.çã.o d .. 2• diect> .. io do projecio n. 73 A de 
1874 reorganisando o en•ino primario e secl.llldario. 

Ac1:a. de ll de Junho. 

A's. onze horas da manhã feita a chamada, achíio-se 
:presentes os Srs. Coneia, Sobral Pinto, Luiz Carlos, 
Bcl'lla.rcio de Mendonça, Fa!lla. Fonseca e Coelho de 
.Almeida.. 

Comparecem depois os Srs. Agesiláo, Cunh!L Fi
gu~i!edo Junior, Paulino Nogueira, Pinto de Campos, 
Leandro Bezerra, Joaquim l"edra) Fernanã.es Vieira, 
Amu;o Góes Junior, Fernando de Carvalho, Pereira 
dos ~antos, Diogo Velho, Barão de Peoal va, C1>.so.do, 
Florenoio de Abrett, Stl va Maia, Gomos de Cutrc, 
A•gn.eto Cbavee, Ca.rloB d.a Lu!., M·!ra.es Rego, Cfoero 
Dantaa, Ca.m?OS de Medeiro•, Frtitas Henriques, João 
:Melldes. F. Bel1•ario, Alcoforado, Bsnde1ra de Mello, 
Menezes Prado, A>evedo Monteiro, Fii::o.oiredo Rocba, 
Pereira Franco, Cardoso de Mene:es, Ofrveir~ Borges, 
Jo•é Calmoa. Ferreir!L Vianna, Torqninio de Souza, 
Mello Rego, Manoel Clemontino, G~nbo. Ferroirs, Barão 
da Villo. da. Barra, Campa• Carv,.Jho, Tb•ocloro do. 
Silv& , :S:ollanda Cavalcanti, Pioheiro Guimarl'W•, 
Bnuque, Bariio de A.r•f•gy o Dna.rto de Azevedo. 

Fal~o com partici ?•l'i!o o• Sro. Angelo d,, Amaral, 
Ba.rão de Pizo.tiniogo., B:1bia, Barroe Cobra, Conde de 
P~rto-Al•gre, Ca•ta Pereira, Camillo Boneto, Cam1llo 
Figueiredo, Cnnba Leitõo, Carlos Peixoto, Cardoso 
Jnnior, e.minha, Ulbôa. Cintra , Edra1io Corr~a, 
Flõres, Gomes do Amaral, Beleodoro Silva, Reraclito 
Graça, 1g11Bcio Mart.ine , J. do .Alencar, Joaquim 
BeutoJ Lopea Cb&ve.a, Mirr.nda. U.sorioJ Moraec Silva, 
Olympio Ga.1 vâo,Portella, Pinto Lima,Pac.IU.o de Scl1%a, 
Rõdrigo Silva, Rebdlo, Sonza Leão, Xavier de Briw; 
8 sem ella os Srs. Alves dos Santos, Aatoltio Prado, 
.Axaajo Góee, Araujo Lima, Alencar Ararlpe, Balbiao 
as. Cunha, Borge1 Mooteiro, Bittencoiut Cotrlm, Car
neiro da Cnnha, Candido Torres, Caadido Mttrta, 
Diogo V aBconceUo!, Daqae-Eetrada Teixeira. Es
c:ragnolle Tanaay, Elias de Albnquerq,ue, Ernnge1ist& 
à.e Araujo, E1111apio Deiró, Fn•to â" Agniu, Fer
:reil'A de .Aguiar, Fiel de Carvalho, Gaomíío Lobo, 
Henriques, Earta Barbosa, Joo;o Manoel, Lt eJ de Me
nezes, Ma:tinho Campo•. Martinho de Freitna, P=a
Dhoa, Pereira. da Silv.., Rooh& Leão, Siqueira Mend .. , 
Silveira Martins, Sa.Jo;thiel, T~ixoira da Rocha, Wilkelll' 
da :M;atlos e "'Viscoc.de de Mauá. 

O Sx. PusmE~'l'E decl•u ~ne sendo meio dia. e 
kndo sõ conrnarecido 52 Sr•. de'outadoa nlio pócle 
have:r aeasâ.o. ... .. 

O Sx. 4• SEtalluruo (•ervinuo de 1 •) cl4 conta do 
seguinte 

J:XJl&DIENTE, 

O,fficio do ministerio da fazenda, de 29 de Maio fü:1do, 
en\•tando mna :represcntar;.~o d:i a~semblea. 1~,..i,~ativa 
da._ provín:fa. do Pari, pedindo a. cria.ç.ii<> aUi de in1:1ti
twções de c:-ed.ito rural a prazr.s lcngoa. jnros. m.od.ic:os 
e ~ortiza.ç:ão lenta, qu.e propa:rc!onem 6. luvoul'a oa 
capita.es de que ella p2ec1sa para. seu desenvolvimento .. 
-A' commilisão de fi1zco.da. 

Outro do dito ministerio, de 3 do conente, em rea
posto. 3 nm offido d.esta. catna:ra., trant1m,ttindo o pro
cessD de ha. bilitaç.:io d@ D. Mti.Ti8. Fr~ceisca. McutI\o 
d.o~. S2nto&~ ~a?'a pe:rce.be.r o waDte-pio de sns. 6..n11.da. 
tna1 D. ~·rio. He..riqn•t~ Mourii.o, a qual não Fôde 
ecr deferJda visto ter a p•ticivnaria pcr~ido o direito 
a ésse yeccimento~ no.s tetmoa do ad. gr. do decreto 
u. 3,607 de 10 de Fevereiro de 1860.-A <;uecn fe;; a 
requisição. 

Ontro do secretario do sen.i;:.a(), de 4 do côrrente 
particlp~nd:o qu~ aqn4lla cs.mara. adoptou, e vai diti~ 
á. sanp~ impenal~ a. re1olo.çao que approva a apoatn
tadom> do deaera !,argador da relação do ?>J arao!i.:io 
Aíionso Cordeiro de N•grúroe Lobato.-Inteira.da. 

A ordem do dia parA 7 do corrente é : 
Primeira parte [até á• 2 1/2 ho~ao:.-l• discn••iio 

do proj~cto :o. 47 <le l875, appto-v~ndo n. peot.üo de 
368 mensaes, concedida por decreto de 15 de Maio de 
1875, & D. Maria de Je•n• C~lrnon da Silva. 

Contiun•ção da ~· discus•ão d • proj•cto n. 31 de 
1875, fixando ao forç•• de terra p,.r~ 18i6 a lSi7. 

Idem da 3• dita do de n. 11)0 A do 1874, autoriaando 
li. garantia do ernproatimo até 3,00li:OOOS á companhia 
da estrsda de ferro de Campos e Mac-hé • 

3• dita elo de o. 61 de 187i, regulando as refórni.as 
dcB ofiiciaes do exercito e o.rma.dB.. 

3• dita do de n. 'l j, a. l 875, ree,nheuuao .. qu .. 1-
qtlQr iabrica.ll.te e uegociante o direito à.e marcur oa 
prod:a.ctge desa~ manu!a.ctura. o~ de iseu commereio com. 
aignaca q~e os tornem distinct•• doa de ~nalq,uer oatm 
procedenct•. 

Contiall•çiio da 2• dit~ do de D- 73 .A. de 187(l, ?~or
gruriao.ndo o easino prima.rio e secu.ndario. 

Segunda parte (b 2 t/2 hora• oa antto).-Conti
:auaçiio d.a 3• diocns•io do projecto "'· 43 de 1875, rc
forai:uido 1' leglelaçio ele:toral. 

8e .. aâ\o en:i. ,. de J'uD.bo. 

JIU:UDL.,CLL. DO IW.. COB.lll:U, 

S3JU1UO.-E:1:ped[ente.-Pem5.o a: D. Hari(; L. de B. 
Sanche1. - Pretenfii,o da Santa Oasu. de Ubatub11 
(S. Panlo). -úf;iÜ~ã.o 10"1'e incmdior. Ob•ervaciJsi 
il.o Sr . .. fünforado.-Ordem do dia..-Pen.tcio ll D. ilitt
rici J. o. d4 Siiua. Approvaf<io.-Fixação d.a.: (qrp;t,;í 
de ttf'ra, D~cur•o do Sr. Lea:nd.ro B~zerra.-S@gan
da parte da ordem do dia..-Jl•form<t eleitoral. Di:cu.,.... 
'/!$ dos Sr1. Cunhe. Leit~ e Martinho Cil.mptU. 

,~.A.'• oll%Q honui da manhã, feita a. eh.amada, achlio
Jle p,....,ntes os Srs. Con•ia, Âllgelo d.o Amam!, So
bra.! Pinto, PeroÍI'a. dos Santo• e C111I1po• de Me
deiros. 
Comp~nà.o depois os Sn. u1.ll;a Cintra, Miranda. 

01orio, Re1eodoro Silva, Aguiláo, Joaquim Pedro. 
João Mencl.ea, Barão de Piutiuing•, PAulino Nogi:ieira, 
Luiz Carlo1, Jooé Calmon, Bandeira de Mello, Lean
dro Bezerra, Freitas Henriq,,es, Rebello, Pereira eh 
Silva, Ara.ujo Góea, I'inw de C"mpas, F ef!lando ele 
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Cuvalho, Lop«; Cilr.•-e•, Gomea de Castro, Bs_ll1_ino 
da Ou.nba, Cuad.,, Moraea Rogo, Fernandes Vtell'a, 
Coelho de Almeida, Portel!•, Figuei,.,do Kocha, 
Diogo Vaseoneello•, Elias de Albuqnerque, Carl;1 
Peixoto, Cunha Leitão. Salathiel, Paula Fonaeca, 
Holi~:::da Cavale&nti, Bario de Penalva, Cario• da 
Lu, Olylllpio Galvã.o, Teixeiu da Rocha, Cunha Fer
rei'"• Buio de Araçop;y, Diogo Velho, Guia.ão Lobo, 
C..roeiro da Canha., BruQque, Pa.ranbo.s, Cardo&o da 
Mene~ec, Si1va. Maia, Horta. Ba.rbo•a, A.lv•• doa Sau
~I, Coet&. P•reira, ÂJ'ónvedo Monteiro, Soua Leão, 
Ta.rquiaio .:ie Souza, João Mancd, Hecriqae1, Cand.id.o 
llfo.rte., Mello Rego, D1>art.e de Azendo e Cand.ldo 
T orre.;, a.bre-se a 1easão ãa oue hora• e CÍJleoenta. 
cinco miuutoa. 

Cémparecem •lep>i• de abérl.a a aeaaão 01 Srs. 
Campos Carvalho. Menezes Prado, Alcoloraelo, Gomea 
do Am"'ral. Pereira. Franco, Felre:ira Vi~nna., Btniw 
da. '11la elP. Ba.rra, Leal ele Menezes, Morau Silva, 
Bernardo de Mendonça, .1.raujo Lima, Flore•, Cicero 
Dantr.•, Fiel de Carvalho, Pioto Lima, ltlacoel Cle
mentino, R l)drigo Silva, Ar:.ajo GcSee Ja.uior, Bl~u
coart Cotrim, Mutiuho Campat, Silveira 14a~101, 
OilveiYa Borges, Paulino de Soaza., Thuodoro da Silv", 
ll:lartinho de Freitas, J. de Alencar. F lore o cio de 
Abren, Hera.clito Gr•l)2, F. Belisario, B~rg•• Monteiro, 
Alencar Araripe e Duqne-E•trada Teixeira.. 
(; F • ltlio com participação 01 Srs. Angnato Chave1, 
B•b.ia., Bano1 Ctbra., Conde de Porta A.logre, Co:rb. 
de Oliniro., Ca.nba. Figueiredo Junior, Camillo Fi
gueiredo, Camillo Barreto, Cardooo Juuior , C"miuha, 
Eacrognolle Tannay, Eo.trasio Corre a, Fane to _de 
Aga.iar, Ign~clo. llilartico._ JQaqaim_ Beato, Pi~heiro 
G12imarilies, Xa.VJer de Brito, Ferreira de Ag111ar; e 
aetll. ella os Sre. Antooio Pra<l.o, Evangeliatll. de 
Araujo, Eunapio D•iró, Rocha Lei.o, füqueira Mendea, 
Wilbns de Mattoa e Visconde de Mauá. 

L~tn-•e, e aii.o approvacl&B !em debate, a.e M~ de 
l e & do corrente. 

o Sa. 1• s~clll!l'.t.JllO . dil. COilt& elo segnillte 

· 2XPEDIB1'TE. 

Ofti.eio d.<o Sr. d4pntad.o B"1:io d6 Araçagy, peàiDdo 
licença para a.u•entai-so pa:a ana proviocia no dia 
10 do corrent., por motivca d.• ~roilie, voltando o 
mais b~.,.e pouivel. - A' commis&ão de con~tltuiçio 
• pod.uea. · 

Reoueri:Jinto de Cutano do Rosario ?ilaaiel, ofti
cial cfe fozec da ela &rmada., pcdiDdo qae esta. e11mar& 
lhe ruaodo a boaar o respectivo aoldo, &lirn de podar 
paitar o slcanoe em que ae acha para com a fazezida 
pa.bi:c.:. - A' c.:>mmi .. iio <!a mr.rwha e guerra. 

01\tro doa e<>naorvado:ea doa gabinetes d" facalda
cle d.e. medici1111, desta córte " do porteiro, pedindo q110 
aeU• vencimentos ••iio igoaladoo .,,. dos empregados 
ela me•ma Gale!!Q:ia da. eacola poly~chnica..-A' ccm
miuão de pen.i6.a o orde11ado1. 

01.\tro da cliltictoria e gerencia elo Banco Predial, 
peeindo a i"nçiio da eloc1ci& iiddiciooal a 011tro1 f,... 
•oru, no intllito d.o a.uilia.r a lavoura.-A' co:mniuão 
de f.u:encla. 

Oc.tro de Ignacio TbOlllas Pe11oa, pedindo para aar 
admittido á. murienla do t • anno pharmaooutico dR 
faoo.Jdaée 11.e<1i.ca deita córte.-A' ccmmi.s&ão do in
atrncçâ<> pnblica. 

Oa.tro elo pbarm.o.cew.tieo .. bc:hiaiino Perwo da. Fon
- · pedindo p>ra ••• ad.mittido à ei<ame do 3• &llDO 
medico ·da. fac'lllda.de d.a Bahia., depois de approvado 
noa p•eparatorioa '!ll• lh" &.!.tão e em aualomia..-A' 
me.ama eommiaaio. 

E' hdo, jaliiado objecto de delibusçio, e vai a im
primir para entra.r na ordem dOll trabalhos, o projecto = qne CODc!ae o aegnint.e pare.:u : 

)l:esuto o reqnerimeoto dOCtl.llluitado, no qual. D. :Ma:ia 
Lniza de Brito Sanches r>e<le aer relevada da pre-
1cripçio e!ll que i11e:>rreu; para reuber do theaonzo o 
q11e lhe compete como filb1 do finado manchai de 
C&m(l? João da. Cc-•ta de Brito Sanches, e tendo &m 
cona1deração as informações que req11i1itár& do go
verno; t.ttendendo qne 16 a at••mblea ~al póde ro
sol vt:r cor:po em b.e• ca.1011 o tem feito favoravelm.eat.4J,. 
é a. parecer que •e adopte o seguinte projecto : 

a A anemblea geral resolve : 
« .A.rt. 1.• E' o governa autarisado para. relevu ela 

J?.h•cripeõo .m qna illcorreu D. Matia. Lma. d• Brito 
l:lanchce ·, a.fim de poder receber no t.hesomo nacional 
o que lhe Competir por lei , como filha do inanchlll 
ele campo João da Coal-'L de Brito S&nchu. 

a _.ârt. 2.• Ficlio revogadr.a as di1po1içõe1 em C:Oll• 
traria. 

e Sala. daa c:omnlis$ões, em. 4 ele Junho de 1875. -
P.acragn.olll Ta.unay.-Hel.l</ Rego. " 

Entn. em clú;ca...<io" e approvada sem debate, o ae
gninie p&r&CU : 

tJUITBN~O D.A. S.llft'.I. C.1.S.1. DB VB.A.T,,.... (S. Paulo). 

a .A comi11ão ele fo>:tndo. a qaetn foi presento o re
querimento da irmandade d.a Santa Casa. de Carided" 
da cidade de Ubatob•, da provincia. de S. Paulo. pe
dindo po .. uir bons de rai:i: até o va.lor ele 50:0008, 
entende que, para dar 1eu parecer , convem que seji;, 
ou vid" o governo, p•diodo ioformaçõe• a re•peito. 

• Sala daa commiesõee, em ~ de Junho de 1875.
Banl!eiYa. de Mcl!o.-souza Lefio. " 

O s .... :S:o .. u Buaos.&. pela orderu diz que undo-ae 
prolongado a. aaoenci• do Sr. ~epata.do Xavier de Bri
"tO, mt:mbro da commi1aio de conetituiçüo e poderea,. 
pede ao Sr. preoi<.enta queira. nomeiar quem o eub•tl
taa interlltt\llleote, a!im da commis•iiD poder re1olvv 
aa insteria~ que pe11dein de sua deciaíio. 

O Sa. ful!M!<TB nomeia pal'a •er..U 110 impsdime11to 
cio Sr. Xaviu de B1ito1 na. rHpeotivBi commiaaioi o 
Sr~ ciep11tado Gomea de Ca•tro. 

O Sa. SJLntaa MuTl'!l'I mand.R I> meae llDl& ttpre
aentação da ca.roara municipal de S. Joeé dos Pinhaet, 
da pro'iiocia do Po.ronl>, om favor da eleição cliracta. 
-A' commiHii.o eapecial. 

• O ~ .... Ao•uúo (pela ord.em) : - Maia 11111a. oa..
marn maoi: 1pal de müiha. pro'in~la, a cà. villll ele 
J&ic61, envia p<;r meu illtoruaeclio a "ta a~ta ca.
mar .. uma repreeeotaçiio, na. qu"1 recl.m:. do pcdo.r 
legialativo & •dopçio do projeoto ele nforwa. cJoit.oral, 
q111 ora discatia>oe. 

Pediodo a V. E;a:., o ob1eq11io .?e & mani!ar noebv 
a.fim de dtll'-l b.e o conveniente cl.ea~ao, a.pronito a 
opr.ort anido.de afim de agredecer a ena illu1trillilm. 
camara a. e1c~lha qne fo:t da mec. ob&alll'O nome para 
o de1empenbo deita !ionroaa OOilllDiuio, 

A reprosentoiçiio a que se referio o orador .; 1'$llle'tida 
6 commiullo e•peclal. 

O Sa. Gc••1o Loan ( pela. o~cltm) : - Sr. pl'6-
1iaente, Z1umeroso1 habitant.1 cla1 tumos elo Brejo 
e Quipopil. , de micba. provincia. , clirig<ici-to a ata. 
a11guet a e&mD.ra.. m anile1tando ofi &etl~ votoa de a.dho-
1iio em favor do .,atem• eleitoral de dono gtáo1. • 

Ma.oifeat.io-ae no meamo aeatido as camara.1 mwu
cipaes de Crnz Al~a. a. provisci• ele S. Peil.ro do Ri~ 
Grande do S11l ; e do Flore• • Pc\f'oline., ela pro~incia 
eh Peniambne:i. 

Duempenbando·me da hocrosa. e grata. incnmbencia 
de de~ór aobre a meta ei;tes patriotiCo. voto•, rogo 
a V. ·Ex. qne lhes d~ o conveniente deatioo, or®
nando qne ..... im ..staa como u numerosa• npreMntaçõ•• <te igual natttnza oejiio commwt.icacial á 012lra 
cua do parlamento. 

A• repruentaçõea • que .., i-eferio o orador aio 
tambem rc:netticlu à llammiaaio eapecial.. 

O SL Ai.coFOUJIO (pel& ordem) : - :Peço Ulimcia 
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por aez minn.tõo para jlllltifiesr = proj~cto de lti que 
.aeaejo apreaentar {t. considerayão da 1Jiõ1.m1;.r.a., 

Co11.sulteda. a. camara., é approvada. a nrgeneia. 

O @ir. A.lcoror&do: - l'!-oenrsrei, Sr. pro
sidentt:, jn~tificar €.ill poucas pQ!avra• " projecto que 
vou F-llbr:cetter à conGidt!;-ação 1a cs.ms.ro. dos Sn. de
putado•, concebidos nos ••gninre ttrn:cs. (Lê.) 

Devo 11.nte& de ta.do, Sr. presid.ente, dec)Brar que 011 srt•. z• e 3• do proíeeto são a reproducçiio do que.ºª 
sebsâo d.o aoDo passado apreseo~ou. o meu n(_ br~ s.~1go 
o illr.•t'e deoutadv pela 1• d1•tr1to da provLDcia de 
Pernambueo. ·. A.dopti<odo a. dísp-sição daqnepe pr~
iecto O in.St?'l. IlO que agora off.,reço !i. ccnll.Id.e.ra~O.O 
d.a C~WRTQ. COID{) Compieme .itO d~Jlte, ê para que 
fiqae bem eaei:i.rectd:l. a. ptn;J.liJad.e- do c?roe de ds?'1-
no, quer em. ge~a.1, quer daà.t.0s ccrta.9 circurnsts.ncia.s 
qne cela.mão mais fievera pa.~iyão. 

O Sa. C.uuioso DE ME~EZES :-E' de ~bsolt;ta neceR
llidnde. 

O S1< t.x.copoiuno : - O pr0jecto qua 3Cabo ~· lêr 
tem p-:Jr fim principe.l, •oe:c.ão unico, r~mover ~s incer
teza• e difficuldade• pr.•tie~s que resc\tiio das p•la
waa escri ptas no p·1meiro periodo do a,rt. 266 do 
codi.g'l penal,- se concorrere.m circum8tanciaa aggra
vs.nte/J - aern declarar qnaea el~as sejiio, e qoe no 
meu humilie eateader são insoluveis, sem prvvidea
cia. legislativa. 

Pres~indindo da fo.cohêrer.i:cia. de que ae mesmas 
circaoutsnc.iag aggravaut4!s eoacou~o simultauea e 
indistiucta.me.nte ptl..re. q ae a P"'ºª ~Aja ~on~-.iàera. Vêl
mentc :t\:ugc.~.ü L.-.:ia u iD.J ~5ta. .u..o 6r;;i.v ~a.~imo 
(apoiados), incaherenc1& que •6 se pód4 a.ttr1b111r ã. 
lacaaa de não tP.Tem sí:i:) dedaru.-iaR qu.acs ae. 
circuwstancia:s aggrh vantcas q_ ue ~ 1eva.ri&.o a pena.t 
como ee decla.ro11no art. 19:Z.do cod.igo, obse;rva;re1 que 
est•belece odo-ee em cada. mi.a da& p"Tteo do art. 266 
pen~lid•d• diver.&, isto é, na primeira bypoLhe•e dez 
a quarenta. dias de pri8âO, e n~ fjeguoda. 11CJ_us me1.e~ a 
quatro aua.os~ •e concú.rret~lll ctrcnm~ta.ncrn.s 2:1 ggrs.
vactes~ e nil.o :podt!u:i.do as circui:r.stacaas aggr2vao..te!5 
serem dête:rm.icad&a .t:1enão no julg·,i.me1oto. ret:iulta da
"hi vacilhçio sobre • qt:ttt.l s~ia o p.·oceeso IJlle se dev.a. 
iuati.ura:r e qna.l ~ JU1Z:o compete:ot~ para JUlg~-la.s, se 
o jc.i%. muu.icapal êU s1ngula.1', Si! o 3ury. 

De feito, n~ 1 ~ by poiheoe,. de 1 O a ~9 d.ias de 
prisíl.o cabe o procel!-l!IO eepec1i:i.l estabclc.:!:1do no a.rt. 
20> d~ c>d.igo do p•oees•o e o i nlgame~to do juiz mll
llicipa.1 (ltl wi~lar, viata nã.1 @xceJ':r a pe?a a. 6 
me~eD de pri.1ãet 1tl.mple1, eei:ra.D-io a d.outr1na comngno.da 
110 .a.rt. L.2. § 7• do cc.c1w.o coiigo. 

Eatretonto que r.a 2• h,-pot~o1e, do 2 mezc1 & 

4 nnnoa de pneíio, 13&be o procee~o ~e form.~ yi'io do 
~lpa, eatab•lecid.o no urt. U'l e o JUigamento polo 

J~~. como a. c1mpetench do jury ••ln depcc~ecto 
du oircunutanciae 2ggra'l'antea, que •ó po~~m ecr d~
elarads• no j11lgama.,to, cowo Já l'ondcr•1, é maut
fft•ta a v .. ciU•çoo oobre a eomp•tenc1a ~o proc•neo • 
do jolgamont.o, comp•tecc1a. que. 16 póde eer fi.tm ":cl& 
d.epuia de serem ou x;.iio -reconhec::1d.ae aa c1rct1m•tauciae 
ag.:ravante& 110 julgamento. _ • . 

O incou-veuiea.te e ~bsurdo ta'l inconte1tave1.s (apoia
do&) e dioJ;leDsão oommenta.riaa. (Apoi1>doJ.) 

No intruto de 10.nar eoaa difiieo.lda<ic, que rcdm
da v1. em detrimento d3 prompt.. a!1minietrsç.~o de. 
j111itil"' e prejui:o da• parte&, determinou o a-vuo de 
:z de Setembro de 1841!, expeiido ao preoid...,to de 
S. Pa.o.!o, <J.!l.e no• crime• de damno se 1!1•ta.nrse_1e o 
processo de formação da. culpa, porque dtz o a v1'o : 
e 101.1do elevada.-. pena de õ.on• mo<es a quatro ann~• 
de prisão S$ OXÍllWOlll ci~umstanctas 11ggravacte&, Ctllll 
&precis.çio eo.bfi "" julgadvr; • e sendo a. comeetene:a 
determina.els p<!lo maxítno da. ~na, era ma.nif~•ta. & 
eompetencia do jn:ry para ~nlt;ar estes crun•• ; 
mu o 11vilo ap.µ>G.8 indicou o proceHo que ao 
d..evia ill•talU'Sol' no crim.3 a.e damno, sem resolvér 
& iaoart.e:& da competenoia , se pelo jnry não 

fosse reconhecida. a e:tl!tenci!!. àe circmna.ta.ncif.! 
a.ggr~-ve.ntu • ~tn "l"i.?°t:U.Õe d..~l':~e avi~o F;e estahê!e~êtt 
a e!'?ônea do~trina. qne. no cl"imfl' die dg,mno 1-e devia in
ataurar o proceoso <te form•9io d.e calps e oer jull"'clo 
pel~ jary, ~ondo-oe ó. margem a t• pari.. do art. 266, 
que 1.11sim a.caria. h=.1pEr.i.te.::Je~t.8 rev'-gada., a!ter .. nio
ae a penalidade eatabelecíd& para o crime de damuo~ 
seg-u.ndo as circull!sta-c.cia..e: qae occorr;.;uew ... 
N~m se póde ple:usive!u.tú.t<:. ct.l.egar qlle pelo p:ro

ce..e.e;o da f. •r:.nação d.a. cc.lpu e 11.nh1Htqll.entPi jlllJ:!'Amento 
do jury fi.,~ firm•da ª· co•~p<lt<:_ncia do;te, e q11e p~r
ta.l.ILO, ah..id'll no ca8o a.e. qne ne.o 11e recLlnbf':ç-:11 a e.x1..11· 
tc:.~ia. de circt.J.016hllcio.e aggravantt&. devt-~e impôr 
a )lt:D3., s:.?gondCras qa.~ fvrer:o recouhc:cidu.~. gd.o D:1.fdio 
on.. minimG; pot quanto~ alét!l de E..er a corupetenc1e .do 
jnry S-.1..:idPnte.I e <1 e.p~nrlente da exist~nci~ de CU"
CUll.lSt.a.ncie.!! agg:ra.v~~: . 1· . ..i:-e , importa.ria tal doutrina a. 
revognção da. J• parte do ~rt 2G6, que fic a.ria. B'?.!D .:i..p
pli~a.çZi.c> poijt.ivcl (apoiados), e ticmllis, fi;Juria. consFiti
ra~·e~mentt augmtict.a.d.o. il. pen~lida.d~ pí!r.re. o crime de. 
àa~.uu"=>, ~sm att.e":J'rão "'· eircnmstanciot~ que p:;, 11~ão oc
correr e que exijã.o maior ou Wt:u<Jr p~nahd,td~, ~ontra. 
o qn.P. é expresso nc: co~igo crimio9.l _e o syi;tema_ por 
elle ndoptact.o pt..ra. :\ pan1<;..'i.o d.este crime, a q C.:!;l e em 
geral ina1goiti:.;ante e .s(Hl:i~nte ae eteY2,. p_e1as c1ecum
&tancin!i qtie rccle.taP..o mn1s _Se'li'ers. pumçao. 

Não se póde. a.dmittir qne po:r nm siruple~ a.viso se 
revo"'ue n.rua le.i pena.l (apoiados), ou bioda meamo 
pela 

0

rncobl!rencia q_ue r~sn1ta. de sua.R- disposiçôes. $ó
me11te ao corpo leg:1sh~t1vo C'b be revogar a lei nu pro
ver c-1..,. remed.io aus :iocol'.! Vênitmte11 que fi.dio n.tio-ntados. 

Pã.ra. ~e consegllÍT este úm ie estabe\~!!<!r dt:"U(r!.n& 
certa e inc:)o:tceta ... ·el ã.cerl}a do fil'OCf'!3fH> e. jQlgamcnto 
no crime de d:nrnno occorria um d os c!o~ !:t ~eics : ott. 
ad.npTJir o Rystr.mn do ar~. 192, dedu~ .. n1o •-JUle~ a& 
circumetan.-.:ia.e- aggr:1.vüntea que tl!.'.rin~ rlc elev~r a. 
peno. PB-1'tl que tivesse D?phcação a 2.a. parte do 
a?'t 2.66, ou propflr pnra. é e.1rni~l_esmfint.~ 1?. _:r~•O!;&Ç~O 
d$P p!l'~vra.\l!o-se co"corr~r-'!'m c1rcumsta·1~1:1s e.g;cra
Tante:H, m:antt:nc:lo-sc a penall.<iade ci~ 2• pa.ri.e do 
art ~7 66. QQ eebbP.le~enclo-ae penafü:ade iliv~rsa 1:}:\f&. . 
o r.!lci.o em rme a p~ca. c:i.evuet !IM m.Rtúr, segundo o 
sy.sterna _adÔptado no eodigo erimiaal. 

.Não a.1.t>ptei o 1° syatema., porquê- embora. remove. 
a incobcrenc1a. d.e que j!t. me ocou.pei; t o<lo.<1i:l .6.ca
rin s1ihsi~tiu'io a incerl~A. 9.cerca. (la, comp~te-n-=l:L d.o 
pr(lCt:f'eo e )ulg-aml!!nt11 ernqua.:atn 111u\\'!'!iJ11~bsc ª. 1& 
paTte do art. 2f5ti P ti.--:i:u.~.se & coa1p"t.eo~l:'- do ~nry 
dependendo dal!i circum"9ta.-oe:i'3..e a.zgrl\VRnteii;:1 prderi 
o '.l .. a.ystema 1 peio qu.~ t fi~a. Ut,,btlliilleido i1,_ne n~ 

crime d& damoo em gnd deve •egnir-~e o processo 
e. jlll~tH'O:eatO defi.citl'/0, aV,•UtflS atJ diepnp.jC(,e9 10! 
arte:. ·i6ti -e ~fl7: e 11ne na. 2• hypotb~Ae:, fica er.t4-
be.Je cirio o ptcceM'J('I c!.A. forI!lnçJi.o do c .. .i.l,tin. e o.•sim r&
movid.aa toda• 1~s diffi.eu.tdudea. 

Não e1tiabeleoi. pe~a.~idndr, m 1doT" ~m relaç.1.o.ao Ta• 
lor do darnno, como nlo:un• ontendem, potqme, alóm 
da exceder ieto ao mr:ii1.t.1tl) prooo1ito r1 uc t~ ve. em 
vista, ua n.:i.:.li-.. 1':;.~i:l ... vp:.Jii;..,. u .-...01 U .... -ià;rl!_OO 
n~ póde 1er elem,nto p0ir.ri. 11ie nugm~ntRr Q. prt,110. 
~ e ase valor ÜCA. •uffie\,.otftmienie p11n ido pela mult~ 
de 5 a 20 Ili· 

E11.treta~to, acoitarei qn11lquer modiS~nçiio que •"íi:
gerir a. aa.~edori~ da cooia.ra. nma vu qc.e ã;e. r<:.r,.;vão 
os incon-ve.a.iente.l!li7 de qu.e. we tenhl> occu~aJ.o, 11Qc. 
como ji die&e1 e O fi [l) priacipe.J., HID.iO llD.ÍCO du ffO, 

jecto, q1u envio a. meaa p~ra tor o çQID_pct.:.nte. d.e&
tino. {J!uüo bem, mu•tO bern.) 

O-~•. Pr.rro »• º'""°'ºª : - Fs.11011 e:z_,,,rofeuo. 
(O ora.dor é comprimentcUlo por algwu de ~~ 

colteg<U.) 
Vem ã mesa, é lido, jnlgo.d.o objecto de dd~beraçiio, 

e vai á. commi.aBâo d.e justiiça. crim1nPl, o ftegwnt" p~ 
jccto: . 

• Art. 1. • :Ficão aapprimida.u a• :;ialnvr~s .e•cnptas 
no 1 • periodo do artigo 266 do coàigo cnannal - de 
eonee>rrerem circt1.m•tanC1as ag~ra.:'t'antes - e a. peq,a.
lidade qne .., prende a. ellas, ~•tabel.etd1'. no 2° pe-
riodo do mesmo artigo. . _ . 

~ Art. 2.• Aqnft!.111 q11e incenàiar o_n9.lquer ediD.mo, 
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cbgerY&dc; ,.,., 'lltima.1 el•i\l~ ')'!e os dia~ict's clei
tcrae• cca.ic.o eiten•:>B iwpoem soo cein 1id.ato1 e~rços, 
qo.e e.xcedem a• forç.111. hums.nae, e ba qlla.ti eempre, 
faça-ae o que te fi::er1 Ullla porção q?e .r.t CQJ1.1id~r!l 
ucritlcada. <J-,m um d•pittado por dl&t:nCto eetea JQ

ccnveoiente& dua.pparecem, ~n ao menos At ~ttec.uão 
uds pa•a ficarem 5em gra'"1dade. 

Sr. p>ea:dente, a preoccnpaçli~ cl& :i.açio, crei& o 
nobre miniatrn, não é a representação d-:: minorias. 
A noção toda. "ºª di< qu• nio tem a rep.reseota\)ÍÍo 
daa m-.ioriae; rt?:"e11entt.do é o governo ; é o r rnpera
doP corn õf!i :niui•tt"O•, que: 111io q aem nome.ão a policia. 
e a.to &u.to"1d.ad es, qn~ f.az!Dl aa eleiçõ~s ~ Acta.o.~e.n'e. 
a viclôtia ~ difficilment• poa•ivel aqa\ 011 aU1 P" 
ex«p<;io. 

Nós não !:~mos 7epre.&enta.)Zo de mei.aria, para .qu& 
rioa quereis emb~hir eom a irrlgoria repn.seuta9'io de 
minor...a1, e elhi. mel!m& por destguaçio d.e Jei, e iiio 
por ~oto do povo, porqae realmente eleiçiio não ê a 
bOtntação, a repn~sentação de minorias Y N~ trocaw.Oll 
de boa vontade, dai-nos a repreaeotação de mt.ioJÍlõS 
e JiC1L1 com a V•>Sll& npruentação de miuori·•· 

<Sr. p:eaidente, o syotem:. de par. cad .. leg;elatura 
f..zer-se uma reformo. eleit<·':11 . é um •y.1t.ma 'll!'I 
ataca pela base aa noHa.' in•titUlçõea. 0& noDru 1111-
ni.!otros -não th1 o dinito, nem o ~er moderad~r o 
tein. de, apro"<"eitaodo-se da eorrnpyão eleit<>ral pelo 
govem."' Crdd.a., pn.ra. tê~ catne.rae .º elei9'5e6 ~~·· 
ailte"r a . oen i:osto para . cada logalatara o dirOJlo 
clei~ml. O. &yBtcme. itleiton..l. o o.obre .mio.ietro o •abcs 
é por aeaim. dizer a iuc&TDeç.âo do·direito CGaetitointe .. 
Aqó.aile que diopõe do.•v•tema· eleitoral a aea e.rbitrio, !: 111a Tontade, é o unieo. poder deste , pai>:. 

:Pergon':o ao nobre míru•tro~.a sua. lealdade·de :co.n
~elheirJ da cor(>.\ e a de oeuo collegaa l•va-o~ a . diz~. 
ao Sr. D. redro li qne, retocando á Bt18- vontade a l•i 
eleitoral pua cad .. elei\:ii.o pro:x.ima, e io.evitavelmente,. 
rtii ia .. eoo.diçõe•, .à foçii.o.<k.s i•U.tresau, a corôa ee 
mantém na ~•phe~e. d•v•d· e <lign• da imparo.ialidade 
-com qne deve pre•ídir ll m&rChll do go•8roo 'i 

O di:•orcio do prim•iro Imperatlor com a 1>açio co-. 
mcçoa da diuo!a~o da co11o&itn<A.$e. Dcn-1t<>• amll 
c ·)oot.t uiçfto livre, ê veT4ade; ma.a partio d~ orig=, 
Jc~iim~ 'i 

O• coaaelbo1 que 01 nobre• miui•troa ha mui'°• 
uinos dão ao !mperador le'>âo-DO a viver eu<:anei
tado no mMmo caminho par1g0to.etn qllAI vivell &ell· 
p&i.e que. lhe C1Utou.1.. auiJ?l&doe.tüo d• toda.a naçi o,. 
e· :110!4 aa qae o priU>eii:o Imperador tioht. Ht'O'l\)OI · 
ucoot.atnei• " p-:r gi pelaoalme .. ~. era. um eoldatlo 
c.:.valh~iro, 16 • cap12 d.e excic.a.r et1t-l'lnJ.i.~amo, embora 
nlo t.i.,eue • illn•traçio do actad impero a~e. 
· E' • poaição qae a. nobra m1aiairo1 fuem para o 

Imptrador, IOrna.ndo ucn,re iof•oU o 1yetematioa
ment1 01>ptttoo•a de 11m g~nd• parúdo a Hligii• doa 
un~mei:i~ da corõa, qa ... do inapirão detett&vai• re
formu ele11Que1 d& ordem deat& lei .d:~ partido o 1ú 
d.e -patl.ido. uio tendo 01ttt1> fim 1t11ii.oillu tir a reforma 
qaa a oação reclama, e . att.e11dot aó aos intltru1&1 doa 
c:ori__pliou1 ~- ji. derranca"da. oitaa~I:>. 

'r1.,hô eoóclnido. 
Vo:zu. : - Muito bu1, l11D.ita ~ 
(O .oriuw i ftJ;;dlado plll.u Sn. üputtll.o• prt• 

•rntea.) · 
..& dlseutoio Jica. adi.U (>"la· hora. 
O Sr. pruid®~ dá piu-a ordem do dia d• 3 :do. 

cótreutl!. taiit.o .na .prilili:iia .. c:omo. ua.: ,•oltllllda par- . 
tt; a rrilliinL·:aeai,goada pa.í'.a ·a a,,&aão de 7. e levant.a,., 
a ' ~.,,_iõ. ~ 5 boru. cla ~t&l'.d~ · · · · 

Ccmpa.-m ·depois 01 Srs. Ulhõ~ Cintra, H•le~.,, 
Siln., AguilÃo, Luí~ C:uloe, Pereira à.01 Saotot, J"oa.
q11im ã?cdro, Mora.e:a R-ego, Bernardo ti.e Mt-adODQ&.r 
S•lat biel, Paulino Nogueira, \"\'ilkeus de Motws,. M&r
tiuho de Freie.as, S11v .. Maia, Camillo Figueiredo, 
Diogo V a1cooee.lfoa, Figl.!ei..-ed.o Rocha, Fern&udo dt 
Ce.rv.a.lho, Pmto Lima, AuguBto Chaves, CoDha ·Fi
gu~iredo Janior, Piuto de Camp<is, Bariio da YJ.!la da. 
Barra, Lope• Cha veo, Cario& Peiz:oto, Bs.riío de Pe
nal Ta, Silveira Martins, T"rqninio de So"-"•· Mentzes 
Prado, A:evedo Moat..ir.J, C&meiro da Cnoha, C•rlo• 
da Loz. Dlogo Velho, · Alvee dos Saoto1, Psol& Fon
seca, Fêtnaadu Víf!ira., Rlttenconrt Cotriin, Gomea de 
Ct.ttro, Campo& à.e Medeizo&, Costi:a. Peteira, Bru&qu.o, 
Cicuo D•nt .. , Heraclltv Graya, M•llo Rego, Barão 
de. Ara9agy, Ca..rdo:.o de ::b!cnt%ee, P4l.ra.uho1, Ga.1mio 
Lo'oo, Alcoforado, Ba. .. cleira de M•Llo, Pereira Franco, 
Joiio Manoel, Fiel de Carvalho, Portella, Cnuba. Fer
reim e Sonz,. Leõ.o. 

Faltio com t>StÚCÍJ>açiio ca fü•. Al<!ncar Arari~, 
Bshia, Barros Cobra, Conde d• Port<o Alegte, Coelho 
de Almeida, Conê& àe Oli.-eir:.i., Cnmil)o B~rrêto, Cu ... 
nha. Leiti~, Ca.rd11so JUtiinr~ Caminha., Dua.l"t6 de 
~ovedo, E•cr•gn<>ll• T,.,..,~y,Eulroaio eo.,ea, F&11tto 
de Apor, Fcrreir& de Aguia.-. Freitas Renriqnu, 
Fcr•eira Vian•u•, F«11'>o, Go...,•• do Amaral, Hollao.d& 
Cavalcaoti, lgnAcio M:.rti"", J de Aleucar, .Joaqalm 
Ben,o, J oaé· Calmou, Leo.Ddro Bezerra, · Mirand& 010-
:io, Morae1 Silva, Oliveira Bor~s. OJ,r111pio Galvão, 
Paulino ·de Soni:a, P1oh• iro Gaimariies, Rodrigo Silva, 
Rebe!lo, T heodorG d"' Silva e Xavier de Brito; e sem 
eU& 01 Sn. Antonio Pndo, Ar.njo CM.e, Araujo ~el" 
J11oior •. Araajo Llma~Balbino <ia Cu.nhs Borgo Mon
teiro, Caodid.o TotreB,. Can~ido M11tto, Casado, Cam
poa 1 CB.r.•a.lho, Daque-... Estr!lda. Teixeira, E-v• ageli.m· 
de .A.ranjo, E1111apiu D•i r6, F Belió•rio, Floreocio ·de· 
.A.breu, Heuriqueo, Hort• Barbo ... , João Mea<l.ea, Leal: 
de · Menez""• Man~el Clementlno, .Martinho. Campos; 
Perein da Silv&. ; Rocha Leão, Siqdémddend.e., 'Ic!
:x.cira da Roch• e V1scaado ·de Mauá. 

o· Sa. Plil!SIDZl'ITE declara qn•' •ea.do·meio-dia, 
aebando ... e · preaeate• unicaDJ<nte 60 ·s:r •. deputs."<ioll 
ntõ ·póde haver .... ;;.º~ · ·' 

0 .Sa. 1 • SEC.allT.lllIO dá. conta do ~eguUlto. 

. Offioio do JJ:ÜDhterio da manub&, do 5 d<> ~o~ 
rme;teodo o 1eq0tti lll&Dto d•vídameDte informadc> cl.-
1 • t.eu•11te da anna4a Juio Cliad Pereir& Aro;ioa. . .,.
dincio o aboDo de tod(I• 01 llllll . veoeimeato1 • vaiu.
geld de piluto.emb.,..,..do em uario de.guorra. d111&nt&. 
o.umeo em qua· e1teve p11Sioneiro no .l'uag1uy.-.A.'. 
aomc111io .da l:!>Rrinha e guerra. 

Outro do cni11i.aterio da jmiça, de 7 do ~'-' 
euviaado·· o teqlienw•Dkl' r or·.-i.a camara ·rei:e"1do· 
•q_nu; :nlniaeerie>, .Am ·ot. ur iuioomado, do t.lllllO:l•· 
reiro do oofnl·cloe orpb.ilNI daoOrt4rOiill Joté·da Co.;a, 
pedindo o rutabll1C11D1oto d& grati!i.ençio d.e ll200t' 
Pllll&OI" que D<lre-ioia, il qael nio ju!p;a o .. ferido 
m111isteri0> ia ·cUniito o ·~c:ioDario. - A' qu..., ·fu ... , 
"""'•i9io. 

Ties do •ei:tttario do Hnadó, .de S e 7 elo con.ate 
co11)m111>icudo. 'lue aqcitilla ci.rnara adopto11 o \tai ·. cli
r!gil'' saocção ·_~p~rial &S rea~la~~· da _a11<;1iiltü: 
geral que ªP""""° o • c<iordo oelebr&clu· pelos . g~l'UllO• 
do Bruil e do Perú âcerC& de· t!initee; ;u,· peQ.<Se•
C(lncedidli1 1 I); .Einilii. I.:onre!rO . c!e Melló ,e ·ª°' menore• fdicio e" ltstetino." ." D. '. llta11ci1c& ~ma ct&: 
cy~çei?o .... _i..,outrii •. :-u~ir~;.. · · · · 

0111.ro ªª {'1'Sideucia da. pro• incia da P..-..b:yba•chl:: 
Narie, .der2:t.da-llaio findcr,. Ú'allamittindo: ... nprum
t&fio. d& camua •mnoicipal d$;•ida do•-Catelé 'ili> •Bli
c.M.. em fa~r ela ~ dedom srio'· Ail9 _ !, 
eapeaia1. ·' . 

!.: o~énn~l.· di · ra qut.rta-f'llra; 9 d.o co:rnte,I · 
e:-'alt.m.'cle ., . . . as' 9eim1 -de 1 'e a; ~-
priibetnfi COlJ1iC n ·~~·-pil'W: · · ···· · '" -
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8e•&Ao em 9 de Junho. 

PUS!Dt:l'lCU. no &.a. COllEU. 

St!l1Dli1.10. - Eiopedie,,to. - M<drir:ula dç 0&tudante. 
I>U""'"'º do Sr. Te•.u•rll da llooloa.. Faculdade da 
tMd>rina.-Ordem d" dia.-l'iz"fão da• {ri.-CIU cU; 
torra. Âpprova pio . - A <Uit•w á l<i de for~o&·. DU!~ 
turiJo.- d.ci.J Sr1. Ctmh12. F·gURire·~o Jutiio,., minr.ttro 
d4 guerra. So'veira Ma•tm..r, Gomes áe C1Utro, mt
ni&lt{J rta. gutrra, Duque-E a irada Teí.l:elra. - Se
guDdo P•rt• d" ord•m do di"'· - Reforma e~i'toral. 
Ducurao ao Sr. Silveira. Ma.rti11.1. 

A 1
ti onze b~ra.s da manhã, feita a chamada. aebão-. 

•e preeeotea oa Sra. Çorreia1 Sobral Pinto, Lulz Car
loB, Pereira dos SH-ntos e Moraes .R•go. 

Ccrnpa,.ecendo il epr.is º" Sr., . Ulhô& Cintrtt. àlirand.a 
Oanri''· Ai.te.•ilé..oJ Cuf.llba de Ahn~irla., J· a.q11ím Pe-tr-o. 
Olycxipio Ga lvão. Silva Maia, Leandro Beterr11. •. Fiel 
àc Carv lh1>, Bernardo de Me.odooç:a., Pa.ala Foci&eca, 
Mano~[ Clementí110, João Meridn. Cawp<'• de Medei ... 
ros;, S<inza. Leão, Alen;car Arar1pe 1 Diogo Vasc.oneellot, 
Pa.ranboi., P1oto Lima, .PiDto de C11. rrip )~, Gomas de 
C&stTD, Ferei"a da. Stlva, Cunha Fi't'n.t.iredo Ja.nior, 
Silveira M· rtiu•, PurLell", Cicer<> Daatao, Aaguoto 
Ch,.veo, Ta.equinío de Souza, R .. 11 .. nda Ce.valcanti, 
Caminha, Baadeira de Mello, Al vce dos Sa::itoo, Re
bello, Panhno de s .. uza, P•alino N»gu•ira. J.raujo 
Lima, Cardoen de Mea•"ª· Fsnsto de .Arzniar, &!bi
no da Caoha7 C:, ndido Torre•, .Ara.ajo Góe11 Junior J 

SiqMira Mond.a , H eariqnoa, Figueiredo Rocha, Car
los Pe iiotv, Ehns de Albnqncrqne. Carlos da Luz, 
Guamio Lobc>, Araujo G601, João M .. r;ir.el. Bar~ do 
Pirati.JJfogot, Oll,,.e1r~ Borges, Caodido Murta, Be.r.íio 
ila V1llo. d,. Barra, Barão de Penal »•, Angol" do 
Amaral, Alcvtoraao-;; ,Leol de Menezes, Azevedo Mon
Uiiro • Theodoro da Silvt, abre-se a H•&it:I à• ou~e 
horas e <>inc<><nts. mfont.oa. 

Compu:ece"' d.epoi1 a. abe.U. a 1•11iio 01 Sr;. Cnnh• 
F~rreÍ"&\, SPlnthiel~ f~a•ado, Ca•t.a Pereira~ Fjõres, 
Brcoqtt•, Cnnb" Leitã.o, C•ml"'• Carvslho, Wilkeol 
ele M attoa, C'-0udo de Porto-Al•gre, Duarte de Aze
vedo, Mello Rego, T~i:z:eira da ~..wh.a.. Pereira Franco, 
Gome• do Amaral Reraclilo Graça, Ferreira Viana.a, 
:Mortinho Collllpo•, J. do A[oncar, M•rtinbo rle Freita1, 
Carneiro da. C11cha, Ftraa11des Vieira, Bi!.tettcourt 
C<Jtrim, Camillo Fi;:i:noirodo, Picbeiro Gaimarãe1, 
Jo1é Coln,on, Flo,encio de AbRn,· DioS!> Y elbo; 
Dnqu• Eotr•d& Teixeira, Barão de Aracagy o e:~ 
leodow Sliv. •• 

Faltão ooc participação oa Sn. Bahla, Barros 
Cobra, Cnrreio. d• Oliv•ira, C»millo Barreto. Cardoao 
Jnaior, Eacragnol!e T&noay. En!ruio Correia, Fer
"an4o do Ca•valho F•rtcira de Agniar, Fl'<lit.a& 
Bonri~uao, l~acio M~rtio•, Joa~aim Booto, Lopts 
Cbav .. , .M· re.oo S.J..,a, Bodri~ Silva o Xavier do 
Brito ; e um clla °'>'&.•. Aut.ooio ?rado, Bo•ge• ?dou• 
to.iro, .Eva.og•h•h de Ar•ajo, Euoapío Deiró, F. Bo· 
liaariu. Hvrt14 B"rboea, M<nezt• Prado, Rocba Leiio 
e Visc•nd6 de Mauoi.. 

Um-u, • •li.o epproYadu ••m d1>bata, ,.. actH ela 
T e 8 do ccrrente. 

O Sa. 1° SECllET~••o dá conta do $egt1Ülte 

Officio do miuioterio da gue,ra, de 7 do 1'0rHUte, 
devol•endo o nqnerim•Dte dó c•pitão elo t• batalhão 
u inhataria Ftr:niuo Ptu• Farraira, no q,nal. pecl.e 
1ua t t &,aferencia l'"ra a. arma <!~ artilharia, d.ala
ra.11do aqn.dle miuiaterio que conoorda no f.vor qiw 
10licit1 o peüclon&rio.-A quem. foz • requilisião. 

OUtrO~\do--~~iniliterio da. agric:lltura, da 7 do cor
%ente, ~~tt"udo o Ãequerimt::1:t.o e µl&i& ~apei11 rcla
~voa & preteoçio do Caatodio Jooffi'Di.. oaado de 
parecer aque[le n1iaiaterio rião aoaiatir direito ao peti- · 
ClQuario.-A q aem fez & reqniaição. 

TOllO II 

O_otro do dito miuia~rio• de 8 tambem do oorrentc; 
enviando o deoreto n. ~.8S2. de 27 de Fevereiro dMWI 
U;Dª_o, qtir.; _-;;õnced.e á Ret:c6'a P•te:i1i Ice Comp&o.y, 
limtted., pnvtl~g'o para. :iutr~qzir n , Icnperio a. Dla
chtr:i:a d~ sua propriednde. d.~b-;.:.;::lld'I. a refrésc111 .e 
rdr1g~riU' liq_uidof., OlaQu~acl.ur.ar ge: -:· e obter &olttçio 
amonu.cal.-.A! oomouesa-0 de. cocc.m ereío, inda.atria e 
arte a. 

~·.lido, íul~ado obj•cto d.o d .. lib•ra.çíio, e vai a im
ptltntr. para eotra.r na. ord.em dos tn.balh<>e, o prc-jscto 
coco que e :inclu: o seguinte parecer : 

~U..TRIC11L4 DB 11 ITtlb.l.MT:r.: • 

« Eduardo Gomes. p ,.,..,.eira V P.lloso. eetnà.aut.e d.o 
(i• s.nno <a.a. ~..ieuldade dei direito do Recife, pede a e'ta. 
a.uga.~tliL -camo.r.o. qar; ae dicae çou~eier lb.ie a p;:raça de 
o ma.e.dar a.dm ittir s ex.ame vago d-i a; mi.terias do 
5° aoi;io do. mesma. hco!dade. d.ll'l:p-1ís de mn.e.tral"-H 
devid.woai.. h~biJíta~o oe.1 do anno qae está fre
quentando 

« O ex .. me vago ~ nma. prova. >igoro1a. a ~nc é ruo 
qtte 11e. &ajeitem oa altunno& dos crir.soR enpl'lriores Não 
a eici~m os eotatutoe aquelles quo 01 freq aealiio 
regola.rmeaté. 

« A e.:i:eaiplo do que~ ne.-ra. c&~ol!I identioa•~ te.m ea.b 
a.ui:;:neta. c a mara resolvido. a. comn.nasio de ínstrucçio 
pn.Mi...:11. é ~e pa.recf'.r que ""' a11opte o e1tgrtiute prc
jecto de lei : 

« A aaaembléa geral re10Jve : 
o àrt. 1.o E' o go1tie.ruo 2ttt.ori1ado pari. maudsr 

s-dmittir H. ex..awe v'1go d.:a1 till4-~ria.1 do 5• tao.uo d.a. 
fa.c:::i.Id11.da d.e <ih"ito d.o Rícife o estud11otQ Ed.cna:rclo 
G .>me• Fe:rreira V ~110~0 1 d..epoie d~ a.ppfO"te.d~ na.a ma
t eriH.e d.o 4° an~o, pagos 01 d\reitoe da matriclQ.I&. 

" A.rt. 2.• F1oiio revog&dAS s& diopoeiçõeo em con
trariD. 

« Sala d•• commi••õoa, am 9 de Jaabo de 1875.-
F. L • .t.! Gusmio Lobo. - Al'a:11oel J.rthur de Hol/andli 
Cc111a.lta.nti. • 

O S:a. S1Lnnu. M..t.:aTl?'f!. fa.i: Alga.mas ob11e.rvaçõe•. 
e «>nele.e tDTiando à IIl e1a dua.a repre 1entaç:ôe1i d.e .. 
cam&raa !!lunicipe.ea das villa• de Pico11 e. da A11a.ré, 
em favor da elê'Qão diroct~, e uma de commerciatttef. 
e natde11t.!e 11a .cidade de M~manguape, d~ protrrnci~ 
da P"'rabyba, peiiodo a TOV·>gaçio doo §§ 15, 37 e 
56 (altiwa p•>to) do art t 7 IÍ• lei p<ovino10! u. 59i 
do ""ºº ündo, qru •• tabeleoe Vlltios imp01t oe A., duao 
prim,.irs.• aio ~•teetridaa: l\ commiHão eaptciü e a. ul
tima ã de s••einbléa1 proviDcia•s. 

O Sa D1"Qo .;E V.uco!fau.01 !pela ordem')- Sr. 
pret.ideot.e. C1>a.1tend.o-II..1e, 8 os j-1rn111ea têm :repetido, 
que S. M o Impera.dor pMteade b:zer t1ma e.x.Cllraão 
pe!aa proviocia.a, á diz:eodo-&e qu6 o Sr mic.ilJtro da 
agricultora açomps.nhsrá Sa.11o M.ageatsde~ aiDds. não 
vi_ que S. &à. tlVeHe pe1.ido permia,.io ã CB.illara p&.Ta. 
e1sa. viagem, er::n .b.ow.enagcm a<> flyauma npre•en~ 
tivo ; e \1ão qlle~ndu que 1e apane tão dep-.w1a doa 
olbog do ~Ub'iCO e•8"' ma~ific .. fic~iio, '1eoejav2. q::= 
V. Ex. 36 iaforw a1e.e .ae o a obre ministro parte. ioco~
tameoúi ou ge ua qualidade de miai.tro ~a agricml
tma acomp&Dha. S. M. lmperi.J. ( lltutO bem.) 

O Soe. Autrio Gósa (pela ord•m : )- Sr. presi~eow, 
não prtteo.do to"'ar tempo i eaaiara, por<J.n~nto o 
JDen fim 6 16rne ute rog~r á illu111trad& co101:nia.llio ea • 
peci• L. eacar~gad"' de 1nici•r medida• em ~nxilic da 
i .. "ºº'ª· para qtte trote de •pre•aar eeue trab&l~oa. 
v111to qoe eUa, nomoada a 15 do m"" do Abzil, a14 
hoje naQ.a. tem aprHeatsd.o. · 

O Sa. Gvwo Lo.o ; - EUo. ~m....,e reuni®, e km 
trab"1b&clo. 

O Sa. Auu>o GóH • - 0M=Vllr, Sr. p...,idaote, 
o d~·dente e.ata.do da !a'V()Ufll rlo nauo pa>E. é, além 
do olíeoclar o b~m •tOIO da OUJU>?•. ~prod.iuir aqdilla 
q,n• ut& o& oomci~ci• oi<: Wd<>•· (Apoki~.) • 

~or m<õi~ nze& a cor& iem mt~ 11e11.tlr a D.-llA-
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ciade de BJedi:das prouctorti1 da lavoura, e as camarae 
1êm a:fiençado tomar em con·aideração 01 eeua gene-
70101 e aempre fouvaveia i'ntuitos. 

Peço, poie, i honrada commiuão que se apresse em 
trazer 1ens trabolhoa a esta camsra, pare cvrre1pon-
4er ie neceesidadeee á espectativa dopaiz. (Apoiado1.) 

Tal era o fim, Sr. presidente, para qu& pedi 11. pa
lavra. 

O Sa. P1nuna.i. DA. S!LTA. em resposta ao que acaba 
àe observar o nobre deputado pela provin~ia da Bahia, 
4iz que a coromiesão especial encarregada de estudar 
as m•didas que devem levantar a lavoura do estado 
decadente em que existe, tem cumprido o seu dever. 
Seus membros já têm tido divneae conferencias, e 
discutido; a tr&uscendencia , porém, da materia não 
autorias uma solu ão de afogadilho, exige estudo, e 
estudo t almo e r~flectido. 

Dando estas inf01meções ao nobre deputado, espera 
q,Ue S. Ex. ficará safofe1to, e não ineistirá em e:xi11.ir 
1lm trobalbo que não póde ser dado sem os precisos 
esclarecimentvs de que necessita a ccmmissão, e atu
·rado estu io 

O Sa. TEr> EJaA. DA. Roem. (para negocio urgente\ : 
- Sr. pre•idtnte, tenho de Bl·btLetter a cons1dnsçi\o 
da c&mHa um objecto ·1ue cor>sidero urgeote ; e como 
hoje não é dia de "presentação de pn•jectoa peço a 
"V. Ex . para qae •• digne consultor a c&ma. a se me 
concede urg<ncia, ao mtnos por dez minutos, afim de 
apresentar um project,o, 

Coneult11da a camara resolve pela sffirmativa. 

O i'!a PaEstnETB: - Tem a palavra o Sr. Teixeira 
da Rocha. 

O 8r. Teixeira da Rocha :-Sr. prui
dente, na ~es aa o do ~ano p1i1 t1i s~ · ·o e u tive a honra de 
&pns•nt• r Q C"1JS!d•r• ÇRU desta illustr• assembléa, Um 
pr• jecto rel•ttvo ao u.odn pr• tico de se c•·nt•r a anti 
gurdane • OS opp< s'tores düs faculdades de ruedicina; e 
então adduz1 r.zõts que calàrão no animo dvs nobres 
de,.ut, dos po• t•l modo que o pr• ject. paa•ou •qui sem 
a n.inima 1mptJgnação. Indo para O' sen•do lá t•mbem 

.a idéa não foi contr•riada porque é da ordem d•quel
las ·yue co nstituem ju•t1çe intuitiva ; mas um muito 
:illustrado •ena i t r . cbefe liber. J, eot•ndeu que devia 
add1ciona•-Jbe outra -medida de justiça, não meno• 

.l'econbH·.ida e maIJdou á mera uma emenda ao pro
jecto B• bre o access<• dos op11oeitoree • cathedraticos. 
Est.a ·medida 1~iciada no •rnado tambem Lão soffreu 
.alli conteotaçii.o ; p•ssou sem opp• siyâo 

Como o proj•cto •e trnha &•sim •n.endado, teve .de 
·-,.oltar á •st" cRmara. ~ aqui foi contr. rii<do por dous 
.-ele noser. s 1llustree "vllegu ... 

O SI\. CkaLOa n.l Luz :-Muito injustamente: 
O ~' R . TEIXEIRA DA RocaA. :- ... nm chefe do grupo 

liberal. e' nt•O que ·perteo"e 8 nobre dis•id•ncia. Foi 
·4:0!1 batida , não a 1déa primitiv•, que tinha passada 
ntsta c1.m·r& , mas a da emenda Hferenté ao acceFso 

.d<:1 oppoeitores para os lugares de lentes · defiui
tivva . 

O nob•e' E'r. ministro do imperio, ~ppõ:i-se taILb•m 11 
.eeta dispr siçã .. vinda do eeoadC>, não ele modo c<-m

. _:ploto e • b•· loto, pcrquanto S. Ex ha ·pouco tempo 
·tinha • pp•ovado o regulon .ento e eststnt•. s ela e•c••la 
:pcdyte<,h1,1ca, qne cr nsigniio principio ideot1co, se ·bém 
·que n ais rtstricto ; n,as porque n• em•nda do oenado 
~ di1eito de acceeso era mn1to •hsolut,. , baseado na 
.antij!utdude pur&. sem nenbnll!a outra con•ider• .ção; 
.•e pr.r • S•e 1 ccbSição o nobre IDini,tro decler< u que 1e 
porventura a idée Htivu1e em tudo "" arcOrdo com 

·o re11ulament0 • estatuto• da escola polytrnhnica, 
'S. Ex 11 aceitaria, e isto mesmo acabou o h"nrado 
mioi•tro de confün.ar lia ponc1 • d1ae no •eoado. 
"P~rta• to, } oje, modificando as di·s·pl'Si~õee do antigo 

:projecto que eu b presrnt.i e foi •PP" v•do por ·esta; 
·-e&mera, e addic10nando·lhe vntras .conaider•ções, entre 
.:a& qnses se acha, .emb<:ra .modificado, o ••ntido :da 
. 4JD'enda, ,, qne veio da <lutra .camara, eu sujeito á ea
.1>edoria da a;mara •um · projecto ·inteiramente novo, . a 
:Htjieito de-a · l•ntea ·. Qppoaitorea das .facnldade1 de 
.111edicina do Imperio. 

Podia diipénsal'-Die de rlipro'duzir as' rai:z!Ses que já 
o anuo paSBado exhibi, para/rovar a necessidade da. 
adop9ão da medida relativa · · contagem ila antigui
dade dos oppositores medices, mas como já se tem 
pasu:do muito tempo, .resumirei em poucas pala.vras 
o que então disse. 

l'!r. presidente, os concursos para os lugares d~ 
op))ositor nas faculdades de medicina são 11umfuamente 
difficeis, exig•m um trtibal'ho qnaai sobrehumano ; e 
por isso só poderião ser procurados na hypothese de 
v:ft'erecerem van age?1s de comp•neação. 

Essas vantageos não existião ; e mesmo agora 
ainda são poucas. Acontecia que taes lugar•• não 
erão eolic1tados; deu-se até o facto sobremodo desani
mador de terem siio abett1Ls ioscripçõee succeasivas 
nas tres s<cções , durante dEsoito Joog"smezes , sem que 
um só candid> to se inscrevesse. Isto não provo.u, n~m 
prova a m•u vêr, aqu•llo a que alguns querem che
gar, isto é, aão prova por parte da mocidade ában
dooo e desamor das scienciae, quer 1izer •Órnente 
que o trabalbo é e:x cessivo, qu"•i excedente ás forças 
humanas, conJOJ já di• se, segundo o m· do porq ·•e estã1t 
div1d1daa as secções; e que as vantag•ns são nenhumas, 
Até ha poucn tempo os oppneitores, oão cr>nt .. n io an
tiguida<te, não t nhão veacimeoto fix,,. apeaas p•rce
b1ã·.> uma re., ,uneraçôo insignific"otis•ima, na qual 
nem valia a pen" faller, uma grat\fio.ação pro labore, 
que cvrtf spoadiu a 38 p •r dia, menos do que per
cebe um tr"b .,lbado,· da rua. 

Nioguem se quereria 1uj•itar a um la b"r extra
ordm . rio, q11e o imposoibilitava de qu• l·iuer outro 
s_erviço, p · ra. alcançar u ;i lug"r de V• ntap;em n!ais 
que ~reC>J.rill, sem nenhuma es~erança de f .. turo. O 
corpo leg·i• l•tivo removeu em p•rt.e a diffi ,mHade, 
dando aus üppnsit.ores um ord··nad•:> d•tern; ia.do, 
como tmbão os HD t igos substitutô.; das f•cu!d-,•1e• de 
medicma ~ de direito ; se bem que ess, orii•uodo 
ah.d. ••ia i o>1.fficie •te. comparaio com .. s que v•n
ceu, hoje oe su >st1tutos das outras e -c las; 1•orqtie 
seja me perrnitt1do, em abono d" verda ·:le, rderir de 
P"ª"'gem Ull.l f ctu que é exacto: isto é, quando se tr• ta 
da cl.s>e doe med1cos, ha uma especte d• má vontade 
em ·f . zer-l iJ es onucessões (apoiados); os •ubstitutos da. 
escola de direito vencem 3:UUU/l e 01 sub• t.itutos da 
escol" de n ed1cina, com muito maivr trab>tlho, têm 
apeo•s 200$ p1.r m•z 1 

Mas ao rnen1•& 1 ficou sanado em pArf e o ioconve
nie te, e • S V>L"bgens dessa lei de e~uidade já se têm 
feito •entlt tanto \<qm, como na Bahi», po1q1rnnto os 
cuncur.os têm •iqo muito m•ÍS frequeutad, s ; mal 
resta outra pa rte importantíssima que cnmp•e ao 
corpo legis l" ti vo decretar em relação á justiça abso
luta e relativa. 

N. s eec<•las de m•dicina ha apenas '1u ·1e classes <l_e 
prdessoies , os lent•s catb•dratic, •e os que a10da hoje · 
1e cuamão "ppos1~ores Estes nlt•mqs são os verd.de
ros sube1i1ut»s doe prinreiros; ·fao:.m t o:io o serviço 
qu• lhe• comp•t• D• sua falta, carregão h· je com todo 
o onus doe antigos sub•t tntos; tl••e representão •O 
m•sruo p>ipel 1ue ps substitutos, das escola• 4e direito, 
polyiechnica e de marinha. 

Portanto, é d!i mais comesinbR. justiça que assim 
cPmo lhes incumb.em o• mesmos dever•s tenhâ\> igual
mente oa mt-emo~ direitoa 

Os sn bstituto• das erno as de dir•ito flirem • ,pen1111 
um concurso µara ·cb•garem a esse lug~r, e d•h1 vão 
aos luirans de c . tbed•at1co por ac!•S•o; 's d" escda 
p1 lyth•choica pa•eão tambeln por um coacurso só, e 
sob•m ao carµ;" tje proprietarioe das cadeiras simples
mente pvr D<. meeção Por que razã.o, pois. ba de ba.ver
es ta exc•pção odit.sa a respei~o dt•• oppt·si t.oree, isio ~. 
dos verdadtiros ~ubst1tuto 1 porque a diff-rença ·é só
mente d• nome, .d•B faculdades de medicio1dl 

.Ba nist•· urna iojnstiça relativa; accrucendo 11inda 
que 01 ex•·m"e rara os oppr-•it,.res da f.culdade de 
medicina n~o eâQ em nada different•• daquelles q11e 
1e impnnbão antij?amente aoa snbstitutoe ; ellea 'lao 
provas absolutas,. geraes, vagll• de todaa aa scieociu . 
medicas 

Aosim, poia, ~ntendo que não .JÓ _por' principio d&' 
juitiça geral, l f não áinaa 11tteii'den'do à jaatiça rei,,_; ' 
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~i va, devem . eetes oppoa.itoree :eaHar por acce~ao ao 
lbgár de catlil!dn.ticoil, do mesmo modo que por ac~a•o 
p.ilaio os aubatitu'toa dáa eacólas de direito e polyte
tihnica, no qlle aliá& ha muita eonveniencia do oer
vi<;o publico, cumó mostrarei, se o projecto ·fõr coatra-
ri .. tlo. · 

Não vejo diffetença nenlmma entre 01 outros etib-
1\itutoa, e os das fá'Cul\l:adell de medicina. ; \\ uma ex
<iépÇão inteiramen'te ódioaa que se f11.z em r~laÇão a 
elltell ult!ruos ; attendenfo-se a que estão elles mate
rialmente menos bem remuMradoa do que os das ou
tras eocolas, ainda mai11 saliente se to1na. 1L just\ça 
que lbee assiste. 

Sem aacrescentar, pois, nenhuma outra considera
ção, Sr. pre•id•1nte, vou submetter á apreeittçãa e ·sa
be1lmia da camara o meu projecto, aguardando-me 
J>ara, se porventura 'fôr 'impugnaao, apreoenta.r ma.is 
algumaa ra•ões em au·a defesa: 

0 Sa. MOl!.Al!B Rsllo : - Muito bem, 
O Sa. TEIXBIRA DA RocnA: - E' e11t~ o projeeto.,,que 

mapdo à ,mesa: (lê) 

« A assembléa geral resolve : 
« 'Art, t .0 Nas faculdadea de medicina só haverá 

·concur•o para os lagaros de oppoaitore•, que passa~áõ 
'.I. d~!lôruinar-ae <i'ora em diao.t~ .substitutos. As va,gas 
de lente cathedratico serão preenchidas.em cada sec,ção 
pelos respectivos substitutos màis antigos, e por decreto 
do governo, preced<.ndo..infQ•mçiio da -co!lgre.g•çiio so
bré o comp• rt•111ento moral e aptidão scientifiqa dos 
1'.li.esmo11 substitutos ...... • 

·Esta restricÇão não estava na emenda do senado, 
que cahio aqui na cala; e foi 'á falta della que o nobre 

'ministro do imperio se oppõz 'á íiféa. A. restricção'~h11ta 
parte do ar.t. 1° importa, pois, uwa innevação e torna 
·ditreretite o projecto ·emendado ; tanto ·maill qnanto 
"dá-lhe ·feições inteiramente di ve•s,.s, e não contí'<ias 
"no primitivo, a ultima parte do ·~rtigo, que diz ·a<1sim: 

· . ., Se o ·seu comportamento (dos substitutos) ·fõr re
prehensivel, ou sria aptidão ·ne11:ativa, o substituto 
pt1derá ser jubilodo, na conformidade dos esti>tU:tos, 
l!ob proposta 'da congregação, ou com audieneia 
' 'delle. • 

]sto, Sr presidente, é materia iateiramente nova, 
que ' não fazi• parte do antigo prqjeato, e cgpiada. 
quasi 'ip~i• verbis dos eahtutos da esc"l\l polytechnica. 

·objectav.ii·J ,,Jgum(ls pessoas contra' o acc~s~o a 
prch• bilidáde de poucas habilitações, ou de falta de 
qualidades moraes no ~ppoaitor, e por isso quer1ão 
·stijeita:Jo aiiih uma vez. a novas provas. Não me 
p•rece procedente a ôbjecção, porquanto ella se daria 
tambem para com os substitutos das outras eecolas ; 
mas, conceiido mesmo q.ue ,algum substituto tendo a 
p'rinçipio D,08 e'· ames . exiliido provas de habilit 9ão 
n~~gistral é.'de ·capacidad.; moral, as houves•e depois 
·e~q.1/.ec1~0, descur•ndo de.seus deveres, e desmerecendo 
.do cuuceíto primitivo ao ponto· de nã.J poder um. dia 
~er elevado á alta categoria do ma,gestP.rh cathe
,dratico, ahi •está o· correctivo no que se dispõe no fim 
do art. L• 

« Art. 2. •,A antiguiilade. dos substitutos será con
tada par" a juhila.ção da data da p··sse. 

" Art:3 ° _A disposiçã·J do art. 2• é applicavel aos 
11.ctuaes lentei,! ca.thtdratico.s, qu~ tiverem sido oppo· 
sltores. 

" Art. ~- • FLciio revogadas as disposições em con
trario. » 

Est1!s :.u1timos ;;artigos, Sr. , P'esid.ente, , são .. os que 
'não· srffrêrFo impugnação no outro prqje.~to, Pi!nso, 
que·riii.o careço defendê•los_.1Jorcora: .àté mesmo por 
(\Ue'igua1!s disposições·-se .a.chão ,nos, estatutos ,da es
.OO!a polytechn1ca,. r epprOYados .'pelo decretp , n-. 5, 600 
-de 2' de Abr.il d11 187<i, cep .. 4° art. 15 eJ7: e hem 
nsirn nos estatutos da escola de . madnlía, decreto 
.li; 4,720 de 22 .de.Abril del87l, cap • .15, art 115. 

IÂ eamara ·tromará O rpr.()jllCto:naqCOJlatd.er,ll\\âg que 
·'l!l!e m11recer. {Milito. bem.) 

Verp. ~ mesa, ê lido; julg~do !olíjecto de• deliberação, 
e V8i 'á' commlsiião de ínattucção publica para inter
:pôr 'plire~r, () ,í~gilinte .Pr'!>jecto : 

« Art. 1 • Na~ faculdail11• q, I11e<!i<!ina •ó ~:v~.it. 
co~ur~.Pare. os lug1ue' de op.poaitor~.•· qµ,,e .paael!P.-i>: 
~ d,ellúml,llar-se 11ub11~it~~os d'orv. e,r;n djaptf. ,4.a '1!81fª"'' 
de lentea cathedrat1co1 ser.iW pue11clii<J111 e_lj[! c.,cla
aecção p~los re~pectivo• ~1/.sti~11.to1 m.ais antiRq1; e 
por \le.cr,11~ do go:v.erno, preçeil!iuio Worm'!-tyile.a .d& 
co~gri;g,çao sobre o coJ;J,portªmento '110ra,l, ,• apt.i~ão 
1ment1fica d<rs mesmos substitutos. 

• Se o seu comportll,O)eato fOr r11pr~ensivel, • 1ua 
aptidão negativa, o sub.stit11,to ,poderá ser ji;i,bil!'ràH na. 
confo~midad,e dos e.sJ;.l!tµtQ,, aolí propQBta da congre-
gação, ou com audiencia ·d,ella. ' 

« Ar.t. 2 • 4. hntijlJlui~Hle dq,1 subs~itajQ• •.tlr• oon
tllfl.a psr,a a jubil!IÇ:iio da data da poo,e. 

« Ar,t. 3, 0 A ·disp0a1çil> ,do. art, 2• é JIPpl)Cll;v~ fOI 
a;tuaes lentes cathedratico~, ,que ti;ve,,i~ sido.,op,P0-
1Utores. 

« _,A,d 4. • '.Fie~ re:vog1t.das as dispo11iç1íe• eljl .i;pn
tr~r)p. 

.« · Eaç9 da caµiara doe Sr.a. deputadQ11, 'IIl 9 <le Ju
nho d.e 1K75.-Dr. A, Tei:ieirii di;i ,lkt;/.lp,. ,» 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

(;ontimia a 2• qjs,cusJão do,prPjeAto,n. 3.l .<l..e 1~75. 
qu<> fixa as fc.rças de terra para o ,annp .6,nancej.i;o do 
1876 a 18'77. no .art. 1 •. 

O Sa. Jol.o MumEL pela ordem pede o encerramellta 
desta discussão. 

Consulta,J.a a camara, resolve pela a.ffirmativ.a. 

Pr•.cede-ee á votação e ·é approvado o ,art. b• · 
Entra em discussão o art. 2° e seus paragraphos. 

.O Sa .. Tno1m'.liO,l!E iilo.!JzLde~eja.saber se a qj~çua-
eão deste artigo é restrict11. ou ile . ee,,p.ó~e tr\l,tar da 
todos od. aso.1,1mptos "ttitjlnt~s a_o m.iµ,iot1mo da ,gu~rra. 

O Sa. PaESIDENTE: - Nã~ 1enhor; ,a,,disc~o i 
r.est.riçta. 

'Ninguem ·pedindo 11 ·pala'lr'ra enc~rra-se a discuuão. 
e procedendo-se á v<Jtação é approv8'do o Ht ·2'. 

, E' lido, apoiado.e entraJmmeij.iatamente em Q.j~cus-
1~ o .segui°'te ac,J.ditivo : 

·« ,Fieiio .apprllvados .o co.<l.igo Fenal e o codjgo do 
pro~sso militar, or~;1.nie~tJos,p~la commiA~ã.o.,de ~xa
me ,<J_a legrnlavão .. do.,ll:~e1cito. 

" Em t •.de ,.Ju1,1b,o de 1875 ~F. J. Car:iJ,~o ,Junior. 
~E.rnr.c·9.ntJ/le .Taunay .. » 

O @Ir. Çunha FltJ.-.elrt9do .hiotor 
(,ttt1!11M-o): - Sr pre~idcntrt, _não tuu111ria parte neste .. 
debate •e não fosse_ a l[llpreose.o produziqa em m~11 ea-· 
pir,ito pelo í'rtigo adilitivo qu• •e acab, de ler,.aj)ilro-· 
yando os co4igoe penal e do propesso militar,. 

Antes de tudo devo observar que esse ad.d1tivo ms 
,parece contrariar uma dispceição regimenr.al que dia: 
nao é per'fl.ittido em qu11lq•;er dfaçtwão offereecr emen-· 
dai ou art•gos addüivos que não te11hiio relf!çiiO com 11-

. mat erf.a de . que se trato.r 
As razões que just ficã0 este preceito são intnitivas

Convem que·niio s9·envolvãoem~ufll11>discussão mate
rias differentes, afim de· que .nem.sejão ·prejudicados. 

.,a .nnifa·ie e .o iJllethodo.8(we"se d11~11m çb~~i;var nOl 
exame . e redaiição .cios . projeatos, nem .iie ,l!i&Qulte a. 
.passRgem.·.des.tes ,no,aenarlo . 

· Deede!J:ue.não se,8/dmit~1ss11 a rest~tcç,ão do~egiµi~nto .... 
tal como .a,comprehendo,., poder,,.s.e,..hião, .~nx~r~ar. ;n' um. 
projecto q:uaesq_uer !ISS:U!l)p,~111 em . .que~e •!IJl.~rgas~a< 
alguma remota-rebçib, embora foss~lll realmente d1--

'-'.VeJ11us. por.aua,natu1e:1a .. ,.LJei :de .di·11. .. 9ão, .. ,de• forç"• 
de•tena, pcr •. exemplo,. podezia a1é COlljprehender,,uma. 
i"&'rtedo.or.çamento. 

E' certo ,que .quando ae trdou'dl\ fixoa\)ão,de,;lQrç~a 
de ljlar, -~presentou~aell•, passou. em"1' · diaeusuo, nQCt; 
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"1IIIl artigo additivo, como agora, mas uma emervla 
additiva autorisaudo o governo para aó reformar os 
regulameotos do corpo de machmi•tas e da respectiva 
aula, como crear "P utições de pharóes e bydrngra
pbi,., cnm um •Ucmento de despeza na 1mportoncia 
de 20:0008 -annualmente, 

Or~. Sr. pr•sidente, a tl.< ut.rine. regimentei niio me 
. pera.ittio deec brir a relação intima entre a fix,•çíi.o 

de fo•ç•s n•vaes e as autorisaçõ•s coneignadas na. 
emenda adrlitive • 

A lenobraoça de•te facto ia ·1b•m induzia-me a dizer 
algumas p~I,.vras ne>tR occasiíi.n, para níi.·> d•ixar 
pus•r sem repar-1 o a1ditivo que agora se < ff.rece ua 
dLcu•s•'o ~o f .. rças de tara 

O codigo peual e o do processo militar forã -1 <·rga
nisaiio~ p1·r uma comwi!!:são que F!e denomina-de 

.f:i:ame da l•g ·slr•fiio d-0 exerc·to, sob a presideacta de 
S. A. o ~r C nd•· d'Eu 

Por maior cons•dernção que n 1 s merflyãn os mem
bros de~s"" Cf1mmi1-sã.o, eoteudo que não podemos :cp
provar codig-.s sem e' am• aprvfoodado. ( •po•ados) 

Os aRsumptos enjeitas á dellber.,çã1i da mnnara são 
logo sobm•ttid .. s ás divers•s c .. mmi••Ões para d&rem 
acbre ellts purec 1·res, que servf"ru óe baseá d1scussã·1, 
meamo aos casos de menor imµor ancia, com'• a.s pea-
8Õ•S, d•cret~d~s pelo poder executivo em virtude da 
faculdade cun•t1tu ·ional. 

ús parecered sao breves cu desenvolvidos, conforme 
a gravid.de da ruateria, qu• •té às veze• exige a. 
eleição ou nome~.ção de comrnir:sões eP-peciHes compos
tas de m ... 1or otin.ero de niet.Ub1os que o d.e comruis
s6es permanentes. 

Como é. pois . que tratando se de codigee que n•m 
. .ai se o c nselho d·• <>ta·io ex-minou, p .detemos nós 
appro va los 1ão1 E-UIDrn Yiarnet.1te, por meio de u1na 
disposii;ão ltJconicl:i, sem tt?r ai, weoos precedido o eti
tudo d~ orna c"1nroi.•ão espem&l, cujo parecer ser
visse de b••e para u cJiscussão ~ 

Tem-se vi.to as cw.mar•• qeleg•rem ao poder .- xe
cutivu " facul•1ade •Je legislar; mas delegar e•ta fa -· 
culda~e a r.om•r,is.ões e.tranhas ao parlamento, é 
cousa. siogular ... 

O :-._ TA.RQUINIO DE SouZA :-Sirygularissima e até 
eitn~.VMgant,~. 

O S11 CuN1u FrGUEm•oo .JUNIOR :-Allegar se-bií.o, 
tnlve~. as ·llfficul•iades yue puderião surgir p-1ra a. 
passa~em doe e diK' 's, se bt 1 uv~aee di fl cussão clr
cum-tanci•da de artigc> por artigo. Se deves•• pre
•e.leeer e&t<· motiv· , con vit·ia então que nu oca d1s~u
tieaemoR codigos ou proj.-ctos exr.en~os, p1·rque t r:.d•.·& 
elles origiuão, qnvsi sempre, nma discuJisão rui 1uciosa 

.e pn·loog~da Eat•et"nto os prece1eates p«•teatão 
ooutra a inn1JVHt;à11 que ee quer ag 1 ra iotroduzlr 

Mesmo 11u:n1,~o o g over 11oj com ou sem autr1riar.ção 
do poder legislt:Jtivo, incumbf.: a uma cornmissã., es
trsnha ao perlameatu a <-rganizaçê.o <le urn pr- jecto 
de lei ou regulan iento, custu11 ;a confiar p· .. stenorroente 
esses traba1h s ao exame de outri• c· ril 1uis;ão ou d.e 
algum iodivi iuo que elle rn •pÕ" comµet<nte . 

Se o tempo da ses.ão orilioaria é liruitd.o e iusnfli
ciente pura a detido • preci ção de coi1gos e outros 
aesumptoss, encontrão-se nas leis e no reg1 n °e •J t o os 
rerned1os necf's ..i. ... rios. Pr• 1rogu emos r.s bor .. s de cada 
seesão dia ria. p, h minha p, rte d•claro qu• antes me 
pre;taria a ir·to . d1. qu• a de1x>r p~s••r •em um pro
ttsto meu o artigo add1t.ivo que ora se discute. 

O s ... fü.Rlo DE PENALVA. :-E que pretende tirar í. 
cainara o dirtito de t"Xa.me. 

O S11. Curnu Fume1aEoo JuNmR. - O alvitre pro
posto p~la n br~ e ·H1IT!Íssau de nrnrinha e guerra an
nulla a prerogativa parlamentar, e converte a camara. 
em mer" chun;cll•ria, nõ.u jâ do 11overoo, mas de 
uwa commi ~ sit.o P.stra.n ba ao parlamento. 

O Sa . BAnlo DE PEMALYA. :-1.poia{o, 

O Sa. CuN .. Fumetuoo .JmnoR :-Sr. presiden!e, 
em assumpLos de cert"' grdviaade, as commtssoel 
de confiança, eleitas pela c.mara, combiouo pré •ia
mente com o governo. E' verd.d.e que ja temos pre
senciado alguns factos em oentido contrario, ou que 
ao meno1 fazem suspeitar a ausencia de um accórdo• 

Quando se discutia · o c·rçamento geral do imperio, 
tive occasião de impugnar nm Accrcscimo consideravel 
de de• p•z• com veoc1meot<1s de eo•pregsdos d~ coota
dt-ria, inteorleocia. da marioba.. repartiçiio fiscal da 
guerra e p•gadoria de trr•pas. Invuqu•i em ID•ll apoie 
as palavrus eacriptas pelo nol>re ruim•tro da !!.Uorra 
em seu reh.tLrio. 111.lavrue que tornara.o d• p,cdentes do 
este do financtiro do p•»Z a •levoção d1 s veucim•ntos 
dus funcciunarios das duas ult>mas r.pattiçÕ•• men
ci<•nadas. Or~, ningo•m dirá que o e•t«do financeiro 
do poiz bouves•e n elborado do • onn pa••a·:lo µara cá. 
Etctretant.o o bugmeoto pasec.u, felizmente de um wodo 
mais res tricto. A n .mha reclamavão stmµre sortia al
gum effeito. 

No C•-s•.> de que agora se t« ta Diió posso soccor
rer-me a palavrao do nob ·e mini•t.ro da guerra, mas 
a.ppello pnra o seu reconh· cido criterio e para o zelo 
com que ::\. Ex. deve manter fOr sua parte as prero
gat1va& dv parbmento " que mui dignamente per
tence. 

Em t <ido oaso m• pHece que o assumpto eetá re
cisma ado a mais séria ponderação. 

Entendo que se 'eve •epiirar o additivo, adiar adis
CUSl'lâo deste <Jhjecto, e oomear uma. r.ommJBsâo e~pecial 
que o ,x.mine, para depois subrioetter á coosideraçíi.o 
da carn•r>L Ufl• pr1-jecto sobre codig<,s, haveuclo oppor
tunaUJente ampl" <1iscus•ão. 

O Sa. LEANDRO BEZERU. :-Apoiado. 

O !'la CUNHA. FrnuEIREDo JuNtO•:-Sem q11ner desde 
já t i·niar » i1JiciHtiva. ae aprtsentar urok. moção nesta . 
sent•do, agut:trdo ainda os t-scl~HeciCI.oeDtos que a il
lustre coww1•sii.o de morinht> e guerra tera de minis
tr .. r-aos " este respe1 to. 

Já q .. e es r ... u coio a pnlavra, 8r. presid•nte, V. ll:x. 
me perrnittira que, de passagem, toque em u111 as
sum1>t•• que CO" · quanto nÍIO se ligu a m •teria em 
discussão, ttm um J!' •nde ior.ere•se de acmalid~Je. 

O µrt-: ~ ente ex.ercic10 deve term1n~r Ili.> fiuJ do cor
rente mez. • té •g• -r• . ., illu•t•e commios>io de orça
ffi!'!Dt\• não se diguou apreseut1:1r D• ·S, cooforme o es
tylo de c-utros ano .. s, um , :es luçãu prorug,udo o or
çamento vigeotP. até •1ue sejo promulgodo o novo. 
Existe ~penas nwa ordem <lirigida pelo mm•St•rio da 
faz»oda ás üie~vurari•s das provmeiaa, em 20 de 
Mi io ult·1mo, manddndo quf:, emi:tu &nto não eat,iver 
em exeeuçiio a. o• va let do orç· o.ento. reirule a actual, 
e se ob•e<ve a ultim• distribmção de cr-dtto. 

Esta mesm.', oriem. creio qu• tarde chegará ás 
provincills mai~ remotas d.o lmperio, ao meuoi á de 
Gtyaz . 
. Como quer que seja, me parece que em msteria de 

tam•nha gravioJade podia ter havido maior previ
deucia Devia· •1< ter como provavel que o nurto eepàço 
de te1upo decorridu desde a V<.•t.~ão da lei nesta ca
ruara, E< tia esc• sso para o exame e appr<•Vação do 
p,4 1 jecto no senado, antes de ti.adar o f.Xercic10 cor
rente . E qu&ndu m•smo bouves•e ·o tempo iodispen
savel parr. isso e para o expediente da pr1 mu!gação, 
devi"· se coDtar cem o período D>.cess•· rio p~ra chega
rem as ordens i\.s provinci ' " mais distantes ' 

A verdade é <1ue um assompto de tal m• goi,ude ficou 
resolvid" por uma simpleF ord.-m do thesou•o, sem · 
haver ao nLnoe um decreto expedido em virtude de 
deliberação tomada em c-ms.!ho de ruiuiotros. 

Nem pareça que neste e"'º eu sej" dtmasiada
me.nte esrHupuloso 

Gosto ás V<Z• s de recordar ae :mtigualhas que servem . 
para a. comparaçã•J entre o pa . .sado e o preseute, de.o
.do-nos certas jit;ões mui couceituo••s P proficuas. 

P -ço permissão a c.rna•·a parn ler uma carta de 
el-rei D . .Aff.,oso IV, dirigida ao vedor da f,zenda. . 

« Nós, el-rei, mandamos a vós, Judich, v , dor da ' 
fazend- da nos•a cidade de Li>b a que, tanto que 
esta vos fór a pr<sentada, nos envieis 30 co rndos de 
bristol azul p•ra nosso ves•ir, e mais nos enviareis 
com a dita prustrza 3 covados ·de velludo preto, para 
colar e pontas de jubões do nosso filho, e mi.is 4 
arrobas de assucar para noiisa repo11ta, pc-r haver oe • 
cessidode dellas, por eerem entrados embaixadores de 
reinos e!tranhos ; isto fareili com trigança. 
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« Em Coimbra, kalendas de Outubro, éra de 1332. 
-Rei.» 

V6 acamara quanta solemnidade, quantas c1rcum-
1tanlias explicativ .. e, por causa de um dispendio di· 
minuto. 
. Em Portugal, no11so. antiga metropole, o chefe do 
Estado julgava-se obrigado a iodicar com a •Ua reida 
.auignatura, o dest.i 10 <JU& devião ter algun• me•qui
nhos c vudoe de I'ªººº• e a ju.t1fi,, .. r CO'>"O um faoto 
ext1 aordinario o pedido de quatro arrobas de a1eucar 
pa. a a sua uchar1a. 

Erão U•anças escrupulosas do tempo das kalenda6 
portuguezas, sob o regiwen a b•oluto de u~1 roi, cuia 
lei era a sua vo11oade revelada por palavra ou por 
eecmpto. 

Entre nós, no •nno da grava de 1875, em pleno 
regim•u const.itucional representativo, segando o qual 
não se cobra nem ee gasta sem lei, que é a vontade 
do povo manife•tada por seus legitimo& represen
tantes, autorisa-se, embora cond1cion•l e provisor1a
m•nte, a C•·hrança de uma r.ceita na iDlµortancia de 
103 000:0006 e a reahzoção de uma despeza exce
dente de 98,000:0006, sem preceder um acto do par
lamento 1 

O Sa LEAll<1BO BEZEB.IU. :- Manda quem póde, 
obedece q L.em serve. 

O Sr. CmrnA. FrnuEIREDO JUNIOR :-Ha factos que 
dispensão dem1.nstraçao t.iu comu.,eat•irio ; basta sim
plesmente euunci•-los. Acredito que jó. agora urna 
resoluçã" prorogativa do orç"mento nã·> rodnziria 
effeito algum; seria t•lv•z votada ao mesmo tempo 
que o ort;amento no srnado; mas nrev-i.tleço-me do 
facto p•h Jem brar á illustre C«lllmis•ão do orçamento 
a convenienc1a de di.cntirmos a l•i anuua com toda a 
necessaria aotic•p•ção ( Apo•adn.) 

Vai se proceder talve~ a um,. eleição pelo novo 
ayetema E' possivel yu• a reunião das camaras se 
retarde por es•e motivo. O orçamento que agora de
pen~e do sea•do tÓ deverá vigorar até .Junho do anno 
1eguinte ; e se não V(JtarIU08 aesta sessão a novtt. lei 
do orçamento, sel{urarnente ee verá reproduzido o facto 
que já tantas vezes tem«s lamenta.:to. 

VozEs :-Muito bem, muito be'"· 

Os 8rs. IMinl~t.ro da guArre~ 811-
'Yelra M1u·t.1us e Gomes. de Ue&Lro 
pronuncião <liscurso•-

Vem á mesa, é lido, apoiado e entra conjunct.amente 
em discu&são o s•guin te requerimento : 

« Requeiro que o additivo com o projecto e regula
mento a que se refere, seja remett1do a urna comm1s-
1ão especial de mnco membros, nome•da pelo presi
dente da casa para dar p•recer -Gomes de Costro. » 

01;1 •rs. Ulnh1tro da guerra e Du.
qu.e-EsLrada I'elxelru prvnunc1ão dia-
cursos. 

Esta discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE D.A ORDEM DO DIA 

REFOR.MA. ELEITORAL. 

Continúa. a 3• discussão do projecto que altera a 
actual legislação eleit,,ral do lmper10 C>rn as emendas 
apoiadas, e mais as seguintes, que são lidas e tambem 
apoiadas: 

" Sub-emendl!. á emanda sobre a fixação provisoria 
dos eleit ires de parochta : 

« Em vez de-menor das tres ultim<Xs qualiflcações
diga-se-termo médio das tres ultimas qualificações. -
João Mende•. » 

« Sub-emenda : 
" .A do § 17 accrescenta-se-Nem uma província 

terá numero de deputados menor do que actualmente 
dá.-Candido Murta. » 

« O art. 2• substitua-se pelo 1eguinte : 
« O ~mi.stro do im perio, na oorte, e os pre1ide11.te1 

nas proYJDCl"S• fixaráô o num•ro ~os eleit.ores de cada 
uma dos paro~h as, pelo respectivo recenceacneuto •. 

« .A t • eloiçao será feita pela ultima qualificação ...... 
Candido Mu· ta. " 

O l!llr. 811 velra Mart.ln• pron11naia um 
discurso. · 

Vem. á mesa, é .lido,_ apoiado, e entra em discussão, 
o seu;urnte re 1uer1memo : 

rc Re~ueiro que o projecto volte oi commissão para 
B•~ red1g·do couforme o vencido na 2• di1cutsão.-.!il
ve1ra Marum ... 

Tendo pedido a palovra o Sr. Martinho Campoe e 
dado a hora, fica a di•cuBBão adiada 

O Sr. presiaente dá a seguinte ordem d'l dia para 
10 do corrente, e levanta a sessão ás 4 3/4 horat 
da t•rde. 

P~meira ptJ.rte (a1é :Is 2 1fi horas).-Continuação 
da discussão do additivo ao projecto de fixa9ão dai 
forças de terra, procedendo a do requerimento de 
adiamento . 

.As rlemais materias dadas para a ordem do dia 9 de 
corrente. 

Sequnia parte (ás 2 lfi horu ou antes).-Conü-
nuaçáo da 3• di.cussã • d" projecto n. 4,3 de 1875, re
form.ndo a legislaçãe eleitoral, r>reced.endo a diacuuSo 
do requerimento do adiamento. 

8e118ão em I O de .Junho. 

PaESIDENCIA DO SR, OORUllA. 

SuMMARIO -Expediente. - Faculdades de medicina.
Licença 110 Sr Harâ;:J de Ar119 -gy Appr vaçiio. -
lse .. 9lio de d re1to... Approvaçâ·• - Urde"' do_ dia. 
- Ad,tit'"º á te de fúrpax de terra. D•scurso 00. 
Srs. Silveio-a Martin•, w"n•&tro ri t guerra e Mar
tin•· o 1:ampo8 - :-iegnnda µart.e da orc:lem do <!ia. 
- Hefu• m 1 ele,itornl Requerimo,nto de adü1m.1mto. 
Discurs,, do Sr. M"rtinho Gamµos. Rejeição. Votafâo 
do prnjecto. Approvu 9io. 

.A's onze boms da manhã, feita a chamada, achão-H 
presentes os Sra. Correta, :>obrai Pi11to, Campos de 
Medeiros, Barão de Piratinmga e Angelu do &maraL 

Comp»recendo depois oe Sra. Miranda Osorio, 
Helendoro Silva, Age•ilá·•, Luiz Uarlos, José Calmou, 
Cunha Fip;neirefo Junior, Joaq11im Pe-iro, Paulino 
Nogueira, Fernando ne c~rvalho. Carnoso Junior, 
Monoel Cleo ent.ino, Pmto de Campus, Si~1,eira Men
des, M,.raes Rego, KscragBolle Tounay, B-,rão de 
Penalva, Silve1r• Martins, Silva Miti«, Azevefo Mon
teiro, BaniPlra de Mell•1, Teixeira da Rocha. Gome• 
de Castro, Aag'1sto C•1•ves, !!:Jhs de Albuquerque, 
Olyrnpio 0~1 v•.o, Rehe\J,,, Parirnbos, João Mendes, 
Alencar .Arnripe, Sous;. Leão, Ar"ujo Góes. Alcoforado, 
Fre•t .. s Henriques, Mello Rego, Fernandes Vi ira. G>ndt 
de Port.o Ale,~re, M.rtinho de Freitas, Arauio Góea 
Junior. Carne;ro da Cunh.,, Alves do• Santos, Hollanda 
Cav1'1canti, Figueiredo Roch•, Heraclito Graça, Mene
zes Prad_o F11.usto de A~uiar, Cua.ba Ferreir.;, Salatbiel, 
Moraes Silva, Bdrão da V11la da Barra, Cardoso de 
Menezes, C·· odtdo 'I orres, Gasmõ.o L ,bo, Pereir\' da 
Silva, G"mes do Amaral, Wilkens de Mattos,_ João 
Manoel e 'f:,;quinD de Souza, abre-se a sessiio i\1 
onze horas e cincoenta minutos. 

Comparecem depois de aberta a sessiio os Srs. Theo
doro da Silva, D11arte de Azevedo, C"sta Pe.-eira, 
L•al de Menezes, Bttiencoort Cuir1m, Cunha Leitão, 
Diog) Vaaconcellos, Cctrlos Peixoto, Caudido Murtha, 
C1cero Dant·,s, Campos C•rvalho, Horta Barbosa, 
Martinho Campus, Portella, Casado, Florencio de 
.Abreu, FJOres, Brusque, Fiel de Carvalho, Balbino da 
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Canha, Camillo :l!'.~ei,re~o. Piogo Y ,Ih!>_. ?11ala ~on
ttl\. •~· · A. rJ1.~j.9 .Lim·~ .. • P.eré.ir.a Fra.n!ID•. 011,ve·ir· .ª Burge1, 
µJ~ôa Gi/ltra, Pà~~b}~ Sé>nzl\; ~eilfi~il~a,, Joaé d.e 
:A:lencar, Coelho de· 'Almeida, Ferreua, X!"nna, Borge_i 
M.o,nteiro, Leandro ,Bé'zerra• Duque Eitrada TMxeità 
e ·correia de 'OJiveir'à', -

, fa :tio . e.?m , P'!-~t~C~P.ª9~ º ,&. . Sra.; -~.ahi,a, Barros 
-Cc"bra, Berao· de ·Al'açB'gy; c .. m1l'lo Ban'ito/ Ca~~a, 
Eafraaio Corrta, Ferreira de Agaiar, Igaacto 'Martins, 
Jóaqaim Bento, Lopea Chavea, Pinto Lima, Pereir& 
4<>s Santos, Pinheiro Gwmarães; RC1dril(<r !füva,X11vier 
j11 , Brito; e, ~em .ell!IO 01 Srs. ; Antomo Prado, ,€arlo1 
.~i. -Luz,.,Evangelie:ta a.11 Ara)lJ'" 'Eua11p10 Deiró, F. Be
litario, Roch .. Leiio, Visconde de Maná. 

,, Lé-ee, e é approvada 1em debate, a acta da ante-
cedente. . 
. , O SI\. 2• Sscnua10(1erviDdo de 1•) dá conta do ae-
'g•inte • 

B XPBnlEllTB, 

Officio do miniiiterio da guerrà, ae 8 de ·J11nho d~íte 
"lànó", reiuetttitdó o reqiterimentO'docunientil.do do '1'0'.te
nel!te de artilharia a pé Fr•DCÍsco José Car'do"so,_ -pé

'4.iodo 8u" iranófei'eneia pa~a 'a 'arma de infil:ntaiià.
A' commis1ão de marinha e guerra. 

. ' Outro do 'sr. depu'.tado Jós'é Perêifa dos ·snntos, cmn
.~anic,ndo que por iricommodos_ ,de a&ude deixa de 
comparecer por 4mquaato áa ses•ões deata camara.-
Iateirada. · 

Requerimento de Baeilio_~Qdriitaes de Campa"s, phar
aaceutico pela fllculdade d.esta corte, pedindo aut• ri
sação para (Juer .. exame vago do lo e . 2° anno medico, 
-depois de 'ap'prciv'ado 'nó·. prep.:r.itori0'8"qiie 'lhe faltão. 
-A' commi•sào de instrucçã.o publica. 

O Sa MuTlifiío CÃ~Pos ~n•ia á. ' fuesa um abaixo 
,assigoadc• dos cidadãos re>identes na. freguezia de 
.$anta .. Q;uiteda, da provine.ia do C•aré, em , favor da 
·elt cnc. d•recta, o ·qual -vai à commiseão upecial. 

·:1r.'-•e, é j'a'Igádo 8bjíicto 'ae delihér&Çãô 'e v"ài a Ílil• 
'líim r, 'pi.ta entrar ria ordem dos tliab.:lhcis, o projecto 
<ldb .111e con'elue o eeg'uiute patecer : 

l'ACULOA.DES DE MEDICINA. 

ex A commis~ão de instrucção publica, a quem foi 
.,~~mett,do o prL·jecto de lei re~ativo aos oppositcres das 
, acuidades de medicina do Impetio, para 'a respeito 

elie dar parecer, t•ndo-o considerado com toda a 
'atteoção, vem de•empenbar o sta dever . 

· a O pr· jeeto tem duas parte• dist10cta1 ; uma rela
tiva. ao acoesso dos bppositorea ·a i•s lugares de lentbs 

'oe.tàtidrnticos sem prec' dencia de novo dmcu.rso, ' e 
'16Teate por norueá~ão "do governo, b'atiead .. na anti

--~1d.~e, bem como no comportamento moral· e ·a~tidio 
·1e1etit1tíca desses furiccioâai'ios do magisterio · outra 
:'que regule. o lllodq pu~ico ,de cón~ar-!he~ a ~iltígfii~ 
.cl.ade, ou tem~ci_ de s~rv1ço para a iabilaçao, 

, ·: « ' A comm1ssao· declar:l. q~e alguma• a.~s idéas cón
•1gi;iada~ no P~?ieoto' já furão apresentadas em p..'rte 

•e d\ec ··t1das nesta augusta carria-ra durante a "sessão 
Jegiel~~iva · do 'a :ínó passado, e ccmvêrlideá ilo'}lrojeçto 
n. 7~. approvadas em á de Junho,· de ' Í8 74; o qiiill, 

, re1uitt1do· para o senado, de "lá voltou .a ·31 de Julho 
.4o· :n;i~•m<;> _aun? ,eoin ' um adfüivo1 gtie a,mpliiL,'{a· lhe 
·U dHpos1çoe•, 01,nt~ndo . ruater1a nova. Snbmettido · á 

~ ai~c~li·ã~ o dito pr_oJecto á.ssim eineÓ'~ado, foi •·aqui re-
· je1tado no prmc11>10 d8:'l>re.sente sess!'º· Antes de en
~r~r ~a ~preciaç~o do 'projebto aitora óffereeldo, a ·com

. •Bllllllao julgou ' que " deVia leinbr'ar a éircumstan'éia 
-que fica ex.aala, pari> ·obviar · a obj·tcção que --por 

.. ,:nnture. SI\ -pudosse levantar e· que. já .vio formulada 
.~ vutnde do art 166 do regimento, qµe probibe ex

.. ~ee,a .a':'':nte a .DO!la apreaentaçãó;do projecto que tiver 
•!d.o reJe1t11d.o,. dur,.nte as sessões .do. mesmo•:auuo •. 

••. 1- ~-Se o projecto · d.e que ·~ ti:_ata fos~e o mesm9 que 
.. ·~Ah)º Ote, 8I!IIO, a CÇ>~m1ssao, •apo1adu nq, 'eitado 

-a~t . .l66•do ·,re11imeuto, declinaria de "mittir ·sobre ·elle 

,a, ,!',u,a . opíni'° ;, ,~aa ~!IIl!ÍO, CO!JlO . ~~ 11m Pf!>jee~o . in~ei
rameote noV<> qae contém, é verdade, alguma,• di•p!>-
1ições do antigo, modificadas e alteradas, alem dEJ 
·ontrll'B, que ·:'tl'fe não ·encérra\l\l, 'eht1!ilde a 'lléimnítiaií<> 
que póie•le •deve co!!afdêra-lo, do modo 'POr IJ11e páiilà 
a . fazê-lo. · 
• « O art. 1 • do projeete 'âíS exige coowurso na• fa
'culd'adés de medicina para' 'Oil C'à'tgeís 'de 'ôppoái~i'bi, 
qu11 ;passatãõ a denufuin'ar--'Sil subiltítutoe, e "cb'egai'á.'\J 
'iío~· 'accesWo ilaa. reipecti v_as . seeçõe'B ~o~ 'lagai'e\J de 
'111ntes cathedrat1'cos, m:e\iiante llomeaçoes do governo, 
o qual attenderá á , antiguidade, ao 'c<im'pottadlelitO 
'moral e aptidão ilcien'titica · íiils ·mesmoil stlblitit11'to1, 
'com ·àu'dieticia dll eíln'grei!llÇiio; ; 
· a · Esta 'dfr1poaiç·ão •é ·de jniltiça e 'de coherencia. 'Oa 
actu<eB oppositvres dKS faculd11des de medicina ·aão 'ii'1 

· Verdad~Íros, ÓB UnÍCúS 'Silbsti i.utUil dVS leniell cathe
~té.'tiélos ; ·el'lea >'eserliptínb'iib o'a 'fueifübs déveres '4_'1le 
l'iioum·bião ao:. · antigos &ub~tirutos deilsas ''escúl&.8, ·111 
-~a:es llnb•ii!lli.rão 'até 'o aüno 116 1'803; e tein dií-
1Dàis .out'raà _ 1ohrigações, i:l'ilfuo . bl ··de p~epafaddria 
'elas _h(iõ'éll ptatféláll ."d'e an&tomia, de oper!i~õe8, 'd'e 
Chlm1ca, 'de ' ~ll111ri'fi11c1a; es '<le ' cb<ifos da• oliciió;.'l! <elw. 
'O 'trá:bafüo 'qü'e e·•tils <próf'ee s-'ne'e · iJ.eijéÍl\penllifo Iião"é 
iuf4:rio~, nem _meuos oneroilv do que aquellea de ;q;ie 
e8t80 lnCorub1dos ._ 'OS 8UQStlt>Dt01! dRS fabull\ades de 

· diuito e oil da escÕla polytecbnica. Elles, par .. e:IQ8111-
çarem os lugares que occupã ., s11bmettem~•e a exibi
"Çâo de p)'ováe v 'gi>l! 'e á't/&Íutiitifll 'em "ti.jhcuróo, 'q11e 
verila 1sobre tóaae às imienlJioil medi<'as, eepeoitllmêliie 

··sobre as-'da secÇii.ó para <júe · c onc1>rr>:'m. Elite eonótiflo 
'é \!lll füdo igual ao• cjue se e~igia ainda ha p'i'tióo 
'tempo ·dõs substitutos, cuja classe foi ·e,.tiri<it'a"e 
' lluli'átituida· pela "de oppóeítr;tes ; não e sórtietids tio 
'ri"gor d,..& pró~ils, il. na irrlp'ortaiicia 'das m'ateriaa ·ao 
·concltrso "dós s·ubstitutós de.e ouii'as ·escolos. 

• Assim, pois, dada a iefualdade de deveres eutre 
todos es•es lentes sulístitutos é justo que todos tenhão 
tamberu igualdade de dir;Ít•·s !llém disso, conyé):Xl 
.. stt.en1é~ .A coberencia que deve de haver nas'lei1 
concernente! ao _ ~.nsino d9 ~ scien .,ias e 1ws direitp1 
}o~ ~ne yotl!o,. a vida .. ao r;nde. e _gl .,rioso emp~nbil.' do 
msg1&teno. Nãà ha de haver leis facnltando dire1to1 
a uns e ueg~nd.~ a 0utros· e·m identícss circiimPtà'nciiis. 
Ora, os antigos •nbstitó.to's das 'facdldadl!ii 'd~i"irledi
,cin_a ~11.biii.o 8f . 'Jlª_!(i~terio d,.e6ni~1vo seq:i depe•\cl.~ncia 
d~ ~~gundo_ cone.ar~~ ; os d a~- facnld , des de d1re~to 
passao a cat!ie~refaQúS p0r aeces' O e por noc1 ,ea_çiío ... do 
_governo, e asa1m_ t ambem º" d• F.scola P" lytecb.n1c·a, 
êomo é d·eterm1nado ·ri• ' c• p. V, 1• pqrte , ert.--?3 de 
seus eet• tutos · approv•du~ pelo '.d<Ct•to u. 5.600. ·de 
,25 rle Abril . de i874;. Suj.itao-•~ este.• .lentes das re
feridas es(:oliís a qm só. c1. i·iourw, que, sendo 'feito 
COl'.l'.JO. manda >I lei, é_ suffi:~i P.O te pare. se conh~cer 'de 
sua~ .. habqi~açõss q:iagitr:i es. 

~ _ Jufga, portanto1 a comrnissão justa, eQuitav& e 
co~l!reilte "a "dil'pi'.18!l%0 ·ao· àrt· ·!• 'ªº ôrojecto; ' qne 
aluís na ult1rua parte"ec• uk! ,, uté ' cóntn·à·lpoellibíli
~a~e de se eleva~ 4 nobrez >< do a ' to magieterio· vita
hc10 alg11w subst1t11~" que •e haj• desmandado, de ·seu1 
deveres moraes •·U que tenha de,curado cultivar ·ac 
aptidões •c~rntitica~.· dando ª.º gove~no _dir~ito de apo
sentr.r, de conf0rm1dade·com · ás le1s ' Vigelltes E' um 
tempo de tal ou qual provança, paRaado o qual não é 
admissível a planeibi_lid-'de de ~e ,1 elb .-.ntes desmandei. 
Admittmfo o acêês8tY,l:'cinio fil)'á n ichrado niio tem mais 
razão d~ ser o no~ll de oppoaitores. de.d~ aos que são 
verdadeiros 1ubst1tl\toB e que assim se devem .deno
minar. 

ª-O art. 2° do pr;ijecto consagra um direito de .q .... e 
gozao todos 01 •nbetitutos das diffe•eutea · escolas· e 

·.· f~~-~'.~".1ea .~<>- !J9.Z: e .. ,até_ outrc.s empregad~s .do .. ina
g~stét10 de ellteg•>ru 1lífe11or aos lentei proptlf!.mente 
d1t?s ; , ee~uudo se wê nos citados· estahitoe "da: 'Eíioola. 
Pólytech·nr<ia· caf> : \\~, ' iii'ta .' 15'- e"l7' e·nos·•da eeêol'a de 
waritilfa, ' fith\.!idbs pbr d' 'ôretó n: 4/720''ile 20 de AIMl 
de 1871, cap. 15, avt. 185 . 

cc O art. 3° é ap~nas um corolllirio justo da" diepo-
1içiÍ\o do 2°. · 

«_A, !J_ommisaão ". p11nsa -qne_, ~d0pti.d.s as medjdt1.1 
que se achão 'no projecto, nã·J se· attecíd11 só á. jüátí_ça. 
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e aoa direitos de uma claSBe do ,me gisterio •. mas que 
detu~iuada e definida a posição do.s aubet1t11w .das 
faculdades de medicina, cessaodo o eotado dub10 e 
false&do em que elles se achiio, trabalhandp. sem con
tarem tempo de antigu~dade, . e~mJ>re suie1tos á boa 
ou má vontade de tiup11r1ores, JUIZ~& ~e fnturos co~~ 
cursos, haver(I IlJUi grande conveniencia para a acqui.., 
11ição de bons pr1 fesiores, vi9to cion;i? é de esperar 
que sem aquellaa .deavautagens os ioven• med1~8 
m5is habilibdoe não hesitarão em concorr~r ·DO pleito 
acientifico para o magisterio; podendo a~um a facµl
da.de e o governo escolher de entre mmtos os me-
lhores. . 

« Nestes termos a commissiio offerece á sabia con
sideração de&ta augusta camara o seguinte projecto 
pela mesma lórma yue sen autor o npresentou: 

o A assembléa geral resolve : 
« Art !.• Nas f1«mldades de medicina só haverá 

concurso p•ra os lugares de .oppositores. que pass;ráõ 
a denominar-se de ora em diante snbstitutus. 

« As vagas de lente catbedr~tico serão _preenchid~s 
em cada secção pelos respectivos eubstllutos . mne 
&Dtigc S, e por d•Creto do j!;OVerno, preiedeodo mfor
maçiio da coo!l.'rog>çã.o &obre o comportamento moral 
e aptidão scientifica doe mesmos euhst1tuto~. 

a Se o seu compart•meuto fôr reprebeo~iv~I e sua 
aptidão negativa, o sub•tituto poderá ser Jubilado na 
conforu.idade doe e•tututo•, sob propo•t"' d"' congre-
geçiio, 'u C<·m audiencia della. . 

a Art. 2. o A antiguidade dos subst1tntos será ~on
tada p• ra a jubilação da d•ta da posse e .exernc10. 

a Art. 3 • A disposição do art. ~· é appheavel aos 
actuaes lentes cathedraticos que tiverem Bido oppo-
1itores. 

0 Art. 4.• Ficão revogadas es disposições em con-
trari<•. 

a Sala das sessões, 10 de Junho de 1875.-Dr. A. 
Teixei··a da Rocha. - Manoel Arlhur de H(Jllanda Ca
valconti » 

EtJtrsi o em rli scue,iío, e são approvados sem dtbate, 
01 seguintes pareceres : 

J.ICENÇA AO ~Jl DEPUTADO BARÃO DE ARAÇAGY, 

«Em officio de 7 do corrente communica o Sr. depu
tado Borito de Araça!! y que por mgocio nrF;ente de 
fàruilis v11•· se obrigado a partir para a prov1ocia de 
Pern•mbucó, promettendo regressar á corte logo que 
lhe eej~ possivel. 

• A' vi.ta do motivo allegado, parece á commissão 
de con•titui~ão e poderes que de ,e so.r concedid11 ao 
mesmo Sr. deputa10 a licn•ça que solicita. 

« Sala das commia• ões. 9 de Junho de 1875.-A. O. 
Gomea de Caatro.-Freita& Henrique&. » 

16EllÇÃO l>B DIREITOS 

o A commis•ão de fazenda, a quem foi presente o 
reqnnimeoto da commi'asão encaneg~da da ex•c_n~o 
.da no• s mst•iz da. cid,.ne da Victoria, da provmma 
de Peroamboco, pedindo is~oção de direitos para ~j-. 
versos objectos mandados vir d.a Europa, CPmo •eJaO 
a iruag•rn do re•pectivo Padrouro e seu• ornatc.s, al
faia• e est•tll• fl para orn. mento, é de perecer que 
aobre e>te ohjccto se peçiio ioformações ao lloveroo. 

« s .. 1a das commis,ões, em 9 de Junho de 1875.
Cardoao de Menezes. - Souza Leão. - Bantúira de 
·Jietlo » 

« A r.0111missão de fazeo!la, a qu.em foi presente o . 
re.qper mento fia Irauui4~4e do .::lan.ti••\mo '$aerf':
,cnento ~a freguezia .~e .Nc;,ssa Se':lh~ra da . C•nde1ar~a 
aeite côrte, pedin1o 1sençao de d11e1tos d~ 1mpon•çao 
para os materiaes ~estinadt.· • ~ conclueao das obras 
da matriz da. referida freguez1a, entende que sobre 
eate aosumpto ae devem pedir informações ao go-
'Terno. · 

a Sala. .das ccmmi11ões, em ,9 de Junho .de J875.
Cardoao de · Jlene;iea. - ~o.uia Leão . ...,... Ban<Mira de 
,Mello. » 

PRIM~lRA P.A.RTjl: DA ()RDJ;;rij: po DIA. 
. . . 

A~DITllO J.. Llfl D~ POB.QU :i'~ TBB.U., 

Oontinúa a discussão d,o artigo addit.ivo à lei de fi'
x~ção .de forças de terra para 18'.~ · a 1877 •. avprova~d~ 
o.s cod1g1 s go proc~sso e penal militar, conJul?ctam~ntj! 
clm o· re~·11er~mento de ·ádiamento do · Sr. Gc·me~ "~11 
Çae~ro. · · · 
'· Vem tambem á mesa, é lida, apoiada e entra lltn 
djs~11ssão, e. seguinte •ll)enda additiva t\O reqn~ 
rimen~p : 

" Se pass •r o requerimento do Sr. deputado Gomea 
de Castro, A ccresceote-se-sem prejuizo da presen~ 
discussão . - Gusmão l obo. n 

011 Sr@. Silveira Martins e l\llols
tro ~a guerr .. por,nuncião· 1i•curooa. ·· 

O 8r. u.,rUuho Campo•: - Não sabia, 
Sr. pre.1deote, que a ll•Onarchia est• va em discussão, 
ou o mooarcb1t. oem que se tr. bva de deliberar sobr• 
a eocolha àe fórrna de governo para o paiz. 

O SR. PRESIDENTE : - Não está. 
O SR. MAar1Nao CAMP"s :- E' o que parece pelo 

que •Cabo de .. uvir ao ncbre miuistro da guerra. O 
syst.ema muito rndiço e habitual, doa nobr•s minisiroê, 
é prii cur~ rem sempre t nvol\tf:r-se no manto irnpPrinl e 
acobe1tarem ·se cum e•le. Era o syst•ma fnvo ito do• 
min1st.roa de Jorge III - amigos do rei . inimigos d'o 
rei -tbeona que está sen pre na boca dos rnin18trot : 
é a unica tra11ocryão possivel dn suaa defe•a• . tudo ~ 
atac»r .a C• rôa; "'ª a tb•oria da qual n• s •ca b<> de 
fazer uma. excel!ente prele.:ryão o nobre ministro da. 
guerra. 

O Sa. M1'1sTRO DA GuERR• : - Perdão, apenas res
pondi Jigeiraiucote ao que se dis;e longamente a esa 
respeito. 

O Sa. MAllTINUO CAMPOS :-Sr. preaidente. o manto 
impnial nã .. pódc r .. gu. riar oe nobru min•st.ros. Com 
a polidca q11e sPgr1tm não co.useguirilõ f:- ZP.r seoio 
Ct•m 4u~ Jup1tl!r iJUfiSa não Bahir c.om o 'uiunto isento 
ioteiran.ente de uottu1<s dos combates em ~ue o lan
çãu, tirani.;-o da esoher imparcial e afastada qu~ 
lhe cabe cun•titue•onalruente. · 

( Ha diversos apnrtes ) 
s". prtsi~e o te . ( u não h a exaro~ poasivel d0S ' bu.

BOS da admioist.,· .. ç~o. oemo expreosarueote reC•>mme.n
da. a coostituiçilo p• l.tica do lrnperi», ou é irupo••ivel 
que, uma vtz ou ont.rfl, tt.d <·S os que teotão t,u ccncor
rem d1recta ou indirectamrnte contra os iotere•sea 
puhli ··.os, iovest idos de autoridade, ·· não t•nhão d• 
r<oceber o qninhã., de louvor <.U des ppr .. v•ção de quem 
tem de apµrovar c.u oeoapprov&r •• ns actos. 

/, hr ·guegem que tem o nobre wrnistro d• gunr& 
e . todos os sens colle,..,as enten ia. •e pois de · sorte 
que e ficção coostiiucion" l não imp~r te o s•crificio 
da constituição e a consagração de tqda a surte d• 
ab .. sos. 

Se um criminoso eecootrar um bro ço poderoso que 
eustenh" a .. p .. <la da ju•tic;a e ci torne rn>pnne e 'su
perior ás leis e•te br• ço poderoso tom&rll para si t<oda 
a respons • hilidade , será elle a caua.. do rn•l e do cri
me que se t nba p•r~et.r,.do. Será l1orçoao11 busc.ar o mal 
n« sua. ,,riwm. E' i•tu o que teru acontecido e .u todoa 
os p• 1z•s livres, em t i dce os tempr .Ji, e é o que "con
tecnia l)eCe•sariau0eote com o noa80 p•iZ, te t,el hy-
pothese se ve· itic . . sse nelle. · · 
· .O nobre ministro da guerra, tão lido, tão aabi~o· 
na historia parlHIDPDtar doa nações CUlt.S; .repét• 
t•mbem o que rêm dito oa orgôo8 do iilf.Jli · el par
ti •o do rei em tudo• · 08 p»izes de governo cooiltítu
cional degenerado 'l O nobre minietrrJ nos r>pete e 
reproduz aqui o qu tem sido a tatica coostânte 
desse partido 't O nobre ministro da· j(uerra deseja·. 
conhecer ,e nega no governo do ·Sr. D. Fedro· II 01 

.:f.11111,<1s.em que auentiio não simplices · euopeit.s, mas 
0111na11imee .cla.m<;res de todos 11.1 partido•, maxime 

,em oppo•ição ~ . 
,O exclmperador D Pedro.J, educado um poucoma.u. 

.r:ud~mente, preferio outroa caminho•, e pela •u• qua-
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!idade de Portuguez não nascido no Brazil, jámais 
poJ. .iria ca bn-lhe sorte igual é. que coub~. por exemplo, 
·a J o;ge III de Iuglatnra, que parece par& nós te: es
cripto coni seu gcveruo uma nc1ma. O_ nolJ;e mm1stro 
não pórle desconhe<'er ns factos da b1sttJ rJa mgleza, 
qne se p6'1• d;z., cr.ntempor.nea, P"t muotn prux~ma 
e msi1 que pareci<Ja c· m e. Ru!&a. Ha on t•m havido, 
entret.ritu. alguma cou•a uo nosso paiB que •e possa 
eon 1µar 1n ~m uugressôes ao rei Ct)m o que so:ffreu 
Jcrge IV• inL ~r: s n ssos.nias 't . . . . 

Eu nãQ trntar.i da n.rnb a V1ctor1• ; ba alh mais 
gatant.ia pHra n. 1iber 1ade p•la arçã·i incoutrasta.vel 
do parlan.eoto e a iot•rvençiio indeb ta ou abusiva 
a~ sob•n<J;a: se lá exi•t.e, nunca apparece transpondo 
eert.os limites. L• ;rd ,1. Rusrnll confess~ e procur• jus
iifi~ar a •cçiio do cnosort• da rointia como de um 
consfiheiro inti mo, natural e iut-vitavel; 1lJHB 0erue ·~ 
lhante <luut. ~ina 1 'lUe a rJOttsa constituição . felizmente, 
n&o toler", de"trulr1tt a acção e a re>p · ns• bilidade dos 
11n CC<S cunsel bein.s leg1tin os de um governo livre : 
o In J-o rido ela ra1nba. é e deve ser o Sl'U conF-elheiro 
intimo n'en t. ce oa ]euçóes, c.c-n!orme diz J Ru•sell 
COI".> a liberoude de orado: iogl•r: r.o parlan1ent• (hi~a
ri<J,aâe1 lk ~ta·· h 1~ 1.i evb ilm1t:.:.!' B•·· ;t, i · to . e não Gom 
reluçàu uos D•!(OCios publicoa. üutra i_uduencia não 
pÓ'le haver no governo senão a dos m1mstros respon
aaveis . 

Mus o nobre ministro do. guerra soccorre-se da. 
mesma arma a que se aoccorreu o nobre deput.aJo 
pela provmcia d« Maranhão, que eu e>tou coovenc1do, 
Sr. preoident.e que é dotado de tãJ bello ta.lento, tão 
bcm •n11go do systema '•pre•eot. tivo cerno nós. Oxalá 
que " nubre deµuta rio tivesse t ' mado, d1~nt.e do mi
•iahrio, na tribun~ e uas reuniões part1cu1"res dos 
mini•lros, " pdpe! a que tem dir.it.o pela suu rncuutes
iavel suµeri, ndade .ubre tudo quanto afl'ecta aos ne
gocios puhlicos. 

O :'a. GoME8 DE CASTRO :-E' bondade de V. Ex. 
b ' ll M•aT1N110 CAMPOS :-Em todos os foctos que 

t&n cnado oiffi cu1d•d•• aos nobres ministros, se elles 
tivessem s•gui•i" a8 opiniõe• ao nobre d•putado, não 
te ri ão C< nim.·ttido os de•acertus que têm <'.011,met iio, 
desa.certos •m que vejo . infe ·izmente, o ministerio p~r· 
ae·verar, e per8ev~rar incoat-litu!Jiontihnente. 

Mas se não wC;Jrt•p1tuh · ~ ao nobre 11J10i"tro na ques
tão de saber qu,;l a fórma de g<,V•rno qu" melhor ga
ranta as institui c,:õe• livres, ~or ,iue e•tuu convencido 
que a actual vale a pena de ser ensaiad.e, a fórma de 
go oerno corn·ti1ucioob l, g0vernolhre iJ arlamenbr, póde 
ai-1 da ser ensaia ' ª • não sou nem quero ser am190 do 
rei, no •eotido hi •tonco ~a phrase, roos tombem sou 
1Luit11 pequeno para entrar eu:i luta, nem pessoal, nen1 
pul1tic.,., .imda mtsrnu con1 o Sr. ministro do imperio 
(ri1adrrs), qu nto m• Í• c·im um per•unageUJ que pelo 
que diz reope1to ás relações peswaee, nesta sociedade 
1]8.1· ba quem ~u.11rde melhor us convenieneias sociaes. 
(Muito• 11pmados.) 

O Sa. Pa•SIDENTll : - Peço ao nobre depntado que 
nio se al0ng11e neHtA. patte 

O Sa. MARTINllO C AMPOS :-Então peço a V. Ex. que 
ll;e eo•iae a m" o•Íra rle responder ao nobre ministro 
da guerra. ( Risarlr.ts .) 

O Sa. PaEs1n•N'l'B :- V. Ex. conhecu o regimento. 
O Sa. M•RTJNeo CAMPOS : - O que sei e pratico 

agora do regimeoto, • preudi-o com o nobre ministro 
ila guerra 4nan <i o legou-rLe a tribuna, na qu.l lbe snc
eed1 seguramente para resp<·nder-lhe; tanto m"is que 
só não el .. gio o governo, e não posso con•eotir que a 
pessoa do imperante resguarde c.s minisiros. 

O Sa. PRESIDENTE :-Foi por i•eo que eu deixei o 
11obre d•putado responder a S. Ex.; mas peço q11e 
não se demore nessa resposta. 

O Sa. MARTIM•• CA•POll : - Perdoe-me V. Ex., 
V. Ex. ouv10 aos accnsações pavissimas, nóa já temos 
muitos peccado• , que oos valem, h" perto de trinta. 
annos, utarmos quasi em o,,posiçíio permaneote e 
prindos em r•gra das me'hore1 regalias do cidadão 
como exercicio cargos publicos, e a igualdade que 
não protege senão & um partido, e não eat11.mos arre-

pendidos dos erros que nos imputão, mas não quere-· 
ruos carreg•r com º" erros do Sr. ruini•tro da guerra 
e dos seus companheiros. V. Ex. ouviJ como no par
Jament'" inglez forão tr•t•dae cert"s [;tetenções; V. Ex. 
vio que o m•u n1 ·bre amig" troi<JCJ a proposito uma 
carta da rainha V1ctorit> ; eu poui« trazer muitas, e 
cada um d1·s nobree mioi•t•os podia, se quizesse, talvez 
trazer ceoteoao (risndaa); mas direi 1ómeote qae com 
justiça não oe imput.,a a nenhum dos nob•es mi
n1st,r~1s factos ci .. mo e!!Se que uão aei ondt lí. Um w1oistro 
ingl z recebeu uma c:-rta do ra1uha, a quem uma. 
dama da alt». sacie !ade in~leza hav id escripto, pe
din,to protecção pura um empr~gado do corpo «iplo
ll.latico; a r ainbtt, passando a carta ao &eu ministro, 
recomn,endeu-lhe que attend· sce ao pedido; o minis
tro nunca mais fez c"so de seruelhaote cousa; pas
sou-se t cnipo e a rainaa pedia ao ministro solução 
do negoci" 4ne lhe tmha recommeodado , mas o mi
nistr«, qlle er" Ioglez; S•biu qu• a Ioglaterr« não to
hravn o g< verno µe•s .. al, e bavi .. -se aad" muito mal 
com elle, t.inha visto su"s armas abutidas, a •squadra 
in~leza 1.fugiada ao Canal, suas cootas insultadas, e 
seu commrrcio e p •issesões oni·1mlados, tudo conse
qu•n"i '' e frut ,_. üo pud•r pessoal. cou•as qnaú insul
tuosas, como as rlo Sr. Tejedor ; m•s aqu.Ile ministro, 
que eru Ioglez, respondeu á nioba : « Senhora. nãu des
pacbe! a petiç,ãu q"e me rec,,mrnendastes . ap•zar de 
merito do recommeodado, pnr4ae o• empreg&dos suh
alteroGs não podem depender senão dos min istros 
se dependerem de Vº'"ª M"•gestade, e não de nós, 
serão mais que nós 1 (Mu.ito bem.) 

Sr . preside o te , seme1 bante desacato IÍ corôa mini1-
tro brazileiro jámais pr '" t.ic• n , émbora pareça um acto 
de verdadeiro civis"'º e loa d«de. 

Eutre nós basta que " nobre ministro nos diga que 
é resp' ns&.vel; mas eu nõ.o po>s <1 concorrer para que a 
verdade não cbegue aos ou ,,idos da coróa ; muitas 
vezes te .. ho clamado - o Im ~erador nê.o sabe, se o 
Imperador soubesse . .. ( r <sadas ; ) isto que tenho dito 
não o invent.ei eu, dizia o o 6nado Kera1rndo Pereira 
Je V asconcellos, esse estadista sem igual até boje, no 
nosso paiz, nela. sua cepaci-iode política e pelos seus 
talent0s (apoiado• ), mas ·1ue, terminad<> o governo da 
regencia, tornou-se imposeivel, não pôde mais ser mi
nistro, eo b ' '"- l{'lVern•s•e o seu partido eete Imperio 
quasi permanentemente ! 

Sr. t:resid.eote, o nobre mioietro diz nos que ningnem 
se queixa vem arFicula factos ; perdôe-me S. Ex., 
factos e queixas niio tén-. faltado; os p8ttidos na im
pren•a, n•st" tribuna, C!l.da um por seu turno, os têm 
revelado ; o n ;ybr~ ministro podiH prest,tr-nos muitos 
1.H:rvicos, e ~eu .. e 1llegas ; mas não cuwpre o seu dever 
perante o sob.raao ; o que é essa decl•r•ção tão so
lemne e pnblic11ruente •nuncia<1a no senado por um 
homem dos rr1ais eminentes do pa1z, o Sr. CLDSelheiro 
ZacP.ria.s, tJe yue nunc'1. ruais será miojstro, e ainda 
mai•, a declar ação de que foi despedid11 de S. Christo
vão? O nobre ministro da gnerra p·r,r 'que não tem pe
dido informaçõeo e antcri•"çii o competente psra poder 
depuis provocar explic"çõ'B '."ais ~nteiraa sobre este 
fac•to, antes d ., qu.,\quer mau1fe•taçao D'> parlamentn, 
afim de que em preseoça da decl · ra<yil~ · <b quelle 
grande estadista •e "doptem providenci•s par,a que 
todo o 0!dadiio bra11ile1ro pus.a cumprir seus deveres, 
qualquer que s•ja q sob.rano ~ 

Pergunto ao o«bfe ruioi•tro: o Sr Barão de Cote
g1pe acaba de me recordar o meu Dúbre umigo pelo 
Riu-Grande do Sul) oão diese tamb•m no senado, pu
blicament•, que oao seria ministro qne era impossí
vel por causa da eleição directa 't Pois se a nação 
quer a eleição dirrcta, m ·· nda o soberano que ella se 
não •stabeleça ~ E' um ho ,. ·em da prov1ocia e do par
tido do m bre ministro ~uem diz que isso é impossível. 

O Se. M1N1STBO !IA GuEiuu. :-Disse que era impos
aivel elle ser mioistro para continuar a eleiçiir> indi
recta. 

O Sa .. MnTINBO CAMPOS :-0 que •e disse está ea
cripto em discur•o revisto para ser publicado. Per· 
gunto ao nobre ministro da gnerra.: provoc< u-se ex
plicações a 'respeito dos jornaes attribuirem a um 
membro do gover.no uma declaração analoga á do 
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Sr. ae1114or Silveira Lobo, saeigoa.da per elle, ~e que 
em eillco dia.a havião oi>tido oa aeu1 aacceuore1 maiJi 
d., 'lªº olle e oeuo amigos em cioco e.nooa ~ 

Perdoo-me "\{. Ex.; a coueq11encia. que a. nação tira 
é que h11. miniotroo que Mm confiac.çs, e "1iniotroa que 
a niio \ém; é eota o ut.ado ha.bituo.l do no••o paiz. 

. O Sa. Muasrao 1u. Jcsr1ç.< : - O not>re d •pntado 
póilo suppôr que eoteo mio.istroa foB&e.n gcnr110 som 
a con.li.o.aça d& coroa Y 

O Sa.. StLTEm ... M..larrMs : - Não tem o direito de 
negar. 

O Sa. MutTINHO CntPos : - So "V. Ex. :ne pergtu1-
ta ae ene minist~rio co.mprio o 15eu dever, en lhe 
digo 'l"º o c11mpr10 da. meama. ma!leir& que o estio 
c11mpr1ndo V. E:r:., o Sr. ministro do impcrio e os 
seus collegae. 

O Sa.. MnnoTu D.L Jcs,,.1cà. : - Acho o facto t1b 
extraordioa.rfo, CIUC uã.o cnio que o Sr. coueielheiro 
Silveira Lobo foa9e miuiatro se visse qo.e h &via. inter
venção iodebit&. 

O Sa. M'-~TI:<BO C..u1Po1 : - Entretanto, in>oco o 
testemunho dO nobre ex-ministro <la jnati~a do !!&bi
nete 16 de J..Juo, em cnja pr• .. ~ça t<nno ;. hcDYa 
de fa.íl•r ; ni\o no• fez S. Ex. nvelaç<i.1 da muma 
1u1.t.t.r11:.za ~ ::nult·J pll reci Í&ll c.am º" f~ctoa de qtte o 
parla..a:e!lto iugl~z tomou conhecimeDt.o ·e que rnc t.iv&.
rão • quelln cdcb-~ mcç;;o de 1186, por • lle •pprovada, 
dize'Ddo qne o pnder da corôs. tioha creecitio d.e uma 
mo.ncir" incomp• tivel com ao liberdade• e privilegios 
eh nação ingleza, e que era urgente põr cobro a um 
1emelh~Dt• estado de co11oaa Y 

O Sa. 5J.t vz.1a.a. lhaT1fll's : - A poia..do 
O Sa. M'A.'RTx:•.110 C.uu:-oi :-0 nobre ex .. miaistro, qu.e 

nio é d\":1tea Rna!'chistali. destes jnimi.:;os da ordem PCl
blica por oflieio e profüeiio como r.s liberaes (rillUÚl.t), 
ê um cou•ervador até snragé, tão cooservad~r q11e 
11lo ••ti conten\e com ?Jioguec:i do seu partido, e!l
tende qne nã., ~ã,.., bem cam1ervadoree (f"Unda.a), na& 
e ~?lica.çõeo eh"'"' retind~ niio nos fellou S. Ex:. n os 
t •ea ministros de 1obreao.le::ite ~ (Risadas,) 

Pergnnto •o nobre miniolro da guorra: póde um 
rei cou,tituciona.l ter fl.O m~smC> tempo doue. mioieterio11, 
urn ji\ iovesticio, '>Utrl) ptefitea a io"ttfllt ir-se, ieto é, 
vm mich11t•rio q~c te arra•t.a. li'> de111.v.rado imperi'\ l, 
• octr(') que se tem prompto para im~r-•e :.o&im bu
milhe.~ôef\ t'l tu~o q•1aatu se qud"a. ao qut1 exi•tia.1 e 
ac•ita.-a "ta d .. 1graçed• po•içii<> ~ (AJIO•• do.i) · 

Sr. preftidente. en p,.ço h~eoçR. :r. V. ~x:. C'I: à. cai;iara 
P'"* µetgunt.ar :·o nt.bra depnbào pelo MitrAnhoo e 
ao DObte mioiatr-' ·da jnotiça • d" iroerra qa•<n alio 
os verd.nd~ir-a• •=i~"."·i da monarcbia, aquelle• quo 
techü.o 01 o 1hC11J a e1ta• C01Uf\30 qa., a nnçfw todo. co-
1:11bP.ee e dt que to1os murmurio, ot: s1u"'He1 qqo •i
ltcc1~101 proctnão entreter S. M. o Imperador 111. 
crooç• cl• ~'"" é com efüit.o o m1ior philOIO•pbo, D 
mR.ior eata.dt1t& (ri,adc .. )·, o m Ai1 ttlbio e n unico, o 
Fot..typ <> do v11•dadeiro rei eoost.itueioaal ' . 

N Ot jà ou vimo a e1te nnao d1zer-10 n .. tft recu:ito 
que, diaato d• !\. M. o l'llpcrndor. o ,.,,; LcoroldQ I 
Dio podia a.p,?n·ecor. porque o nono era l!'1ÚtJ) 1ape ... 
rior. 

O Sa. Gou• "" C..-rao: - Mas na em qnali~o.de 
e co1t~1m•a pa.rt1enla.re8. 

O 511. :Jun•u:o C•ll<l'O~ :-.A. camara a~i•inba; e11 
não .&ou ent.hmiia.Etâ ...• 

o SR. M1•1suo ,,. Ju•ny.o. :-E•t.. cli1cuuão a~ 
p•&•o11. do Impers.dor é moito iocou"eaieute. (Apoia~os 
e não apolalicis; e Sr. ;wuiU>ilo reciama ottenfll-'.) 

O Sa. MnTtl<llO CA><•o• :-Niio toho. 5,_ p.-..•i~ 
· dtnte, neob.oma. e111ptscie ~. ea.d:..o.siaBWO pelo rei L•o
·pold<>. J>•m por neohnm deetea erincip .. foraeteiro• 
· que metcão ~·õa.e; l.<lnb..; pel~ rei Le11poldo ·o m~amo 
· enthu•ia.emo que tenho ~o im.,era.dor Ma.xiwiliauo 
·ou àmsdea., e por ioda. e•ta esp«if de 1. v~atareirO IJ 
• ••!<e<:nlador.1 re1u, que teatio tomar a. empreitada 
o governo d• uaçóe1 e1traogeira• ei<tenuadu por 
gaerra.. ci~i• ; mas a verdade é que o rei ~opolelo 
aen na Europ1. o exemplo ela um rei con1tit11ciona.J.. 

TOMO 1t 

O S.a. Gon1 "" c ... ano :-Apoia.d.o; nillg;tllm coa.
testa 1110. 

O Sa. Mil.T1Nao C.cuos:-A. e:z:plica.çíóo, qao segii
:rs.ciente. o uobre dep~tado conhece, eatá DO facto 11&
g aiate: 'ltl.ll.lldo ch• m&do. depois de feita a eo1:11t!
tuiçi.o, pllra. tomar a. corou. ds. Belgies., lendo a cou
e titu.lc;ii.o daquelle pi:.i~, dia8e o rei Leopoldo :-bem 
ae vié qae. a r~~lezil esuve ausent~ ~ elle &chtiu fraOo 
D iuinbih d~ o.utoridnde feito a r('ale.za.. 

~r. presidecte:, e foi o contrario que econUeeu e?:1tr1 
nóa ; a coostituinte !oi di~aolvida, a nação ficou poia 
.a.ti,etate, e o r_ei fe~ uma. conatituição que ser~e a.o~ 
reie, se a pratica v~o p6de mudar o qu.e temo• ...U.to. 

O Sa. D1cGo J)E V ASCONCELLOI :-A.pc;iado. 
O Sa. Goso:lo Lo10: -V. Ex. não tem ele.ind o de 

tri~ut•.r elugioa é. eooatltniç&o ; tem dito que é a 
mais hbera.l que conb@ca. 

O_ Sn. M.<nTINdO C.1.UPOS :-Tenho d.ito ; não ha 
duvida. que d1tvi.1:1. ser executada ; é aàmiravel ma1 
uio tem aervido par& nMa., e para nada póde ;ervir 
se o poder moderador, penoal. absorut.o, e irre1pou.
aa.veJ, aua ulla torloii c:is Qtrtros, e dutr6e o &yetmna 
todo de uma coastitaiç..1o ] i ,.-t'f'. 

O Sa. Gus><lo Loao d!i um a.parte. 

O Sa Mnnr<no ÚA><Pos : - Depois, o nobre depu
tado aa~e .r1: .. ,,.;.~ vem todã o. 11088-;t qn~t11tiio, toda a. 
uossa d1u1deoe11L polatic3., e: sobre que temo• a pre
tençio tJ ~ que t .,d $ t. nt1 ç.lo (atá. coruno&c~ coo1erva
dore1 e libeu.oa, .:.cce~t·> aquillo qnc """ l~gla.terra. se 
càall:lava o P"rt.id'> de J.1~~e Ill. e -;em a ser que. o 
poder moderan.ot', Ct..imo aa pratic.a •e eotec'1o, toro.ou 
a n ona cvnatitniçã.o mt1gnlfü:a só par.a. o nos:a;o go
verno. Esta é que é a verdsde. 

o. S;i. ~·••mB;-u: - .P•ço -ª~ .cobre deputad.o que 
ae C1ãJ• a na teno. em d1sca.ssu.o. 

o Sa. MuT!"ªº c~>IPQS : - V. Ex. me eollnea em 
mã. P'JBiçi\o; f•lto a cort•zia q110 dnp ao nobre mi
nistro da guerra (ri:a~a..!), a quom devo reaposto.. 

O Sn. PaESIDENT~ :-Sou obrigado a Jeclamar. 
Os,.. MnTINao Ü.lMPO• :-Perdoe V. Ex., procecleu

•e a11fra1 cum o nobre m1oi&tro. 

O Sa. M'•nno n• GoE.11u:-Follci aceidutt&lmeote . 
O Sa lduw•so C.1.1<POs : - AiR-la hoje ficou dito 

aq11i, • :>ão b11. qoem po~h~ em ~av!d", qae ae alg11ma. 
tolcr·~~" póda '"' perm1tt.tda, deve eet om pr~vei;oda 
oppo8lçno. · 

O S11. Gostiio LoaD:-E é o QUe ae tdm feito. 
O Sn. lL.aT1l11to CA.>U'OI :-1!:' o qao ac fu cm t odo. 

·os parlnnreto! hvre& uo meJtOs. 
Ml'\I V. Ex., Sr. pretid-ecte, deixai .. Sr. tuif\iett'o da 

r.err~ coo'!'id,.ro.r. comQ S. Rx.. <li,.e,esc.-i debate c?mo 
a falia do ~br<.oo, e prohibe-me " mim do o acom

pauhar 1 ABOim. V. Ex. põe-we em dur& colli1ii.o. 
O Sa. M1~1suo D1. "un1ç•: - M4e V. EL e1t4 

inat;t11inio no" longa di•C1111iio. 

O S11. MuT'"ºº C.o.illl'as <com (oJ<"f.a.) :-0 uubre wi
Diatri.• a ~aici 1.{tlliibtã.1> t!m ·~ue i u tavêm é oiw qut:bru 
de typoi;r•phiu n .. rn.,.. (Apoia4u1. não apoiad41 e 
apa.rtt.i). O nabre n..imatro cont~nhu.-•e no •~11 11.:gu 
de roiaiatro, que ji lhe dé. mait~ i:.ntoridalio e go
verno, 

Qao díreit. tetu S Ex. e m iciligir-me uma ceaawa 
à.n longn.ra dos n1ens r:i, cn~1::oa ' Baeta. a. eenaura ela. 
presi.ieooia. (Ri.<ada.<.) 

O l'11 . .Mmsrno D'- Jt:sTIÇ..O. :-En po68o d ar apartes. 
O Sn. lliaTTh'llo CA,.POS: - Não p6ie dor, nem. t 

~ .. m., ti&ü os mioi&trc;: darem. apartes. 

O Sn. MtNJtrno n.o. JvSTtç..t. :-"\{. Ex. os dá. 
o Sn. ~lAaTl:ofRO e.urros :--Q11.ando fQr m.i:istro não 

oa dsrei. ( ll·••<t4•) S•. pruideate, c:a~• um :los apartei 
do1 o~ bre1 wioist.roa. aobrll!tqdo do imperio e da jttl
tiçtL, ~ nma c•aanra a V. E:x;. Sr. prnidc11te (riract<u), 
é uma iud~gaçio para opprimir a oppo•içio (11ÕO 
apoiecio1), e isto ji cutou • c1.deira a mai1 de um. 
(Rilt:.d.u.) !!:' o que tem~ vilto-

13 
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lifu, Sr. pi:e1ide11te, w ~ a V. jj:x. ; a !alia do 
-'2aro110 aU proxima, on deve utu, te Dio licu Jllll& 

41J.uand.o ae ther de 1ab1r o c!i& do encensmeniõ d& 
.-ão. eomo te fe: D& 1easiio oxtraordinaria., e qne é 
.a -lbor oe.:aaião de responder. 

M.u 10 nio pouo e Y. Ex. não ptrtoit.le re1pon~tt 
.- --:l parte política. do diacnrao de nobre minilto áa 

guerra. pe~ a S. E:i:. que me deocnlpe, 1: a :pre1i
ioncia. que ae oppõe : o men deHjo e11 responder ao 
•n diocuno, que aliú punha n,. tel,. e. verdadeir8 
!llUtio, que j á nll.o •• p6do occu!:u. 

Ellcarerei o requtritncato e a. cmeaaa. 
Nut. requerimento o m esmo •en tino o acerto ba

bitaaea acompaobão o mioi aterio ; o 11obrc mh2i1tro 
j<n~6ca a aprueat>ç!lo do add1ti• o como um& :itcu

Ãc?sde urg•nte do •e!"il"! publi<:o. 
Não oe atleota contra ao attrlbuiçóe• dA co.mara ; 

ma e•mmillóO eia ena., m aolfeotam111te iDUigada 
por S. Ex , e presenta o additivo como nma Deceaai
ilade c.rl;"ntfl do aeniço publico: por cauea daa crncl
dades do Conde de Lippe o I10hre mioistro quer pa
trioticameote a adopçi• dos doca •odigo• que ncs ti
ftm dtBta a.i tnaçiio \·erg• obesa. Eu1 na ma.teria a ayn
thue do qoe S. Ex. n•• di .. e. 

Sr. pTeet lente, nM go<1to ~ não dt1tjo •aber een;io 
do qqe. se pssea ciqui tio recicto; mu oa nitgocioa pu
blico• ião pablicoG, e hoj• •• bi•-.. que i. c ommiosão 
11ão ~lbuci.va. e . m m11ito cotltentamento a r~jei~ 
~ "ma medida propoota por ella a pedido do go
-'Jlo. 

O Ss. Mn<11r.o 11;. Goim:u. : - E ra en que não êl
bardava. 

O Sa. Mn.Tm110 CurPos : - Eot& E a 'Oerdaclo; 
Jl'a• o nobre a.ioi•tro-que jã tinha e1qnteldo tod•o 
aa t11~ocioa e eoovtoí<ncias do 1ervi90 p11blico quan
do aceitoo. o adiamento, •g<>n lembra--ae 011.tra vez; 
dellae e diz : • oepal~ •• depoia de•ta diac1U11io •· 
lia. eu peço a V. E <. q11e IM explique como é iato. 
~6s eataa::os em qual d1ocua&io ~ 

O Sa. Mm-.,.ao 11 .. Gcn&.1.: - Na oegunda. 
o Sa. MnT•••o c .. l'O• : - Muito bem ; ~ meamo 

o que otl queri• ou•ir. O ocbre m1oiatro rrcouhece o 
iiniw ao parlomeoto de •xamiuor; maa. pdo sim, pel,o 
11io , o que elle suppõo que jà tem quer met•ê-lo no 
:t:.olao. Nóo o que ganbamoe com o ttqueriment.o n u ua 
-.,, 11100 ~ O nobre min11tro -do. m•Í• pcderia obter "' 
aio appA.l" .. r.t:ne. o ieqa.uimeot.o. S. Ex. 6 muito g~ne
roao. a..oito 1i1ttencioao para com a maioria.; mas. pelo 
Um> p•1o D~· 1, qa.•r brar do pa•eo qne. deu iodo quanto 
proveito pader tirar; aio ?"~de nm ce.itiL 

O ~"- M11onao "" G""l'u. : - Nio, .oaibor. 
O Sa. h!AllTrNao CASJ'OS : - P•lo amor de Deus 1 

Pois o not>re nun1stro igoon. qae em 3• d iacuaaão o 
Sr. pre1id•nt. tepauré o sddittvo ? 

O Sa. Ml!<l•Tao l» Gcu.u. :-Nio p6io "pora:. 
O Sa . Mn.>'""ªº C-'llPOS :-Por virtude elo ngimento 

<iepoia do 3• oi1cm11ão. 
Sr. pttai<leote, o i;over110 aabe todo, nio ha duvida. 

!i"IUgQem ?°d• ~i•patu <)Om um miDÍIUO &Ili aabe
ioriB e muito prillcíp•lm•nte tm &Btonclaàe o pnoti
~o. e direi alada maio. cm :apricho1 pa-lamentoreo. 
O Dobre minietro niin faz aenio com que o reqlleri
mento do .D••brfl! deputa-io. m•mhro doa m•i• di1ti.actoa 
~a maioria., 1ej1, COmf1letam~nt.A •ophiamado. O u .>brs 
depnto.oo p•lo .!hr•ohão de corto nio o apfteeu~a. 

..... te •ou.be•ae '10 duttno q !!C auave e mau1amente ao 
lho preparava. 

O Sa. OOD1 1>• e .. an.<! : - E . eu ap.-.1e11tava-o 
~pr•. 

o Sll. 'MUT1"JIO c .. llPO. : - . Mas eu, Sr . -pnaide11t.1, 
<ile aeja~• que V. Ex. n e désoe ama i11f<rmaç»o. Q11&ndo 
.foi a prcMoi&do o adcliti<o 'f 

O s ... Paz111>&n;r• :-No. oceaoiio da di1CUuio do 
.lllt. t•. 

O Sa. Sn.'l'•h.• MH.TlW& :-Maa eõ hoBtem apoiado. 
O S... r.!AaTJ11J10 C"''°': -V. Ex. me deu nma 

..;2&lpCl•t& de S. Franci1eo Xavier ... E u não tenho u&da. 
.c:om 01 papeia dadcs a ~dar na mesa, MA~ quu-

co •io. lllCUI· V. Ex. o algt:D• CD!ltgr.11 <ia 11ltaa aie 
iem fnto /) favor ~ mt.i• a. -· n z de g:nr,rda?J~ 
pe_peis mol!S Df.ô gaire~ d;1o mesa. ~· o adclit.iyo nit> 
t01 JlftKDl.e ;. ~ senão liontem, 11to é, 4~poiJ de 
apcilldo. - -

O SL ?400ftao 1>1. G11n.11. :-!la oito diu que Teto 
publieado no J()f"fl.(ll dlJ {;(>!JIUlercie. 

O Sa. tf1.1T11<a:o CAl<J'o1 :-Sr. presiilente, V. Ex., vio 
" ma»eira por 'l. ue o llobre ministro se ddendea. Soi1 
un3 pregu1çc.soa, não utn.dai&, acU durau.eladov-, não 
caidais doa 'º"º" deverei l Sabe a camsra e V. li:lC. 
9ae a n<CWl•Ção do nobre IIliDíatro • gt11tuita e que s 
J.11fon:cação da~ por S. Ex. :cio é cxaw. 

O art igo da que 1e tn ta foi lido e o poia4o hontem. 

N•m ee oapponha que V. Ex.. mandou fuu adis,
tributção doa codigo• a uu e não a 011tl'01; 11io teria 
fao d.-mento a accnução. Dist ribuídos deviiio eer 
tod.01 os popeia quo utiio ahi no arcltivo d•sde a 
c onatitaint<> até hoje. 

Só. poré 1., 01 ccioscis., ttqnelles qae e1tão Ülel:.n:os: 
no caoo da accuosção do :noore ministro. é qae podem 
lêr os papei• q11e •ão dislribttido1 e não cntrio M 
oTà.om do dia, c<>11Jo meio · de diolnçi<; cm vez de 
famarcm um ch:ira.to. Aos que ee occupEi;, C1 m oa 
trabalho• diarioo da. camara, o temno m<!.1 lhes chega 
p ara .. todaiem 11 ordem •ia. Nem eo cem oa me~ 
collegaa re0<bt mos <>• t • e• co~ígoa, P-Orque niii> 
eeta•io em diactu&Ão e de D1Zda no1 aervião. 

Ora •li níio sei oe OI tau eodig, s aio propoataa do 
poder e::iu:c.,tivo. 

O nobre mioi&tro. V. E:x. v~. eooenta r.qni a tow 
e todo eons•gue par BUa urb~nid .. de, e 6 um" daa 
m aiores vent.ag,n11 do miniÃterio a ctual. Se todos os 
01:1trne tivessel?l as maneir~lt de S. Ex.., ee.ta.vàmoa. 
tod<>• per. •ido1,.. · -· 

V. EJ:. níio faz i dée da. contraried9de que me faço 
a m•rn. wenmo pa.ra impugQar ainda. awa •ew :rliMio 
como eate .. 

Sr. pnaidcnte, oo!Jl que habilicilae, com que ti.ums 
o Dobre minbtro da l[Del'l'a quer conqaieta.r para. eia 
a•u• eoU.gaa a 1mmeosa vantag.m de posarem por 
alio duae clileuaaões doa codigo1 pe11al e do proceuo 
milit&r l -

( l!" '"" aparte do Sr. minWro ela 9...,,.,.....) 
Perclôe-me V. Ex.; eat.moa em 2' disc1111io, 

a di1G1101ii0 dcs aodigos conjuaetamente com a di.
cu .. i o da proposta da e !o~• de terra é s.b16l11tamente 
i mPoni •e!. (ApmacMi6) 

Nio e1tajaDJ01 a illudir o puolieo e a carnar&, iato 
é a.bsolnt&meoto illlpo••ivel, é uma irrieiio. 

Perdoo me o 11obr<1 ministro que lhe dig&. mu ioto 
não •• podia eoperur de um p.rlament.r do sen t ... 
le11to; •• a poeta. da guerra e ot.i •H&e occa pada por um 
homem ignorante, i "':cap&1! d-e •iuteot•r d.•bate1, ea 
nio coudO'lria da. pooiçiio d~lle ·em accthr uma Mm
mi••io p•r& que oio eda.v.G. habilit-tdo, m11.a , tm6.ã:t, 
etl explicaria: elle q1leri&. COIDO milit&r, 1e o fooe, por 
UJD duaee e"~ata;R,emaa d.ti gue-""· repara? algum e.rro 
commettido, 1orpr~nder o hiiw;go, matando a ~nti
nella, 6.:sr Hnhor aa 'P'-aição ioímiga : de um pr.tl!l
m•ntar, e•réco, do ~lento d.o nobre ministro, isto niio 
tem exphcação. 

E o nobre ministro o qu• ~ner é nada menos do 
qne privar a ca.mara do direito de examiaar o• eodi
goe qoe niio siio proposta do poder el<ecn•i vo, m as •im 
obra. da p•ior Or!g<>m para o pulamonto, <>br .. de 
commiu:õe1 do go~erco. 

Em m .. ttri& tão gra..-e o u obro miaietro ji. pri
..,,,u-noa d.o direito de primeira .U.cae.ão; qu er pri
var n•• do direito d e aeii;uuda, em qne o ptojeeto 
pód.e 1er uaaiioado artigo por artig o e reduzir-ooe
ha apeuu a uma tereeira d1ac11aaão engluba.da. ial
perreito, iclpotaivel em semelhante materia e impo1-
1i9el maie ainda, Sr. pre1idente, por serem dou .co
digo•, em ciioeu11iio coojuncta, couar. par& mim 11om 
e origiDaliuima. 

.!.tlegon o nobre mmiatro com lalao1 pretuto1 his
ioricos, permitta $_ Ex. dizê-lo, 4111e or& imp<>ninl. 
diaeutir Cod.igoa no pul!U'lentQ. 
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Sr. preaidenu, eu comprt~endo qne eeta. é talvez 
um& com.mini"> h:gitla.ti"a qua nio t•m vantagem 
teal senão a d.a fi.1calit.&çiio da ad.mira\atraçio, qa~ado 
é. de eleiç.ão popQl•r; ~ ~~e!!.c d~ ~!eiçâo popular cio 
te=. va.nbgem aJgarc:a.. •e i•to é o que qn.iz di2er o 
nobre rciinie.tro. ll.Íi·~ eetnrei muito long• de eoincordar. 

Napoleão 1, ea. jl. di .. e aqa.i mai• <!e 110:;; vez, fez 
muita• e a1 melhot'e& leis, e os maia perfieitoa cod1go1 
qlle. aerio admirado• ettrqa.mente. e nio foi no par
lamento. O c~bre ministro, }'Orém, uio !l:rg1101•:nta 
coni b''llª precedentea, são ine:xact.os. 

Nestr~ cam.ara. nio forão vot.n.dos em globo, forio 
debatifoa, di1cntido1 artii:o por artigo oa nossoa doua 
m•gnifico& C~lig'!s, O CJdÍgo CrÍml~&l e O Ó.O pro
Ce&IO. 

O nobre minist•o citou o exemplo do codigo com
tne1cial. E~te exewplo ae prova. alguma. c~·u&• é a 
b..-or da.• cenaur.. que estou fe.zondo ao nobte n:ü
nist ro. 

Et: o:io fui ndmin.dor daqoella qu~~ra. e o codigo 
é ôbrb. ··e Jose CJeroeote Pereira, CDja influ(;ccia po
litica e.o Illlpedo fvi eer:opre no .seúticio do arrocho e 
I:tlDc& me par.,eeu boa; não te nho, pois, que def~D.
der , oew aeleodo; moa, o que J<·Bi Clemenu Perelra 
f~z, o nobre mioii:.tro da guerra poderia fazer; o no
bre ministro podi, truer_os oeu• codigos, •uit ita-lo• 
é.a co'lllmi••Õ<& da. casa. e no dtbate do p~rlameuto , 
como o codigo de> <:nromercio !oi. 

De 1Sii4o pt ra 1865 tambem aqui examinamo• e 
votamoa cm verdadeiro codlgo, o hypc.thecario, e q"a.e 
nio é Dl4!:Do11 im~ort1P•t' do .;c q .;..- .-!o nob1'e miulllítro. 
A lel bypothec~riR. P u u '\·e r i .·àeiru Ct"1d'S:"' ~ o m~
niaterio r â:o t..;:. çe d1ffi.('.u ldade em traié·lo aqtU. Creio 
que o oubre mmidtro ua C.ílUiO depuLttdo. 

(Ba ..,m aporte do Sr. m in.rxtro .da 914eo·ra). • 
.Perdo.t-me o n~bre mlni•t.ro, isto pro,·a contrâ lll.. 

A lei !oi oQbmettiJ.a a pnb;ico deb.ato e p>HOll. ?eia 
o • tgreio que tiverão ~quellea penimo• u,iui•tr~•· 
miDiat ros à.etel9t&vit>tB . e?ao bberaeA, ~ desconbe~1d.o 
do cobre miolltro' Porque niAo foz S. Ex. o que liz~
rio aquel••• :ninistroa 1 A. lei não e1cito11 grn~•• 
obj~açõe:-,porqut t'nbi:&. ald.o mu.it'l e~tg,dad.a cvni t:olnt&. 
medihção, Dão â~ pelo n1ioh tro. qne ll fez. vot,,.r. ~aa 
priac1 pa. lm~ote pelo Sr. con~•lh•no N11buco de .Arau)O. 
a:, oajo t.o.leoto cr"' fr~to:· D''lll•_ não foi vob~a ' 
Foi, e por que o n~bre niuu~tro 1:uw p6d.e <:onaegn1r o 
mesmo~ 

Sr. preoideuu, a dHJorença. é qa.e aquellu lllalditos 
libe111es n ito 1'7.-deriio nuoco. a !'.e na• icatituiçõo•, e 
estio persuadido• q11e lato é un>" excellente m~cwna 
dt go~e-r.oo qua: ez.i..i;e. po~m, qua 01 toioistroo te::nbi'io 
c.p.-eidade. q~e ae ~!diqQem a.o trab_albo, e qu~ aa 
aitn2çõet:- poht.tca"' aeJ M i1 atcrae~ ~ DOO C~Dtraf~\u.~ . 

Não vimoe ba. pouc<.> o nobre m~o11tzu do ullp""rlo vir 
aqui du.r •J!l q;a ponto da. reforma_ eloi.torlll e muito 
sem roz&~ i1ab.o. 11do venc1~0 ' füw "1mo1 o nobre 
pr<eidear.e do oonMl!.bo vir d1ur tawb•m ~111 que p•nto 
havi' eido vencido ' e lei.o é iaconcebivet e erroneo, 
diu erão c:.da um no HU ponto, e aervirá apeou para 
o pri~eiro ena.aio, e aerA cuts. mai1 ama no•a r&
form' que desrte ji Ta.UlOI ter, a . . .. 

O nobr• mloi•tro d .. guerra. v~ gra.oae 1mpot1ll11l1-
d•d• de pa .. ar aqui um coàigo ; mu, Sr. preaideute, 
cm cod..igo te1u t1ialoe, capituloa e anigoa, e o regi
n:eato pennitte altcr.r a .di•cnMão, o.ii.m de .cin• ao 
pci~t& faur por m•~bod.oe div~r~o• : o que o regimouto 
Dio permi1te, e o . nobre mir.iatro e aetl9 cotlega.1 o 
~abem perfe1tiimonte, t de za p~ra 3• diacunio alte
nr na redacçio o nnciao, como •• fez no projecto 
de rtlf••lll'- eieitóra.l. 

O Ea. MtNIOHO DA. G.ma11A. : - P•ço liceoça para 
moetrar-lhô nm nnmero do J°""21 do Comimrcio do 
cli~ 2 do co•reut& oode v..m a publioa\)iio do artigo. 

O 5,... M..ui.•o C..ln'o• :-Perd~111e, baihva.me 
a a11& palavra; ma• o que t certo é q11e a public•~ 
J1io Ngur4 o• tra9alh<:M da camara; ella Pód• eer~ 
pan. 01 d illotauti. elo ptt.rlametio, mas para. n ó• uo, 
porqH 1161 temo• daea:prebt.r or;.ouo iempo no iaam• 
~ t111t11do. d*'!a.ellu m111et1M qne ttlÕo ~a onltm _ito 
dia • niioo o ~ peMw em ae.mtQ&l'·
'!IM Dio aabtmal M Tir4i1 8. ditoe,W-... 

Sr. presidente, o nobre miciatro não tem ruio ~ 
gom11 a i>aol11tamu1!1<!, o eaa11mpto /, 111nito impo~ • .. 
e '." p1e ... 1e o~ o a.dditiYo do requuimeoto oíle~icl.11< 
ho10, o req11eumento do n obre deputado pelo Mara.nhie> .. 
fica a.nnollado, a que.tio lica como 1e o requerim.ento
DâCt h caveue 11ido apreaeotad.o. e.ntretento que o
nobN mioiatro havia-o bontem acceit&do llllt .. U. 
aaa. apfftentatão. 

t:ir. puaidente é om mão •Y•tcma ••til dos nob"'a 
miai&troa. SS. EEx. não pre t0o a dev1d>< a ttenv<>o ao• 
trobalboo e o ,.,,nltado ~ thabeorern em tudo, nõio 
m~tre.rem firme-za em COui& alguma, nem conheci
mQnto das .1XJO.teria1. 

O (;()Verno é o (;ulpe~o -:i.at 1:.urwu:-:.Ç11111S da oppo
aição contra. a maioria, ac <eHu mo.rmataç.õe& tiveau.m 
1ido .rcoe;.. 

Sr. preoidenLe, o n obre deputado p•lo Ma.tallh;;. 
h& d e permitlir-~e q <le lhe digo. que oão tem r&zõ.o. 
Nas no111 rni' obti@rrvt1';Õ•R o nobre de;>a.ta.d.o nio póde 
ve.r scn:io o tisc tin l~~~tlmo direito de taz.e.r.mo1 ve!' 
ã maioria as consequeneis& dos E:rros dos wiui•troa~ 
Nóe niáo podtmc,s na fórms cunverter º" diicar•o• em 
ca r taxos de amer1doa1. n.â.o podemos c.fferecer al6.nin• 
aoa oobn& ministros ; a. n :>ua obrigação é proeQ.rar
mos mm.trar 1 uae1J aa conuq~t.neia& doa erro• doa 
minlst1'0S, t moliitrt.tr a que po11çii.o redut:i.rõ.o a :aiaio
ria na q11eatao da. nform~ d <!itoral, votand.v de um 
modo 03 3• diacu .. il.o. qoaofo -.otário de modo di
ve"'ªº na 2• de aceordo com os mioililtros, e até
com o Dobre rnioistru da eg rica!·tura.1 qu~ votou. 
nl\ z .. a tavnr do Sr. r1ini..:tro d.o imperio, e 
ptt-r.sou actua lme.r.te par:& o :>t: :"'t.11'"' c .. ntrario ao mu
wo senhor. 

Sr. presidente, se oa mluistros q1urem baratl!lar g~a 
opinião e mo1tr~r qne não ha cuu·a importa.ate quando 
cox:oproruette:m o seu C-t rgo dt niioi str~. AC P"evalece 
cem• priocipio a constden.çâo do ci...rgo, a m1siotio. não 
pó de .se?" vbr igada a e.da.r por isto. O qu .. f-ez. o 'llobre 
miniatro da guerra 11& P"teenh qne1tM lf Porque nio 
pr•v•nio o r•~ll••imeoto d" cobre depoiado pelo Ma
rt1Dbiio1 que tli amigo do mioiaterio 't Se ho11ve1•e re
cusado pcrtwpto1i "mente o re.~neria:eoto, lle immedia.
tamente ti vt~n fe i~i> a reetricçi,,. o nobre mioiltro 
teria poap•do a eea• "migu• um constrangimento, 
cooatn1ngi11>ea~ qta conheço pessoalr.ieute, ?Or~ue i• 
1offri iguou, e que declaro que nu"c .>. maia bm de 
ll<lffrer. 

O Sa. A:uc>O GóEa : - S. no• tem dado ••te 
uemplo ..• 

o Sa. MUTrNBO c .... 1'0 1 ,_ Per<IOc-me; ,,, .. decluo 
que. DUaie& mau. me ' ultit.eroi • elle. 

O Sa. Qoan:s D• CASTfto: -Para qat di2 isto' 
O Sa. lrlA.nTI'"º c .. ,.Poa : - Digo. Sou amigo livn; 

oh 1 é muito b .m •tr awigo livre... ea vi optim'9 • 
proveitoso. oxe1Dpl"'e. 
0il>~IO o nobre lllinistro da ju>tiye ' 1 qQO bonÍW 

P"pel wve nuta qauiii.o elaitor..i ; nlal(Jtm !aliou 111> 
nome de S. l:i:.'<. ; ell• !oi • migo h vre (lli1mlllu.) 

A. eleiçio pot di1Hc:or. é 6ua., dine elle ; & ~ci\i\o 
por prçviacla 6 PGior, mu nio é l l tauto oomo cai. 
Alfredo ICl.llll>em diz. (RU4dar.) 
Q~an'° A queaiiio mi:>io~ri~J, t •mberu niio T&lia 

a pena fuer qutttJ.o de e<,ll&a tão "°rneooe. (Rila<!tU.) 
O Sa. MnonTaO 1>.L Jtt•TIÇA.: - Deode qne a. _qn~

tão é 1ecuudaria., uio pocli& ••r quu tio de ga.b1uete. 
O Sa. 1\1..nllll•• C..,<Poa:-E' pna. V. Ei:. queotio 

HCUl2daria O qoe Ó q11e&tão Capital, import....t. per& 
todoia 01 pa~e• ~leitt.raea. 

O Sa. Grss.io Loao :- Q~e não admi~tein ·proceuo 
pars a repruent:i.ção da.a mioonu. · 

O Sa. llúaTLlUIO C.uoPOI: - Nio a.dmittem •
pr. ees~o. m~ adanittem outro, um proc:e~ee> pratico,. 
1loi.}lh••, c tU<> e abon!Ld.o pela. c:s~rienci& oe'Ctll~, 
e pela -~•za. d.a tepreoent&çio ; uao eut. !ll.gtD• · · 
p•ll'a Iuglei ... ~... . 

O Sll GC.>1'io L-ot() : - Qae o p~tido IHl~L..:. 
a~u. 

' (> S.. lllaT .. llO e ........ ! - • • • • <!""'1~ li • ..-., 
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'fl~ o 1"gle% te1D muita boa voctad.e_ de ser ecgaIJa<l<;>. 
Sr. pre111identa, é a me.ewa theo.r1a d~ nobre u:n

uistro da. ~erra. n J'espeito do additri;ro. E8ta.va 
na.a força• do nobre ministro impedir o appareeuneoto 
do requerimento do cobre deputado pelo :Ma.ra::ih~o, 
uoigo do gnvel'lJo e que lhe tem dad.o pro'ille ma10-
!'1!8 ainda de dedicação e de dedícação an asorunntos 
mn.ito lmp-0rtante•. Por qne não i1Dpedio o nobre 
miniotro ~ F•ll• u primell-o do q!le o nobre deputado 
p~lo Maranhão. Depoia de procnnciada a palavra de um 
amigo, depc1is de vel' a. impn!u! ão degagri: da""i'el qc.e cau
son. em te.da a maioria. a pretet:1ç.8.o d.o J'H.ibre. ministro 
à.e em:palmar dou1 cod.i~o, sem d.i&c.e.saão~ permítta.se
me a phrasc~ vem o D., b:re mioistro. que tem ontr.os 
cawinPos maia d.ignoa de •eti talento, vem djzer-de 
f.-ente Dão Il.le coe.vêm s.tac.i:.r eete. Dovo inimigo, mas 
po•Bo sGorm~cê-lo ~e hGuvier boa ..,.ontade da ana parte 
e bsst"rá p"&ra. coniep;uir uma dose hon:::reopathica. de 
n.ucotico. (Ruadas.) E' o que o nobre miniatro fez 
aceitando o additivo ao requerimeotu do nobro depu
tado pelo M»anhão ; p6<ie aceita-lo. ma• o miui•wrio 
fica como antu de .a.ppo.recer o requerimento. Senão 
spparea.BH o re.qu~rimento, o project:> seria 'VOtado na. 
2.• discnssão. é o mais que podin haver. A q!le vs:IIJ. 
pois, o n.qnerimênta. qual o fim 'i Niie comprehêndo. 

O Sa .. EsckJ.G~OLU.: TAUNAY:-Adi.&cus.são em globo~ 
o s ... MJ.B'l"l,.8.0 c ... )IPOS:-Mnito bem~ B. aiscmesão 

e-::n globo, d>z o noh•e d•putodo. Peço ao hoorado de
puts.do1 cnja. pee.eoa. s.a.be que .::111timo~ cujos talentos 
roe enchem de espers.riças e o to?Dã.o Wguo de ise:r 
elt:ito por outra qualquer parte .•• 

O Sn. E•cIU.G"IOLLE T .. w.a.v dá nm aparte. 

O Sa. MAl\TIJ<lIO CU1•os:-... por ontr" qualquer 
parr.e, quanto muis por 1 à (r1n<!<u), peço licença para 
<lizer que o seu aparte é s.emiethi;.ntt no que onvi ao 
nobre deputado pdo 4° diat.ricto do Rio de Janüro, 
(referB-18 ao !Yr. Cwiha L<itão) quando d.iscntío em 
um dos ultimes dias a ref. rma eldtoral 

Onvi. o nobre d~pnhdo dizer, justificando a repre
senta.çii > éla& miac;rias, qne A. e:leiçii.o por P'"ôviocia~ 
tinha. mc.itas vt-zie:s collocado a c:orôa n:i obr1g;;çio d.e 
••colber o candidato que cs eleitore1 preferi?i:o. e para 
isso b~•1.a.va que tome.nem duas cu:c.has e npcrtBiiiBer:n. 
a ccrôa. entre ell11s. obri1tando-a a.· escdba. do prefe
rido. De:c~aro qne a. cousa nio é exacta e o excccp1o 
tra.zido pelo nobrl! clepatad.o provui~ e.fficacia do di
reito J.e voto quacdJ cs elei~ ,res têm e. liberdade de 
votar tm qnuu ouetêm, m~e h~ outro processo : a. 
dou.trin11r. Cc-rre11te.' que~ tieatea Ca.•OI, OI tafUJ (lUtlba.B 
t~m certeza, quando • ntrâo, de 1erem e.acolhidos, 
embora. 1cja feita umu. la.rneatavel icjueti~a. ao mn.is 
be11e111erito cid~dão. 

O Sa. Cnlll fanio dá uni npart.e. 

O Sa. MAu1~110 CA.••o• :- V. Ex. bem sabe que 
para. E.er secaaor e pnre. ser eo.ndid.ato á. eleição "ena
to?ial <I preciGo notori•acão prévia: ba ontem h•vido 
individuo• que têm cert•za de serem eoco\ni~oe ante• 
éla. ole~çio ; que são iodicadc1 ao• eleitor~• e 11.1ma.dos 
com candidatura mni• nlta que n officinl. 

O Sa. Gu>lllo LoBa :-Qus,,do ao tr~t:. de um 11ome 
importante e indicado pela opi11iiô.o do plliz, cada ma.i.8 
ne.tnral. 

0 S•. Ml.llTll'llO C . .,<PO• :-Poia niio ; ha nté :iomu 
qu.e. t~m a uii.a.nimida1e e mo.iB al.guc.a votos. 

O Sa. Guslio Lona : - Olhe, quando vir o nome 
de V. 1!::>:. em nma lista corn outros que niio lbe cor
:-:=.-:J~0~m merecimento, declararei qne V. Ex. ~erá 

O Sn. MA.•rrne:o ÚA""º" : - Não faça queotão pee
.aoa! eom o meu mair, qne obecur-0 ne>Cle. 

O SL Gu•>1lo Leso : - Em taes circu.mat&neias 
aaaim me pronnccia:ei. 

O _Sa M.uril<Jllo C.ua>os : - Niio ob!a com plll
deuCll>. O Sr. Alencar foi cxclnido e nio tiuhe. ne. 
liata quem o ignala•se em ta\entce; qnanto mais qnen:i 
o exced .. oe neate e noa outro5 requloito1; foi excluido 
pBlo mc111110 motivo por qne o 5r. Antão foi escolhi~ 

e o Sr. Ã[encar foi exchlido ainà.s. pela. :c:::;esmlil. ra:aiQ 
p•1~ qual os actt1.a.e.a niiDit tros Ti.o prepa.nl" lugarea 
pan •ere:z: ucolbidoa ·(aparte>), e não podcni deixar 
de 5er. 

O Su. Mn.-is·rno D.t. Jusl'rç.a. :-Está desiilorali~ando 
a. emenda do n0bro d•putacio pelo Rio-Grande do Sul. 

O Sn. M..,BTINBO C.illPos:-Esta. talvez embarace. as 
s:11gmenU>1, porque é mais jn&ta. do que sgrada:vEl 110 
governo; poderia <J!ftrecer ensejo para repa.rar-1e in
justiças a alguni!I benemeritos da patria1 sempre os. 
prrmeJroi ?J.0 cal!lpo e na glt ria, e os aegundo1, ae 
t.acto, nus prtmioo, e para O• quus t.;do• oe olhos se 
voltâi> de certo tempo " esta parte : para com aq11elle1 
e::n qM ee as•eYltiío as mais bem fundadas esperanças 
do pai•. 

O Sa. M1!1t&Tl!.O l>.L JusT1c.a.: - Não utou negando-
1hes merecimento~ · 

Q ~:a. !\:1A.U.Tltf'80 C ... :m:Pcs:-E' i!U!lo um clefcito, mas 
nobre e belLo defeito o desses g?anries guerreirg:;. 

O Sz. M1~IS'l"llO n.a. Jun1ç .. :-Ni.,guo1D mais do qae 
ett os admira.. 

O 81. M'ARTlI"IHO CA:llPos : -Sr. presidente~ o nobre 
ministro, ~om a restri .. ção que offereeeu ao· requeri
mento do nobre deputado pelo Maranhão, mats·lo-ha, 
porque fies.ria eem import:J.ncia algnms.. E, pois, hei 
de votar pelo req nerimento e contra a reotricção. 

O Sa.. Gusm:Ão Lo•O, pela ord.eai, -requer o encerra
mento de. discus11iio do req a.eriweoto. 

Consultada a camara r•aolve pela. affirmativa. 

Procede-se a votação, e e approvado o aeguinte r&
querimeoto, bem <:omo a. emenda heoje apresen
tada: 

•Requeiro qne o t>ddittivo com o projeeto e regnle.
mento a que se refere ~eja. reméttiào. a. 11ma ~om
mieeõ.o especial de cinco membroa, nomeada pelo 
pnai 'l e ate de. ca.mara. para. dar pa.rece.r-Gomes M. 
Cllo8tro. • 

Coctinúa, portanto, a diecn•sí>D do addi tive, que 
fica adiada por ter dado '1 hora de pseaar-ae á 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

R~PORKA. J:LEr?OnA.L. 

Coatinúa a 3• di•ene•ii.o do projeoto n. 4.3 de 1875 
que reforma a sdn•l legiolaçiio eititoral no Imperio com 
as emends.s !llpõiKdtte, pncedendo a do n,querimcnto 
de adi•IDento •prceentado na. •e••ii.o nntecedeiite pelo 
Sr. Sil voir& llfartino. 

O S1t. Joào ME~DES :-Peço a. pe.Javra. 
O Sn. P111,SIDE,...E:-Tem e. ·-pe.le.vre. o ncbre .de

putado. 

O Sn. Jo'l;o MEMDE• : - Sr. pruidente, o requeri
mento aprEoent.do pelo nobre dcp11tado pelo füo
Grande do Snl, para voltAr eote proj.eto ~ eomIIri11ão 
eaptdal. 11.fim d" Rier ried-igld.o corl'lorme. o vencido, nYio 
we l'arace utar de ac~Ord~ ';'•ID com ~· ••tylos par
h.mantare& nem <:om o e1pu1to do rfg1mea.to. 

O requoriinento do nobre dcpntltdo ª'"º"ta e 'um 
eq .iivoco. Eoteudo elle qn• a corumio•ã.o ordicaria. de 
redacção p6de alwar o projecto n .. "'ª lórma, ao pa"ç 
qne a commis1il.o especial ou qualqner commisaiio or
dine.rie, não o poderia fanr, eeUl in~raeção do regi
mento. 

O regimento na art. 147, combine.do com o art. 150, 
demonstra evidentemente que tanto a. comroiaeãa de 
redaoç.ão ardinari& como qaa.lquer ontra a qnem 
tenh>. sido affecto n:n projecto, pôdem modificar-J!te a 
fórma; e especialmente as C("lmmieaôeB reepeetiva.• 
o pQdem !azer que.ndo, por muita.a emend.QR, se d~ 11.0 

prajecto alteraç.iio t:tl que u:nporte nec..Hia&<l.» d~ mo
â.ifica~ã.o-o,,. •ata projec:to ::io começo ad.optava-. pluraüclada 
ammle• ; depois, na :t• di•eut1•iio, ad.ptoll o prooeaso 
do voto incompleto, todo diverso do iirinliti\'O, • poi.11 
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cow. e.a em•nda$ er" alteraclo profnnclamente o pro
jeoto. Não pcd.ie.~ pertant.J~ a commia~êo esiw~ia.l dei
xar de. d.ar nova. lórma ao meawo Pl"<l]eeto, êm TI"ttnde 
dat eJDendaa oíferE:cidas e approvada.s~ 

Collfeaso a Y. Ex. .• Sr. preeiiente, que :.i. commis
.&o nio tinha outro ca.minbo a tomar~ e qo.e proce-. 
deli. do accordo com o aTL. 147 do regimecto. Além 
disto, as 1u.s.1 at.tribuiçties D.8.ci são de weuor iwpor
t&ncia. qne as da corumiasão ordina.rie., isto é, _da.
quella. quo redig-e co proje ctoe pon serem rornett1dos 
ac senado c·n irnbin.:n à s:rn~çP.o. _ _ 

Nilo pauo, portanto, detend"Ccd.Q a comm1~sco es
ptcial neste. parte. deixor d~ declarar que Toto contra. 
o a.di&.mento. 

O l!llr. Martinho Cempo• ~-Sr. preai~ 
aent'!'. to-à.A.~ ª" h<,nna deste pr· ·jecto de rdorma ~lei
toral ca.bem ao t1;c.bre deputado por S. Paulo, ainda. 
qc.e p•ze a.q Sr. ministro do imp~:rio. . 

Até eAte ertln1lbe.1nsm••, digno do parbmento. d1guo 
d.e seus t:A.fonto&, de tomHr 1Ú;mpre a reepooeabilid.ade 
doa sea.s acwa, o tC"Jrt•ti. cr.@:d_(]r do maior apreço. 

S. Ex. JD,e. permittirá Õ.i2.er que ceohurna poai.ç.iõ 
ueote debate é mais · bella do q 120 a saa. S. Ex: é o 
venced~r dos veccedoreo. (Apo•adc•.) Eota 6 a pura 
verdade. 

Meus lcouvores e appbu"Soe a S Ex. por eeu& 
triumpbos. q~e eó f!offrerâõ re~tri_cçãQ se o u~bre de; 
pntado cão tirar doe groades tnumpboe oàt1doo ate 
agora ooctra. a nob'e miuistro do imp!rio todas_ aa 
eoasequ~ccias; se parar no caminho e DàO fõr fog1.co, 
con:i.o costume. s~r. 

R•pito " S. Ex.' persevere ... pouco lhe falta .... 
O inimigo eet:i. por t•rra, tem direito a. to~o o inte
rel!lge que o ici~igo vencido tx.cita; ma.s na.o a burlar 
s victoria do vcnccdcr-

:M.e.1. Sr. presidtnte, qualquer que s:eja a minha. 
a.(i.miruyão pelos t.riu.wphoa do nobre deputado na 
qGe11t.iio eleit')nl, pii,-; i!O so eicompaDbti.r 8. E:ic.. na!1-
dontr•nas qU8 lb.Ce.ba de expeo.der para. justificar s. 
cowwitisf:t.o. 

O afü1ment~ req_~erido pelo meu honra.do amigo, &fim 
d~ que o projeoto volt• ê. C'mrri•sio, f·óde parecerdes
nieessario e PU Vt"Jtarei c!:'ntra eUe1 Sr pruide-nte, e:e 
'V. Ex. ado prometter quo ~ar:i. c;iwprir o r.girne':'to. 
O ?'u-imento eonUm. prov1denc1.a lfll clara~. precetto& 
p?'ecit<'1s. que cio P' d.em f.e?" frul'tl"1:dl~B. ~. Ex. Wm 
tão gr.ndc illuetr..ição1 te.nto amor {\. nona f'5rms. de 
govt:1r-no, que V. Ex. sim eu s.cNdito qu.e é monar
Qhiat~, qne duej.f\ a m1..1narchin nos tetwoe. fl!ll q"l.<11 é 
ponivel. e ioeoote~tav@lment~ ena. náo é p~e11vel &e a 
me.ioria e n. [Jlinor>a. do p:irhmeoto puderem "'"':r 'bur
lada.a. O dir@ito dos v11:ncido1 ne11ta. aea, como no 
pleit:, eleit~rrtl, é: appeliar parn. novo combate em 
tempo opportnuo. . 

O regiwienw elt;\ belcce regras ~la:ra !l. prf!~tto.1, so~ro 
a org•nisaçio de proj:ç~• de le_i e r•_d.acçõ•• de l•.1'-
0 projecto do cobre ~11n1etro do imptno. dt:sde o pr1a
cipio •te 110 !i111. era todo elle um. me'lc~p;ezo ào re
gra.a do rei;::imento: ma)!., ewfiw. foi adm~tudo. entr~u 
4Jtn du1en. alio. en1 patte fc.i 9. pprovndo, dt~o ~al, na.o 
foi approv~fo .e~íi.o o art !•. tufo~ maia foi r•prc
vacl.o e aub•titnid·> po• outras rlispo•içõe• nn . 2• di2~ 
cn&1llo. e est~ ... s di,.p:isicõ~a :!l pprc•vnd~B ~a. 2& discc.&1ao 
JLão p'Jdtã.'J ser alteradas peb~ comil:.tHao. 

O Sa. Jai.o Mn»E• : -A• emeod.~• <i 11uc a.lt.érárP,., 
o projecto. 

O Sn. M.um""o C~m>os :-Perdoe-me; o q~e o. com
misRiío Stprta~nt QU é outra c~nsa. O projecto pri
mitivo foi emeodndo po> . &nb•ttttú~ão em tod_oi: os 
atuo artigos. excepto o prune~ro: ~o nc...b~ m1n1stro 
do imperio tew cnhido um• triotiss11na glom.: algnem 
tem ,,.encido, ma• elle 1>âo ~o veo cedor; a~nas car
rega o a.lbeio eotaud~rte. (!Iilo:rídade) 

Eu não pose.o fs-iel' .agora w:na comparação, pa.lavra 
por J?Bla.vra. .. do vencido na 2a. i!i~enHã. .... o co.ro o qne. e. 
eomn,i111ão a-,re&entou para a. 3& dtccnai~; ~a.a ha. no
ta.T•i• díff...,uças que não siio a6 do redacçao. O que 
uoa e apre .. ntado l'ªr& ~· .:m_ct1••ífo 1200 " o qac vo
~OI :il& 2.•; é cou!i. :mm.to d.ivena. 

Ora, e:i pergunto a V. Ex. : iiõda-ae tolerar que a 

commis1ão suppt-iooisse artigo& approv.3.d.~s pela c11.m.a.ra 
na. 2& d.i1ctr.lfli.s.. .a 'S.lte.r•is&e não si1:!1Dle1mente a reilu.~ 
itlo de outros ~ Ni.o p6de. A oo~mili6~ alt~-rou a 
articulação do todo o vencido. 

O Sa. :lll!WT:s.o ?>~ Jt•TIÇAc: - Collseqaencie. da.a 
emend~. 

O Sn.. M.ua.Tme:o C.a.Kf'<l! ;-Nií.o 2eub.or ·era.da emenda 
~~baiituti v~ cpie lc.i ap.;.irovada. ficou e~ lugar do a-r
ta.go qae foi repr ... v~dQ. O att 1" foi a.pprovad.o, e en
tret:a n°t'l e snp;:irimtdo na n:i.J~"':Çiío que a comwis11-ão 
ap:resent& parJ\ a 3a. discu~niio ~ 

Isto nio as camprebecde eecão pelo C"'.'stume do abuse 
d•.i:a ordem, que é a. regrn do Sr miciatro do imperio. 
Eu não !Aço dedamaçã.o vaga. O projectll primitivo 
offerecido peJo nobre mh,i!tro- do irnpt-ri4 tinha qne.torze 
art:~os, ft 1t;o sttb~titaHos por oatr1·s. uns aqui n .. <:a-
ma!';, e. outroe na. ~o;nruissõ.o. Nin~nem ã ervio melhor 
á m s11Jria n~!te e ~so do que o nobre. àeputado por 
S. Pa n lo. qa.e °'ostrou os vicios ri.o p..,ojecto e a elle 
cabe a melhor pH.r-te .d.o.s eml:!nd.&G. 
~ão exi1tE! o 1>riml!iro artig" que foi apprc;>vaiio ~h.ca

mara., e eu. peço a. a.ttecyão de V. Ex. pa.t""' i1t.o. Quem 
tinha. antor1dede para eu.pprimir este littigu~ Se o 
nobre niioietro do impcrio t:sta.v.a. de15._.:outierJte das Tie
t<iorias qu~ obteva Qa 2..a. dJscu&&Qo, forniulaeee nov.u 
emendas ; D.!2.S ~~o tÜ!ba, xam tem o direito de re
jeita.r D& reU.uoçà(l para a. 3ª d.i:Eco.ssão o art. [e, que 
fóra apprci.·a.do pela cam1:1.ra. Tem o Sr. mio.i11..tro o 
dinito de e ... tenàer-ee C•.'m as cornmisi:~e:s e fa?:~!" des
appu:recu na redacçãa srt1gos approv~doíl p~[a •:amara.? 
As!'.iOO, se o nõbre mini'\tro mudou de cip~nião achando 
ridieula. a d.i spo~iç:M> do art. 1° do Fen projecto~ qua 
era tun · verd~áeiro ple •. ua.to1a:iv~ cor.:.o 1i5.v pla.Jr.iasmoa 
muitos actoij de çc.a. adruinistra.çio, o remedia par.1. 
isto cro. propõr na 3.n. dieca.1'süo ume. emenda de t-np
pr~e.eão, e ~iio supprimir n~ re_d.acyão para a. 3a dis
CUIBâ\> :a tÜspc;.síçiio des•e a.rt1~0, apprvvail& na. •e
guuda. Efl. deeej· na. Sr. presíc!eute, que V. Ex. me 
infarw.as&e se da.a no.tas da mesa cocsta. ter Eido tl.p:.... 
provado na 2• di•caseõo o art. 1' <lo projocto pri
mitivo. 

(O Sr. presidente resprmri.e af!frmatinamente.) 

C<:·mo, poi!! , dea1 ppa.r eceu) e com que. ac:toridc..de "! 
O neibre ::t1iu1&tro do iwperio n§-0 conbele mais limi~e& 
para ~eus carl'ichcs~ CCJmO assim nã.'J tem limites a SU& 
neg_ligcneíe. 

Ern r..u.umpto g-ra~e eGmo ute, V~ E:i:. sabe e é 
notorio, U- di.cu.&s.io do Pe:tado :a c.:i.ba. ás duas borae.; 
S. Ex.. 'l'elll de ló, mette-se oe•t~ salinha aqui ao p~. 
que bem •e póde cbaD:!ar d• pbrdiçliG. 

O :s.. l\l1Nio~"º P• Jcs'l'Iç;..: - .A. seoo:iQ de ló. 
ncnbou h<..ntcm muito tu.rde. 

O Sa. MAi\'l'JN•o Cus:rol!I ; - Poifl entendes!:O:·se cem 
o Sr. pre•idtnt.é para retirar da ordem do dia o n•
snmpto, que e d11 1n • repa~t1çii.o fl obriga_·o a aa11iotir 
2.011 de:hw.tes, e r.fü-. Evr11.r-~e da re"lpOasti.bdido.de desta 
'!!: cut="n• 'emelbo.t,. .. erP011. b0nr1•nrin noR cnm s. e.ua 
:a:a.11rncio.: o $"'U dever lll!!Tn. CBtHr p'l'êl'~ntO- Demo.li, tim 
estado t0doA ou quai'\i todl1Eli 01 d.ia.• , nep·JiB à.o seaado. 
Da. 1Blinba. proxi:t·a, ~ níw tem euttad.u iia. c~mara. E 
dept·Í!:i, p(J;r atacar t~l n.ioist1"'o, tfUc liEl iDculcn. de 
Becjornim, te b~ de fuor "ari;a 6 opposi_v1'• liber_!'I 
de ata.caro Impere.dor; ta repito qne e ministro nao 
a.s&iete aos dtba.tcl!í por {uo JJ;J"o ql.,lcr: talt.1i1. ao 1ell 
dever : o sea orgclho >edn que ,·enhc. wr approv3r 
id.éas qne cocdemaon, • .-jeitar ª" qne ha'l"i~ appr~ 
vado. presnmin. 'io demaahuhment~ da •na a.scendeccia. 
e. poderio, b.oje o.bati~~· _ _ 

A ord•rn do d.ia fo11nv.rtidn, afim de qn• o Sr. m1-
ni~tro do imperio foS1e para. o ee_i:iado s.sai.etir ao d~
bate à.o orçhmeDto d.a 11111,_ rep9.rtlçãa e v1e&11e a.epots 
pa:r.a. e1ta ca.mara a:aeistit ao d.o. reforma eleitoJ>al~ o 
que a. $. Ex. é rruito pos•ivd, porque é uotorio ser 
um Hercnles, elle •6 p~de .. re1.r e respoudcr ao1 de
bates do t.i?nad? e d'ata cams.r• : o que valem Zaca-
rias e Ferreir& VionDs. p•ra ::;. Ex. ~ El!e póie U•pon
der a. u:n e s. outro. no stnado e nesta. ca.mara., no 
mumo dia 1 (Rlfaàa.r.) 

Mas ae S. Ex. cão pócle aa.ielir a ••te d.eb~te podis. 
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poclir a e111peuaão dello por po~s diat, emquauto 
R•tana o orçamento do impeno no uoado ; ~u 
s. l!:x nio q'li.J: ; iQTHteu....., a órd•m do dia ; ptHou 
para a 'l• o q•1e eatava na 1• parle; portanto S. Ex. 
tlr.ba obriga+i<I de c:om!>fol'ecet, e t em vindti aqni s.S
mente para met~ae na1uella salinha, que va.i tendo 
fatal " canu>u, e que 'V. Ex. devit. mandar munr 
(ri1ad<it): seria de gr .. nde '<'antagem. 

Estca ccri. ':l qn.e. aio é o. eomm\Hão qtte uoa eleve 
cxplioar por que dosspparec~ iio do projecto artigo• 
~1H f·-irão eppro..-adOft. V. E x. l'C .b'4 d-. respooder·me 
qQe fo,ão •p~rondoa em 2• discussão ; o facto é 
muito p-a~e ; ea. empr4!.0 a V. Ex:. para. tomar oro
'Yiieucias ; l\ re~~nsabilid&de é de "V Ex ; a ngU.la.
ridade doa tn1b.1hoa, & ob•erv•nci" do r<f;Íwento nlio 
J>03•m de rn"do algum ser c:ommettidas aos ministros. 
V. E:.. é ae•n cadeira nm m•i;ift rado sopremo e ou
pe1ior aos mloiti.tros; deve prvteger e a11 :--gur2r â re • 
gulaiid•de e a veda~• elo• a.ctoo ~" camara e o d.i
rtito <ias rxicrr.broo de•t.. camara. (Apo;11dcl&.) 

A ccmmi•sÕ.O @ta obrigada a redigir o proj~cto 
C(ltif l)rn,e o venc!:rio, fou~ oa. nã.o ngrado.Tel u.~ Sr. 
micie:tro do impel"io ; S . Ex: , H e1.1tá di!!ioontieate dos 
5eus trinmph(j&. msod."ls~e propor eau~cdaa ; ma~ aup
pritc!r flrt.ig<H1 ?- e.P.u a rbitno. upp~o ... e.doa em 2.& db
cn10t<0, é verd:uleiro attent•do. J à d1ooe a V. Ex. : o 
proje.;t-:. tinb1:t qaat;.irz:e -.rt!gos.n61 Vf•tamns e appr .... Ta-
9lOI o l 11, eat e na red ~ ç~v p3ra 3a. di1c.n~a i11 voou, 
doapp•r.ceu 1 O ~rt . i• f .. í rej •itado e 112b1tituido por 
out~o; eeae existe, lllbl nê.o n.e p1:1.1e-:e c,..m as di tpo
aiçó•s e pa••i:raphos igna•.a aos qoe forãu approvsdoa 
cm 2.• diRcoUâ.·-;, não quitrô in•titu1r ama diecaH Õ.o 
n.i.inncio11& a e:até respeito; é impo1Aivel , é C'cio1a.; 
appello ?loltâ a le.a.l ade <i•>& trembro• da oommiaaão; & 

ttmn~ai\.c niio tlnh~ direito de al\ernr, e roeooe o 
nobre mio!el!'o~ porqu.~ b-. remtdio. pare. i ndo n.et.ta. 
&Jltlll l!rl:...d.re I;tr<j• Ao neibre nii'lil"tro do imperio ; 
el 'e t·-m Itl~iori"' para vot~r o aim e: o não ; tero-a. 
para emeado.· ; •e eede f '"º'" tu::ianhoa; p·.·rqne oão 
pede couee • i0Sign1tic• oteo '! e não é pedir, é mandar 
p •dir qoem t ' nt-0 pódo. 

O urt. 4• d~ propc·ata era relativo $ eleição de de
pct•do1 g•raes e pro,·i.:ciaee sómente ; o art. t• d& 
r td;cção qU• nos é dfer.cH;, abra11je eleição de de
puuuLn ~crats e prov>ociae1 e • d.e ato&dorea, que 
era o\jecto de c.n.tro at-tigo, confc.rmci o ,.(;:ncBo. e 
'V. Ex. aabe q_lle u'i.o 4 UeQb.nm d.&•ptopotit.o, por'iu• 
o. no:o3. legi•l1tç;t ... 1'i.>r1111. a.• <laa*' eltiç:Oc& tio iocom.
p ... t'ivtia, q1.u 'Oi.:> b~v i.a. s.cni'io c.,uveiuen-:n. cm aera"' 
n.-lu ; mtl:I>O o seoacfo podia oão quere r as Cllllbaa 
•~ que e' nc·bre dei.uta~o p•IO 4• diotrieto d.o Rio d.e 
Janeiro f,.u,.,a, c.u ptJdia. qaereP w11.nter uU threito, 
qa e f: excelJcote t>U'k t" Onh r OI eXCCUOI da 3• ia&• 
tone>& t leit.. ral para 1tna1ore1, porque a clc1ção do1 
aennc!ores é de quntro gr:Í•JI, el<içio; pri111&ria, eleição 
.. cund11.rla, eea-..il.ba imperi .1 e eleição do •ena.do; ou 
-reriti.c~ção. 

O S-.. Â••"lll) üclet dl 12t:i aparta. 
O Sa. MuT11<so CAvoa :-Ell digo a• aou1a1 como 

aa ccuuo tão, porque <1 .. cjo que não c:ontin~• o 
direit ' a~ co.cb. .. , " •,re:i1t~ qu• o ••nado ha da aian
teP; ma1 os •rts. , . a 5• ui.ão fmndid.,. ago'a. 

Nó. ti11b•m<>• vo1.&do em 2• diocuHio, na oeuio 
pa11!_da, ciocc artiitoa ; a i\:utt•e co:non.iuão,. na re
dac:çno pau a 3• d11ct1a•ão ~·~ sómente dona; Chamo 
a &ttnçiio de Y. Ex. para Hta t .. cto : 061 rejeitamos 
tcldo• 01 artiga. do pr .. jecto primitt1vo do 11obre mii>i ... 
tro do im,.erio ; uiu fotão •ubc\ibudo• por 011-
~rca. aom .._eqoie1cezici& d.O s. EC. • cordial ou uão 
cordial, o o. ve1dade é qua á commi.uio forio 01 cinco 
&rlÍgo1 ·primeiroa v .. tadoo va 2• di<Clllliio; n:n "dcaàp
parec<U e dOu forio f11ndido1 cm um·; _p,ergwito 
a. V. Ex. : o iegiw•olo permiti.e qu~ n !<u1d&Ó n& re
~~ ai;tigo.• approvadoa ~ :c~io que é contra a dit
p_o>~çao . •~?r .. sa . qne_ e reg1men tr.> eomacra em mata
ra de proi emos ';!,e lei. 

Ull4 Vos : - E' pór'lll• folio rejeiladiN. 

O Sa lliu1m C.uiPos : - N'"ao, 11rllh·o~ ; ca9 ar
iigo rejeito.do fvi mbat1taHo p0r óii&o, n.~m "pedi& 

. :er de ou~o modo; a wtação na 2• di1R:121P.. é d'e v-

ti,go .P'Jr artigo. A ntda.<ie é que o projtllto pr!mittiYo . 
cçntínha qnatorn1· artiÇos; e. c•mara ua eeasi a paí .. d.~ 
VOtoll cinco d•••<I al'tigoa, a12batitniodo·OS por ontro& 
ta11to1 artigo• ua..-os, excepto -o primeiro, uvico aprova
~º• pare<>: qu.. por cortttia '"' ·~bio autor do pro-
3ecto. 

Pare:. qae o uobre miniat•o estomagou -•e com & 
c;.inara eor approvar um só artigo do ae12 projec>..o. 
Suppri!Dlo o 1 • artigo, não tinha o direi to de o taur • 
o• c.utro• qna'"º artigo• ettio !cnai<lo• em dons. Cottt 
~ne di.tt1tu ~ A eommiMiic do o tem. En rec lamo 
pa~ a regularidade dos trabalhos a lawnenção do 
reguneoto. 

O s,.. Paumo:<n: - Á"ora utr. 1ojoito á deli-
bera~ d.e. camara. 

0 

O~ • . M°UtTn<ao CurPos: -Como 't E'1 •'1pponllo 
qne "V. Ex. t. qne de"• reaolver n qnc•tiio. 

O S11.. Pll>'&U>:t~n: : - Já está em d1'c12aaão • foi 
apoiado. ' 

O s ... hf••TDao CÁw.Pos. : - ?4?nBio qu~ o meu no
bre amlgo não q_u iz: eximir a V. Ex.. da obrit?açio q_ue: 
tcrJJ ele velu u& gaardó. do reg:cc ~nto. ._. 

O Sa.. Pa2s1ox~TB: - R· i-' é d• camata. 
O Sa.. l 1fa&TINBO CAaros: - PerdOe-me; Y. Ex. 

t!t.be que foi. c:::om iro:Jia que. tia p<, o.ca~ d.ia• disse .aqtÜ 
em reluçã4 ao nobre m1nis:ro do imp<rio, q12ando não 
qniz pedir uma ur,.;"•aaia qne on1.ro qaalQ11er mem1>m 
d!t. camar& ~dirit1. para t.ermiaar o meu. di...-.carao : não,, 
eu ;ião peço; o reg\ruea\Q ê. o s,. ministro do im.
perio. 
. V. ~· aab_o qao pão penao •asin>. ~ qn• rendo jn._ 

tiça à 1"1parC•ehd•oe eom 'iª" V. Ex. t.em p...:ai.Uio 
o. tt-.b. li>.o• da caro"r"'; mas .. ; que V. E><. nio 
põú~ ter uma. lQta. dia r ia. com o 11uboe mfoi11tro do in:i
peri~, e ea. n~ q u:z ~xp<lr-ru•, além doa mllitue ji. 
tbffm:ioe. a m•u• U(CJ. &.c1ru.e do OHbre ministro que me 
ob rig&ri& a nii<> tale ro.r e a d&•-lhe o troco. ' M,,., •• V Ex admitte is to. 116a na realid.•de vamos 
.ficar ijell) regimento. As comm1s; õ>' niio t~m o direito 
~e a lterar <> v e•c1do na 2• disenosio p 1ra a 3•. O pro
iecto t iabaq12a.torze •rtijloa em 2• d íocos-~·>, nós votá
mos cinco oa suai<> de 1874. e eat <o imprtaeos no olti:
mo volume dos Ânna.tz, de&tes cinco que \Tod.mol 1lln 
de.,.p pe.re.ce11. e o• qu&tro farão fo. odlio• em dona. 
Cem que dirtlto' Qu~"' tinba a ftl1torH 3de pan. isto 
ffm "Voto d& ~..u:n .:ro.' O n.in itttro não a tinha. & com
miasão tlnnbem r.ão. (Apoi11d •1 .) 

E ' eontra e•h irroguloridade do• t mb•looa, itn• n 
nob1e uiioiotro cap:bbuaamente quer iropór 4 e amsra 
gue pruleõto l!: hei de. pt\lt.<ift ... r un1; pre O iti.ttreesa 
mesmo de goveno, o !!lt .!r1;st1t.e "' t..uut& ª'° C"n.Ul&r~ 
e~tão incliaao!uvelmeotc liJ"adoa á r"?g.;fatid~d• e i 
verdade doi ocua tr.ibalbo1. Não i: um .. a11eaablé~ 
seria e amiga. d • veroade a !'"lia que vot~ appron, 
e dep<1Íll c.:>oaentt que nas ?•da"Çõe~ p ! r& & 3• clitcl1t
aõo ae alttre <> vneido; e entA-; , o q_ue é mais nouvel, 
flrll fa~er 8. redacçio da Jei J>'ÍOr, 5er.t1 VaQte<geat pala 
o nobre lllioistro, porq nt " s• diacuuão aqni ~ cm 
i;lobo. 

Se o n obre i::iioiat?-o redigio mal a 1aa lei, • nio 
cotou. longe ele coacordo.r cu?U 'el'e, S . Ex. tem mos
trado u ::tia fraca capaoidade e neoh:ima pratica nutaa 
mottriui. To<ios os projectos que estão ali1 aãoa pron; 
t e t i!digio m~l, ea rendes~e •e com 11. co111mt1aio, j>ro
p~auee meia a lguma• eme:a-it't, como .e v8 qnâs:. to
aas 01I dies naa d\nnuõea do CJrV·•IDOOl.o UI1tDdU"•. 
a artic'1lação, o art;go tal paat'& a ser tal, e~o. ; alte
ra"& a. arti""1a9'c>, ma1 P'"!' app10Taçio d& c&man. 
e n~ a. arbi~o oeu segregado na• commiaa~ 1. 

Ora, o .nrh ' t miniatro snppnme o çrt. .. relati-ro 
b t""'•lidadee por ama, emeadli. que a ~ara a atu
raimente a.pp!ovará·;· mu Íli'1Jm c~mo o nobre nútlio
tro p~l a lmptiret<•io duto artigo , por qa.e ~ 
prapijll & de ontroa· 't 
• l'Àl ~~~~ ~ C..mara jalgv.e .por uie fac:'-': o~ 
1ectopn~tíTO ti.ah.a quatorzeaTttgo•• o 'J"9 •umaa vo4&< 
creio 'ln" il&m qua\ro·, inclnsi"'e •-ticão l'n'~du a1. 
d.i1poa1~& em contrario. . 

hto nio llpl'Oni&a ao g ovcr.úo; ª'lai a 3" di.oaaaio 
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.• em globo. AJo viataa d• ~lte .. r o ..... eiÀO de ~· para. 
~- dise1:i111i • aio msnif .. t.aa, é" aorceãr • prejudicar a 
<liacuei\o deita lei no ee.o.ado. 

O Sa. ~1L'Jwu. li.L.11·u111 :.,...Apoiado. 

O Sa.. M.u.n~xo C.u1Pu• :-Ma• para irt~ ter juati
:ficaçi:o, o nobre minis tro do imperio a • ..;... dea~~ o 
pri.oéipio. dar 80 ••• projeeto esta artlcnlaçio, º" ma
nei1 a. que o •tnado ti v•••• a. "!••ma libordad' e am
plidão iiiara di&cuti-r qa.e t.e.ve a e~a:uars. d.os depttta.dos~ 
:>11 então dni& vir a e•ta. tribuae, e por oi º" pela 
honrada eommieeão, jt:ati!i:ar .. w alte:aç.õu. 

Da maueira qne a oouaa fica o regimen\o é 1aqj6.
cado; V. Ex. tambell) o é por ter toltrado, e ao eenádo 
1e propara aw laço, mao um 1 ço qne niio póde pa .. ar 
deaaprrcebido para Dit>guem e que não ba de mere~er 
:a a pprovaQão, nem daqcelles de quem o nc bre m1nie
tro do impetio espen. protecçiio no senad <>. 

Auim, Sr. pr.oiden•e. entendo que é V. Ex. quam 
deve d•cic!ir ••ta qce•tiio ; mu •e V Ex. não !~z 
voltar o projecto à cornmi•si"i<> para pô-lo àe aocordo 
com o vencido em 2• di•cn_!lã o, • ntiio vota.rei pelo 
Yequerimento d o m en honrsdo amigo. 

o s... e ......... D• MEDEll\01, pela crdom, requer o 
encerramento desta diecanão. 

G:maultaàa acamara. reaolve ptlt. affirmativ :i. 

l'roced-• f. votação do requerimento e é rejei
tado. 

Coatiuúa, portanto, a di1c:11Hão do proi•cto. e nin
g11em maia pelliado a pa.lavr& eneerr~ee o deb.at&. 

O $•. p.,Bsr1>1:Nn : - Vou proctder á votação. 

Q Sa. M4llTn••o CA• ro•, pela orile m. requer que a 
cmtad"' que tnL.c~feÃ pMra provlncra 3 e(. içio qaft era 
feita por diatric toa t enbk. votação nominal 

Conoultada a c•msra resol~e pel& affinnativa. 
A. einenda é a "'i;nínte : 
« No § 16 do art. 2• . onde ••diz para, o CU.tr'.cto

<lig&-oe - p•ra a pro.,incia. No 2• membro, <Upoie da 
J*lavra - inarcado - accre.ce11b-ae-para deputad.01 
4 auembléa gera.!. 

Procede-eA á vot•çoo e é a emenda approvada 
por 73 votoa contra 15, !send<> a !. vor 01 Su. Aa
gelo do Amuai. Wilkec1 da Mat to., GocnH d.o 
Amaral, Fauto de A211iar. Siqueira MenÕ.•• · Go1u• 
do Ct1.atro, Barão d.~ Penalva., B1.::Tttel ito Gra.ça, Campoa 
Ce Mecieíroa. AgeaiJáo, Muacda Ô30Tio, Mr•ra.ea Rego. 
F<ll'llAbdea Vieira, Ba111eira de Melio. Alc.forado. Pau
linoNo~neira, Araojn Liwll, Aleoe&r Aro.ripe. JaãoMa-
11oel, Tarouioio de SoU%o. Câ,-oeiro d.a Cunha, Btnri
'luu , EIÍao d" Albaquerqu•. Mvraao • Sil...,, So1Ua 
ú iio, H ollaada C..valc..oti, Go.t cnüo Lobo, Ccrrea da 
Olinira , Po•t.lla , Cnnba Fi~ueircd<> Junior, 
Mello .Rego, Theo4oro da Silva , Pinto do Compoe, 
MaDoel Clewe·c tiQt'I, BeroRrdo de M.eadooça.. Casa.d.o, 
OlyiDpio Galvão. T eix eire. da Rocb._, Sobrr.l Pinto, 
Martiaho de Freitas, Figllêl.redo Rt•cba, Azevedo 
Mon~iro, An.p:asto C ba.ve •. Frei tas lieoriqneo, Ar_u1jo 
Góee Juni<'r, Araojn G~ee. Robtllo, ~·!~odoro S!l!ª• 
Coeta Ptrtira, Du•1ue-E•C?ada Te1Xe1ra. Fernira. 
·Yianoa, P ereira da Silva., P aulin<> de Soo.a, Conha 
Leitão, Cardooo Jnoi<>•. Culoo Peilloto,Diogo de v ... -
coa~lloa, José Colmoc. Horta Barbo••, P&llla Fvcuca, 
S•hthiel, Cand:do Mort>o Cnnb• Ferreira, Laiz Car
los, Cac:i ilhJ Fi~Úeiredo. João Mendca. O ii ;-<'lira. Borgce, 
Duarte de A:o •do, AI VeA doo Saotoa, Eocragoolle 
T:woa1 , Cardoao de M.e;l~u•, Paranb o11, Bitte.ccourt 
Cotdm; e contra os Sr1'. Femaudo de Cnrvatho. J. <ie 
Alencar , Diog~ Velno, Leaodro Bezerra, Leal d e Me
ntze1, Cícero Oantu, Per•ira Fl'>lnCo, Coelllo de Al
meida, C andido Torres, Msrtinbo Campo•. Ba.lbino 
da Cnoha, Cemp.-e CarvaJbo. Conc!.e de Porto- Alegre, 
:F!orODcio de A breu e Silveira Martins. 

São mai.o appro·ndaa ao atgn.iatu emendas : 
• No Jim do § 19 do a~ t• accreacente-1e : 

- ~ Ettea !.itulo1 urão nOJ•ttido11: , d.•nUO de trea à..ia1, 
:pe!u juataa municipaea "'º" ju.isu d.o paz em e:r.6fci
.do ::iu rupectiv..., parcxihiaa. 

e o 6 zo do ~. l • ioejlo &!lbasituido p,19 aeC'QiDt.e : 
e Por meio cit adita~ pllhlicade1 na imprc::> ""- oa 

ho~ver, e effix~do1 na porta ela e&Jn&ra. manieip~ e 
aa i~roja matnz da parochia, oonvidnra 1e111 4lea>ora 
·º. juu: d• pu rttpect;iyo óa cidaclio1 qualillada. a 
-v~rem peu o&lmeote . rece~r eeu. ~uloo de q11ali6fa
ç:oo ':º P'.ª'º .d• lr1nta duu_ A entrega aerà fei~ ao 
P!ºP"º c1à•d .. a ~nem o titul<> pertencer·; eile por 
"'· 011 per ~llltt'l?, " "" nbendo ···~v•r, o usígnará 
ptrao_i. o ia1: .e• p••• e puuri. recibo em U-çye 
eap, 01al. ~orndo a q111lle prno, oa titule o nio re
ala.madoa "rio r.mattidos i camt.ra. mauicipal · e 
•b1 gaardado1 em 11111 o. fie. 

• Ao roe.mo paragta pbo r.ecrescenle· oo : 
• " No ooao do rtCIUAr o juiz do paz a entrega do 

t1t.ulo do qualifiot1ção ao cidadão -vobnte, poden oste 
rocorr.r •O ja11 de d irtito da coma.rea por Ullla eim
plu poli\)ii;,. O juic do d ireito, t uvindn o juiz de pu, 
o qual reopoadorll. no P'"~º de tre1 dias, decidir! d.,_ 
1iat~IV•llleato. 

" E1te Dlf•m<' recnno ferá lngal' :no caio d~ récu-
.. r a •• mau. municipal a ••trega d<> tttalo do 'i11ali
fic&çi10 d•pu•illld<> - ae11 cofre. 

• Ao § 25 do art. t• a.•creecente-•e : 
• O; titalo1 de qaalilica~ãc>. na bypct.beae dooíe 

:Pª.r~gro1>b~ , urlie p• .. adoo i:eto jni% municipal 011 
J~ll 1ur•Atl t n.to, <rbkervBn.·io 4 u pay:s. a •u en,rega o 
dilpOllo DOO ff 19 O 20. 

• "Suppriw11·oe o ~ 18 do ar~. 2.• 
• O !Ti 19 do ort. 2• 1~ja 1nbatitnido pelo oegu1níe, 

111im rtdigido: 
• Naobbmo pwviocia darà men<>e de tr~ depntad.01 

i an•n.bl6a geral Nu pro•i.oc1•• q11e d•nm unie&
me11t1 qn•t ro dopatAclot, o eloitor votará em l.rea cid,... 
dãos; n•I •1u• deram cinco depnbd s o eleitor votarà 
em 1ua1ro cidir. 1íi••· 

• No G ~t do a.rt. !l• diga- ao, em v02 do- tre1 c'.àc>-
dãw.-q..u.tf'o oidodõc1. · · · 

• No art, 3• l llpprimio-•o as p•lavra1 - ou cli1-
tr1Aito1, · 

e Na 1111moro9ii• 11 d o art- 3• •opprimii<>-cc "'" pt.
l&vr• • - o parucho1. 

• Nn G 3• <lo ;.rt. 3• aupprimio-9e ae p9lanu-ou 
fl.lllf"•Ollll. 

• No li ~· fo nrt. 3°, • m v rz de-acu.,01 por uco.la 
cWI o~ti"uicio~o ou por l~i- d igs-te - acceuO! 1'0f' a11-
U9uitl<J•U . 

• Acor-nl•· .. ao 5 5• do art . 3• : 
1 !!:•La pr<•bibôç.õu de pruYimouto em empreg<;, aalve 

e •OC'lll' .. IJ ptir &t\tiJ(cida~e, d• eomminio, privilegiD, 
ceintrac,,11 1rreru"t111Q»u de re1uia•. obr&& ou fornec.i
mulo• p11bli"'''• • :>pplic&• el"ao• mé:iiibio1 das a.u em
bl6u l•Kl•l•U ••• ptovinci .. sa, com relação ao g overno 
d& pruvinoii.. 

• Supprima - ae o •rt. l.• 
• N" 11rt . .'>" oapprirniio-<11 at }>alavra1- IU/ôrlúldo 

"º mumo acto 01 if'T'e_qtdq,.idade1 .'I"-•· de ~do 
com o Oolubtltcldo nc; ~'• devem tQt'7lClt' milkl O tl;"to 

pr~s'fa da oommiuin, '25 de Mai~ de 1875.-Jcão 
JltMdn tU Al111•1~4 -AnMm'o JOJt Hen...,~1 . -A. C. 
tl4 "'Ilhe. úiliio.-H. Gra~.-Bandeirn de JteUo_ • 

• Em• od,. add.ith• •oud• eoo-vior ; 
• O mio'1tro do imP"rio 111 cõrw, • aa pruidntes 

na1 proviooi1u, croar6ll definit.in .,,en\o! t.n'°a collegioa 
e lei tone 1 •:inanta.1 t or•m a.a cid.adea. TillU. coa:a.tan\O 
qae neabcn:1: .;:!1Un t•aha IJJ~oot de 20 111r4itore ... 

• Roo, l de Joabo de 1875.- Htleodaro SiltlG.> 

e Aectt•cente·•• ,.,, ut.. 'l9 em paragrap~ eapecill: 
Ir A• ca.mara• mtioieip~e· a •• t".apiUH de provi.ttc:.ia 

aparadi5 u a~tbentioa• .do• ""lJ•gi.<>1 alcilon.e1 .da 
proviocia n•r•etiva ; •xcepto •• doo collcgi"" doito
rnca da provu•ci~ do Ri<> de J r.:-eiro, ao "quMI& &e<ão 
apu rada.a pela aa.mar& mllllioipal · da c:ori..- 1,,;;o 
Jtendu. » 
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• Para ••r ooUocail:. em lugu compeuuta • 
• A o~açio d&1 jnntae " me&ae p~chia•• 

par& •• procedv á prim•ira qualifieação e eleiçíio "m 
virtmie de11ta. lei eera. f~it.a, eomo •etu~lmente, pelos 
eieitorH o l"ilpplente.-Ageailáo.- Lu~ CGr~.- Si
queira Jfrndc8. » 

e O ~ 21 •nb1titua-1e pelo eeguinte : 
• No caso do vsgo.9 d11raute a legialat!ll'a, o ehitor 

votará. em tanto3 nom.~11 qtte.nta.e fol'êm a.& vaga.• a 
pre.en.:her. 56 a 'Yagà fôr da. miuoris., h1:1eta qc.e o 
e&~didato occnpa o scgt1D.d.o lugar ;:iara 5e con!ider.=r 
eleito, ou reeleito no caso do a.rt. 2.9 d.a OODGtttuiçã.o ; 
a.e.nd.o m.3.!11 dê uma as va.~a.a, ba.Bta para as da. mino
ria. que os 'Vota.dos occtzpe.m o lugar correspondente. 
-1. d~ Alenc<U". » 

O projeeto a••im emeaddo é ad.optado e remettido 
á commi .. ii.o do redacção. 

Termia.ada. a. vot.ayão, o Sr. preoidente previne á. 
camari> de qn• dar~ pan; a ordem do dia. de ••gnn-da.
eira. prox.irnQ. a di~tuu1&.o do projecto de resposta á 

f&lls. a.o throno. · 
Tendo d~da a hora, levants.-ee a ses•íio ás quatro 

horas da tarde. 
A ordem do dia p11.ra 11 do eonede, é : 
Continuaçio da di•cus•ão do additivo ao projecto 

do ú~açiio de forç.aa de terr'I.. .. · 
Iciem da 3• dita do projecto a. 100 A, d.e 187!, 

dando garantia ao ~mpr••timo de 3,000:0008 á CGm
panhia Macabé e Campos. 

l• difa do de n. 39, do 1875, cot>cedendo "º con
a..theiro Joo<I da C<tnbt> Sarboaa ll!JI auno de lie<>nça. 

~, elita do a. Q, 109 de 1874, approva.ndo o privi
legio por 10 aai>oa, concedido a Alf.-eaó Matson para 
o u.;,,o dti. typa.no& el~etri~a de. aeg11rança. 

3• dita do de n. 37 de 187 5, maad•ndo coutinuar em 
"rigor, (>&ra a vindoura legislatura, o decretn n. 2097 de 
30 ele Janeiro de 1873, q11e marca o s11bsidio, e od&
ereto n. 672 de 13 de Setecnbro de 1851!, na parte que 
indenJDiea as despe~l\11 da viage!Il de vÍQds. e volta doe 
à.epnta.doJI. 

3• ditado de n. 22Ade 1875, 6xandos.forcsnaval 
pau. L876 a L877. • 

3• <i.íta de de n. 61 A, de 187~, regalanlo ao re
formus doa cffi.ciats do exercito a arma.da. 

3• i1to. do de n. 2 A, do 1875, r~ct>nhecendo o di
reito d.os fabricantes wa.r~ aeuproductol!i e n:u1.1:tu ... 
fa.cturas. 

C:>otinuaçií.o da :Z• di•cn••ão do projecto n. 73 A, 
de 187 i, reorga.n..isando o en•iJO.o primi.rio. 

8egi;oão eID I I de Junho. 

~llESUIE~Cl.l DO .ill COB.llEJ>.. 

SC?!:<AB.lo.-Expediente.-N.mo• tribunae& de ~ommer
c10.-Priv1leg10 a. J. Bon•fo•·r!.- Ordem do d.ia.
.4.diilil!o à tei ri.e for~ d.e terra. Di.scur:o d.e Sr. 
S./veira. .lfartinz. 

A' a c1:1ze bons da :manhã ff!ita s cb~mads, a.cbio
se pl'Cfiea:t.E:& . ou S!e. Correia., Sobral P.intot Aogefo do 
Amar-al, Lulz CarJoci Card.osa Ju.nior, Pinto Lima, 
:rdwus Rego e Alcoforado, 

Comparecendo depoi• os S•a, Ulhôa Cintr3, Mir•nds. 
O•o•io, H,Leodoro Silva, Ag .. iláo Joaquim Pedro 
C.a.rloR Peixoto, Mtionoet Cletne-atial'); Co.t"atüro da. Cu~ 
~lu, ~ioto do· Cam.!'oo. O!ympio Galvão, Silva Ma.is, 
~alathiel, So~.r.a Leao, Ma•t•nho de Freitas, Bernardo 
de Mendooça., Fe,,,ando de C&TValho. Gowe• do Ania
ral, Co•lb.o d• Ji.lw.eida. Fernando Vieira Gomu de 
Ca1tro1 FAtJ.&to da A~aiar, Ferreira de Agni;!', Angoato 
Cha>es, Hollaoda ~s.valcanti._ Mello !Ugo, Paal .. ~011-
aeca, Freitas Hennques, P•reira Franco Joio Manoel 
Pereiri. da Silva, Cu;:iha Fip;ueindo Jno'ior, Ta.rqo.í~ 
de Soaza, C"1Ili.l.lo Figueiredo, Elias dé Albitquerque, 

Leal de Menezes, W'tl.kena de Mattoa, Bariio h Pe
nalTa, Fiin>eiredo Rocha, Cando, Canl.011<1 de Menezes 
Barão da Villa. da Ba.rra, Conde de Portc.-Aleço, J o~ 
Mendts, Mora.s Silva, Paulieo de Sotl2!a, Mene,..a 
Prado, ~1-ves; do• Sa.11to11, Silveira. Ma.riiD&, Ga.amão 
Lobo, Diogo Vasconc•llo•, Fiel de Carvalho. Ara.11io 
Gól's Ju.n1or> P~rauho•, 4ze-veà.o Monte.iro. He.raclito 
Graça, Ciooro D•ntaa, c,.ndido To roes e Diogo V e!ho, 
abre-ee a sessão âs oQ:r;~ horaa e ciD.caenta mino.tos. 

Comparecem dEpoie de aberta a aessii.o os Srs. Es
eragnolle Ta=a:y, Caminha, Alencar Aruripe, Theo
doro do. Silva.. Oliveira Borites, Martinho Campo•, 
Duarte de .Azevedo, Costa Per•ira, Horta Barbos& 
Araujo Góee, Campo• Clll'valho, Bnu~"'" P•ulino No-'. 
gueira, Ferreira d• Ãj:Uisr,, Fl<)rea, He:nrique8, Can
dido Murto., J. à.e Alenc&r , Florencio de Abreu, 
An•ujo Lima, Duqitc-Estrada Teixeira. Bíttencourt 
Cotr1m, Cllllha. Feneira., Jo&é C•lwou, Ro<lrigo Silva, 
Bandeira de MeUo e Balb1no da Cunb&. 

. Faltio com parlici pRçfto oe Sre. Ea7i\r, d~ Pirati-. 
n1nga, Barr~a Cobra~ B~bia.> Bd~ àe Â:rELQPgy, C"m.
po• do Med~ll'oo, Camillo B~rreto, C11nba Leitão, Ea.
i:rai.io Conêa., Ignacio Marti:i;;3 1 Jcaquim Bento, Lean
dro Beurra, Lope' Cbaves, p,.rtella1 Pereira. do• San
toG, .Piohecro Gufrcarâft.i1, Rt b@llo, Xavier de Brito, 
Con~a de Oliveira; e se::n eito. oa Sro. Antonio Prado, 
Carl<?•. da _Luz, Evangelist& de Araojo, Eunapio Deirõ, 
F. Btl1sar10, R .. cha Leiio, Si~ueira Mendes, Te.i::teirs 
da. Rocha, Borges Monteiro e Vi.conde de Mantl.. 

L&-se, e e approvad .. ••m debate, a aeta. ela. "ute
c.dellte. 

O Sa.. l • S..cir.ET..l.lUO dá. conte. do aegu.inte 

E'.l:l'EDlE?tTE. 

Seis officioa do •~ereta.rio do senado, da 10 do cor
rente, coc:imunicando qae aqnella cama.ra adopton e 
'Vai dirigirá sancção imperial H re1oluçõea da u•·~
bléa. geral qne concedem O.II! anuo de lic•nçe. ~om 
ordenado ao des•mbargador de. relacão de Perus.mlni.co 
José Felippe <!e So·.i•a Leã.o, ao official da ••cret:i.ria. 
da polida d._ córte bacharel Jo~quim Hyppolito Ewer
ton d.e Almeida, ao P'"t•ito do trtbnnal do commercio 
do Maraoh&o Goh•iel Aatoaio Rebello, ao ~filcial
maior d.a. a.ecret.a.ri6. de coi:nml!reio d.e Pernam.baco 
bacharel Julio Auguato da Cunha. Guicnarãe1. ao juiz 
de direito de BaTbaceua, em Mu1ws, Dr. Ma.noel de. 
Az:e.vedo ~onti'.!iro, A a que tonla. extensivo o favor 
e•ta.belecido p ela lei de 22 de Juuho d~ 1866, is fi
lhas doo dlic1ao• do exercit·> f•llecidoo ant.s da pro
mnlgaç:io do. .mcsme. lei.-De todoR :fi_.;a. a ce.me.ro. in
teir..d~. 

Outro do Sr. deputado Francisco Pinheil'O G.tlma
ríies. Da.rt.!e;pe.ndo qu@, P cha ado-1.fl de.ente:, nãG p6de. 
por o?a compa.r•ct?' is. su•õe• duta. ca.mara -I.ntej .... 
rads.. 

Requorimento o.~ D Maria J 01epbi110. Mathildes Du
rocbor, pedio'1o o n:eiu soldo a que•• julga. com dinito, 
por bllecirurnto de 1eu filco o 1• tenente Pedro 
Da.vidD=cher.-A' comcni .. iio de marinha egn•rra. 

E' lido, juli;i:11.do objecto de delibera9iio e romottido 
ii. commiesâ.o de jnatiç.a. civil• para inter-põr parecer, o 
•ega.i.cte projecto: 

NO'V08 TPJJlc:<UI DE COKJIBB.CIO. 

" A aeeemble geral reaclv~: 
~ A:rt. 1 • O go""'ªº 6.°" s.utori•ado a crear tribu

Dnea d.e coma::ercio na• pTovi.nciaA do Parã., Ü@arA.~ 
S. Ps.ulo e S. Pt!dro 3.o Rio-Grs.nde da S11l. 

~ Art. 2.° Ficão rovogad...e aa dilpo•içõe• ei:n con
tra.rio. 

~ Paço da camaro d"" cieputadoa, em 11 de Jnnho 
do 187 :"-'°"" w..lke ... de Ma.tt.·•· • 

E' lido, jtx!gsdo objee'.o do deliberação, e vai a iin
pri.mir ps.ra entrar na. ordem do1 trs.balhos, o projecto 
com qc• conclne o seguinte pe.~r: · 
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~ Jaeqttee Bonefond , conwioionario da eEtnda de 
ferro de Maceió ao va!l~ do Jac:aiP", na provincia dao 
A lagO·•• . t endo contrat&do e<>m o gov roo imoerid o 
-prdoogur.11e11.to d.ta1a. estrt.d..a. até se eot.rouct:.I" na do 
R t elfe • proeoanoiH. de P«rr:Hl'.llhc.eo. no1 urmo1 e 
oondiçliee do deoreto n. 5,79i d• ll do Nonmbro 
dt: 18'4, 7.,qtter ao po-ier l~gislativo a. oo:iceutb da. 
~r&atia. de jaro• de 7°/0 p•ra. o c~pital que for 
effe:ctivameote empreg~du na. consuucção da ref~r1de. 
via. de communic2ção alé o rMzimum de 8,0V0:0005, 
em qne importa o ~rç•mento approvado pelo governo 
ill>per ai, !icando a • • te a fsculO.a.de •le elevar .... 
c •p•"'l até t!J,OOO:OOOS para a. parte eontro.tada do 
c:oto og1UlJeOto d& me:ama. e&trad~ desde O V~le 
<lo J&ca ipe at4 o eat:oo.oawento 11a do Recife ao 
·S.. FrH.r.ei11co. 

• A commi••ic de lazeo.da: 
« Atteod• nd.o a qo.e a estrad:> de ferro de M•ceió 

1\ Pe.ruo.111bD..!O atraveaHi& ctJ m"is !ecandoe cectroi de 
p•cdnccão do. provinda d.~• Ala3·0ao, priv11do• até 
t.c-je, po~ de6c1enc:i."' d..? meio& d.e tr .... n~porte1 d~ re
met1 er eeu• geoeros ti capital d~ n..e ,.ma província.; 

• Att.eodeodo e. que H. pre•ld.u1c1a d.111 à.lngõ;tS 10-
formoo. que a e~tra d.lt de qut1 •e tr-ati;. é uni do!i m•ia 
iw~rt Dt.e& melboron~atos p ·ra. -. meaCD& pruVÍD~la., 
pe.lae a;traude& vasnta.g ... De qu"' d~lls. u. dev&tp t •perar; 

a: Atteodeod.o a q· e w :.ai& df'! tOO eonuJ1e rr.1aQte• 
ilaa pni.y».• de PerDaa!bt.aco e M ·Ct:1ó n p: t:St:ht.â.rãu a.o 
govni>o at bre a im4"'·1t.-aC1a e org .. o~~l-. d .. C\•Distrae
çio c!ees~ .via ferrea corno ind1apenalu·el ' ••1'\'&çào 
da. lB.vCJura ·tae ·ttaa1 provtocru.a : por ieMJ que vai 
ntiliear e. dar &bhidw. ª ' •S prt•du.etoe de mt11i" d,.:, ::C011 en
genb.oe C:e &HU.CM.J", toervrndot Jj6 o~ p•oTtoc•a das 
AIAgo ... o lll•l8 de 28U, e pau.ndo por tru viU.e e 
15 p•>Voa.doa ; 

(C A t.te ua.t o.do a. que o eontr.atador já. ez:bi.bio pua.nte 
o go• .. rn. ~ gcrAl e a prt:> íd~c.e1111. d •• AJw.bo ... ,., 1.1ue o• 
a.pprov11:rio. oi. respectn1. B ntu fo& D .. •:i.•.e•·aio <te 
12á k.t. w .. t.r..,a, coa&ltti()rlo c1tet irm p .. tfi a, looxita.1i
DM:1 e 'tr»n•ve• 8kl5, ol.at•ti• t.ypl.o• de ot>ra" dQ art.e, 
-esta.;õea e urç.meoto• ; 

< ·A1tend1tn t10 a que . o dito cma.cea"ionario pr.nou. 
com ddd.v .. eat..c.1c • ,fficiaes, · qneartceth. li4aida da. 

. 6tr,da, e lr.ut" d" º" mrni1111tnn e Da me.ia de .. f .. vo
ra.,~et b vpcth ·1e é _.nffic.~ote. p ... u. ftLi.:t ftlce à..g-.r•n
ti:i1. de jurv1t Ct 11oe·J1dci. t"'l · .. !'t11.·"1Q : 

« A tteudeotjo *' que ~· g••V· ?OO «"'ral .não vóàt, por 
1orça <J :L •Ul-·IÍ• ça.o co f ... d~ 11~ lei de 2t. d• Set.o<n
b:-o de l I0\7:S C4.IDC:tder a su~µlic1&.nt11 a J( .. raataa 1 .. li
.cit .. da. visto j" a. · i.tr c1·t1ca hdo A 81tr2.~a. de ierro 
ttntro..l ai. provia.eia ª'"' .A.1·~0 1: 

e üon.s1d.e.anclo q ·•e é d.·• 11ir..-res~é .pnbiicc. prot .. ger 
a ~i .. çÃo f<trre. e J>le~""'r auxilio· a. tod.11.1 •• euipt1:.z.-.a 
cie•le geDero, qas eotejio """ condiç~u d. o "'e

. reeer: 
• E' ila ~pioiio q,,. ••ia euj•ita ao u:ame -e oielibe

:··-nção de-&u. •a.guat. cum.....-ca, par• ·'Mf COR••rtid.o·em. 
l•i, a ...,.,...mut.c nowluçio : 

e A a•u:u~lh .. g eral lagi&ldiva cltcreta : 

• Art :g~ a oUlO E' o g verno au.tori•&d.o a conce'ie:r 
. '* Jacqu .. a Bont:t.ta.d, c . 1.Qce. .. ionar10. d • e1tr•da de 

fe"W"ro de Maceió ao v~Jle 1e !acn1pe, ua JfrY•iac1a daa 
.J.la1t:ó ·e , o.: e. e<.1mpa.uh\a q Ete a1.- orll:atai&&F pars. e~ .a ... 
Atru1~ a. ... metC1.1a 1utra'1u. a a:,ariAotia. ti.e jurue de 7 •/0 
pa.r.a. o c•pit.I que fl'Jr effacti.,.,.m•nte 4'1mpr,.g .. do oa 
meo<no: co~·~ "~ o -...,, . .,..,.,.,.. de 8i00•.-:ll00S ; 
RVL~adns •• d11pml·~· -em OUIJ'Wât'"•O. 

· • ::s .. t .. 4._ •-C:••Õt• -.. .. a oomm1uófl4. et'D 6 ia .Ja.aho 
·49 \1:17>. -CurCloro de ll•n=••·-"-Banddiri& 4e •eu...
- S.,p • Loi,Q, • 

··o Sa. Gcrdaa L a_. (pele<orhtm)•·-' S"-1"uidooate, 
· :~ "'Oll9t:B8T'ae ' llJ'UU!Orp.J ea 1 da- o~P-tal •da. t'f'C.l..;. .. ~a ·la 
... nP&,~tiyba e · da· •l'hla: de · :8"4'tetfro..~I,• d•··P.r1i.11a1tt11e.1, 
··:Ut>Ol'.tâU-'90 pel.-. npre~a..:Qee •qQ•, Clfll.b~ ..,. .. ,"bo.ra ~de 
... -oa.•'l.r t ·tue1a·. • "Ufe• m0YitaBD:tu~·da •opinti.o, de qu• 
1~.s,.,,enrarvwm"~do.41ameroaos 11ea~m.Q.11~. e que 

··:.a~~'----..~ge:~ac:u e1~r;dinó1a 

TOlllO tt 

'!"":"~ ellea •e <1a~anão npponc!.o-1e o; iaterpret.u ds
::..aiona r-eal do pau. 

Tcm-10 P"teo;lido diminuir o n lor de1tu maeif
taçõe1, a ttribiUucio-a1 a inBueaci .. çtlfoz a.I . E' om&. 

·•gnu inj netiy•·. EU~• ião tio eopontaueao coco 45 
q ue melhor .direito teDhio a $er reputad•• como u.ea.. 

V. Ei<. d1ga&r-a•-ha dar-lb .. o convni<nte deatiuo~ 
'fazendo-• 8 coabec1daa da outra eatia d.o p11..rlamênto.... 

Aa. re.prceeat.lliçõea a qne se re.ferLO o on.dor •ão re
mett1dati :í. (.ü01ruissii.o especial. 

O Sn. Pnl~o L:r:iu (p•b ordem) :- Sr. preside~~. 
como mco~nn odo tte S1.tld~ rne priv~ue õe c :::mpare
Ct~ i seaaa.o de OOttt~m. e tend~11e ne11a. •el!l•io vo
tado o ;>roj•ct o de reforma eleitor1<l. e nomioalcnea~ 
a 'l?••ti\o tobre eleicii.:> por provi11cins e por dietrictos, 
en )algo do w .. u u•ver d@clarra.r qne ge m1: acba•ee. 
preeente votatia pela eleiçi~lo p :•r proviuciu.~ 

ORDEM DO DIA.. 

A.Dbl'l'CTO .A. LEi PE Foaç.t...t tt!: TJ.l:B.1. A.. 

Contioúa a di•ci:ssão du artigo addit ivo ap.-sen
tado pe!ti C••mnHet!ao de. mh:rtaha ., a[UE'tr · na iiU'Eiio 

de L d o Cl;~N-at., que appro•a os cod1g. • peoal o di> 
proccno rHltt.r. 

O 8r • .,.llvelra Uart.iois proaa.ocia wn 
cluico.reu. 

A di•cu1sio fic a adi. da pela l><"·"· 
O Sa . Pais61&>ertr~ levanta a tse&sito ás qa.atru e·trea 

q llartor. tlif 7>+$ d• iurde. 
A or~un d .. d•8 para t 2 do eorr•nt< é : 
Durunr,. o pri11't6•1'a ho,.a. -Aprea•c.t1tção d.e projec.

to•. in-thci ~ t,:O..-e : requtrrn:itnt• .. 
l>a.hi em á.f.1nte. -D.&ea.saa;-o "10& r cquerimcn.to1 adia

dos pela c.m1ea.r. que fvrâo ~p reet:UtM.dos. 

:A.ela de 12 de .Junho.-

A'• onze boraa da moa hã, f-it.. a cnamada,achio-... 
Jlft81Dtea O• Sre . C.·r<eia. Sob•a l Pínt-1. Cunb• l"i
gueir11tto J oniór. J11aquia1 P cdr••. Fatu•t·• d• Awuiar., 
Ponta· F. D••ca, PAllliou N go.eira, S .1. t~i~l e Cl>e•h<> 
do Alrue1da. 

C<.mpareo•m d•po!• o• Srs H·uclito Grac•.C-ràoao
Junil·r, J. ii.o M.-n1,, ,., Dina;to v,.•coce· U.·1. Fero,,,1d.a 
Vi~ira.~il"'1t. M111ia G(ln-."s d""C""str-o, M.1""t-~ R.,go, PiDto 
a.e Cttmpo1, Cunb• F~rr•irllL. Arsinj • Li '''"• J- "'' Cal
m ou: F«.roaod&.1 -d.a Car"alh·•, B .. ri.G d ... V.ti.. d .. Barr-.. 
-A'Cgu••O C1.a.vea, 4,,;•~EW• Ctirv .. l+.n S ... r u "" · ·eaal
Ta.. Tbeodl fv da $1lv .. . c .. 8-R-10 ){.vtinbo d.e Fn·it ... ~ 

· M.ri<·el ...:>eu eot.io,,, R'!"61lo , Ea"r go .. ltr T .. u ne7., 
Alo >torado, C-. u<11du T"rtu, a' aaj Gô .. 1 Ft~11f'i,....4o 
B~•. Car1 1 Pt'•X jt,,~ Ftr~iN. Fr,.nc '• Mcot:te • Pra
do, Fteib• li· D'1 ·1U,.8 ~ei.r- M. r 1..10 • . Lpjt, d .. He
D*Z"ª• Al•Ot'"t Ar· rip-- , F · rr .. h .. Vt•oo::i, .Rl'!nri qu~ 
011v•i•" B : :!!(•e, l' .. ulln• .. de S <tat•vB.. • •roe F"' ' dá 
Cof">lb". T. rqn oio <1~ &112:,., wn<I• do Purtv-Ale
Krc, F1orrnci, de. A.oren. 

Faltio cuw p .. r-itclp»~ ~a S1s. Angelo d.o Âm•ral, 
.6..z.evedo . M, .. 1,,1\.f'irü. Ages1láo, Bdr,\u •le P1rat.i.oioi1t-.. 

. Barló de A~·<; ·t<Y· Bdnia, B•rroe C.·h••· C•D•P<'' ae 

..Mil<l.eíro•, Co•"" f •teir•, Cvrrh d• Oli•t.i•a, C•i::iillo 
·.~·to, .·C•u .n .. F1gneiredo , • ·1111h· ·Leitão, C · t<l•.40-
. dê. · lden•~et, C.rloa " ~- La.z~· Ca 1 ia."'• Dinseo Velho,. 
Dttute ele 6~· vedo, U lbo,. • 1utr.. Eofru10 C ·r· t&p 

~,.Ferftir.' de · A1:tnnr , •,·fores. G ... a• dn j,lh-. r ... t ·Rol
' .1a..a ... 0a ... ie ... tt, ·H~t-.doro Silva. I "·a , 6• M.rt;,..'I' J. 
.•de-Al..,ca• J .. aqa1tn B-nto; Le•odro s .... .-.a; ·Lo~ 
· 'Ol•~tl, · Lbtt. C111.1los, M.i.ratJ.da Oto•ic•. · MorM•' Sil"--
- >Olympio ·' Q.1.-io, Pô'1tell•.; Prato Llm•. Pdttr" do9;,· 
-··S&lllOti '•'Piol>eirn •Goimal'ie•; · Rodngo· Silv .. , s,,.,.,._ 
·-11.eio'• 'M'tier do"B.ito; e•- e1la ~·Sm i.l'i'el dQs· 

u 
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- Sutoo, Antônio Pnl<lo, Al"•njo Góe1 Jnnior, B.rnardo 
de Mendonea, B&iblrio e!~ i.;nnbe., B .. tg.a Monteiro, 
:.Bandeira de &l• llo. B1ttenco12rt Catrim, Cat:1•ito da 
~aba, Cic:oro D~otas. Canoido Marta Evanjt'ebtt.a de 

. Ar>njo, Eli.o do A1b11querque, Ennapio Deir6. F . Be
liurio. Gn1n.lio L<>bo. Hv ta Barbou, J uiio :M.enoel, 
)ilollo iU-go. Mut1obo e.mi"'., Paunboa. ?.reira de. 
Sil• a , R.cw.h& Le:ão. Siqtieira. ?dt11det, Tei:teira da RG
.eba. W1·k•n• do M. ttoa, D~q111-E1tncl.a. Tebteira e 
'\'iacon<le d• Maaa. 

o s •. PaE51DEl'ITS aeclsra que H~do meio-dit, e 
_ acb~ndo-ae preocatos unicamente 52 Sr&. dtpatado1, 

11iio pôde baver oeaaiio. 
O Sa . Üt.rHIU. Boac3s (1• 1ccrcta.rio bterino) .U. 

.. "°ºta dl> 1eg'""to 

KJ:PBDIE?n'B 

Ollicio do Sr. ••cr•tario do unado, de 10 do COl'
ftl!te, J>l!l:Det.teado. ~llJeodada, a propoaição du,to. e:.\• 
..lnDYA 9.pprovlilodo a pt'D&áo coa.ce<lid.a a D, Porcia de 
.Albe1querqce M-.r..ob.âo.-A i11.1prictJi.r. 

Ontro da preaid•DO"' d~ provincia das Alegou, do 
.11 de M.lo 5.ado, fl'D•i,.odo nrn exemplar iw.,r..,tto ela 
;fall" C<·m que~ Dr J, ão V~ra de Arnnjo • brio a 
aeaernblé• l<izislati •a d•~U•ll• provillcia a 15 de M•>ÇO 
d.e"te ano~. e o rel .. torio cnm qa.• o momo aenbor 
pane.D a adOJ1Di .. tr,.çii.o no to vice· l're•idea.t.e. Dr. Fe
lippe d1 M~ll ... "••eouc.,Jlua.-A. arçbivrar. 

Bequerime1>tu de Cr.ocencio de Sonu. La~•, 1'4'
cliDcao qne sej4o C1·X1 .. ideh aGe " "' Jjdc.is ot e xame• de 
iDgltz, fr~00cz e p- •tugoez pol" eUc fcrtus em 1870, 
afim de podt-r DJi.trica1a.r Be no 1º bDDO n u .. dico d.a 
faci;ildade d'est1:1. c:Ork.-A' c1,,D:UllLHiu de in11t.tncçio 
pclblica. 

Oatro de F ...rno-odc F enehe B:arr.to1 pedintio para 
•u adoiittid.o a f':Xu.1.e do 1 • •ooo do cur10 pbbr
m eC't•itlco d.a ref~rida .f,cu d.t..de. - A' 111e1a&a cum.-

:Jlliaaio, 
Oa.r.ro do m•Jo~ bono:ratic. do eierdto Trist!ío F'r

miDo de AID.J• ilt• , 1ohdtModo a l?'ªC» de u.as.r. ~D•io 
em ,.,rnunerb\'R" d,~ Hrv1ç.01 pvr ~11~ preet.f.ldoe o:s. 
gunrt. du Ili pnih cor .. t ra v P•ragu~:r dur~ntr.: t.c.d ... a 
<:tn11 ... a~b•, t w nz~o d1, u:n etotado f1NCa. río de aaude 
• <l• fici - oci ... de c1"lv• par. p dt:r •»tt•f .. 1er às a~ce•
aid .. d.-• ~·•is h.d1"pt'DS•"t:i111 da ~id•. ft1Vt.I' q~ .. em. 
i@.U»ea cn CDO..t-l n.uci•a tew 11du Ct<l)Ct-d1d., a t 11tro& 
MtVtdt.ree. - A • e.. n.n.ii9bà.<> de peo11ôct 6 ord•a ~ du1. 

R"preteot'"yãv d11. es.cn.i.ri. mati,CipJo l da Viua Bel!A. 
da lwp•n1U1Z:, 08 J.ofi, \.Í:Jdà du AOJbZOOa.a, JJediudu a 

~ « •r t- tb<;i.o. p•l·, P'>ªtl' •.,.gud aiivo, d.a t1e1ção dlleci&. 
- A' et.wwi.&i<.i ~~ti.t. 

A ordem do dia p•ra H elo corront• é : 

. P,.,~ira parlo !'""' aa 2 bo;••).-C. nLina•çiio ela 
.. . 4i•CU••BO du ~.CI Q U.l\'O 3U p ... JeCto d.a. fi.1.ção d •• 
_" 1ur'j"'• de t.r;a. 

~gu>ida pa·1~ (h 2. ho>aa ou anwa). - Diac1,.aio 
- . ~ pr...jtCto de R•J!'IT.M. a f&lflo do t.luOQO. 

Acc.a de I 4 de ..Wunbo. 

PBllJD.l•CU DO n. C0118&U.. 

A'• nuze hol'FI • d.a manbi, f-iia a cbamada achão-. 
aa }'rttt'Dt.u <>• $ri!'. C. :ni•, Ber:icht.o G,.aç.: Fanato 

-<lo Aj!:oior, P••la Fon"'""· J<>âo M••d.a. Rariio de 
: .Pirat.1uiog11, Feraa. .dea Yieira~ Joo.uuiCJ. Pedro e J..uiz 
·-(lar.te.a. • 

Cornp• ... c.m d•P"i• oo Sre. Mi,..a<ia Ô•~rio Fritai 
_llteriqa•a, CaJ"lt • .. e)x,.to, AU~llf.to Cba•u', Piato 
.-de C•D pn•. Ç11 .. ba F;gll•irtd .. Jooior, Solva )111 .1&, 
-. ...C.•o.o Jun•or, Mor· e• ~itgJ. Col)~t de Pôr\-• Al•jttt, 
-'1""' doa SantA,., P•t1hDo N1 J:'Dflra Saltot.hiel 8.e-
.i>t.llo, Barão de P•11t l<a, Di, go Ytlbo: Ca•ado, ' Ft~

. paa de .t.guiar, ltacr.gõlo.lle T&llll&y, :Siqueira Me.-

deo, Pereita da Silva, Gome a de Caatro. Porte lia. Ban
deira de Melk, Pereira F,...nco, Sonu uio, Hollanà~ 
c ..... 1ca0Li. João M•noel, Anojo Góe1, Jo•Ó C>lmoo, 
MeHo .Rego. Duarte de .-%e vedo, A lcofo?ac:fo. <':vndiio 
T one&, Mc rsea Silva, Wt k•D8 cH Matt.o• , Cot-lbn de 
Aa111eida. Ar.-oj~ G6«-• Jauinr , Ci.uba Ferrt-ira, Pa.r&
nbo•. Gu .. n,âQ IA b , , Gomes do Amar ttl, Cic.-t o D•n· 
t&a. Carneiro d& Conba.1 .Angt>lo du A.mar•), bf.rti .. 
D"ho de Freiu..11, Condido ~arta, Figa eíredo Rocha, 
Leol de M~o•• ... 1·arquinio de Sc.uz., Cardoao da .fl:fe
Uf"2t:e e .Ar21u.j~ Lima~ 

F•ltio e<.m pertlcipação o• S... Ulbõa Cintra, Alen
car Arar.pe. ~zeved.o .M.ontei.ro1 Ages•ló.o. ~atâo d.e 
A.n.9•f'y, B•hia, Barro& Cobra, Brll•Qtte, C..mpoa da 
Med•ir1.1•, Coata Per .. i1'a., Co:-i-~a d.e Oliveira. eaJl:Jillo 
Barroto. C.uot<> F11%'Deiredo, Cuoba Ltitii-0. Cario• da 
La.z. c~miab& .. Eufr~aio Correi• .. F e• D"-Ddo de Car
v.Jbo, Ferreira Vi11.aoa., Flõrf'I, Rrle:Ctdoro Silva., 
Igo•eiO Martiua, J de A.leocar, J.,aqn ru .!!eotn_ ;L.._.o.
dr .. B•ierr ... Lope1 Cbaveo O liveira B rg ... Olyrnpio 
Gloil.,;ãv. Pioto Lin·•· Pereira <ioa S1'oto•~ PPu luJO de 
Sou:zR, Pintie1ru Gc.iu.il!lrM:•, Rrtdrigo Sil.va. Tbeodoro 
da. Sil~a e XRvier 10 Brito; ~ etm ella o ~ ... Ant.o
DU> Prado, Bdào d."' V:lla d.. Barra Bit•o 111 rdo de 
Menduoçe. B .. 1bino d.a Contta. Bo•gt!a M oo teir o, Btt
teocour t e t rim, Cao•P'"-8 c.r .... lbo. n ,og-• Voacon
oello ... Daque · Eetrada Tdx.e1n . &l1aa de Albtlquet
que, E•111og Ji .. t a. de Ataoj , Eonepio D~iró F•e.l de 
(.;arvalb'·· F .. Btli•a-io, F111 t '.l'IC.to d.e Abre-o. Heotiqot!, 
B rt. .. Barb•·Bl:f., M •Di,el C~em1:ot.io", MN1r zer. Prarlo, 
M1i&rtiobo carnpo•. Ruc.bs L•io, ::iil•f'i r " M rtio•, So
bra• Pinto. T.:: t1•ita d a:i. R.vcbt1i e Vi.~ n Ge dt M. uá. 

O Sa. P&Bs101NT& à.""<"lara qoe. tend·· ttttdo m"'io .. rob , 
e aobaoo-1u- •-e. µr~aeol.t!• a.Dicamccte 61 Srt. de.,ut.doi;. 
não p6de hKver se .... ão. 

o Sn. t• SECllBTAB.10, (••n1ndo de 1 •) dá ccnta a., 
aegn111te 

Dons nffi.cics -lo atcret>ririt\ d" •~na-lo àe 1'! do cor
Hllt., Cowu Q,,jc"nq ... ~n"' i..qtie ll ... CBri•al"a .dc•p,t" 1l e 
ve.t dir1g1r ã t auc~ ia per·~l º" reet1)a.\:Õc' ~u .. rati ... 
5 .,.. o ct~rreto de 1873. q11e conc .. <Je uw~ ,..u .. Ho BQ 
c.a...bo de e"q1u11:ina J .. ê doe ~ .. ntc1t Fcrr,.Jr~. • ªºP'""ª 
a peneão ovda • 1) M"'n» N ... rei a Rlb .. i'o de Na
"V& • l'\, e oa m .. Dnr..• C .. r\.s ~ Yeoayl~ aallia.. Jt1'i. e 
rohrh:1bot d(.I ca.p1t~o Joãu .Daaa Cb•dt.•ao 4e M.11::110.-
lote•rüda, • 

Oatro idem idem. 1f'm•ttea~o •meorlll~A A propo-
11~ãu q>,. <'.<lnc•de ac. b <h· rtl J oté ~" Cv•t• M~cbr.fo 
Joui· r, u::i a~-ct- r da 1:1 lf.,qd• ga d• P,.r byho. do N 1·tt.A1 

tlDJ anno de liet:cça cum t...4u• 01 ven .:iineoto1.-A 
intp•iaur~ 

lleqn" imeot<> do Tbrmllz Lnlz Alva~e. pediodo 
pera se 6raia.r dt otriuli » r e .. .,.iw d& vahdt1de do te1-
-t.n..1:-n1..o cer1t1dv fritv p<Jr cé.-r;o OQ qta~ ae leKi1-le t'•?ê
ci .. ln.•n•e •n.i &ta f ·""' par. que pt•••.a te, \ .. r tle Gf.•O
forn.10.de cça.. a• rduaçào d<> hoto IV, t it. 80. ~ !• 
e t .• - A' coaawinão de ja•Üça ciril. 

A ~tdcm do diai para tS ·'0 corrente, ' • mcpma. 
de.igullQli pora 14., i..nti> ua I• e<.mo n" 2• p•rt•. 

. .... _ ... .. . 

M111a~ii-ae im;nimir a eeguinte redaeçio : 
" A aa .. n.·bl~a g.ral reaolvo: 
• Art 1. • .h j11nt..o poroebitPI 1erão eleita1 pelo .. 

eleit>..reo de p .r1.cb1 , qn• vo .. r4~em du o c<1dDI•• t11-
cbada1, coutt-od•· cad• n!n11 d· ue nc.i!:lee ovm o rota l'l : 
por• mee rioe-p•ra •up•l•nt•"· Serão Q•olen.doa 
11sembroa 4 .. 1 joot4a n• qo•tro mai • vot.adoa j):' I"& mer-
••rfo•, t:: 1e11a tob.tituka «S qD•tro OJai• T1°t. de•& para 
aut>plen~u. Ima:.eoi111t.11tn1.te oepoil, 01 meamoa tlei
tore1 t-ltgt.rá"'. ptir ai aioria de voto•, o prf'Bid•n1e • 
tre1 1ub•titnt.o.. •otandu •m duu oedulaa fech..aa .. 
dai q11.ae1 a p1im.U. ~11tcr~ lllll 16 nau.• eiom o JQ. 
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tal~p....,. pre•idect.e, e a •eg>lllcl• trco nomes com o 
rotulo- pat"& subititut.o. O pre11 ,ea.t.e, mes&.rio1 1 e: e.eu.a 
aub•titato' dov~rão tu o• req_ailito• ex.iguloa pt.l"'a. 
el&it r . 

• Eota el•içio, pro•idiia pelo jut. de pu maio v<>
tadu, •• f.râ t•e& diaa aotea do d•ligoado para o 
eotr•eço do• t•a.bdb.01 da. qu·liúc«;íío, lo.vnn~<>-te 
""'" a.eta. a• conformidade do art. I~ ~a. hi de 19 d& 
Ag •to de 184t> e m~í~ di•po•i0•.• ~"' ~ii;;· r. . . 

a C.10 vi.Jarios ()8 e:lelt<-res. ft cünsi.itmd ... s. JU~1tli, o JlllZ 
de O>Z ent•egará IL~ pre.i<l.tat<l d tlta O toSQ\,odo <\09 
b.1ib~J~o..a. prep1..-r&tori•·s a0í•W.panh9d•' d.e.~ listMI par
ei&u de ..si .. trict.011, e dcs d"m&..Íitio docuni,o.to11 e uClii
l'tein,ent .... e 

* Ni•• hav•nrlo t'!'e~ eleit !"lff&- pelo 'l'J' f.1l f'IS, u o aeto da. 
coo1H,Ct1 ÇM> ou no acto da urg .. 01111.aç~ d& juah. p • r 
Dlt>rh. 8U~~ Clb. IÓr"' da pr-oviucia. O!Ufi~DÇ~, OQ Oâo 
cn1u\.J&·~ci1.1.1tntc• , o i•1i1 d" P":r cou•p t>t&rlt. a.qaella a.q
Dl'"f t coov•·CHDdo ou e •o.,idaodo ll>Uf•p leor.t-a d• ele1to
f 6t. t.m numero 1it.ftic1•ute. ~a. bit• ae agppleotc1, 
a,rão O:·Df'uCv.'10.l. "ª c ., oviii -.rlo & p r a "ª-"' 6 rJJ . e e icu 
a rwanu .. 1t~t.r·Cçãt• (li j •ll%c8 de y~ e •tlb iwrurd·a
t.o1 #W 'ot...4 • o .. fll 1t " oc uo8 e etutr .a, c-id11.,ãot com 
at c.itlJlli'1llh&

0

itz e1t-1t. r: e toda pt 1mhcua~otef· •io 
• t leiv;b Di! 1~u , 1 n1C>'JO 141'1 proced<rrá ª"' pa 01.:bÍ••• 
cujc. " Ulbtt·u d .. el.it .re• fõr i of~ri • r .-. t res. 

11: Nau parocb.ia e a .v 9m..-ote crt>iuta*, e.a e leitm·ea o.n. 
aup.,ient.o-•. que ahi 1't:6ld •rt'm d.,..de .. ttata. dtt prov1-
n.t"l:lto <:tt.•~ oico, H·r-Bo cuo,.oca.rt ... 11. .até ~ert.2e.t•«i o 
un~ero de lf4"&. re 11tqaP llPe não llttln~ór~t11 e .. te uQ .. 
m~ro, N:11. t ... ltt1. ou io .. diiei .. oci~ d~ •teat.>·ee ott. 1n~p
plrotea1 ~e prucedtr.:i p .. lu n.od.o jà eac..belecido ueate 
a;rtl;:n. · 

l" a \ o Na f;s)t.a de e: .. itorf'S ou QDppleotel', P'-'T ter 
aicl•J >Daall d:11 a eleição d•·B d.11. lfl"'ie,h.t D.f'I!&. C11 1 r~u . te, 
JlÃo 1e ha\er e-:ffit.ctt111d'l a el•i\!iiO, ou ~Mo e11ot~ r a.,í>r·~ 
°"a.da f"'lu pcider rompt.tec.te, .Gtrão COulilui;a.d1..e oi! da 
lfg iol.-tur- a.ut .. flor. 
"~ ... f,..IL, a.t·s .luta dô!l. nlt;moA n jaiz. de. paz J'fcor

ntà Ú. l•eh d• 8 V•·, .u.d· li p&U j•J •Ze8 d.e p Z rio qll&• 
1ritool" cu·reate, & 118. f111•t"" n .. , e:- eon~idará. tre8 ci
diu.i;io• cvm .,,. qu • li~ad~s rle ir-l~\t-.,r 
«~~.•Pua v nS•·Ar_-e •pa•ar <Jâ tr,.b,. lbos d~ sjua

U• p~ rocbi10·& Ct•u·t.•l.ut .. •~·h ... oa d"e tlc e d.. tua.· 
Dic1.,10 QQ.18 j ut.a n.ioaic~p~l C• m~1111l!A. do Jo;z u•UIJ~ ... 
ejp,l 0 0. aUbbt1t.11to do Jll'Z de dJrC•to . Cu llJO prUL
àentt, e d• doa-. n P.m.,.ro• elf!itO• p.:lo& •etta ·or11• ela. 
eam •"'•em ce:du.'a• ctm•eodo nn- 16 :iu.me. Nn u e .. mo 
act., ~ do u.ea•~·· mOl1o &erio eleiLOe d,.nt • t.b t tiwr.. • · 
O prua1e.utt. da juoi. a.ua1rip•l1 º"', m•,o ic•pl<16 ••U• 
n.ão cou atuaairuu terwoa., eirrá o aopp e.:st• rc.,.,., trTo 
do j uiz n uaicipi..l. ~o• ma.oici;tioe de qae tr-i. a 
ee111>•cl.a. 1'8'te do ut. 3\ d,. lei de 19 de L.g· "" do 
1816, a juota lllw>icip.J acrá orgaoi.,,.4& oow.. abi H 
ai•"t... 

• § !.• No impeiimen~ 011 falt< do P'"Heni.. ô& 
jo.nc,. P· r ol'bi:11l e do' .. en:~ &oh.t.atRt~, oe. DJO· r101 
el~ateréõ d'et.otr"" ai o p•ee.1drnte. No 1m~a1 llf' •·t•' ol:t 
f111ol'4 de qoa4qnet" doa n.ectltlo1. e ato,. '-12.'h't•tat-•• a. 
ll'lll• •e C'Ompl·ta,6. oa t6tu: a d·· att. 17 do dewreio 
n. 1 >12 do~~ <>o Ja be <le 1856 No f lt.& "" iw~e
di 4 . ~ot.o .ia t«<:•dO• (I• w~a•,ic• e eeoa .. ub.titu•c·•~ •• 
oboer~••~ o dt•po•t oo •rt. 4• a.o <1.crctu u. 2.621 do 

de &goat.o de • "60. 
O nie••uo •• pr•t•C&l'fr. para •upprir • l•lta doa 

m brua e 111bot1tatu ele1'<l1 d.ao l1111.b1 11>uolcl-

.'"5 4. • A1 lia ta• i;era•a. qae u juotaa p•rocbi•ea 
.da\!at11 01g~11h-.r, cocrter&õ. a~m do1 D<•O•~• do1ç1d .. -
iio1 qa .. Htie.do1, a i.iad e. o e1t..do, a prutie•io, a da
.cl.ar .. (:i.o da .. ber ou riio l~r e eaerev~r. 1 61i çâci, ~do
sniciho b 8 r-todA Cl•Dhe...,lda1 ptt)'V&dl!l- OU pre8GUlld~.: . 
-da•~cdo u }Uli\ ~ e. no otti.mo C•AO• dACl•!8.r oe ~.ta
"°' de aoa pr••oaipçio, e ao footü ele mfvMl"?O & 
qao úv..-.m rellOrtido. 

• J .. f6in nnda legal ce>nhtei~& : 
• N. 1. O. dli.>.i,....do eurcito e da &"IDU• •OI doe 

eotpo-. poliGi.-ct.1 d.& s;a._ud~ a acional • d.. elCt.lnct• ~ 
linba. cowpreheo~ielOI a. activ..-, ela rt1serv .. , tcfor
snaW • hoDOn.ri~ ; 

e N. 2.. O. CMl.adiaa qu pogarem aiu>ui-ok 61 

ou ~ª!• do im.pi>•içiõeis e taus gcra.u, provia.ciau e 
mo.n•capa.e.•: 

~ N 3. 01 qne pagii.rem o >mp&sto t>t-a•oal e1tabel..-.• 
cido J>flla. Jei n. ! ,507 de 26 de Setembro de 1867 ; 

. • N . 4 . Em geral, oa ada.dii.os que.a ti•.alo de oub1i • .,, 
dio, aoldo, Vtnc1meoto ou peo'io~ receh 00 rem doa eotre. 
gerne1, provincltt.tl ou munic.Jpae1, 200S oa maia por 
acno ~ · 

~ N. 5. 0.s ad-çoga.dú8 e •olicíta iore•~ og mfclico1 
ciru ·;::lõe& e pbarmacentieo11, os que ti v@nrn qua.~qu~ 
titu).; cocteri-1.o o~ apornvado p•laa f•o.u1d•d••. •ea
demi8J!, f8C .. lae t! iostitnto" de en1nco pu.blico 1eca.o..
dar'o• aaperior e espeeia.!- do Impl!"'tlo: 

lf N. 6. Os ~ue ex.e?r<!e-rem o ru .. 1tieterio p~rtic11ltr 
cmmo direcr.ore .. ~ prolcno1ee de eolJ .. ~lo oa e•col.,., 
que ••iÃ-n tr•qutro.ta..;op 'Pº" d .. z. ou arnia ~lumu r & ; 

o N. 7. 0.- cl•tigoe $t:c.ula.rea de or..f,.oe bascrtt.a ; 
« N . S o~ t.1tulart1 do ~mperio. o• <•ffi cü1.e1 e fida1goa 

da c >- •a. imperial, e 08 ct1H.dt,.~ d~e-i.u. que a.iW tu.rc..m do 
g11\io b".,,UC ; 

• N 9. Oa oeirociontea 1J1atricaladoa, 01 co:retQrea 
• os ~seau" de 1~ilõo; . 

• N. 10. Os gtt• r<l a.-Jivr4\a e p•i .., eirot caizeiroa do 
ea1i..s cornCJer-:i•e· qce ti,·e,e111 '.lt)'•S (lll mr ia de ord~ 
n ado. e cu joe tl,4106 estiverem rtgittra.d. .. • n.o ngiatro 
do coruo1ercio. 

« N. t l . Oa P'"P'Ífl!t.Arios ê. ~nn,ini.F-tradore-a de fa,.... 
uo.rl,.g. rnree ... d~ f.tthriCR• e de · ffi io••; · 

e N. t 'i. o, C&iJltie• d~ ºª"'' ·'<' m.,.rc•1•t.H, e O& r-..
pectiq,_.5 pih toa qae. t i<Jetem c&rta. de .. x11.n..e. 

• 11 Admitte·"" rollJo r-•o•a de ronda l•gal: 
• N. 1 Jn•ti6c•çÃ<i judieiol. da~a · pora.ote o jois. 

muoir:i~111) •iu ~uhi..t•tntc, d'> jniz. d~ rlirP.1to1 ttA qual 
ae t>f' ve que. <.. j·1~tt ti.-s.ot.e tem, p•lôb .... u, b .. ne de 
ra1~. i,~du•t-i .. . ,.,,ma.ierciv ()U emt'rego, a re:c.da. Liq,uida. 
'"'º"~l de W<•$000; 

• N. 'l. Docnwent.o de .. t.açi'i<> pnbli•a, Pol• qual o 
cHa1 .. o m' etre '"ceher doe ~·fr 1 l-tCrl:I•&. prc.ivlociaoe 
Otl n.-O:Uic1p1u•.t1 v,.nr.ime!Jtu, fll'ldo Oll p~nt1iO de 2UOS: 
ptln 11.1 .. n. e. ou p-.l!Hr o in1poJ.to pe81iou•l \..tl c.ntrc.1 1u• 
1.rnp••ftbll~l.M ti• tíSOUO aooa .. tn•fllltll. 

" N , 3. EÃ.b1h·Ç~• de- O> n•r,.t.o tran1i:~.riJ.to no lívro 
d• Dota&. pelo qtUtl lJf• ~e ó ::.ida ,Jio que é l'itodttrO OQ. 

loebturin1 JKlr JJ:r· zo não inff'rior a trf• itDOOI, d.e ter
tt110• C\U~ ,.uluv ... usii.anrlt' ~08 ou. ll••l• pc•r aa.no; 

" N . 4. T tolo d.ti P'º"'i. do1.rie rn1 mOltt-l , Ckjo 'V'a.lor 
loc""t'vo nH.o ~~la \,,fer\ol' a. tHl\>JnKlO. 

a: 1 5 • F"·ão elev11du•: a 1rint11. dia.11 o prazo do 
&to. 'li> • a "U d1aa o do art. 22 da lei da 19 ele 
Apto• d• 18~6. 

• No nlt !n, r. p1 azo t'·t1"1rão ss. janta• p•rochiae• U 
qt>e.•X•"; dtaa.a,·t .. • .. •ecl· ro~~tt ({tl" hea f , ~~' ftit.Ae, 
• re"fot1ndo-1ri1 • tem.o &8"1fCChd" pel•• qnu:• ao, de
ttaori•nte ott T'~&llil!Ulte . t>miu1,ão ~-bre t l l•• S'lil.a. 
o,,.íoiiM o ru tt.d•·• oa n etoe de •10l•ttcio totu ; mu 
e6 ~d"'ri6 delihcf1tr •obre a iuclu.ão de 0(1tllM qu. 
teot•i 11tfo omatt.idoa. 

• § 6 • />.• j .... t.•• pa.roebiau tnb•lb••'" .?,ade as du 
)M.raw d• u. sotii, darttote •e• b1 , •• oone•euc.i•a• e:m 
cad." d.ta : ao1u •enb"" aeràu vubbcu, e •• d.e\ibenr 
çitte,. t · m•d.· • P•·r llJail ri. .. d" vou1•. 

• TodC11 ei11oteree1111od''' pvd•rât.. rrquerer 'Çftbelm~te 
ou por eacript·· o qae jali;• , • .,. a ben• d~ 1eo direito 
e d. Terd•de da qu•hhe· çiio, dan~o- • P.-• beo ~Ul prno 
ruon•I, 01' c•DCO di11, pir.ra aprelt~t.rew •• prov .. 
de •11•• all•g•~~· 

• Daa oC<:a.rreaciH de eada d\~ H )._VrArá llCl:e. fCWt 
qao H•i ª"'ituada P"lo1 me!!•br .. a da jauia e ptlol 
cid.aftio• pH.•e.nte• qu.• o qatur-m. 

• § 7 o 01tt•1.1L11ada ao pr1n <t-iro pra1.o d• G,Qt trata o 
1 S• • bata gerol <lqa -.oi.eu._ d. pa"•chb eo111 \Odu 
... 1od1C•\.'Õ"• dt 1 45 e ®m &a <:bMrva.çO.-• C• D•!"' 
ai.rate• p,.r& •.Cl111re:e1meow. e deQ• ...... d• JõlDta mmu
cip"1, &&ri poblicad· P"I~ f6rwa <le"'l'IU'a.de no ª'~ U 
da ~i ae 19 de .àg--aw d~ 184'6, e ~cm pela Ull
pren.,., ae houver no m11011:1p10. 

• Do 111eawo moei.o .., proc:ederi. com a liaa •appl ... 
m«1ta.r. depoia do IM!gll.Cld.O pr•20. 

• § 8. • O DCluidoo 01 trabalho•. da juota. parochi&l • 
re11>et.ti.doa immedia\amaa\41 ao Jº~ lllllol4pal OQ W- -
insbatitllt.o doí= --~~.oai.0011~. ooui a.a--. 
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~ettci~ de .. der-~' 01 -..-.lll!.Wores· ·que ti-em de· 
~ o• entro• do12a m.robro• dt. )unta do municipil), 
para•.qU.· ""·dia-- •· hora de~iguadoa col!lp~•F no 
pyo à.D aa:rnu:a mnniieipal, oa ·:t.ID: Ol!l'tlo e.difimo qne 
"1fença maia. C• mmodid~de. . 

Ili!" Ahi presf'.ntea,, •e eileot.u&ri. em acto pttbl.ico aelei ... 
~ cont a1 formalidade• .que. e.tio eotebcleeidao pua· 
& compo•içio dA1 juntao ae '{W<lificaçi<o e m ., ... pa.rc
chiaea e lhe,!crolll. •pplica.•eJ.11. De tcdo ee lnrarà· 
-mi:>a acta chcnoo a"1Dctada, a qual ••rá. auigno~a P".!"• 
peàs<-s.s q,ue foter~et~m no act<> e pelos cid.ads.o• 
present,.u que o q_nUAetem. 

• ~ 9.• lu•tall.da b juot.a municípa.!,o pnsideate die-
'i!ibn1r {L pe;os membl'ús deli.a s1 li9taa pa:ochiaes. par.&1 

4'j1Ifl .aa ..-xao.iíbem, e n:ia11d.ará aonn!Jciar por edit•eS 
e ~ l& impr· Diia. ond.e ~ bouve.r. o d.ia· ê hora em qo.o· 
4e-ç•l't.õ ptioeip1""1 ª" :1:e"~"&i ordinar1as pa.~111. a. verifi .... 
e&çáo I! áp\\l" .. çao de cada 'Unia a.a .. rert!"trd:A!'. lístae_.·; 
-CODl.f:ÇC.r-do pe-la~ d"e parocbia• 11·aia di11tante~. 

ci: § 1 O. E1o ta r· 11nião do. junta mnnicip.l, q t:J.f' deve....§. 
--CODJirÇ1.U tnnta d1"" d+opo11 de encerrado•'~ª trubalho~· 
...l8'I jUllkil ~;i,rr.cP:iit<.ee, ou 8Dtf'B, &it; ft\r po9arvel. ,jnrerá 
.o 1t-n1po Deoceusrio. C<•WtBDtO ";Ue n~o exceda_ de· 
"11ID .n.i~:i; t po er\\ P.eT iot .. ~ron-pida. dt-pni• d~ qu1uge 
d.isa~ !!e bouvt'r mc.,ta. dBDeoria de t.rabulho~ p&l"& 

~C"O!Deç:.,r .co vig-urn1D altt. qne aerá annunciado peto• 
:n:ei«G de poblicid•de ja indicados 

• ~ 11. A' jcok o .• un1cipal compete : 
a · l Apu:rsr e orgaoied de6nitiv~nieote, por paro

..icbitis, d1.·r~cto e. rle 1 a~ til qti.-rteirões, a. lbta seral 
<à.01 "'"' tsntea do ninnicip\o, c1-m e. dec\ar~ç.i() dCJ• q.tte·· 
. .:ão elipg1vf!ra par.a el~itlll'f!:I, aervindo-e pa.r~ et-1:.lt. fim. 
..Qoa ·tr~bt-lbü· dali jaota1 paro<".hiae8; dK1' iofo1ma
~es qu• devem p••H•r lbe oa ai,:eutea 6oc.ea du 
nDda11 gersto P. 1 p1ovioc1we11 e muDic1;.iae1. ~em como 
iocta• a1 l!i'Ut 11'i1h-1el e cbef~ll CIO frpsrtiÇÕf'-8 ttdmi...

. SÜ&trati v~•. judlcia:riat. puhi:::l&~s. dvi•. mi~L~r•& f! ec
d!!:siat&tle.Mfl; fioeJmec.t~, lle tod · e. oa eecl~r .. cin.entoa 
e rnema ~e pr• "ª D@ctuarJoa pr.ra a 11e rjficBçio da 
éXJllbtli j1;1 dol ~ld". ios aJi•t11d<..I (t d1H 'iuit.Jil'.ladeA 
COO• fltJC O d .. vem &IPI". 

• n. lociuir pele• e ~ htcimt.nto qu ....... juat·· tiver, ou .. 
~IU:• pr1 VflS ·~h1b1daa de <':~pac•d;,.de poht1ts~ ~ 
4Cidlilriâ. 11, ruj & n. n f'& houvenm eido on11ttidoe 

11 IlL E xc n1r as que titert'm a du iDde\lida.w~nte qna
liticti..ooa p·l •. ~ juor.aa var• c'hii.1fu!l 1 d•v.,ndu oea~.ca•o . 
::noti6.c_. .. ~ ... por ed1twea·Bflixado• ooa lcgt1re11 ma.ia pu
"°'bcoa, on J.itl s. lmpr1.:c1a. J p•r& allega:rem e 1c.1t.e:ita... 
n.m o e,.D d1re•k>, 

a IV Ouvir e decidir. Clal t~ct1reo D'l!"·' ••ario p11rt. o 
jui1 de ai reito. ioi-Ju a• <J•1 l'!1xas ~ dennae1alfl e recla.
'!D• Çõe• ~u,. 'V•ttar,.m •··br .. a r'f'galari •a1e dos tr b&
}b ... A ;;1 .. s juot .... p;,.ro• !::ü1&t1, aa,.uu.co.ruG C.Ulln1.r.ei1nb.f.
..cim:·•oto ~:: o/fic10 1 e o m o DJe• mo r.cureo, de qua.-1-
~uer 1tre~12l11.n1.a.de.. "ic101 ua oaUirio1i1dr• q11e d•co
·111ir•m no p~vcouo doa tr~b .. lhoa du juni;,.a pllZD
-dliM!•. 

" ~ l '2 A 1 aeoall- 1 ~& jaota m';loicip• I 1não poblfo .. 
4dt1r~ráõ dl'l,de ._., din b4Jru" d11i aiaubi 1&1ê lui qn•iro 
-ela ta<de ; "'li<& d4hb<t~~· aerio t...m.clu p•'r mv.ioriv. 
à.o v .. toa. 

• l'o~(·I 01 i°oterHtedo1 pOCif!:riio requerer T•rbalmttll.O · 
··- por e1crtpto o qa~ jolir••em o bem do 'ª" direito 

.e da. va~~a ·e da qnal ili ·•çâu. e t.erao oQJ praJo r• 104-
,.i, •té ir.iaco d.ilia. para 11preae:a.tt1.1"8m kl prova1 de 
--·• ~n•g•i:l>e•· 

•.O ... oeeu.rnnciu da ea.d\I dia •e lavr•ri ttma Bcl.a, 
~ qu.l tetil ... i~n·d,. r>eloa ~tnb.ro• dá jnnta. •pelo• 
~dadio• prt '6 te• qtae e. quiserem. 

« 1 \3. R,.Yiat.••, aJi..ra .... ~. ~·D cou6rma.da1 a1 liata.s ·• 
. c;o:vi.a.d.iMr. prl• · jautn.1o p&nichi·e•, •enin pohlica.de1· na. 
.áde--cia •muaicip1o11 3 d"v~ ·h1da.• &.. ditai juota1 para· 
-"!.~ ~taou.mbem ao p1101iqnem 11 .. P"roCblao. A p~ 
bJiC&IÇ'tO" •rà hirta dannte <1r~D• mezea por ediht•, e · 

·..qnt.U•'•Veva ootn"m~,...al•o• àe ~U•m:ediu-~loo jor
-+"lllllh!, -. os ht·Uver DO inuuicipio. A. .. me:1m<r ttmpo te 
.-v...,.à •cópia à <:aà& =~ dai '<litu li•ta& Qb :jois ·d~ • 
.4iftito. 

•SI~. Docomào o p•aro d • de:; m•a•• muc.clo ~..a .. 
~ p .. blfo•çi< àa.J1atü no J"'r&gr&pbo•11i-d.11~, u .. 
jmrt11•·11.=i.oip-·rn:sür-ao-1'ic> 1eg1111d.• ves-clu.rcm~ 

de:r·di1u; afim de ·~eeeberem reeur!O$ de suas dócisl!!s • 
para o~ jui-.es ·de dirtito d" ?upectins·-comsreo.& ; o 
qua ••d a!lnunciado com oito cli1U, pelo :enoe, de :in- · 
tecede11cia. , 

«Nas eomo:r.caa f'm·qtie·houver me.is de um juiz ·de 
direito, 4 eompirtente p1l"a eonbteear doa- ucnnus <> àa
t& van.. cjvel. Perante a jnnta-wunicipal eenirá ·de 
escrivão o •!CJ"et:ario da ca~ara. manic1p&:l;.' 

« § 15. Oa recursoa pedem ser interpoatos-: pelo1 Dio· 
ahst1::1.do& ou por seae "•pe.eiaea pr<i ctu"&d.C!"ee, qnand.o 
11e t:"at1t.r de arca indcr.gão ; por qu-ilquer cida.d.ão ·da. 
par<>chia. qn• cdo •e tratar d" excl nsô.o de dda.oi\os &li1-
tadn~ ne. n 1e1m"&. patcchia.1 ou. de·aullid.ade. 

• De ••ti• ••r acompaobados de documentc>1 q~e fação 
prova plena, 012 de jn•tificaçlio prccu&ada com cita
ção dQ pr> motor pub llOo n<> primeiro caoo~ • dos Íll.
terll'BS .. (ke no- .!'Segaado. 

• § 16. Pruentes o• runrso1 á j11nta t'.!laoicipal. êats. 
no u1e'"'ruo clia ou no jrcm'!'dlato, 1e ~a parte• e~ re.
quel'erem a ditHção do § 12, o t de~iJir:J· laoQ:9.ttdo des
pacho ao~ reque raTJJecto• do~ .reeorrertes·. e wacd.üDd.o 
trana ... .revé-lo na &~ta do dia o pqblica-10 _pcloa meios 
c.1tabeltc1rloa . 

• ~ n. o d.01pacbo hvorav•l da junta no p>imeiro 
eaeo du § 15 •Prà in..metliata.mente11•eeuts.do, 1alvo o 
reenrao rom effelto ri~vvl•1tivo. qtte qr.ei ~o.er ci1i..dão 
póde lnt.erpõr p, "ª n juiz de direito : quando. porém, 
h<1nver iodefer1m .. nto2 ae~c.irá.õ CJJ. pape1a no prn;D de 
ttf!:I ii ia.e para o sobr .. dito jc:nz, podendo o• ioternaadoa 
prodo:r..ir uova:.s \!lle~ ~Z!ie• e d.oc:u.n,~nto• • 

..e T~mbem •e!Z"oirãõ parra o jQ.i~ de direito-> qaalquer 
qn ... s .. ja. a drc1são d· junta. [IJU0.1cipa.l, os recuno& no 
ug1Jnlin c .. eo do § 15 . 

« ~ •8. 01 recu"soa inte,.prstrssobre: qa.alificação serão 
decr·ii 10~ pPlo jui~ de dlr<!it.~, ew deep:itch•Je flloda
Jllf'UtHdlJs oo pr,i,i:to improro~a1;1e:l de triot.a. dias. 

o A d(>ciP .. ão prod:n.zirâ d~~de: 1ngo todos os sena eff'ei
tos. To ~11ivi:a, no CldBO de exeluAio, pofierão os· ctdar
diii a int .. J"e11sados interpôr a todt1 tempn rec:tH'RO pe..r& 
n re·i;u;ii:o do .iistri~to . a. qmd o rleci ·iré. prmupta
me~te. oa oonforn.idade do Art. 38 da lei de 19 de 
Aio!O•to ~- 18\& . 

t1 Se, po~ém, a decisão vrrea;r tir·bre irJ"ejZD.le.1i..Ja-1e1 ·e 
vicit•& qoe im~·rtem nuHi~bde dH qu"1ificaçiio, .baTerá 
recorei- nee,.ssnri1.1 e com effetto anepeosivo p..ra o ID'!G
mo tribtlQel. o qua\ o d ... i ·i•á no pr ... zo im.1orog1tvel da 
triot'\. <1i .. e , eontMd<>t:. ~ri ata t>!:tl que t•& pa-peie ti .... tmt,Pl 
entra.rio :os re&Jl'Cti.va eecretnria; e 1e o re..:uno nio 
fr.r provido dt-otro -lute prH:o. te:r-~e-b.a. J)Qr ê.r.me o
itre .... gavel a decitão cio jaiz.. de- direito. 

" No cw.wo de ~nn•ifl~~~, o preddence do tribane! ela. 
TE'l to çii.Q "'ª~iaré. immt°'d1a.t•m.,nte .ao pre11itientn d.~ rc1-
Ft et1va proTinc1a c.ópi;t,· do _ti.córdão, afim de qott il"jlio
dada1 pro .. pt•I pr .. v 1det>c1a11 piara DCVM. q o.a hfic•Ç"°O. 

a Servirá p~rante o jt.tlz: de direito o e•crivãn do jnty. 
a § 19. S~t,.fei ta o t.<>d a• as forWb 1 idade o prucríptu. 

nos pa1agrapb0& snt.ecef!entta, e. la·açe.d·• pela••jllota.11 
ronoicip lj e• a1 !nuas garaf'B em Hv ro Up1.!!Ci1tl1 que fi
carà." n.o arehivo cfa c-maJ"a do 1J1nuiei pjo, e1U ulti
mHd,., o eocett'Qda a qo.al.ificsyão; 11 a. todo.s o& cida
dãos irrevogavelr1n11::at.e ict.cripto• na li&ta. t!:O pa1.1ariêí 
t.ltnlo11 .t& qua.lilic.111.c.;.io, que deverão let" impreueoa • 
e::urab.i 1QB da li•ro1 de talão. 

• E ... U>• tit.nlos suiQ nmett1dos d.entro do \rn dlaa, . 
peh1a jt:Jnta• mnnicipaea aoa j<ü:es de paz em t%erci
c.io rii~11 reapeetnr.i1.a parocbia11. 

§ .~C. PQt ""•io de cdit..e• pttblioadoo Da iJDpreaa .. 
do i"C.6"r, e ~ffix.adca Dll. por. .. dQ.canu1.ra. munioOi~al~ da 
igni11 matriz Ga ps..rocbilii., COllvidar.l.Jiem demor•o jniz; 
dtt P"%. r~&t)ectivo <JB ci t.iicliva qa»li&c..d"• · Jht<ilt pea
eoa..la.ie.ute Tecehc?em Mti• "itaJoa -.de. qa•h.6.c ... ~ ·90 
praw dl" trinta diea. A ep.trf'Jtll do tltçilo at-rã feita. ·&O 
pr~-prio "Cl.jaO.âo, () qtla.~ por ai,. 00. po:r ODt16lJ} le .uâQ 
&onbtr e&erever. o S.S!ígna1á p ... rante. o juiz .cie ·plillz, • 
panará recibo •tJJ. li•ro eapecial. D..:orrido •qu0ile 
pnazo, o• titulos não reclani•-loe &erio remt ttiil.<ia á 
caman. mnu•cipai e abi Jrll•>do.4<>• ern·tmJ·colre, 

«No C~llO d" ••111100.1 0 jniEd•,p~z·&-•nt.-.gadntitonlo 
de qualifica~·~<> cid1~ a qn- pertea.,...; P' den\·· 
este t"eco"er pua o juir. de dittito d.a ·comarca por 
1i::n~n pet.i)'io. O"illlZ'do diroik> oiniil.do o' dc pas~ 
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"!.ua.:re1ponam no pra:r.o ' de tre1 diao, decidiri. delitã-
1.iv.e:u.eute. 

.: () W.e:stDO ~ecureo ·ter:\ }ug~ no or.so ae~··neua;.r . ... 
camva """"icip•l a. eotrtg~ à.o titt1lo d.e t;.c•llficaçic> 
à.cpo~itado ec .uu cofre. 

• ti 'l l. ·A quoli6.caçiio feita em virtude de•ta !ti b 
perma:necte. P_ara o et?eito de não poder nrinhum ei
a.a.d.ão. ser ehmin:irfo sem provnr-se qt:.e fa.lleeea. Otl 
qn1t rerden· a. eapH.cidade polltica para o ex;U(iitio d.o 
d?rei:o l"' 1 ~!~c!'~I p· r ~ 1 g-n:n -3.oo; ~gct_c. ~ de~!gc:sdos 110 
art ·7" do:i C[.Dlitituiçio do Jmperio. 

• § 22.. A prova da perdoo da: capacidade política de 
cid•dii.o , na cor.forruída.de do pz.rag:rapho antece
dente, d!"e oer " ma.is ccmplet• e incnmbe áqn•lle 
que·.reqnerer • elh1.iin~ção. P~?a.DU! :ajo.ntll 1r.nnicipd. 
iJ.U:B.odo- reunida, será p"1d.at:;ida @S•a pr.iva. por meio de 
certidÃo a"J.thtntica dP. lil.lgnm_ du:11 fact..a dê qne :-e~ultu. 
a p••da. da ca.uacid1o1deJ GU p\·r meio de:4'ec.tenç.a pro
ferid1;1. pelo jnlz de dire.lto rla Of·lnarc&. em pr ... c~u.o re
gular. in&t;.t ur..do ctim cit-çio peMo:ü do eliruiuado 
quaadu ee achar em lugar Cllilh•ci lo, -t: it-m to:~o o Cü.eO 
eow citação e •ital d.~ qu11.esqu.er terc""1ro• inttre11i11,.,doa. 

e A ellwi.~· ç.Ro por morte- podení. t1er·!t:1tt& '3:-<'ffiCtO 
~Ja janta n.u1.ic1pal1 com "Xblbição da certidão de 
obito. que. á en~ nqtt~1PÇ o, lhe deverá mmieuar 
:pela. rrp1utiçio cowpn .. t•ute. 

a ~ 23. PtJ<1eriio 3e:r tw.u .. bem elii innar·s da lista d.e 
umr. parvcb ta. durante: &. reuoiã.o daa jnnta.s muni
cip<oeo a Qlle "'e rt-ftr,. o§ 14, ç9 cida.·19' a Qtl.fl tiverem 
mtida.-to de domicilio pua mnoieip10 diffel'eD.te ou para 
pa12. e1traoge1ro. 

« S a ~u l ll.oça. for de uma p::ara GUtra parochia 
d.o wc1st:oo munícip10 <.111 de um para outro di"t,.l~to da. 
meswa. ;:iftrnch~ll, ftsr ·S.e bào DJtS li•tid. ª' 2:1h,rr.1.çõe.a 
C/JDI'~ quen1.t>&. 

« ~ 2~. d qa•li ' caçlio pelo pr<c<,.soord;nario ota
bElee1~0 noa. pHr~grapnos antoeed.tDter- eerá. feita de 
dool!I ·ern dou1 Aooua. 

~ ~ 25. No íotarv • \lo '.e uma. a cutra d"111.a• qtta-
lific.1u~õ-s. º" j111z:e11 muuicipa•.& .oa.. oa lni:z.e• 111bui
t.ntoe ci m rtCQ·&o par ... ci-a juin1J <1e direJto, e 
aobre. inf •. r ..... çã.o tio!!. juiz,.s de paz, pnrocbos e 
'l_UB· squeir ontr11s tnncc1u;:i ... r101:1 qne oa johf!1o1 aicni
.cnpaf!ft, sub.utnt<.1s <:ti d.e di,.~ito juJ~».tiem Ci,DVenreQte 
~nvil", couh11<';•ri\o u.ufot1.ruent<.i tivli ;e:qquimeatL·S p~:-a 
mchHâo doa qu':" tiv .. l'em artqtt~riào a capa<:ià. de 
pol·ti(.~ -3t:p11ia da llltirna qnalilieação oroiiDuia, Pª'"' 
eliminação dM~ que a. t.rv~rtw fierdido. ou. tiverelll 
falJrcido ou pteat;tdo a ptr.i:r.' est•ac~eiro, e para a 
tr11n•fert!cc1a. do" qne tivuem lllCdn.do de. du1dciiio 
dentro do me•mo e:iani("1plo. 

• Aa deci·~• d. j•J1:r. u.1uoiri.ipal. cin jniz 1uhstitat~ e 
...d.o j"i:i .-te dueitn, dt:6.oi1.1f'.i.• oa peadeot.t"& •le r~r.arso 
pa.n o &efil•torio • 11 '1ote f>&ra "" relaçã" do <tilaioto, 
tio• t.rruw• do a 18, nâv pr1deriio prodasir •ff~r:o 
imniedi.-to, 111 D110 fa~•m pri1feri1a1 troe WtZ"I, pelo 
Jllea• •· .. n"'• de qu.a ·qalflr eJetçii.o 

• 01 titnh.1 ·•e q•ahbcação ~• byPot•e•• d .. i. p••a
grepho, H 9n p11t114o11t 01 ~lo ju1s llJ11llil1lp1.I oQ j11i:; 
1utJ,.t1t1'~. ob~ervanifo·1e em aui;. ~~~·t•ita o d~•Pll''CO 
DOI·~§ 19 e 'W. -

• !il 26 "º' term~• do art. it eia loi d• 19 de 
Agosto dP. t84t>, as ja.ot•• m:nuc.•p&e• l!t1iri:.1.táõ ao mi
:li:1atro do Jm~rio, n-· munictpio d11 cõtte, e a11s pre
aidect.lt, !IR• ptovibcia1, c6p1a d. lu•h gtrat d• que 
trat1o -O § 19, e eGJ to<i• ·I O• • âDGa. ciu tn._J. de Ja o e i
ro, CÓP'a da. ht-tH eon.rptPunemt r . CtJDieild.o oa nome• 
Goa· ctdad~o1 excluid«&· da Hna g•.ra>, ~ u neHa. nova• 
meni. itJclui lo•, daraute o aono aDterior-4· 

"SI\ ~7. São cn1llo• os trab•lb• •da jaa..a parochial de 
qu•l>lh- çiio. : 

·-I Teod.o •ido,. organi••çá<>dajuota prteidida por 
jui•· i11com pete11te 011 ciw jor.ment>do : 

aII; T• ndv coneorndo psra a •leiçio doa m•m bro1 
.da j~ota . pt=i.ssoal!l lDCOm peteot111:1 eru tal naruero que 
pud••sem ter· h:ift.aido no ra,.nltado ds eloição: 

••III .. Não·-o teado feito> no1 tormoo do art. .t.• d• 
lei <le:l9· de·.6goot<> d.o 1846, s 1»nvoo.çic do• olei
ioree· qtte dev.ã.o o- ocorn:r p&J'G. ·a eliei~ doa mem
i.ros-da ja.uta : vicio que, ootre.tanto, M: co?:J:1ide
:n.ri aanado pelo oowparecimaito· v11kuiano da ·ma.io
~-dm dito. elaitona; 

•.IV. T•lldo" junt• i!eix .. do de mncc:ionu DO lagBJ' 
deo:gaado .P"ª •u"" reuniões, snlvo o caso de. torça . 
maior, devidal:Jlente· cvmprovado: · 

« ".· Tendo, por can&aG ja•tific.-daa e attendiwis. 
::Un~1ona~o· em !agar d1nroo do de1i~ado para sau_ 
nun1ões, 1em fazer constar p~r e.ditaeg o novo. lug&r 
distas ; 

• VI. Tendo feito parta de. junta pu•oao sem u 
ciualidad •• de el•itcr ; 

u VI 1. N':i·' ~~ "!:n~~ ;"J rcnnii!o e. j1:.ut~ -:.c!o te:ü:i.pO e 
1l&5 or::caeiõe.a. Dlarcadu na. l·i; " 
.~VIII. Não_teado 1ido feita a qualificação por dis

-tr1ctoa, qur..rtoirõe:a, e oom todaf; a.a dtc!.a.rayõea e:rj
gid~R Qt;i s'\o. lei 

• § '.?8. As irregularidade1 oi!o e1pecifiC8de.a no pnr,,,_ 
~raprio butece.rJem.e "ª, anon.~l~o o p-rocuso da <itta
hfica.çà.o. s .) e~te for em sua euhP>tBllcia eonfirm .. ad.o: 
ciu cofr·giri 1. pela j aDt• amnrnipeJ: e epenas.díM· lugar.· 
á resp~nhbiJid. de dos que ~s motivà.táv, urna vez que. 
se ver1fi. tne ~r ha.v1do culpa. 

a § 29 ~â.\ 1 nul lo~ os trabalho• d-q. junta wunicipol : 
« ! Noo •••o• rnnreadco no S 27, ""· 1, II, III, IV, 

Y VI e VU · 
, «.11 Nã .. 'se te~do feito, DCB ~ermo.a do. & 8• i1eate · 

artigo, .ª coovocaçoo dos ve:reeid1·re~ qoe ae,·enio tel"' 
cor,corrtdo para a ,.Jri'Yii~ dr·s ~iJl'B Il.lt.a.broa dts.jcu.ta; 
º. qu.e, e ~wtQdo~ ~e caoSI er.rá. sn.nado peto º' mpnro
c1meot.1) v •,IUDtano d11i ma10ria d0t1 dit· s -çert?:e.df.ltea .. 

"UI. Não tolldo •id., feit.. s qaalific.ção po1 _parO: 
tbh1 e~ diotricto&, quart~irõea 1 e ctim todzi.& as d•cla
raçõea ~:i: i'!'iJ.aa ne~ta lei : 

• IV'. , Niiu .•• tendo f•ito a pnblieaç:io d e. li•t& .l;"•Al· · 
da qn.•htir~ÇW> pelo tempo e modo p:r.ocripto no§ 13. 

• § 30. E'"' p.,licavel at.8 tr-:Q baiholf. '1.:.. j .. ot m.uo1cipal ·. 
a àiEltt S!Çilo ~n §. 28. u aa j .. .-e:gul•ridadrs Dão f .. rcm· 
da, meue11·no.a11111 .ªº p .. rngra.t-'b.o .-tltecedeo.~, ou ho12-
'Verew e•d'> •cp~na.~1 'em tempo. 
• cc Oa re<:nrsos SQbrc ooliidades e irugu.lar1dades,1erão. 
111tt"Tp<J&tOb ~rullt~ O $ f'Cff:.'I~ io .:.iu ~DJara ffia.DÍCÍpa} 
deutro de r•ata. d14l11, depois de 6a 1a a qualificação. 

. • Ary. 'l 0 Logo qc,'. nti!"r cooeln1da a prrneif'a qua
l15c: Ç~ú fa1ta e:'ª (lQ,,f"ru11di..de do artigu t.iDtf'cedenta, 
o m1.c1s~r·· de> 1mper10. o-. cõrt@~ e eis pre1iri•Dbs, n:-a 
pruv1cic111"A 6'-a.Táõ o DUD.ierlJI de t!il~itorea dn cad• uma. 
das pi.rc.cb·.1::1s. 

« § l .• Cada poroobia t,..,.á tiintl • eleitQre•. q-ganto• 
fore:tu. oe muJt;plna O.e vinte C•ncu vutt:1.nte .. celta qnali
Ú<:o•rlo.-.. A .qne. t\lew de n_m D.J.Ult.ipJo i:in• 1qner dit: v•ll"te. 
Clnco collt1ver tJ:w reat-, cu.o menor d@! qttin2e quall6ca
du B. t.rá ru11.llli Um i!lRlf.or4 

á § 2.o Fi · a'1o <> nuwero de e[<.!itnr .. u de. CP da pe.ro
c.bh~ .... 6 p11r 1 ti po~ e,.ã. ter a~tt:l"udo, P"'t.a. ma1•· oa 
p•rn mer)rn•. de c1i::icn eru cinco a<)noa. á vi11a d.aa
moch6c11c;õ.-i1 qce t.ivHtir.l c..c;corrido n" li•ta g~r.1 da 
qn. l 1bf"ia i,:iio . • a 3. â eleição de eleitores ,_. ..... crmeçarã •m 
todo u Iu1periu ao pri.t11eiro dia util dn t1:1u: de No
vembr•' do quarto aaao do ceda. l~gielatnra. 

« Exce~tua •• o c•10 de di01< laçA" da camata do•· . 
dr.putad· •1 uo qual o 11:overno n::u .. rc• rt, deeitr.o do
pr•Z<> de quatro mez .. , Mo<ado• da d ata do decni<)' , 
ae di111oluçê.o, nm diit llJ] p8.'P8. o OIJmeço doa traha-
lbo1· ri a· nova elt!.iç~o. . 

« § 4 • A• meH• du ""'embl~u pa!'<'chlHI urão. 
c~mip..t.ir.nid:..s Jo- mQdo utabeleo:id.o .aeet. loi., ort 1• e<.. 
ten• §§ 1° e.3•, , 

•§ 5. • A. org•ni11ação. porém~ àn janta1- e ma .. a1 pa
rvcbi!ii.es par~ &e pr<:ic'd"r á prime~rit. quahS.cação e· . 
il .. ici 1 em vírttide <luta.· le:i, B'rà feita comO. aecual
mect11 ptoloe fh11ítt·rea e 1upplente1. 

« ~·' 6:·• N'ãn •e.·admittirá que•tíio •obro a ·~~giblli
da<k> ~e qaalqoer~citadio para. a.emhro d" me&a, ... ,., 
o f!ec. nom~.eati"'e.r .nQ...!!&t.A dit. iqn•liti.cpçio. o .mo ci
dadão elegi vel~ e cio bc;aver deci1i:to, qae o mande· ... 
elimimLr, !"<Àtrida. nu muen-ant .. da oleiçiio. ; . 
crhc:eptua~ il) euD de ~xhibi'f'..U pro"- .Ja:q°N'_(. ,. 

o dito cidl!l.dão ach&·ae . pronuncia.d.o . por. senta..aç:a; . ... 
pa1&ad11o ...,, julgado, a.qul :o onj•i• a priüo e li.,. 
m~àio:. · 

•'S"i •·Compete-s _..,...,;anomb!éa,pauchial::· 
«-L'. Fur ~ aa claamad:u<ioa: v<itac- P!J1a Jdia ·geral. : · 
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..U qualüicação da parocb.ia e pel& aomplementar dos 
<idadã<>a quali&cado• até treo mewe :111tee d• ele.içio ; 

.. U. A purat u ced11las re~btdu ; 
a DI. Di1cntir e decidir a1 quenõ .. de ordem que 

forem on•citadn• p~r 4.fª"l~uer l!lei..bro d~ mesa ou 
cid1dÃo votante da parochi&r; 

"lí. Veri!ic~r " id•nt1dade doa vdsnte•, proce
dendo a tal r .. peito no& tern>o• do ~ 16 de•te i.rtigo; 

• ";, Ex:ped.ir diplot!Jat :aow eleitorea; 
• VI. Enviar a o e.ollf!'gi<.~ el"itoral s. qn.e pe...Uncf'rcm 

01 .:leitor~• 'D.ma cOpia iinthen ticM d&e ucl.a.1 da el ei ~·üo, 
UQJ.a igu~ l ao uáa\&tro do ím perio »a c6rte e ao res
peC:ivo preside nte t:rn Ch dtJ. prov~nci tt- 1 ~ octru, por 
io.~rmedio deat'ª• ao 1• 1<ecr~tarioo de. c::a..martt. doe 
·deputadoa ott <!o tfDild~, it(Jnfum.ie fO r a ~leiçio, de 
·eleitone ger1ee oa e1 f>ec1an para s,na1or4 

" § 8. • Ao pr .. i 0lente da mea" d.e. a&1embléa paro
chiaJ IDCUrub• : 

e I. D1tigir oa trab11lhoe da w~•a; 
cr II Reg 12h1r & dirieusd..o d .11 quf"atõea que ae 11ueoi

t&rttn , <l·U lu \tU neg ... n d.o 1L p~\&.'Ç f'VI t 'l'IH•ptndH1ido ti\! 
p rorogAodo oa tntb• lhoe : 

• Ili o.i;.mp•tsr .. voteção a ... 8•8llmp~• diocuti-
d oa •. ela n1e1a ; . 

< IV t.1.01.<r a ord•in no iotrrior do • dificio, ou~e 
nenbam~ 1110.toriiie.Ce pOdf'ré Í D!lr v ir a.Lb qort lqner- pre
t.1-x to. Pem ri'! tui.ição 11n.a. fe.1La. pt-r b C.npto ou. 
•••b• ln1f"Di.- . •t º"º fõ r po..si.,iel ~J' •q14.t:lltt Ot<Jdo. 

« § 9 e laetaH-d ... a mesa. p~tc..cb1a l , coo, .. ç:-.tá ... eba.
m ad.a. doa vot.a. a.~a. CbdU uai dos qu.a.~• de.-ca\i.,r• .-a 
urna ama eefial~ fecbH.da Pl ~ tod.•& •J& ll•.,oa, e• o tctJdo 
t a.a:to• oornta d .. ei 1a.d.11.oa eJ .. g;•ei&, quantos co ... r .. 11pnn
derem & ~~no &orço• dve tle1tores qae a par..ebu deva 
d.ar. 

e Mo nuQlP.ro de eleitnr•s ~a paro~hiA f'Xceder o 
D\Ulti ·11'1 de tr""8, O 'Ct•tHOtf> ttddicio D1tf ;1o a e d OU8 tetÇ08 

11.m. \.n d0Lt1 nomes, coaforme fôr o excedente. 
... lll' S 10 o, rr .. oalDo., d .. asaeo..bléu ptu• ob~al couti
tl.tl"M ê Õ 'to .du 't> a~ d\e.&, CQO.\•~fi 1.\'i'O- ""' de:r. h,, .r., .. da. nn~
nbã e t QIJl .. Ddirt1d1i-8"' (! .. qu.1ro bor•• d.a tarife, ... 1 ... 0 
• e .a. e•~ bt•ra. "e e 1t111cr l•z.eDdo "' c ba11>tida d •.• cida. .. 
d~• ~··li 6c•doo de ?UD qn• r,..irã.v, a. qual deverá 
ficar ter •i.iDlld&.. 

• § 11 . & ' bor .. em que ceoa•re'll 01 trahalh~• de 
-cad.. '1i .. • • l••rarê. u-t.a. aat"'. na (\Q"'l •• d .. ec .. r-m u 

occnr"f'oc:1•• do d1& e o ~a••do d<• p·-OCl"8t0 ith:1to•al, 
- com ex ... re11a. n .. nção do null.ltro de cedul•• rec.- hi·hl 

eu aparada. •• dit~u1ada1 .. u11u 111 . cta.a eepeciaea 
da f• rmac;ã.u da oeaa e "ª &pa n çio do• vw.- de qoe 
tr.tio 06 arta. 43 e 49 d s. l&l Ge 19 .ie Agul'IO ele 
1846. . 

e Na Dle&m• . ,caoiio di,.;girá a IDG!oa Pª" chiai um 
omc10 3.0 juiz de ajnito da ooa>arca co-. Q.IQD•Olhd.tr
lha o ut.do do pro~&aO f'leirwa!. Se o jnti. a& direito 
r6'idir •m rtttrn lngar. de a;odo qae oi.t. (Jf>llll&. J"ecei
ber DO w••a..o cba o < fticio, ae..-A uUt . d•f'" •lltadu D4 
ageaei• do e<·r,eic. da q,'1ai a• cobn.1• re~·1bo. 

« & oc<a de c•ua .iis, depo1a <!o lid• • M•ipada, 
aer• p bl0<:ada.. 

« ~ 12 Serviri da dipkll!a ao •l1ilor 11111 r1•111110 ola 
..,oWvã'•· dzr.t&1o 1 a .. 1go1odo p•1oti cuea bto1 d.a mo•a1 
.. g11o~ C1 o wodfllo qt1e lõ• ••tabel•ci1•· 111< HK1>la111•D&o 
p•Io i" .. rou ~oebe-lo-bio u~ c•d•dioo 1 oleg1•ei1 que 
t.i•et•m tltl·•ido m•ior1a de •oto 1 •iõ "° •am~ru d9 
.W~ure• q11~ dnt eieger a p•r obia. 

« g 13. E' applic.wl :iue cidv~ão• eltginia, que 
là1'•tem ,....,bida •oto1 par. eleitul'lls, a dup.ir.ipio do 
• o- ele.te artigo. 

a ã 14. Nv eeto da al•içã<> não M edft>ittiri protuto 
o• r.c.bm.ção qu., não ·~l• eaori.,•a e •••ia:aada p0r 
ci4aclio .. ~t- :ai.e da p:t.l'OObta. .t.dm1it.a .... w, por~ai, 
ob-.rv&Q6 ..... fltl'• par bem da OJ'ticQ1 e rtgtalac1d&de 
~· tt1>bolboe, qn~ira .. erba.I""'""' f...,r .i,;am •o
kate. 

< Admi ttid.oti o P'""taw, .. r.:l&.lllll.çio ou aa o~ 
tf>.-, e6 ...,. membYOa a .. meoa ooo'bo diaca.*i-\oo • d .. 
Cidir paio voto da 111oíori&. 

$ 5 15. O. prat.tatoo clemuiacl-t.e uteotoa eerio 
.clmp&eollltlate mu1<liom....,_, e OiÍ<' tnaocrip- 11&1 
aetaa ; maa .-io in~ tna.aiP"·• ao li.,,... 
~ lldu, 1111> ~da á 111m..a. • .: ~pçio Mri 

encerrada com a nbrie11 de todos os membros da 
mesa .. 

• Quando e:dnhlrem·ot aa cbpi .. aas acta.• para oc 
no• d· clarados D O nt. 121 da l~i de 19 de Agosto d• 
!SG.6. 1erão t.r•n•criptas nas m•amu cópiaa o• oobre
ditoa pt0tnC.1i. ·~b pec.a. de res.ponsabuida.d• tJ• quem 
a.em ~8t.e8 ex.trshl-l liS 

• !; 16 A u oos po•içiio. erro de nou,e 011 coate•t..ç.lo 
ae. ldt ut 1dade 'Diü- pod.tril. ae?""ir de pretexto pa ra. qu• 
deix• de ser ts.dwitiido a votar uw cidadiio qQ• acudlr 
3. cbamttdd., t;ptt:11.eatllf" o 1:eo titulo de qnl'>1itie~cio, 
caju e ua•ero dt 'rd.t-rn CQic c.ida. coID. o âi. Ur.~ geral. 
e, e iJ creveudo aeu oowe P"f'eote a o. ~sa., w oatra.r qae 
a lf'tra é 1gu .. 1 ~ J.a HHignatn.ra do 1110.lo, ..,1.1, aio 1a
btntjo tsCr· v.-r ptovçr c:.ow o te&tcmunbo de pe~•ou 
lidtd•,:!D•• que é qu nl ific•do. 

Q Noa C-tB<.rS te dav1.,a, u-<Jffi.citJ, ou u req11nimen!o 
de tr .. e • Jeito:rta_,u ci1adãoa e t"give1a de.v@r á a mt•&. 
toa.a r o V(.lto '!m aepw: r a.dn C4 •1It totta1 ª"' dec.:laraç6e& 
nec~~a1oria,. pa,.a jnditi,, .. r o Pea. pr 1·Cf>dune ,1t-O 

« § •1- Para. d•ya.t"" •C'15 á u~ e.~ 1.bbl.f-jo gt1\\l OU pa:& 
?XJ .. mbrus dae tta8""fDbfé11.a J ... EZ i &l•ti iva .. pruv1u.cid~•~ cada 
eUntor vot .rA fll J t &ot•·a ooaie~ q t111oto1 e: ,rre11punderem. 
~;· .d .. tlB terços do nnmeto tv1.aJ D.HJra.dCI para a pro
'Vt t.om ... 

a: 5e o namero marcado p:irR rlcp~ta tioc: ai. il8MHt>bléa. 
~er .} e D1e11,br s t'la b&SCinb=éa L~alar..v~ 11r .. ,,,iriçial 
f or 1upn\l l" aao n °u lt.tplo de t e6 o eleitor j.Qd1tÍ· naná 
ao» cl, u• terçl'-a om Oll done oomu de cid.adào1, ao:a
f vrme f l)r r• t x ce !•nte. 

• § 18. O .. urn .. o de d•pnt&d.,. á .... 1'.IJb)h a:eral 
de e.d .. pr()~inciA.~ exr.e:pt-· 1o1.e :"!o Anu ... z •..10&8, ·M--.te-
Grc.iuo • E 'llp1ri1: -Swoto, que clr,z.erâõ trt• d.epat.ad.oa., 
e a dr· Po1ná •1ae e-!e4[erà a~·~. e •rre · p va iif!lrà à reepee
titra p,..pul .. çio~ &t"_2nn1oo ~ece1:ueameato, aa. r,.zio d.o 
um d .. pu1~d11 por !lO 000 h"' brtaoi.ea, C!JDJt.ao tL) que u i o 
c-xced~ t..O que a .. to.atwf't•te ca -a 11ma e lege, o maia 
um torço. A fr•cçio sap•roor a 25,000 b obotaDtM 
c,,rre•poodcrã a um <iel'utado, dtntro olo "'<l'l do 
aagm•nto. 

a § [ 9. Nenbama provincia e1ei:-,~\ t!lf'DO• de ttu 
d·~· ti..Jc • à ar.Hn.blé-a g~ral. N"'• pr.1viaci.a1 qae 
derew qun.1r o dftlJUiP •OJ, n el. i'°r ,,o~ rà • m \rea 
ci ,,,.Aio •; e D.Q" .-;.ue d~rT.ru cin~, e(ll qa11tro c1tfa.tlão•, 

« A ·10 O oumoro de n<ea. broa cl•• auombl4a1 ltgja. 
lat.v .. e prrivir1c1ue• 'tl!r.é um t1Ql('1Je.llto ptopc.irci~.C ao 
do• ~.~ .• t.d s à .. 1e111bl!a g•r•l. 

« § i l . Nu 0•10 de V•fta• d11rante a l•giGl•to.••· o 
el•ito,. voUrA. em t.•D\ua oom .. ft qu111a 'tlla f"' reCQ a• v~ 
ga• e Otf'eaoher Se • v11e-• fõr da nuo••ria. b1a" que 
a C8 a di •Mtu oc'"upe o a.eaic.uadu !!2. .c,.r P"ra ·~e 1D•\derar 
e.Jeito "ª r i:elt1\.o1 no C•&O d o art 21 dt. coa1l1taii.:io ; 
aeaa.11 rubi• ~ uma. u v~w.1, t> .. ata piara "' da roi
Dvria qf)e 01 \·otiidv• OOCDpew o luJCª" C4·rr••poadeate. 

• 1 'l2. Se ~ el• 1di .. rõ• •e 11m ocl ••• • dor, cad• elai
tor v~ ierà Oll.I d• UI cit( .. d .... a : •• tôr de duua l•:t~d.o
re1, ""da eleiic.r vot1ui e .u cta••tro cidi<Jl<>t, , -im. 
por diante. 

• 1. A ori;uiHçiio doe IDH•I ;>•"'nbiH1 p1r1 a elti• 
ção doo e•••wre• ••peai1t1. il <or~em d. a tr•bolb"I •o 
modo de prooedor i •leiçit) duo rleiror••· 1erio o. 
11111"'º' •1t»btlco1~01 Di> 1 4° deor.. artiJtO, 

e II A' •le1çi.o p1 i1n-ria~ oo. i •O<':UDl'l••illl, 11 aqa1lla 
eaiiv•r t.jta, P" "'e~•r· .. -b.. o entro do prazo de tra 
m .... 0<0ot•dO• da oi" •m qne o• pn1id•ot.1 de ptl>
'fiacia · bi ti. c-en;m .r .. a .. bid.o a commu.ni:wç:lilo d.o preai.
àente d.o •caad.. · Oll do goYerao, na t.1 venm coilcia 
certa da ••p. Ua..a e oa.tra eo.mmnnio.~âo •• cio n
gi•t.r•à H no ecneio. 

« 1 'l3. O miototro do imperio "ª c:õ<te e 01 P"'•ide11-
tee D•• pr•,VÍDOO•.• c.rearlõ de6."ii.1vacueate Uo~ cot ... 
JegiOM ~ le1torae1 qQ"'D.t&I forem a. cid.adea e TÍUu. 
ccmtaoio qoe neohqm de11<ta t...U llleD<>e de •111b 
ele it<>re•. 

•5 24. A• &<lth..,ticaa dos coll'{tia• eleitorvo d.e c•<l.& 
proviocia • orio &plU'.du pt>la caaiara 1110.oiaip&I da. 
upit>il. excepoo u doo eollegi~ da prnvi1101& de> ru. 
da Janeiro 11&a ~l•i9Õ"" para deputadoo • ·-mblú 
geral " oeoadorM, '" 'ltl&• Mri.o apu&daa pela .,..., 
mana. do DlDAÍcipio d& côrt.e- ,. 

• 1 ~. A. elei9io ola nreadore;; daa cezmru aumi.-



SESSAO EM 14 DE JUNHO DE 1875 lll 
·-.:ipaet e de ju1zes de paz se fatà no primeiro dia do 
mez do Julho do ultimo anno do qnatriennio, o~ser
Yando-ee na org&niaação d,. mesa parochial e no re
cebimento e apnr•ção das cedulae dos votantes tudo 
quanto nesta lei ebtà determinado para a eleição de 
eleito•es, 

« § 26. Cada cidadão àepo•itarií. na urua duaa ce
dulaa com os respectivo• rotulus, contendo nma os 

·nomes de seis cidadãos elegi veia para vereadores, se o 
município der nove vereadores, ou de cinco cidadãos 
elegíveis, se o mnnicipio der sete vereado'es; outra, 
eont~ndo os nomes .te quatro mdadãos elegi veis para 
juízes de paz da paroch1a ew que residir, ou do dis
tricto, se a parocbia. tiver m•is de um. 

• § 27. Só podem ser vereadores os cidadãos com as 
quaildades de eleitor, residentes no município por 
maia de dous annos. 

« § 28. Só podem ser juizes de paz .de uma parochia. 
ou Ele um districto, se a parocbia ti ver mai' de nm, 
os cid .. dãos que, alem d--s requisitos de eleitor, re•i
direm na mesma parochia por mais de dous annos. 

• § 'Z9. Se o munici io fôr constituido por uma s6 
paroubla., a mesa parochial, finda a el•íção, expedirá. 
logo os diplomas aos ju1zea de paz e vere•d res elei
tos, e fazendo extrabir duas cópias autbentica• das 
actas, remetterá uma á c•m•u muuicíp.l, .i üUtra ao 
juiz de <l1reito da com•rca. 

« § 30 Se o município comprehender mais de uma 
parocbía, "8 re•pectivaa m•••s parocbiaes exptdiráõ 
os diplomas só aos ju,zes de paz. e, ás dua• • ópias 
das actas darão o destino indicado nci parugc• pbo 
antecede o te. 

•Acamara mnnir.ipal, trinta dias depois daquelle •m 
que tiver começado a el•1ção, pro .. •d•rá á , pura~ão 
geral düs votus para Vt>tei.itioree, e d•sto h.vra.rá uma 
acta, da qual rem•tterá cópia ao jmz de d1re1to da 
eomarca, além d,s que oeve reaett r como diplomas 
aos novos eleJto•, na fórm'"' do ut. !Oá da lei de 19 de 
Ago•to de 18'6 

« § 31. O j.11z de direito é" funccic,nario comptteute 
pata conhecer da validade ou nu 1l1dade da ele1ç~o 
de juize& de P"Z e ve•6hd.,r.s das cam•ra& mu01c1-
_paea ; ii as oão po •t•á fazê~ lo , tmãu por ví1:1 ae re
cl~m•ç~.o, que de er •er a preseüt.da dentro do pr .. zo 
de trinta dias con1a~os c1< ai•. da Bf ur~çãú. 

« Declar•rá null .. a elei~·iio, •e VHiticar algum dos 
casos applicavei• no art. 1°, § '1.7 d•sta lei, ou que 
h<,U•e fr•u.fe plenamente prov.aa, • que pnjudi~ue o 
result~do da el••çã ; e furá iotim r o ••D ,i,spucho 
JlOr carta d, ucrivão du jury não •Ó a <.:am•ra 
ll!unicip•l, como a cad11 um dos n1en.bros da m•sa 
d .. a•semb'é• parochial, e por edi1a! "º" 101.nessadus. 

«Do de,pacllo que ap<m-var • el•içi\o •Ó ba•.r• o 
recurso voluntario de 'lualquer cid.dão vutont• d<o mu
nicípio, que o deve• á inter ~c)r deotro de trinta dias 
conta1os da pub1ic•ç~o do edital do mesrt o d••p•cho; 
do que, p• róm, annull>r a ele1ção, alélll du recurso 
qne a qualquer ci<laoii·• ? licito Í<i~er~ôr. haverá r~
eur&o necessario com effe1to suspensivo para a relaçao 
do districto. 

« § 32. O juiz de direito dever~ pr< f;rir o •eu dee. 
p•cho no prazo impr""•gavel de qui ze dias,cont.do da 
data em que receber as eóp1as ttu1h~1>ticas: e, no caso 
.d.e recurso, deverá envi>tr as actbs coru o ~eu despacho 
.motivado e C· m "ª sllegaçõ•s e d· cument.os do ru·or
:reute, no pr•zo tau.bem de quinze dias, contado da data 
.da intoorpo•ição du recurso, á •Ut• ri 1ade •U~erior com
.petente, a qual o deci1irâ definitiva e irrevogave!
mente no& termos da ultima parte do § 18 do art. 1° 
.ie1u lei. 

• § 33. O presidente do _tribunal da ~elação en_viari 
ao 1>•••idente da re•pect1v .. prov10c1a a cóp1" do 
acórdão, e imoJed•at~m•nte •e procederà a nova 
el.e1çiic>, no caso de •Donllação da primeira. 

• S 34. Oa vere .. dores e juizea de paz do qua
trieuuio anter1or •ão ,,br1g-dus • aerv1r emqu•nto oa 
·novos eleitos não f, rem empo11ado1. 

• Art. 3.o Não poderão eer votado1 para membroa 
cla1 &81eiL bléaa tegislativaa provinciaea, d•putadoa á 
aaaemblé. geral on seoad<•rea, nas provinci1111 em que 
.Utroem auioridade H juri.l<lic9io : 

« I. Os presidentes de província e 1en1 1ecretario1 • 
a II. Os bispos, vigarios cap tulare1, governadore; 

de bispado,· vigarioa geraes, provisores e vigarioa fo
raneos; 

« II!. Os commandantes de armas, genera11 em 
che~e- de terra nu rle mu, ehefes de eü,ções u .. vaea, 
cap1taes de porto, commandautes militares e doa cvrpoa 
de policia; · 

« IV. Os iuspectores d_as ~hP.1onraris1 ou repartiçõea 
de fazend" geral e provmcial, oa respectivos procura
dores fiscaes ou dos fdtos, e o& iuspectoree das al
fandegai; 

« V. Os desembargadores, juizes de direito, juizes 
substitutos, municipote ou de orphãos, os chefea de 
policia e seus del•g•doe e subd• legados, os promotores 
publicas e os cur .. aores geraes de orphãos ; 

« VI. Os mspectorea ou d.ir.,cto1u gerae1 àa ina
trucyão publica, 

a § 1. 0 A incompatibilidade eleitoral prevalece : 
« 1. Para os ••ferido• fuacmonarios e seus •nbatituto1 

leg•es, que ti•nem e•tado no exercido doe re•pectivo1 
em prego~ dentro de seis rn•zes anteriores á eleição 
secuodblla; 

« II. Para os substitutos que exercerem o• em orego1 
dentro dos tzeis 11 ez.es, e para os que oi:i prer.erJ.erem 
na o_rderr, d. su bst1taiyão, e que de vião ou podiã,, as
sumir o ext:rc1c1u ; 

« III Pau os f nccionarios dfectivos des~e a data 
da sctit.çã • do en.preg·, ou funcção 1 ubhca até aeill 
mezea d•p·-is de o t• r•m deix•do em vi, tnde de re
n:io9F1.0, ac..:e8eo, renuoc1a. ou deruissão. 

" § 2. 0 O prazo de s•i.• mezes, de que trab o para
gra,,bu anteee~•nt.e, é reduzirlo ao <te tres mezu no 
caso de dtssoJ,,l'ão da ca1µ•ra dos d·pato 11-s. 

« ~ 3. 0 Taa,bem não po~erão ser votados para 
ID•ILbr•·& das •ssemb é<s provmciae•, d•putado1 á 
assenibléa gera) OU ~enadures D88 provJacias em 
qnP, os re~pectivos C1r·ntr-.tos P'·Bflào f'Xercer 11·fiafncia 
e durante o tempo de-tes, os direct• res, c ntrata l1.re•, 
aru-mHr.aat.es <1u interee•Hdos na ii 'reo•atação de ren
din,eotos, obras 'u furuec1meotos publ'c''ª· 

" § 4,. 0 !'lerão r•p 1t.•do• º"ll"s os v0t"s qne para 
meu1br11s drts asse t•hleas proviaciHe1, depur.adoe Oll 
senart(,res. reca hirem 0·18 fuaccioaarios e cidttd~o~ es-
p ... cificiid· e neste brt1g0

•; ~ d·stu se fará men~ão .mo-
tiva ia naa .. ct .. s dus colltgius ou das cam~raa apa
raJorns. 

"§ 5. 0 Salva a disposição do art. 3i da constituição 
do l.uperio, du•ante a l•1ôsl.tura e e.is m•ze• depoi1 
é incom P" t1 •el e• m o C•rgo de deputado a no11iea.
ç!io deste P""' e1upr•g"• 'u commi••õo, retril>niiaa, 
g.-r .. es ou pr v1ociats. e bem as11illl' a e ocea~ão de 
p11vilegioM e a celehr,.çRo ~e cootr 't•181 srreruaraçõe1 
de ren1as, obras ou foraec•ment • pu~licoe. li:~ceptuan
do-se: 1~, os ac~0ssr•s por anti~u1da1.e; 2°, o cargo 
de consel .tiro de Eatado : 3•, as presi~eoci<s de pro
viochs, ru1s""õeri d1pl11riJBtic<:1s tspeciaea e commi~1õe1 
m1ht11res; 4°, o cargo de bispo. 

«A proh1b çã<> rel»ti•a a •mpregos(s>!vo acceeao por 
ant1guiflade1, como is•õ s pr>v1 l•gi• 8. C• ntratos e ar
rewot çãu de rendas • bras·, u furr1ecimento1 pnblior,1, 
é applic.vel aos meo,bne das osserLblé.a l•gislativà• 
provmci•e•, com reloçiio ao gr,verno _da prov1001a. · 

"Art 4.• O goveruo fará colli11;i~ e publicará por de~ 
ortto tod•s •& d1apoe1ções que fioão vigorando em rela-
ção ao proci .. eo elefo ral. .. 

« Pron u gado o r•forido deoreto, ficará s•m vigorar a 
di•p• s•ção do a1t. 120 da lei n 387 de 19 de Ago1to 
de 1846. 

• Art. 5.o Revogiio ae as disposições em eoiltrario 
• Sala das commis•ões, ~m 12 de Jaaho de 1875.-

'ªUlto df ..tg111ar.- C'4nlia F1gueirldo Junior. • 1 
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~o em 1~ de Junho. 

.. 5.,.,.u.10.- E><pcdiet1tc. - Pret""sâi> dt D. Cl<Wa. M. 
.,, '""""'· ApprouojM.-Preu~ tk D. 110.na. e. 
' I;. l$0rullJVa. App•OVOaW. - l'rtl•"f'Ü) de o[fi.cit>l 
dt fo.:t:ent/.a C. R lllo.ci.t - lledo.cçã.o Obçervoçõe• 
.;,,, Srç. João ldendu e Mart.nho Çampos. Reauer•
mento rl.t! adwme1110. Obtd'!•açõeç d.• Sr•. mo•·•tro 
da.jiut•ça. e <:'llAlui. Pi~ea.o Ju'flt()r. Àppr~vo.fiic.
Prurogar.tü> da lei de or~mento pura 1S7;> a. HS76. 
Ob•ervafõe• d.e Sr mini.iro cta jtt.itica..- P11m•1ra. 
parte d& ordem d" dia.- Actáillvo ti lei te f<l"Ç<U 
de t er:""a.. Dl..fcur.10 do Sr. mini.iro d"- gue-rra.. -.:"..e
gu"d& o•rt. d~ ordew do dta.-RerpoJ!1t <i fulla M 
throno." D Í$cw 'º·' Mi Sr1. Pa.ulino f.e Souza • F•
•i<tm'.t<> do COR<elho. 

A's on~c borae G.a manhã, feita a chama.da., acbio-se 
pl"'8•nte• ~•Sra. Correi•, Josquiw Pedro, P aula Foo
uea, Carlos Peixoto e So.lathiel. 

Comparecendo depois oo Sn. Ulbõo Ciut.'.'" Mi
randa. Ost•cio. Mur"'e" Rrgot Mello Re~o. J o..,•• Men
de1, José C e.lwoi.l, P•ulino N oguetra. Ctt!d•.,&<f J a.tnor, 
Feraaod•A Vieira, Go,nes de ,;a~ t,.o , P1oto de. Cam
po• Scou Leiw T <ixeir& da Roeh•. Luiz C- rlos, 
l'11?~bo1, M.•noe

1

l Cletneotioo, B1:1. odeira de M~.Llo, 
l!.. rt1oho C•lllpva, Sll •a M•is, \Volkeos do Matt a, 
.A:agnato Cb111ves. t;,,Tnei o d1it. Cuob.t1-, ~en"z. .... f"rlli"do. 
c.~dido llfarta a~u .. ada c~ .. MICaotl, R·bello, G,,.. 

· .me1 <io &a.i -ral: .Al -~e dos SaatnR, ?orl. .. llw, F r .. it.~s 
B~nriqu•• F ie.l de C• rt"•dh•l \Ã•ãdo. Cnohtl Flguei
-..edo J~uli•'·r, Ca.111po• d .. Med.eirc·•· Ale f · ra.Ao, Caa
dido T .. rte•. Q11ve1r~ B· r~es E1-c• g••''llti T n.Q.no.y, 
Faa.a'to dP Af(:ui~r, hf. •tiobo d~ Fr1nt.ag1 8.t.r im '18. 
V11i.• r: w. Bttrr&.. Leal de MeaG~f')s, Du .... rte de Ai:eved.,, 
!"igueire. '" R~ba.. Araujo Góe."• HeDr1quea. Ber
nndv de Me.o. 1ouç~, c"::ardo•o de M~ .. n-~a, f''e oando 
cio Garv111ilbo. GUtJIDii·· V -bu. _.,.D.t't:l·• do A.manl. J. ã.o 
Ma:::r•el , Arti.nio Góea J1201CJr E.llu de Albll ·~ a.•rqa.ê, 
Akr:ca:r Aranpe . Dio~o V itf!iOOlle&llos, Btu~4n .. , C ode 

" f'o,t o·Alt.gre. T . rqoi1110 de S. !1%a, C11•ll• Fer
~ eit•, abn-ae a. ate.ão é.a onze hora• e cioeoenta&. & 

citieo aua.uto1. 
Coms:ia.recem depoia à.e. aberta A e•aaS.o oa. Srt.. Ba.

rio de Peu&lva, Cicero Ditnttt•, Tbeom ro tl & Silva, 
-. Dlogo• Ve•b.c•, c .. wi1lo1 F "neiredo, Siquein. Men
., •••~ Mo r ... •• S1iv., \!1 •. ,.. .. , Ptr••r• da S1h·a. C. eltio 

do .âJOJei1a • .a.r»ujo Lim• . Flureocêo de ô "-~ª· Pall
·-'- li.oo d."' Suap, Perf'1'fl FraoQt\, Fureir. cie A.g--aia.r, 
" : ~ siJveini· y,.n.i.o.e, Horta B•rb··••• E11napio Odre>. Cam
~· ·po• Carv .!ao, J)aqoo-Enrada T•i~Gir .. e Conêa de 
.. ;-OJin1ra. 

· Faltiia Mm pamoi11~0 a. Sre A. ... veao M. nuim, 
As•••lào. Bu lo de Pir t1i;oga, Barão de Ara~y, 

-"Biihi• . B•r•o• Cobra. B tt<iuco .. rt Cotrim. Cuota P
"· r.1,,.. ·c...,.illo B .. rnt.o, C11:1bo Le1tito. C•rl1•• •h Las, 
" ·(àmiah•, Kllf,..>\o C..rr6a, Forrei•& Vi.ooa. H•l•o
·. ~ ·.aon, Sih .. '1 IKa•oio Wart.1:11, J d• Al•u·~"• Jo. tuim 

8em'4•. t.,,.a.adro B~nrra, l,..o&.r0• C::h•ve ... • •l1 rs1pit1 Gat
'Tio; •Pino Liroa, Pmira doo -I• otoa, P inh• in• Gci•110.-

· •~h. g.od11g.1 Sil••• ~obrai P•oto, Xe•ior d• Brito; 
, , 4 oem cllo. ui Srt1. &otoo10 ·Prado, 8.Jb100 d• <Jaoba, 
•·•B··~· !llO!lteiro, E ••ng..li•t · de ~ 1 acj '• F · Beli•ario 

B •rtcl•to' Graça, Roch10 L•ão e Vile .. nde' de M ''Ili. 
• 'Lim..., e-aao ap~·- ·dtbate M ..eiu u 

-"l~ e' 14. do o..rrente. 
O Sa. 1 • 8•c:a1u.aro d6 co11.ta do 1eguillte 

~ .. 
. • "Olllào·do·míaíaUno d.o ·.imperi~. de t :4o: col'M!1te, 

-~oaieait1o 'til• .~' li. o Imp<rodor 6ooct •U.te> .. <io 
do ~ooita1o da Je1i;f,o .. d& m-•& .qu 4•1Í.g_'fl 09 ~ •• 
.llloo cleata C•m&r• chl••ute "'lll•ll• me&.- bteiracla, 

Ou\tO i.Mm, ela =>esm• data, ramettendo ama ree~ 
uatação i'a -raJWt>1tipal de Santa Maria .!a 
e- elo ~ll'-o pionncia de s. Pc~ clo Sul, pediW 

ioençlo do pagamento d.e c111tat ja.1iciariu.-A' com· 
m iooíio de justiça civil. 

Oatro idem, de 10 do corren t e, enviando o officfo do 
pr .. id•11to do Maranb~o. de 19 do me• 1e ·~fa io findo, 
e cópia do da camo.ra mu11leip&I da. Bar-ra d.a Corda, 
Bl:licita:odD a couct~ã.o de terra. pata seR patrimouio • 
- A' C<.1m.t»ieisâ.o de fazcod.o.. 

Outro do c:iioisterio da fa:e11h, do 12. do corrente, 
trailimit 'iodo o re querimeuto de J oaé M~u0<0I V1uhae1 
e outro•. da prcvincia d o Maraah•o. pedindo " decre
taçio de provideac:iu a ban d a lavoor" e do comme:
ci~ da ro.ferida proviocia. -A' com.mi11&0 ne credi.to 
agricola. 

Oa.tro i:lem idom, eovirmdo a repreaenhçrio da. ca
_mar tt. municipal de V•&t1cnra1, provir:ic1a do Rio de J a
neiro, pediodo pr(lvideo.ci.as em prol de. lavou.ra. - A ' 
mes!lla. cowm\aaio. 

Reqne ·imeuto do J: Villeneuve & C., ptd;odo aug
m•nto d>< coosiguação que percebom pela pal:olic•çiio 
do& d.ub ... teR d~l'!ta eama?.a..-A' e · U::.'llia. ... ii.o de policia. 

Out<o de J osé Fra.oA.iSC> do R•go M"ia, P'•rlíodo 
u toria.çWl p.ara. f u er e xame v .. i:o d f1. 3• xnn •l d& 

aculda·>e d. ~··•ito do Rt<lfe. - ·A.' Cowmt .. ão de 
i asLracção publica. 

Outro de ~lfre~o M•~oo de Sopulved a, reoet.eut&. 
do I• M-C.oo me..i.ico -ia fu.cc.t~ade d.-t. Bii:lb\~ e ouq-1G.te 
~o ·2• dito. pedi.:ado pw.ra. •e r- &. ial lf.ttrto o. e.xãwe doa 
r t fori do• ao no&. - A meam11. C• mm11••à.O'. 

EQtrã., 11uc c .. niva.meat.e . m rtl ... cu -siiu, e aio appro
vad.ol!I sem de o-te, <iB segui-ates p, receu.& : 

• A comcninã<> de maTi ·•b" e ga.11- r ... a, a qu~m-foi 
pr .. ea1e o ,...q~t:r·mooto de D. Ola•• .'1• rt• d• Mor-e•, 
viuV• do u:.:iijor r~fvrmado do ex .. t !':lto J osé .lo_.qn\ln 
~r· ê 1. de !\l. r .. t a, em q a-c p ... de di ~ P"º' ª de prea• 
cr1~ãu. p<c.N- recetH:r o soldo d .. Mltl fi.oi.do ma.ri to, ' 
de p · re.oer que &ebre ta.1 a.e1umptu te pci;io i.nf"'raia.-
çõe& &li g" ~V@tD.O, '. • 

• s.1. d •• cummi••Õ••· eir 15 do Jucho de 1875.
F. 1. Ctr.rtt.o.o JuniM.-MtUo &go. ~ 

« A C()mmiuão de cna:ri.oba. e ~11ara, p•rn dar 
par'º'' •4•bre a pret.e:oção d-e O. M ... rj~ Cttodiaot. d& 
Co.00.- 1~1 Boaao · a , viuva do t• teoe1,t,e i.e tirt.ilharia 
M rc.11( o ac :Souu R•p;o. qoo ~d· oo e"'P'I le11;it· 
lat1 Y11 aJ .. (hora111~oto do 1t1t1i<1 &ulcto qu · pe,.<:f'be, r&quer 
qno F"'º' c~a.e1 c..mp•t,oteo ao p•çio 111! .rm.~11 
ao fl09er11G 

• '• I• t.1 coma i1'6e1 "nl 1!1 c1., Joobo de 1875.
Mfllo Rtgo -B'. J. Cardo•o Junim. • 

P&l<Tl~Çl• DO OP71Cl&L n ····~u e. •• XlamL. 

• A ccmmi.,io de mlrioh• • gu•na, a q•tm fo 
pn .. ot.a · ''·""\Qerime~tn do• f!tUat d .. f 11itinia a. U
lll•cl• C••t.&•w do ltooario Ma··i•l, !i"'~lu •o qll• oe I" 
m.,'od"' • ltttaar o t••p•etivo •• ldoJ tttim d• poder p~ 
o •lo.1:1 ce &Ili qu• N 111abir. para com a f t.z.eiJd& Jl.KC10-
11•l é d3 p••ecer q"" .., peçio iaf, rmaotie• oo jlo•erllo. 

e ' ·'• •aa oomm1•1~. em 1:; de Jaaho do l117S.-
f. J ca~.w.o """°"· -ll•Uo 8'go • 

O •r. !Hartlabo C.mpoe s -Pedi a 
V . Ex. u ft1vor da lJ. e coooeder t.>• =av•M· p•nL ~ .. 
<ler· i m .. a uU1a ..,pre..,ow.çio d,. m ·r•darea ... la 
COlll lL' "" d• J.icoz, da· pl'\•\'locb do 1'1aany, ~"ig•d• 
pti• a 11ri""i11aea nab1tantu coaau ndo. .. ·e tibt.-, 
~1olfo à u ea.bl~a geral a rejeição 4a r•forma..t(ei-
t oral cio Sr. miai&L"O do imperio e a dccreteçio-cla 
eleição directa 

. o .s..,M-...- . .,..JGliftf.0-·Õ' u111.arrte. 
0 o~·'.M<i.~ .. .ct.- ~ ...... ~.u.~ridoi't''l!: .. 
taru.!Mm i'ro-~ ·a Si·~ .. >pva" ttm .fittcro ·~ui 
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remoto, de!eriro•at.o comploto ;i. pret<0nção do paiz de 
~oa rep>e•entação nscioaal do eleição popula.r. 
Fique o ni;bre mia1stro cutv q110 é uma prome11a 
que se ba de reafüa:r : hanmoo de ter representoçM 
tl.acioae.l, ou tudo aqtü ae traarlormará. lato que ha e 
corno 'V&l. :ciu p6de do.r&.r. 

Eotando já votada por eota o:amara a reforma oloi
tord. tão boa que foi C'•lldema•da •e•eram•c.te pelo 
Sr. presHentti d.O eon&elho em uma partR:, e. pelo 
Sr. mtahtro do imp'!!rin sem meI!.ur energ'a .e: ??.em m~nor 
C..OD.'9"iec;iio em o~tta1 n•da p.od.cremos fv.zer ugora ••. 

O Sa. Mr~IST•O l>0c JnSTIÇA: - E vot.da pela <it1t.li 
w21nimil!ade d.a o:arnara doa Sn. depnt.do•. 

O Sa. MAllTl!UlO CAMPOS ; - Não apoiad.e. 
O nobre. ministro &n6cita nm debJtte que para. rnim 

ha d.e •er o meu priocip"'l empenho D> rtsoo<ta á !a\la. 
do throc.o. A vot çao da reforma eleitorH.l em 3a dis
CUSBão é e.ma questão mnito grnve., fJ.Ue póde mudar 
~té toda1 _ â• rels.<y-Oes do& parti.dei& poht c.aa do p"'i:i. 

Pela nnnha parte prllteato que não teobo outro em
poDbQ e.etaii.o ver realize.d.as ae noeGas in.t.1ta.ições, 
e que. baja. pouulHr elei._i,o, para a r"pTefiienta
çio uacioc.a.l. Não creio !HO pfl8Ri •+el stnão com a 
eleição de d.i~trfotos. Só 011 capitães· môres, sõ <ia 
ma.udõ~s ·le Bidêas pod"Cm resie.tit ao poi-eroso J:Q•n
dão ceutr.l, porque •ó elleo n•• alJas nldêos ~m 
taoto ~od.er como ~- M. o Irupetador em to~o o .Im
perio :São, deoie que quizer•m. como os •lltigos barões 
dJI. Ioglat•rra. dt•ate de João-sem-Teru, capazes d.e 
ob~r ama mai:na carta. 

Se •ll•• !utem P" hibidM " imposoibilihdoa de to
mar pinte 011. elf,ição, percamos a. eeperanÇlil de v~r 
as ioçt1tniçõ~e deste pu:iz rea.li:carem aa protDeeeae feita.e 
6. naçiio ; a bu.roeracilfi. da. . ea.pi~. o eata.·io-maior ~e 
to doo oa parti dos tii o poder& • cem mesmo que
rerá atr.Et.ncar ~.tLtãDtil;l:3 para o a->&iz., quau 1Q em troca 
de tal exigeocie. pó~e obter muitas vaot-~ec.s p~~a oi. 
Eu, pois, peço liceo ~a a. S. Ex. o Sr. mrn1ot o da jus
tiça para a eit3r o seu aparte e pa.•a. lhe olferocer o 
meu ernpeQhO de. conseguir a reprtsent.ação pelo v;ito 
popnlar. A r•presentaçõ.o pelo voto doe no brea minis
:?o•~ presidentes e mail!I autorida'.tea imperial!s, Dão 
têm ti~o maito boos resultados SS. Ell:z:. em cada. 
legiel~tura. ooudemnão a• eleições que seu• pr<de
oessore1 6zerã,; e, S.r. préBil'lleate, a. verdadQ; é 
qu.1 qna.o.do condemnio .a.a elei.ç.ãea. feita.& poJ" aeu• 
p:red.eces1oru, t(im carrada.a de r3.Ú.o, e.rubora seja. 
'bew. Dl•oifitato que ~m o pre>poe.ito firmo e. meiço ~&tu.
dados • prepara.do• p•ra fa..erem peior na eleição fn-
tara. · 

En peço a V. Ex:. o favor de m2n.l.ar receber are
pté&entação~ par& acomp anhW" o projecto .de r~forma. 
eleitoral qa.e tem ae eer re&11etti -fO ao e:~nado, e v. Ex. 
ts & eei.mara. me ~ermitiráõ agrs.de.cer deeta tribuna. 
abox:.ra qa.CJ me fii.~rÕ.'i> o& honrados ieida.dãcs de Jai .. 
coz i.:lcurubio.'10-me de apret enta.r a •u• patriotica 
npusentaçã.o. 

uo.1.cç'ii.o. 

Eot:ra em diacusalo a redacyiD do seguinte projecto 
n. i3 de 1 STh, qae re!onna. "" actaa.l legislaçio el<ito· 
nl do Imperio: 

g A. assembl~a gual reOC1lve : 
e Art. L• Ao jll11t&o pu.rochi••s. serão eleitae pelo• 

eleitoreis de p.rochí-, que votará.ô em Qtl,•5 ced.nlao fe
chadas, coD.tc.1:nd.o e2.d.a&. um:a dous· .r::aom~s com o roLul<J : 
para mee.río•-p•ra aup?le11t<I•. Serão declarados 
membro ... d~• jaohs o• q<1~tro mai• votados para me
aa.rios. e ª"°'" •tlb•tito.tos o• quotro mais vot•dos para 
•a.ppleutA.•. Imc.ed.iit.tr..mt.:nte. depois, oe me.&mns elei
tC)ZH elege:rá1>, por maioria de voto•, o ptesid.ea.ta e 
trea . 11lbetit1lto1, vot..,.do em duas ee<lulu foeha~as, 
da& qn"ea o. prúneira conterá -am .11ó non..e com o~ ro
"tulo~para. pre1i a.:o.ta, e a "·egnnd.11. tres nomes com o 
rota.lo-para. &obat.iftato, O prc.i )f:Ilte, meaa.rios J • se.ui 
a<1botitaw1 devuiiti · w co roqwnw• exigul.oe para 
eleit.or. 

a· E•ta eloi~io, presidida peb ju.ü de pas mai1 •o--

TOMOU 

~d.o, oa fa.rá trea diu antea do designado para o 
começo doo traba\iloo d~ qn-lifie.çõl.D, )&ttando-ae 
ama acta. na conf0rmid,.de ao a.r~. 15 da !oi de 19 ck 
Ag atô d~ 18~6 e DJ.sia di1posiçõee ~m vj~~r. 

r1 Cõ:a v1aado& 01 el~it<.-rits. ti <:t;r~io;t.i.tuíà.~ a JC.Dta., o jua 
l.a paz enttegurá. ao pnaid.eo.te d.~ata o te~alt.ado dôa 
tub11olb.~• p't'cparatorL·5 s.ccdnp~nbv.ao d.a.a lista.a. par
"i1u:.a de diat.ricto::i, e d.a:s di::m.aia doco.me:ntos e eecla
reciroentofl. 

« Nã.o bavecdo treA eleitores, pe1o tti e D~5> DO a.cto da 
convi..ca\',i.~ ou no acto ds c•rgA.n~sayã.o da inata.. pol' 
marte. au15e:1c1s. Mr ... da. prcv1!'.IC1a. mo.dnnç~J ou. "Dio 
cowpareeimento, o juiz de paz comp •tará aqnel!e Dll
meri.> co!lvvc1:&..nd.o an cmf"idbnào au.-plentes de ~leito
res em numero sut!ie1ente:. Na fa[t-. de eappltStite97 

iitrão convocados ou. couvid.iidoa pi:ra ei~ê tim. e cvi:a 
a mesma. :estr1cçâo oa jü1Z~& de paz. e ~eu~ imtDedia.
tos rm '\'Otos; OA fa1t1;1. de uue e: outr..,s, cidadã.o• com 
as Qnnlid.a...t .. ~ de e 1d.tur; E" tõd. ir. pNmi11oeuamentB fa.rão 
a eleição Dfl i ri;u1:1.l niodo si!! prQCsd~rá oau• pa· ochin8, 
cc.jo uumero de el•it .res fôr iDt\"rkt lõl trea. · 

~ Naa pa.:ocbias Dovaw~otc creiida3, o• eleitores oa 
.euppleotes, que: ilii J"t.::f!.id1tew d~t1.de u. ciata do provi
mr.:nto cs.c<.niao, euã.o convoca.dos eté perfa.::erem e 
numero àe Ll"U·. !e .11que.llee oã.o s.ttinp:irem el!te na.• 
mero. Na. fdta oa iD.Ka.ffi.cioacia de eleitores oa. snp
plenteG, ae procedera polo 11Jodo já est,.belecido nesta 
artigo. ·• 

a § t.c Na. falta de flleitur41:a: ou wpplentee, por ter 
aid.o ~DnQ.lL~da a. eleiçã.o d. ri s.d.~ Jegi.sloturo. corrente, 
:ião e.e ha ~er tfFtctuad.., a e.leiçio, 011 não eetar appro
,,.~da pelo poder ~ompdeute, seriio convocados oa da 
leg i'ohitnra antt:tlOr. 

« Na falt .. 11.bs ,Juta. doa nltimos. o juiz de pa: racor
nrà ã. listo. d•·• vo1ado• paro. joizeo de p"z do qua
tneuo.io CC>1'I'ente, e nai. falta deS!Ch con~idará ttes ci
dadã.Ga com. a• q~~lide.de!i d.e eleitor. 

« § 2..• Para v~rifi.l':s." ie s.pura..r eia: trfl.b!>lhos dg.s jun
to.a. P"":rochiaee. eontbtui~·l9e-h·i. nn t:ié·~e ~e orid.u. mu
nicipto 11me. j'lnt~ munic;p'll.I composta. do j1:1i.z mu_ni ... 
clpal oa. zsUb:!tttato do j11Lz de direito, co.cco presi
dectc, e de; dons rnembtOM el.,.ito11 peloa verea tores d:a. 
cam~ra, em e"do.lae couteod.o am .só nome. No mesmo 
actu e do meomo modo serii.o eleito• don• anbstitutoa. 
O preeidente do. j 011i~ mun10\pal, nos muo.íctp1os qae 
não con&tituirem termos, acrã o aapp!eat-e res?ectivo 
do jui: n..uc.icipel • Nos mnuicipios de que trata a 
sel!:ll oda parte do art. 3~ d~ let de 19 de Agosto de 
18~6. a junte. mani:ip"1 oerá organiaada e<>mu ab.i ao 
dispõe. 

« § 3.0 No ímpedimen~ ou fe.lh do preaidente eia 
junt1:1- p-rochial e dms Keue snb"titc.tos, os mcsS1.:rio11 
elegerhõ d 1eotre si o preaid"nte. No imp"'d.imento ou ~ 
falta de qu:0.1qt'1..el." do1 n:ieaarios e sea.B anbBtltQto1 A ' 
mesa. oe colllpl•tará. ua !ór"'c d" a>t. 17 do decreto 
D. 1,812 de t3 de Julho de 1856. l<a f !ta ou iwie
di.·ueuto de todo• Q8 we53Tiol5 -e aeu:i. aubs titu.to1. se 
ob1er~ará. o dispost~ e.o art 4• do decreto n. 2,621 de 
22 de 1.go•w de 1860. 

• O meomo •• pr•t\cará. para. eupprir a. falta. dot 
melllbros e 111b&t1t~toa eleito• das juntas monfoi~ 
paea. 

• § ~.• A• liot.aa gera•s, que as juntas par.oelliaoa 
fleveru organi•ar1 eonter6õ-~ alén:i d.:oo tiome• do1eid.a
d&os qn..tl.li6..c:.do8> ~ id.b.de, o eatad<?, a. pro6.Hio, •--P.... 
clarttção de. &aber ou niio ler e ee.crever~ a. filhu;.ão~ o do
micilio o ii renda. con.be.:ida, prova.d" oo. preeumida. : 
devendo as ja.nt11 &1 no ultimo Ca80, declarar OI t:iJÔti
VO~ de éàa presnmpção, e as fontes de iaformaçâó a 
que tiverem recorrido. 

« I l'é"' renda lego.! conh•cida : 
« N. !. Os offioiaesdo exercito eda arma.d.a. e q1.<los 

oorpo• po!iciau, d~. ~arda u~cioual e da cxti11cti" '-2• 
linha .. compre.b.eurhdo1 os ai::b.vos, ela reRerva." r~fqr
Ul.&do& e honor.a.rioe ; 
· "'N. 'l. 01 cid~dãoa 41110 pagan:n annnalmí!:te 6$ 
011 mais de Ímpl>'IÍÇõeo e taxa• gerae.s, prorin<Mei " 
1mutiicipae1 ; 

., N. 3. 01 que pa.garelll o unpesto peo•oal -eat•ibdo
ci.do pela. lei u. 1,~07 do 26' de Setembro d~67; 

15 
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• N. \\, Em geral. o• cidad~o• qae,a titulo de •uboi 
clio, soldo? venc1mecto • u peoelio, recebrrir:m dos cofre1 
g-eraP&, provinc1;:.ea. ou mcmic1pae.a1 2UOS ou. maia por 
em;IO; 

• N 5 O• sdvogadôs e to licita loreo, O! rnedicos, 
eira giões e pbarmace11 ticos.., os que t: vere.m q_ usiqtier 
titul" cvnferí<lo ou approv .. do peJaa facu ldade•, sca
~emi1;.11;,. u.cc-1-ae t: inetitato• de en ai oo pubhco secun
dw-10, ~nperior e e•pecial do Irnpeno; 

a: N. Ô- O:s que e:xeretrem o mwg_isterio pSl?ticolar 
con:in rllrl"cturen. e prof4!UOre& de coJl .. gio ou .escolas, 
qtJ.e sej~o rr~qn&ota,h'>I' pi);- d•2. ou D.J&.i6 alumnc_• !I ; 

« N. 7. º"" c!•TiJ?:"OS t:ecula..rea de or.-iorn• t1a<:: ,.1t.t; 
« N. 8 Os tatnl"res do Imperio, -0a officinca e .fida lgos 

ia ea.s& irupe:-i::.l, e c;a criadL:li desta qa.e. não foren.i d" 
galão b•-l1C• ; 

• N 9. Os cegociantes matriculados, 011 c:orretoru 
e os Etgen~e de l.,iliio; 

« N. 10. Os guord.a-livros e p>i•»eiros csixeir-0s de 
cese1 ccmmercilil.e.e que tbierem 2üOS oa. roais de orde
Dfldo, e cajos tit~los estiverem regiet.ra.dLs n~ registro 
d.o com n:;e reio~ 

• N. 11. Os proprietorios e administradores de fa
zendas ruracw. de- fabriCAs e de 1 ffi .. inaa ; 

• N. 12. Oe; oopitll.e.,,, de n:avfos m@.re-=lntes, e os res
~tivos pifotos que tiv1nem cart.:i de tixsme. 

• II Adrnitte+ BC COilJO rro...-a de r&nda. legal: 
• ~· 1 Jnsti6ceçiQ joidieial. dsda perante o jui% 

aamcipal ou 1t:bat1tntei do jciz de direito, na qual 
M pr~.ve que t ! juBit.1th~aote tem, ptloa B•lla bena de 
mi:z::. iodustti ... e mmerciv on. ew,rirego, a renda liquida 
&nno•l d< 2Ul •~OUO ; 

• N~ 2. DocUtl.lfltlto de e-atação p\\bli.cs., pela Gttal o 
oíd.ad.a.o mLstce receber do3 C<Jfns gera.Pih pruviDci•es •D. tmm•eipot:& V~D.ciD:fmto. suJdQ OU peOEiid.Q dt.1 200S 
pelo w~n~·e. ou p .. gur o impoeto pes~ot11 ou cntros na 
impoM.•n'"" de 68000 ann<>~ln1ent. 

• N 3. Exhib1çãc.. de e\ otr.a.to transcripto no iivro 
4e notas, pelo qual p, .. , . .," cid .. 1ão que é ,.odeiro ou 
loclita.ri<i, por pr1.zo Dão infHiora tree anooa, de ter
ftOO• que enltrv•. pBj!llllfo 208 ou n .• fa p<·r • cno; 

• N. -4:. T•tulo de p~o~ri. da'1'e unr1rnvt:l, cujo valor 
loeat1vo não oeja i•,ferror .a 100$000. 

t: g 5 o F1c-io ele.vad"'"'s: & niota. dia.11: o pra:eo d.o 
ut. 20 e o. rle>: d1aa o do art. 22 da. lei de 19 de 
Ago•tQ d• 18~6. . 

« No ultimo p1a.:o Ci'Q"l:irüo ne junt&.e paroehiees. e.1 
•=i.x.afl: denunciht. e Tec1..,m11ções- qne 'hes. fl·re ... · fei!as, 
e l'riduúado-as a tiermo e.15.si~cw.d\1 pelo qu4!i:~í eo1 die:
nu.ccie.nte ore reelP.ruaot.e, e.mittirá.c aob.re e-Hu 6\1.Q. 

gpiniã.o cçm tod.oe 011 Illeio0a de eecl1: rccÍILCDto : ma.a: 
10 poderão deliberar •obre o. inelusii.o de nomes que 
&on..b~ e1 do onuttid!>e, 

. • f! 6. • A.• i•,,ta• parochiaeo tubalh,.r:lõ desde. a• àe:; 
iiora.1- da n.s.nbi, diirante 1e1s horas coneccntivaa em 
e&dll. dia. : l!Suae ae&Bõ~• e~rão publicai, e .a• delibera,... 
91lea t<-mad. 1 por u:aiGria de voto1. 

• Todoe o~ lnterea• .. d~a poduio requerer verbB-lmt1'ltê 
eu por e1criptu o qu: JWé"'rem & b eu• de aea direito 
e da Tercla<le d .. quahlic.ção, daado·••-·hes a:n prozo 
~ao.vrl, 1;.té Cl'tlC:O dut&1 para apru~ut4?'ern a1 ptr>va.• 
(6 lb.&• g1l.-gM~'S 

<D,.. ocoarreoei•a de csda dia te lavr•rà nme. acu, 
1,,•C •!fã a .. 1gnada ~elo1 membro& u janta. e p•lo1 
oidadaos pre!e1?ta1 qae o q OJZerrm. 

tt a 7 • Organieo.da. oo prin.ieir<:i pr;:;.zo à.e que tra.ta o 
1 5 111 a liat!ll gerul do. votaIJtea d!i parocb-ia com iodas 
9!' iodic•ç:ões dCJ § 4• -e com se e bs.e..-va.çõts e. nve-
111.eD.t-ie.• p:d.ta. f!1õcl1i1orec1mento ~ d:eeüião da. jnot.a muni
cipal •. •erà public..J!.. p•la fôrma deter:m•n•d.a no art. 21 
àa lei de 19 de .Ag.;st.o de 1846, e brnbem pela im
pren•a, Jle bonver no xnuuic1pic. 

« Do m~ª'"º modo se procedera com a lista •npple
·.-ieutal', dopois do oeg..odo pr•zo. 

•·lf ~·' Cooclaid?s oa traba.lbo& da Junta p•l"<lchial e 
ren::i.i1ttid.o1 · llDmed\a.U:mente a.o jui~ mnuicipal ou ao 
-1>•tit11.r:o do ju1:z d~ direito, e.15ite convoca.rã. com a:n-

- tieeedreu~ ae de:. dias, 01 Ve?'e.adoree q a.e tiverem de 
elega- ~utro1 _dono m•mbro&_da junta do lllt1nicipio, 
~ qa ue> dia. e hora d~'1g11acloa compateção no 

paço da camil.ra :rnaoicfrpal, ou em oQ.tro edilicio que. 
c;ifferei;.i:t. D-l$i6 C• .wn.odidade. 

« .a.hi prefi~ntea, tie .-tlccttu;trá em .acto pnblico &elei
ção e~m ~· forru"lldade• que e siso e•tMbelecida& para 
a oompoe1~0 daa juctJ.Ls de qonhfica.çio e IJ.Jt:&as pariC
cbiae.& e lhe f"rem .>oppHca ... tia. De tn1o 1e b'Vrar4. 
nm<i. act.a c1rcnu_sta.neLad1i-, .a qu .. l s"rS. ~u1sigtiad.a P4:!ls• 
peas• ª" que iate.t':lenm no :acto e peloa cidadãos 
presentei:. que o quiutem. 

:• ~ 9. 0 luri>taH.iJd& & junta mn.nicipal,o pre11idente di1-
tnbu11 á pela a m~mbrus d'-lla. aa Una a pa:-ocbb.e~. p1ra 
qtie ag .. ~Hmfoem. ie m11odarã e.aoa.nci.s.r por edii..e1 
e pela impr-nea., onde :e houver. o dia e hora em qne 
dever&õ ptiocip•i-1' aa :seatÕ•B ordinltn:Js para a venfi
eti.ç&v e apuração de cada. tmJti. das r.-:!tr1d11n !latas, 
corneçs.ndo pelato dHS pa.roe.biea DJai.1 à.istaote1~ 

• § 10 E •ta r•unlão da junta muaicip•l, que dneri 
con!~Ç"-" ttinta. d~~• d~poiz. t:ie en.,.eTradot. ()S trabaiho1 
da!! j1,1ut.HS purocbiHe•. on ~Pbs, s e ft'll"' pC"leeivel. durará 
o tempo llli.~.:e:eseario, comtanto <-tUe nS:o exr..eda. de 
uw me•; e po··erá ee.r in~rrompid.a depoi• d& quin!'a 
dias, ee houver muita. tdiltttDt"".ia. de t rablllbo. para 
recomeç~r llo vigeeiwo <iia. qne será annunciado pelo1 
I!::~Íua de pablicidode já iadicad"s . 

• ~ t 1. A' jnnta u.unicipal compete : 
« I Apuur e crga.ni•~• d efiniti•anieote, por paro-

.. chl.ae, d1ttrictos de paz e qui.-rttirões, a Ju.ta .geral 
dos V• tatitea do nrncicipio1 C1•m 21 decl::tr.111ç.ão doa que 
i&ii.o e leg,v1:i1s pa r"a elt-itores, servicdo-4e pttra ei-te: fim 
do• tr•~·lho- das juntas parocbiae• ; d•• informa
ções qu"" dev~m prest.-.r-1.be oa ajle.atea: fi scaes drn 
reo.da8 ger"-~• . ptovio;:ic.1 ~e• ~ m't1.uic1 pa~~, t.em eC'lmo 
t o:'la.e ª"' n.nt-TÍdKJes e cbefPe de r ... pa.rtiçÕPs edrni
ni:&trativve, judicíG'Tias. p°CJhCJ.u.cs. ci.vi.,, mii1b~e e ec
clet!ôiti.etica.a; fin.1:111ni.eG~. d e to·1 'Soe. cBclt.rt-Cm e ntOl!!I 
e mciue <ie rir .... va nect--SBBrioa p~r• a. veriScaçã.o da 
~u.;tPtJ '"':iEl dol!I c1dl\ •.ãDa t.líat"d, .. a e dtta ~ualí.iade& 
cow que -o dP.vem 2er. ~. · 

• II. lacluir pelo e 'heclrnento qu" " juot • tiver, ou 
pelaa pr1•Vf!I r.xh1b1daa de C.b paC1d1tde: pohttCS., 01 
cidatlã. B Ctlj 9 D· 1M:5 honven:II): a.ido Ort .. Pt1:i rfo$ 

'°' llL E:xc·n.1r os que tif·enm •do icdeuidawente qus-
1iftc,.~oa n~lttf- jua taa pti!'l,Chiaee., d,vt-ndo oett..! CaBG 
not16ca- l;B por ed1bes affi:xadoa aos h:i:glln& maik pu.
bJ1cos. Otl pe •a i·.: ::-e:c.sa. 1 p1t.rs. allega:-eCll e 1l:u&tt-nta
rem o seu direito. 

«IV OuviT e decidir, com recarao necce"'ari-o pora. o 
jull de direito, todas rs. fs queixas, denn11cia8 e recla.
mf:çõe& que vt-raarC;::n s ilbre a rego.lari d.ade dos tr:.-.ba
lbc..1 dJt s juDf.\il& parocbill.e&~ auic como towa r C4:•nhe
eirrieoto e~ oflicJO • e. Com o meamo ,.~c·11110. de qnaes
quer irregular.id_,.dca, -vic101 o u -oo.lli.d".dt- ... qt.1.e de. ... eo
br~rem no prôce.aao dos trah~lhoa. d!ls jun~e paro
c~na.eil. 

" § l 'l A a ~••sõu da juat& m11nicíp•I ••roo publicai 
eduro.ráõ dt,de ~• dez boroa da manhã. ~te à • qu•tro 
d• h rdc ; •naa delib.raçõea •er:i.o lvm,daa por mkiorir. 
dt- vi.tos. 

111 To:<J &OB interesudo1 pod.e:r'.'io re~ tiHer V!!l'hA.lmcate 
ou por eacripto o 1.1n~ jWg .. rem » becu do 1-au direito 
e da ·v-.r~a ·~ d.a. quali6. :.111ç"OO, 6 t.erRO uu...i pra.i.o r•~u11-
vel1 eté cioco diu, pa.ra. ~preaeD.t.braw •• proTal à.e 
aua.s 11.ileg"ç.õe&. · 

e D aa uccurr••cia1 de cada dia •e Javnrã ama acta, 
a qn•l &era uoi~u•d• pelo• membro• do. jnnti. e pelo• 
cidadão• prege .. t~s que (.;- quizerem. 

e § 13. Re\I istd 1 aJterBt1es, ou con6.rniaàaa sa ii11t.a.5 
enviadas pt-Jas juntlii parochi~ .. es. aerio pabJfo:adaa na 
!.ede da mumcipic.1. e devr,lvid.n.• b ciitaa jc.c.ta.a para 
que: e sta• tJ.irubem as po.bHqnem DB.8 paroeb1a1. A pn
blic..aç.3.o 1e.rã fe1t11 dnraate doos r:cezes por edih,s, • 
qtiatr•· ""Vtt.it'llio com iutcrvs.lkor. d.e \t.U.\ti%.e d.it1..I pelo& jor
na.t":;B~ &e os h• nver neo muuicipio. À.u mumo tempo 116 
enviat.i. <>Ópla de <:ada lllll& d.aa ditua liatu ao jo.i>: de 
dir•ito. 

• § 14. Decorri ao o prazo de dou !Jl••ee marcado para 
a pnblice çiw d•s ll•t.s ao p~apho antecedeu'8, a11 
jnuti.a muDh;ipae• reuair-.lf-biu i;egnnda vez: durüte 
cie• dias, afim de ncebcrem recureo1 de su .. deei•õea 
para 01 jni.tea de direito daa re!pect.ivas comarCM ;·o 
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que .. rã &DllllllCÍ&ao com OÍ\o d.ia., pelo mtuoa, a e 3.11-
\etodencia. 

e Na.a coma.rc•a em qae boav._r mais de um jui: d• 
direiu., ~ comp·tMte para conhecer do• recuro"• o da 
l• vara. c ivol. Pera.ute a jucta wuo.icipal &ervirá à.o 
e.aerivão o ...ecretario da. camua II:lJ?1iclpal. 

11. § 15. Oa rec:aruoo ?l•dtm ser interpoetos: pe)(')I não 
-al.i1tlldo& uu per l'6UI!. "'&peclw.~ s pruc.urad.OrP&, q na.e do 
«e tl".tt.t.i..r de eoa ia ~1uitii.o; por qn>tlqner ci1adão da 
pe.tt .. Cbia., qn9ndo Mt:: t.ra ar da êx:Cttr.aâ•· ~e cid&\JA:.:.1 &iie
tad:o~ oa n·e1mu pa•ccb.ia. otl de oulhdade. 

• Devew 1er a G\.ompaabados de d.oc11rueoto1 que façíio 
proV8 p lena, 011 cio j tt•tilie~çãu pr<·C•B•nda COlll c1t1>
çã.o ~O pl"• motor pnb•ICO DO primeiro CU.O, e dos ia
tefUS<tdu 1 DO ~ .. g uodc. 

.. A 16 Preaet11tes o• reeurso1 à j anta mnnicipal. e•tl. 
DO n )e•wo dia ou a o imm~diat.o . •e aa parte& a.ia J'e
quererem a <lif~çâ.o d o fl 12., Oa de::idir3 l!iuçimQ.o dta
pacbo noa ttqueruneoto• do11 recorre11 i e.s, t: maodttoâ.o 
trt.noc.re•!-Jo t1a. a.cu do dia e pllblica-10 pelo& meioa 
estabeleci doe. 

• § 17. o a .. pacbo fovonvd da junta 110 1'rimeiro 
cuo dv A t5 • f!râ il'll~tdiaumeai. • . ecatado: .salvo o 
! CCt1no <"Om effoito 1evohlti•o1 oue qu"l ·-1ner cidadiio 
p6de int.er-~r p.;.ra .. j ni::r:. de direÍ!:(> ; qu11odo, porém, 
1oa.•er i a.rlefe.r•m.-nt.o, u~oirá.õ ua p11~MSu1 no pruo da 
tre1 dia.4 para o sobrt"dito jaa. podecdo o~ ioierusados ' ! 
prod.~zir Qu \l"HG !.lleJZ ções e d(•curtteutos. · j 

• T •mbe!lJ oeguiráõ P•l'8. o jni• de direito, qaalqoer 1 
qu• 1,.ja a d 11e1aão d "" juota n.uo1cipal, o.s recur101 no · 
aegnodo caio dQ § 15. j' 

« § 18. Oa r ecu:rroB inte,.pi'."lt.°kis !Obre qualificação •erão 
dec1oi1oa p<lo jni: co d.neito, em 4••pochva l 1Wda-

1
1 

mtDbdo1. DO pr-.10 improroga'lel de u iuta diai;. 
ri A d~cistio IJ ru•1nzirã dod~ Jcgo tod<.11 ()' oeua efiei~ 1 

toe. To •aviri., no caeo de exclnsã.v~ poti.e1âe 01 cld&.-

1 
dlc.ia intue!ladoa interpôr a toda tempo r ecarlllO par a 
a relação cio •istricto, a. qn~! eo àeci lira prompte.
menC., na co~forn.idade do srt. 38 eia lei de 19 óc 
Agosto da 18\6. 

" Se, porém, a doeei&io versa~.obre itregularidadea & 

vicio& qoe importem nt11lidadeâa qn•lificação, hanró. 
r. ::u rao neetu~rio e c om e:ffe1to aua pe.aai'vo Dna o me a
mo tribuoa.I. o qual e ditei , irá no pr.azo ia:u .. ?orogavd de 
t.riut- dia&, contadoit da data em quit1 cn pnpei11 t.i.verem 
entrado n a respectiva. se.cntal'i& ; e se o rel..OW'eo nii.o 

· for provido d•otro ~e1te pruo. ter-•e-h& por firme e 
inev<•g t1.vel a decl~o d.o j ul. de d1reito. . 

• No caao ·de aunallo;;iio, o pruidento do tribunal dt. 
relação eu•iará imm•diatattteute ao p7aaideate da r cs
ptct1vo. prov1oc1a. <:6pi• cic- ao6r~ão, afim da qa• •ejlio 
cladao pron pt..• ~rov1denciA6 para nova. qt1..iilicaçio. 

« Seroirã poraute o j ui• de direito o escrivão cio ja.ry. 
• § 19. Sati•!eitn toda.o as formalidades prHcriptae 

noa p• raf;"apbo" snte.ced~ntes, t laaçad..-1 pelas jttnia1 
ma.nicipoe• as luita.a gera ll!lS em livro especialt que fi
carf. oo o:rohiço d.a c:11 i::cara d.o mnuicipio, eetâ ulti
mada e eoeerc&d& a qne:litieAç.io; e a iDdoa oa ciCa
Cão1 irre•ogavelmcllte ioacripLo• "ª !iota se p aua.ráõ 
ti.tu!OI 4.a qtualíficação, que deverão ter imprHSOI e 
t%'r&bi too de li oro• de ta!iio. 

• EatH titu!o1 euão remettidos dentro de troa cl.iae, 
p•l•• j12uta1 municipoe• ao• jait.e1 do paz em eicerei
aio o.a& r eapect1VY.& puocb.iaa. 

§ 20. P or meio de ed.itaeo pa.blicados Da impnmaa 
do :ug-ar, e -.:tlixa:ioa na pot'tra. da C&1I1ara n:iuoicifJ&l e da 
ignja. matriz "ª parochi•, coovidlll"á aem demora o j 11fa 
da pas reapactívo oa cib~a ~aali6.cadot p..ra pu
aoalmeute receberem ae111 1.1.tulo& cio qa,.li5c1çio ao 
pruo li• triata di.s. A entr"lt"a do tit11lo Hrá feita ao 
proprio cidadão, o 'lnal por ai. aa por outrem 11 oão 
• ollbtr escrever .. o a &aign.ará perante o jciz d e paz, o 
paaaará n o1bo em li•ro upocial. Decorridu •quello 
prazo, 01 tituloo uio reclama~°" acrio "'Dettidoa i 
e&man muo1eipal e &hi guardo.doa em um cofro. 

e No cuo do reeuaaro Juiz: de paz • entrega do titulo 
ele qut.liliea(WJ ao cidadão a ~ttem perteocer, poderá 
este recorrer pua o jllis: do cfireito da comarca "por 
limpw petição. O jcw: de dirono ou.Tido o de p.u: 

que retpou! erá DO r r&<O de trea d.ia1, decíd.irl delinJ.
ttv-'rntnte. 

•O miumo reca.raoi t!!ã lngu no c•1ri d.e nien1&r a 
eama~a c1uol~1p wl s. e:c.tr~ga d.o titulo d.e. qu.dúica~ 
d epo.,1t.ado ecn t.t.tt cufrn. 

• § 'H. A. qoslilieoção feita em 1rirtu<le deita lei 1 
permantote p•ra o e!lieito de cã.o pc.C:er n "obo.m ei
aadão aer alimina.~o eew prov:J.raae. q11e f•lleceu o• 
q~e _perde? a ca.pb<:l-iade p<.ihtic~ peru o t-2.t>reicio dti 
chre 1to t l.-1torJ.1.) p11r algu.rn do• faCt.c2' à.e.~ig-11:t1d01 no 
art ?~ d,. Ct.1D.et1tttiçã0 dci Imperio, 
• • §_ 22. A prov& da. pnd.& ak capacid ade poli tiea io 

c1d.o&o , n::i. eooform1duae do paregrupbo &D~c:.e
aenu . Ceve s~r_ a _niaii; C•·rnp'et \ e iue a.mbe &qnelle 
que rcqu.erer .• elumn ·~ Ç!io. ~eraoie a juntK. u.anicip111l, 
qnaodo reon1iia, ser à prodnutl.H. #.'Ua pr .. va por meio a. 
certidão aut heDtica d*" algum dvto. :!:r;ci....11 oe que ruw.lta 
a pe • da. da caua cid '-" de, ou P'.-r meto de M:l)tenca pro
ft-ridM ~elo jniz de dire1to ti a. cc rna r ca. em prvc.110 .,._ 
ga.h.~r. t D~t.8.0tíldO com ctt>tção peHosl do tlimioado 
qua !ldO 11 e ~ebar em lt.g~ r C·1Gb.o->e i 'º• --: t-n> tn do o caae> 
cow citação e tital d~ qoaeaqnu teroc1ro• io t.n•11e11do1. 

« ~ ehmia. çÃo por mort.'! podet4 eer fe1~ r;&-f•tf.ct. 
pela JDUU. D.fUoic ipll l, com ~x.h1biç3o da ccr t 1"1ÜO d• 
obito, q ue. á SU1L requ1aiç o, Jb.e duv•rá. minisuar 
pela repartição compoknte. . 

« § 23. P~d•r"-o •·~ tawb<!m e!i : ioadu da li•~ de 
tt~m· parocbht.. durante a reunião das ju:itia maui
eip~ea. a que ee rtfe:re- o§ 1-i-~ oa cid a.18.-1 qlle ti•ert~ 
nmd .. do de domicilie. pora Dittuicipi<> differcote ou para 
pa1z eatraDge>ro. 

~ S a <JJU4ança fõr de nma p•ri• outra paroch!ll 
do mesCJo rnooicip;o ou de um puta.ol:J.tl"o districto do 
me~ma parochta. b.rª.se-lmo Dri li.eU.! aa ~lter11çõea 
C')Dtieqrientes. 

• § 2.4. A qne li~ <:aç§.o pelo prflce 1S-so ord.inario eata
belect.JO 'OOB pãragraphoB a"Dtec:e:deut~I ~etá f e ita Q• 
d.oti' em dout 11.10no1:5-. 

• ~ 25. No interv4Ho de ama a outrn. cUi-. ta1 qua
lificações, os jtn.:cs ma:c;icipa ts CJU CJ.e jcizu 1ubni .... 
tutoe com rrca.rso para Q8 jaizn d..t: direito . ' e 
1obre iaforc<.a~ll.o do• jait.. de paz, porocboa e 
qua.' aqucr outros funccioDlltioe qoe os jc.i:e• a.iuui
cipa e.11, &Ubht.itutva ou dt: dit:ei to julgarem conve1ncatt 
~u.vir, _ coohecnàõ un.icametate doa. r~qutrimeotog p iir& 
1oclua_ao dot qu~ t tvereru a.dqau1do a çaracid.11d• 
pol •t ioa depois da ultima qu.liticução or diaaria, para 
elimioa~o doa que a ti"9e.rt Dl perd1do 1 ou t i-oeretlD 
f111.llecido on ~Baatdo a pai: e &tra ogeiro . • ~ para a 
tronaferenc1:i. dos que tiverem mud• do de cioa.icilio 
dentro do meamo Ihnnicipio. 

• A.a dcci•õea do ju" mttoicipal, do jui: aub•tituto • 
do juis de direito, d efioi t tv11A ou peQdent•a de rec::.ra:t 
par• o segundo ou cieate para a relação do diot ricto, 
nos termoa do§ 18, n iio poderão prod.Wr •ffeito 
immed!o.t.o~ H nj:o fore.n:; proleridaa tree Dlt-Zt a, pelo 
meava, a.D.te& de qa.alqae"' eleição. 

" Oi titulo• oe qci'llilicaç•o. Da bypotbeoe de•te para-
6""pbo, se•iio p•oaadoe pelo juiz: municipal oa jllb 
tllb .. tit.ato.. obaervanio· flie em alla e r:i.tregll IJ cli1po1to 
no• §§ 19 e 20. · 

• § 2G Nos termos do art. 21 eia lei ae 13 4e 
Ag-0eto d.e. 18.W, as ja.ntas niumcipi.e• tllviaráõ ao mi• 
niet ro do imverio, nl) rnunicipfo dw. corte, e ªº' p,.._ 
1idcot•1, na.a pro•incia1, cópia da l!ua geral, de qlll. 
irata o § 19, e em todo& o• •nnos. llO Die> de Jao.u-· 
ro .. e6pi 1i1. da li!ita complement .. r, contendo oa noma1 
d oa Ctdadios cxcl12ídoB d~ liota g.r~I. L U nella nova
mente incla.i lo, . dttra.nte o anco anterior. 

• § '1.7. $8, no.lloa os trab.!hcs eia jt111•a var<>chial d1 
ljl1alúi .... çiio : • 

• I TeGdo Ilido a organisoção da jaota preaidida por 
jaiz incompet.t:.z:itc ou 11ão jur.ameD.t:tdo ; 

« II. T•ndo coucortido pa:r& e. eleição doa membra. 
da jaotll pe110H iueompe1e11ie1 ew tal u11mer<0 - q111 
p11cl111tm wr iDdaido DO ..,.ulcado da ele1çio ; ·· · 

• III. Nio .. teodo feito 001 \ermo• do ari. &• da 
lei elo 19 d.o Agoeto d; 1846, a oou•ooaçio do1 ~ 
torea qa• dnwi aa11corrw para a eloi9'0 clao -
broa <!a j11Ata: •iaio qu, 111tniul0, H aiiài• 
~ 1anacio pelo oompareoímuw 'nlla;atario ia ~ 
ria doe ditos llei.ton1 ; 
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e. lV. '!endo a. jaDt& dtixado de fnaccionor no lagar 
iuiga•do para ao•• rcnniõea. aalvo o cuo de força 
JD-&ior, dr•icbmettte Cc. ·tnpro~ado: 

g V. Tendo, pnrcauus justifioadae e ottendi• tia, 
fo.nccinnado em •ngor diverao do deaiirnado para suaa 
noniõea, aem fa~er ocnatar p Jr e:d.itaes o novo lagar 
leitos ; 

• VI Tonao f•ito parte da j111>t.. peaso<L• sem o.a 
qua:lidadee d.e eleitt r ; 

e VII. Não •• tendo •onnido "junta pelo tempo e 
mat occuiõt-1 DJa.rc&d• 11 :na } .. i; 

•VIU. Níio "'ºdo 1ido hita a qualificsçiio por di1.-
1z'ictos, qo.artei:õrs. e oow tod.B1> a a drclaraçõe1 e..""ti
gid"" Dflt& l<i 

• lil 28. As irresznlaridtd .. não upeci6eadaa no panr.
r;rapllo antecedente nii. . aunu11"0 o proceuo da qua
lificação, &e eete for em sua au:istancia confirmado 
on cor:qrido ~ela jnnt" mnn1cipal : e upen88 dã<. lugar 
6 reepons•bilid.de doa que as motid.zão, DJna n& que 
1111 verili'lue ter ba•ido clllpa. 

• § 29 Siio cuUoo oa trabalho• da janta municipal: 
« L Nos <18SO& mazcados nD i§ 27, DI. I, II, !II, IV, 

Y, VI. vn; 
• II. NiW •e tendo feito, nos termo• d o i 8• desta 

utigo, a convocação d.os vereadC1re& que deveriãtt ter 
c:onconldo p•ra a •hi~ê.o dc-1 dous meu.broa d~ janta; 
o que, c1.1mt111àn, ae cooei 'e1'Bl'iL sacado P''º e• mp1t.re
cimeuto v (1luntar io dai maioria dot dit· s veN!&.d1Jrea ; 

~Ili . N ão t•ndo sid .. feita a quah6c.çio po. paro
c.hiaa. diatrictoa. qnarteirõot1, e CtiDl tocha as decla
ra~• o:icigid.ac ne•ta lei ; 

•IV. Niin •• teo:io f•it<> a publicaçiio da lis ta geral 
aa qooli6e·çã~ pelo tempo e mode> pn<criplo no ~ 13. 

• § 30. E ' "'pphe1-tvelaos trabttlhoa rt ... juat. muntdpal 
• ditp• 11ção de A 28, "t as irr~ga!aridadea não f~,rem 
das meDCh\nad»s n1> p1tragrat>bo aDtêcedente, ou h<iu
Terem 81do ou p ~riW.• em tempo. 

"Os rer.nra<is sobre nnllidades e irr.gula•tdades eeriio 
intt:rpo1to0& per1:Lote o grcnte .. io d.a c;:i,mant. maoicipal 
lentro de 1riota di.o, depois de findo. e qu &li6.coçio. 

•..lrt. 2.o t.Ogo qoe. E' etivPr c:ouclu•dl' a prit:rieira. qaa
Jifi c~çio fetta na coufe;.rruidade do artigo a.D~cedeute, 
o IQÍaiatro do impeno, n .. ~Orte, e os presideuws. nas 
pro,-iocia1 fi x al'áõ o tlD.llH!ro de. tltitorea de cada a.ma 
du pan.-eb1a a. 

• § I .• Cada pa.1oehia tml lantes eleitoru. quantos 
ferem os multiplna de vinte cinco votante• neUa quali
iicadoa. A ~qne , além de u_m mohiplo qua lquer de vinte 
anco, contlver nm rer.to na.o menor de qi:cinze qnalifi.ca ... 
i.oa, terá mai• tUD eleitor. 

e § 2. • Findo o nnmero de el•ítores de cada _p&ro
cbis, •Ó por l•i poderá ser alterado, para ma11 ou 
para rn"oo11 , do círieo em ciuce> at111c:i1, á vi,ta. da& 
modificoçõu que tivirem ccc~rrido na liata geral da 
qnlitlc•çi'o. 

e § 3 • A eleição de eleitores fl'llrAtS começara •m 
todo o Impe•io no pr imeiro di" ntil do mez de No
"Hmbro do qt1Arto anno de e•d" l•gialatu ..... 

e h ceptua aa o c110 de di•atolaÇI><> da camara do1 
t1.eput"-dfl1, no qual o govuuo ~ .. te\rd., dcctro do 
pro&o do qa1>tro mczeo, contados da data do d• creM> 
elo <liuolnçiil>, am dia 11 ·.1! par .. o começo do. trl'ea
lhol d a l)ova eleic;io. 

• § 4.• A• IDOlat daa aa .. mbléaa parncbioea 1er&o 
<)l)Mt.inidas do modo otebelecido ceata lei, eit 1• e 
•tn• §§ 1° e 3°. 
·~ ~.• .A. organi1ação, pmém. d.a• jantu e m .. u p .. -

roch1•.. pen 1e proc<d.r á primeira quahli.eaçt\o e 
e!eiçâ1> e'U "1.rtnde desta lei. 11ná f•ita. como actt1âl.
-.mte pelo1 tltito~s e snppleri:t•t. 

• § 6 ° Não u admittid. aue•tiio &obro a el•Nibtli
i.ade de qoalqu~r ci<ia.~ ~ra membro da ?M~a, se 
o EI~ nome. eet1ver n!L" h.at.e. da qu.a.Hficaçio et.•mo ci
~ elegivel, . e nao bo1ner dec11iio, que n inanda 
elim;.uar. p·oftrula tr~• mueu autt.1 da. ele.içio. 

• Exceptoa-se o caao ele ex.bibir-ae prove. de q•a 
o diio cidadão acha-•e pronunciado por sentença 
puaada. cp1 jalgado, a qual o aujeite a pri1ão e lin...'. 
.meato. :., , 

.o:~ 7.• Com!"'te á mem da aaoembléa parochial : 
« I. fazer as cbama.daa doa vot.an!ea pels lista geral 

1 

1 
1 
! 
1 
i 
; 
! 

da qn&li6cação da p•rocbia e pola complementar ào1 
eidadãoa qaa i6cadoa até tru muea autes da eleição; 

• II A _pa:ra r as cedalas nceb1da1 : 
• III. Diacut ir e decidir "" quu té•• de ordem qua 

for ... m li'tl1cit&da1 por qn.l ~ner meci bro da mesa. ou. 
cidsdiio V<1t.a ote àa psa rochia ; 

• IV. Veri6.ear a idfntidade ~01 vot.antta, pTOce
dendo a tal H>peito DO• terrooo do S 16 d.cote artigo; 

11: V. Expf'à ir diplomai aoa eleitorea t 
Ili VI Eovier o.o ci:>ll~gfo eleitoral a que ptrttincere.m 

oe e leit..f·RS u ma c~pia a.atheot.ir.a das a c t.a• c!.a e l•ição, 
uma igllal a.o miouaro do imperio na. corte e ao re.
pectivo presidente em c•da p1'0~iocia . e on.t!'s., por 
iu.termedio deates. ao 1• aecretario da ea.mata doa 
deputados 011 do ••n•do, conforme !õr a deição, diJ 
de1~ ·1"• p;er~u ou esµeciaes para senador. 

• ~ 8.0 Ao presidente da DJeaa. da aueIDblé& paro
ehial tncnmbe : 

te I . Dirigir o• trabalhos à.a n:iua.; 
« II .Regal•r " di..,a•oio d.ao quu~õeg que ae ausci

tarem, d.a.io oa neg)O.ndo a p1:tlu.vra e &uapendendo cu 
prorog•ndo 01 tra b. Jhos : 

• III. D•sempatar a votac;lio dos aaaamptos diRcuti
dos µela. meaa : 

• IV. Manttr a ord•m "" interio~ do ed.ificio, onde 
11eahama autoridade poderá iotervir sob qn1>lqner p•e
texlt>, atm reqni.ição aua. feita por · • • cript.o ou 
'1'erba lment,., ~e na.o for poaai vel por aqaelle modo. 

e § 9 o Iaotall•d• *mesa p'1·ocbial. começuá "cha
mada doa votantea. ca:Ja. nm dos qa" ee dcoositui. na. 
uroa tuna. cedais., tecbu.d.a JX.ir todt's oa lado&, cullteodo 
tanto& oomea d~ ci:tadãoe. el.,g iveíe. qu.aatoa corrEapon
deretXl a dooa terços du& e!eitorca que a parocbia deve 
dar. .. 

« Se o nun;oro de eleitores ~a· parochlo ~xeeder o 
JI!Ultiol~ de tr,.., n vnt.nto addicionar> a· e dous terço~ 
;im ou dous nomes, cooforme f/Jr o e:i:cedente. 

~ § 10. Os tr• b.lno• <b a•oen.blba paro.cti.al coati
ll.ll'B.1â õ t odoe os diae, coro .. çan-io !1 dez borh.& da ma
a hii. e anept.ndendo-1e. à~ que. tro borb.e da tardo, ... Ivo 
ae a ea.k bota ee e5ti ve r t~eudo » chw:r;uadv. d\ ·B ci.da.
diioa qu .. li se.dos de um .• tt'1•rteirão, a qual deverá. 
.6.car terwin,.da. 

• § \ 1. A.' hora em qu cea68retn os trabalho. de 
cada di.1< se lavrará uwa aoti., na qn .. 1 ae drel•rem a& 
occurrenciaa do dta e o eatado do procnao de1toral, 
com expressa menção do nuw•ro c!e ctdul•e "'ªbidas 
oa Spuraau, disp .. naadu assim aa •cta.a eepecia.es 
da f, rmeçllo da •r.eon. s da apuração c:l.01 voto• de que 
tratio os arts. 43 e q9 da lei de 19 de Agosto de 
18116 . 

« Nll mesma occaoião dirigirá a meia parC\chi~l um 
-0fficio ao joiz de direito da cowarca . co" ·wun1caude>
lh• o ui.do do prooeuo •l•itoro.1. Se o jai• de di•eito 
reaidir em ontro lugar . de modo que nà<. po•&a rece
ber no c:::iearoo dia o oflieio, serà ••te depc 0a1ta.d.o D.& 
ag encia do cor •e io, dA qu.al se cobranã. re«~tbo. 

" A 110._. de c&l"' dia, dep~i• de lida e aaaignada, 
aerA p .. b lieada. 

• § 12 Servirá õe diploma ao eleito' ucn re•amo da 
Totaçã.119 dataito G as11•gaecdc pelos a>embroa da tneaa, 
oeguudo o modolo qn• tor .. ta~lecido em re~lan .. uto 
pelo goverDo. R•cebe-lo-bão os cidadi\r,e eleg i•eia qne 
tiver.m reuuido mliioria de voto• até ao numero de 
eleitores qne deve eleger a pRr1,cbia. 

~ § 13. E' app!ic~vel aos cidadãoa elegivoi•, qne 
tiv~r em 1ece.bido votos par• e1e itore&, a. di1p vt.iç.ão d.o 
§ 6• de· te a rtigo. 

• § t ~. N v • Cto da el•i~ã<> :alio ae admittin prat.eato 
oc. Jf'clameçiio que nio 1Seja. cacripta e a11i~n11.da por 
cidadio 'VOt to nte da. parocbia.. Admittem-ae. porém, 
o"baervaçõ .. qae, por bem da ordem e regul&ndade 
doa trabalbo1, queira velialwente fazer algum ve>
\attte. 

• Adn;ittid~• o prot~~to." reelamaçiio ou aa obaerva.
çõ· 1, aõ "°ª membros da meoa cabe c!Ucnti-101 e de
cidir pelo voto d& m.ioris... 

e § t5. Os prote1tos detnaaiac!amente e:icteusoa nrão 
1impleem.eotf. meucion&do•~ e nio traaacriptoa nu 
setas: mas 1erio integralmente tra.naeript.o• no livro 
daa aotao, em 1egaida ó. '11.tüna, e a ;ra111crip9'1<> aeri. 
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mcerracfa com " rubric" de tod.oo o• I?lemb?'O• ela. 
me2a.. 

Ili" Qa.ando extrabirem 1:e a1 cõpiu da.• a.çb• paTa os 
fio• d•dara~o• no srt. 1'.!I ~ .. lei de 19 de Ago•to de 
18q6. •erão traucriptao nas m· •m~s c:õpia• os •obre
ditoo pror..•to·•· a"b p•ll~ de reaponeabmdade Ja quem 
&em IP.ates extrah1-\as 

e § lü A tronaposição. eT?'O de non.e on conte•t..çlio 
ae ideotldade nãti poderá. 1ervfr de pretexto pau que 
dtíx" de se.r adrn~t,ido a "Votar um cidadão qu~ ~cudir 
á chama.da., apreetoh.r o f!eU titnlo de qn,,.1ifica.cão, 
cujv atunero à."' 4 rrh-m coiccida. (!:Oin o da li11to. geral, 
e, e1ocrevcudo seu uowe p'l"rac.te :a r.11e•a, mostrar que 
a letra é igu .. J i ..:.a. A8&igoata.ra. do ti.tu.1o, ou, não aa
bendo uc.r .. vH·. prçVl'lr -co<U o teat.em~o.bo de pe.,.eos.s 
fi.dedign~s que e qualificado. 

a: Non·casos ~e d1:1v11a, ex--O{fit;;o> ou a reqaerimento 
de tres eleitores ou ci1adão~ e egivets d.e~@'l'á. a. mesa 
towar o voto ern eeeorad~ com to~a• •• declarações 
nece11satialll para ju&tili.c.,r o •cn proc,.dm:ientC>. 

" ~ 17. Para depnt~ •os á asserubJé., geral ou pera 
mt-mbros das assembléas legislu.ti"Va:s pruviochtes, cada. 
eleitor votará em tantus nome& qaantos corre•poude:reDl 
""ª dons. terços do numero total marcado para a pro
vioci!l. 

q Se <1 numero me.reado para. deputa à os :i. a.1il!ltHti bUa 
gu ... l e m~11.1br1·s da. ~•eemb té& legiel:a.üva pr.ivincial 
1-lr aaperlor ao ruultiplo de 1:• ea. o eleitor add\.cfonará 
aos dc:us terços lllll oa doas DQWCB de cidadãos. can
:lorme fO.r o exci:i ~.unte. 

o: § 18. O "umorO de dtpntado• á assemblés p;eral 
d.e cu.d"" provi nela., except., as do Arn :.zoDas, Mato
GroBBo • Espirit --Sant<i, que elegeráõ tres depctados, 
e a do Pará. que e]eg-er:í. sei~. C 1)rre·ponderã A :respec
tiva populSlçâO, segno-to o ~ecenaeamento, cn. rRzio de 
um deputad•) por ~G.OO() ~~h1taate.a, cornt2.oto que n~o 
axceaa. b.0 qtte &~tllY.hneote ca 10. urna elege. e ma~~ 
um tnço. A f,.cçã.o superior e. 'l5,000 habitante• 
c.,,rrcspoad.er3. o. um dfl~D.ta..d.o, dt:ntro do terço do. 
angmt-nto. 

« § 19. Nenhnrn .. tiroviocia elei;er~ me~os _de tre• 
a..p•·t~·•o• á a.sembléa .. geral. Nd prov1nc1aa qne 
aerel!l quatro deputa toa, _,. el .. itor vot rã._ecn !ret 
cidlidâoa; e Qa.a GUe d"'rem cinco, em qa.a.trt1 c1dada~s-

~ § '.!O O numero de men.bros da• aeaembléaa legts
lat1v1111s prnvinc1Reir. terá n.m t1ngrt.1.enta proporcion~[ ao 
doa depo.bt.d :s à. -.saemb11: ... gtrl!.!. 

ct § 2.l. N'o caeo de vw..gae d.nt'H."D.te a lfgiElatura~ o 
eleitor votará em tE'.oton oun::a '"• qQant;:,.s fvre:m ª' va.
ge.1 a preencber. Se a va~ !Or da minoria, basta que 
o ca!ldifato occnpe o aegundo la!V'r para se consl~~ar 
.eleito tia. reeleito no caso do art. 29 da conStltnu;ac; 
t1ena.o m ai• de urno. ar.. vagas, ba !lta. pa.ra oa da mi
Xl:oria q-c e 01 -cota.do.s occcpem o lti.g.a.r corre8pondente~ 

n § 22. S• a el•iciio fôr ~e 11n1 oó ••andor, cada elei
tor vvtarà. em dous eidnd~g ; ae fór de doua .ec.ad.o
relii, clilda eleitor votMá em quatro ci.d.adã.oa, e nasim 
por dia!:te. 

a 1. A. orgoni•ação da. mes~a parocb.ia•• para a elei
ção doo ole1ton• ••Jl"CÍae1, a ordem <1<'8 trai>•lho~ e o 
modo de pl'"oce.iar i Eleicã.o dos tleitares, serão os 
mesmos Hta.belo1:c1doe no § 4,o de ~t~ arti~o. 

" II. A' eleiçãQ primfliria, ou à 111ecundaria.. sa a.q_uelln 
••tiver f~ita, proceder-u-h&. à.e:atro do prazo de tres 
mezeiJ contado11 do día. em que o.e presldenti:11 d.e p:ro
T.:ucia houvettw n:oebidn • eowmaci'Zayâ-0 do preai
deo~ do senadfl ou··,do governo, ou. ti verem noticia 
ce.rt.a da vaga. U rns. e outra commulÜcay3D acrâq re
gistradas no correio. 

• § 23. O miai•tro do imperio aa côrte e o& pre1idea
te.K naa 'Provinc1ss crear~O de6.c.it1va~eotei tantos. col
legios e!eitora.e'J qa.~nta.9 forem as c1da.de.1 e v1Ua.s, 
comtsnto que nenhum delito tenha. me1>os de \'lDte 
eleitnNta. 

·~ 2~. A.1 aatbenticn d.oo collep;fo• ofoitora•~ ~·e oda 
pro,,icda a~rã.o &;>Dr•das l>"'la. cama.ra mun1c1p:il da 
capital, ucepto ... do• collegio1 da proviaoia <lo mo 
ele Janeiro ll&I eloi~ô .. p~ra deputa.doa 4 n11embl't. 
geral o 1eaa~ore1, e.o qu••• •orilo aeuraclao pela ca-
mara do muDicipio ela côrte. • 

• ~ :ui. A elciçiio ae vot3ado:res da.a caccara1 mwu-

cipau e do i111zo1 de paz 10 far{r, no primeiro dia. <à 
moz de Jnlho do ultimo aano do qustriennio, ob1a
va.ndo-1e na (lT~Dise.ção da mesa. psrochial e no l'•
cebimeoto o apnnçii.o das ceiula& doa votanvs ta.U. 
qn~oto ne•ta lei oatá dotenninM.o para a eleiçiio à 
eleito ea. 

• ~ 26. Cada cidadõo depo•ita•& na nrna dna1 co
d.nlas com os 1e1p~ctiv<l• rc.tul1;e, contendo n.m0: 08 
nomee à.e !e.is cidadãos e•eirl.vei.a. psra. voer .. adorea~ se-. 
municiDio det 001.'(! ""ere<1dores, OU de. cinl:"D eldsdioa 
elr.-~i veis, se o mt1nicipio. der &e-tfi veut1do ~fie : ouba, 
cont .. D.do oA nomes ti.e quatrC) mdad.ãos •le.giveis pll.l'a. 
jnize.a de pa.2 d:a p:1rocbu1. ew que rC!id.ir, oa.. do di&-
tricto, se s p3l'OCb.ia. ~i ver m• ia de nm. 

<o1 § '27. Só pc>dem etr ve:re 11.do~15 os cídadio1 com aa 
qn..~11da.d.1H de elt"i'tor, rettideutes 110 municipio pol' 
mau~ d• dou8 anu-011. 

• ~ 28. Só ~odem oor juize• da paz de uma puoahll. 
ou de u::n C.istricto, se a pa.tochia tiver ms.i' de. u.m, 
oa ~id.-.diios qae, além dns reqnisito.s de eleitor. reai
direm ntt mesma parocbia po?' ma•s de doua annos. 

• § ~9 Se o muniei -io fõr coootitniJo por uma ri 
paroch!a, a me.a pa~ocbial, finda a el•içiio. expedrrá 
kgo ot1 <liploma1 aos jui:zt& de pa:r.: e verea.d· ree elei
tos. e fK2:Purlo e:xtrabir d.nas e6piaa autheaticz.e da. 
3.cta.1, rern•tt.P-rá. 11ma. à ca.mariil mnoioip>:il, e outra. alt 
ju1z. ti.e rlir.eito da. com1trca. 

t( ~ 30 Se o manicip;o comprehtn~er- mais de uma. 
paro(".bia.1 aa respectiva.e mieis.ti• pa?ochieu txp~dirfi. 
oa diplomas só ao• juizes de pa.t.:. t>.: 1 ás dnn.8 cõpie.a 
das ac;t.W;s darão o d~atino indicado no paragnapho 
antecedeute. 

• A camar1' municipal, trinta d iM cepois daquelle •lll 
que tiver começado a e ieíção, P'º"•d.rli. á • puraçli!a 
geral de.ia voto11 pa.ta Vt>roa.t:iore&, .e: disto ht.vrará uma 
acta, da qu~l reruettetá cópia ao juiz de direito da 
comarca, além d>t! que. deve. remett .. r como diploma.ti 
ao• novoo elei<o•, na lórma do art. 105 da lei de 19 de 
Ago•to de 18~6 

"§ 31- O j ai1: de. direito é o ftint>cinaarfo ~mpdeate. 
para conhecer da validatfe ou n111ladad• dl:l elaiçio 
d.e juiz.:s de p11z. e vcrcúdore11 das camarae muoici
paes ; M cãe> po1Je•& fnzé lo · et1ão por via de. H
elamaçiiô, ~ne Je,,.er.' ser apreseotnda. dentro do praze> 
de tric.ta dias ~ontadoa ao dia da ª!'o-ração. 

« Dcelarnrà. null\A. a eleiçüo, se VPriticar aiga.m dic• 
casos applicaveis do art. l•, ~ '.!7 de•ta lei, cu qll• 
hcrn.ve fnmde pieoamente provada, é qt1e pre:ju.diqne o 
usultado da eleíçã' · ; a fará iotim•r o ••ll despach• 
por . carta. d -... e5crivâo dQ jnry Dâ C> ~ó á 4:atn:ara 
u.mnrnip3l. como a ca~a. um 1lo• tDe-mbro& de. mesa. 
do. a•&embléa parocbial, e por edital •o• inu.us1ado1 • 

« D~ de• paebo que apwovar a el•içiio •Ó b a.ver~ o 
recurao -voluntario de qcalqner cidttd.ão votante do mu
nicipio, que o d~ve.rã. interpôr de1Jtro de trinta diaa 
conta~o• di< pttbliea ção do •ditai do mHn'O despacho; 
do qne, porem, aan:;llar a eleí~iio, alem d" recarn 
que a qnalqner cidadão ê licito int..r~Or. hanrá l'<!
cnt-.so n@cf.ae::i.rio com cffeito tsa1pensivo para a. :rela<;i
do dinricto. 

a: § 32.. O ju.iz de direito dever/li prrfnir o sen de1-
pf:"cho no pro2.o improrogavel de qui· ::.& dias,oootHdo da. 
da.ta eru que teee:Oer a s c-Opiaa. auràe.nti.;e.a; e,.nocuo 
de Ye.o:urso, deverá. envi)!r o.~ actti" com o eew dcapacho 
motlvt\do e c r m as allegaçõ.-.e e dncumieQt.ol\ do recor
re.nte, no prttzo ia.m!>-em de quiDze dia.e. <matado da data. 
da lnUi:rpõe.ição do rectirso~ á .ttUtori"1ade 1-U1>9rior ccm
peteQte, e. qual o deci•lirá de!initiv:i e irrevog,. .. el
mente nos termos de. ult>ma pazto do § !~ do art. 1• 
deata. lei. 

., § 33. O pro oi d.ente d.o.' rib11.nal da. ~elaçã.o eu:vJa.r•· 
ao pTrllidente de. reApecti Va. prOVlDCl& li. CÓplA d:e 
acór-diio, e imm49djatameute "°" proce.duá. a. _noTa 
ele1çii<I, no <!:a•o de anoulJayão da. µrimeira. 

• § 34. Oa .. ereRdor.. " Jnizo• de pu do qaa
triennio &Qtérior •ii.o obrigodot a tervtr sm'?cato N 
novo1 eleiit.oa l'.!'io f1:r1;'m empo1•ad.oa. 

• A.ri- 3.• }lin ~de•ão ... 'VObdo• p~ra memb
cl.a11 t.J111~mblóa1 leg-cclatiVfll pro•ind1.e1. d•p-r.'-•d~• ã 
., ... mbl~, ~·~l 011 1e~~d· ;e•: ª!'" prov!nciu em ~ 
cxereom autondado oa Jlln$d,oçoc: 
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" I. Os pnsiden&ee de provincia e eeaa 11ecretuio1 ; 
o: II. Oa bispos, vigarioe cap tul,.res, governadores 

de biopndo, vigari0e geraes, provisores e viga.rio• fo
l'&oeo1 ; 

« Ili. Os commandantea de armas, generaee em 
shefe de terra on de ruar, chefes de estações nairaee, 
npitã.ee de porto, commandantes militues e dos corpo• 
de policia; 

« IV. Os insp•ctorea de.a tb•sourarias on repartições 
ie fazenda g•ral e provincial, os respectivos procura
iores liscaes ou dos fdt~s, e os inspectores das al
fandeg••; 

« V. Os desembargadores , jaizes de direito, j111ze1 
111.hstitutos, rnunicip••S 011 de orpbãos, os chefe• de 
policia e seus .1e1<-g •• dus e subd· legados, os prom0torea 
p11blicc1a e os cur~oores geraes de orpbãoa ; 

« VI. Os mspectores ou directúres geraes ii a ins
V.oção publica. 

" § !.• A incompatibilidade eleitoral prevalece : 
" I . P>J.ra na r.fer1dos fuoccionarios e seus sub•tituto1 

legaea, que ti •ereru estado no exerekio dos respeetivo1 
empregos dentro de seis mezes anteriores á eleição 
se.cuadaria: 

« II. Para os substitutos qne exercerem o• emoregos 
dentro dos seis ruezes, e para os que oe pre<•.ederero 
na ordem da subst1tniçi\o, e que devii\o ou podião as
s•mir o exercicio ; 

«III PaN os f ncciouarios effectivos desde a data 
ela aceitação do eruprego 011 f•mcção ~·ublica eté seis 
111ezes depuis de o ttrem deix odo em virtude de re
m-oção , acceFeo, renuacia ou demissão. 

« § 2. • O prazo de sei:; mezes, de que trat r• o para
grapho anteced•nte, é red uzido ao de tres mezes no 
caso de dissol ução da caruara dos d•pute.dcs. 

" § 3.• Tambem não poderão ser votados µara 
rueoobr<•S das assembléas proviuciae•, deputados á 
asl!e wbléa gemi ou ser.adores nas pro a ncias em 
que os respectivos ccntrotos possão exercer influencia 
a durante o tempo de•tes, os directores, c"ntratadore1, 
arrematantes ou iuteres.ados na orremataçiio de ren
dimentos, obra.e cu fornecime ntos pubhcos. 

« § ~.• Serão repntados nullos os votos que para 
membros d"s 11s se 1.bleas proviociaes, deputado• oa 
senadores, reca hirem nus funccionarios e cidadãos es
pecificados neste artigo ; -. disto se fará menção mo
ilvacla nas actas dos collegios ou das camsras apu
radore s. 

« § 5.0 Salva a disposição do art. M da constituição 
do l •L1perio, durante a leg islatura e seis mezes depois 
é i.ncompativel com o cargo <ie deputado a nomea
çio deste pera empregos ou commi•sÕe• retribuidas, 
geraes ou pr .. viaciaes . e bem assim a c"nceaoão de 
privil-egioa e a celebr•ção rle cootr 1 tns , arreruatações 
de renda•, obras ou foroecimeut"• pu>ilicos. E xceptuan
da-s~ : l •, os acc0 ssos por antiguidade ; 2•, o cargo 
àe conselneiro de Estado : 3°, as presidencias de pro
viocias, missões diplomaticae es peciaea e commissões 
militares; 4°, o cargo de bispo. 

"aprúhib1ção r.:i"tiva a empregos(s.!vo acees•o por 
antiguidade), comcr,íssões. pr1vil•gioe, contratos e ar
reJIJ•t•ção de readas . obras ou fornecim•ntos publicoe, 
é applic. vel aos membros das asse1ublé . s l•gislativas 
provinoiaes, com relaçita ao governo da provmc1a. 

« Art. 4.• O governo fará colligir e publicará por de
creto todas os disposições que fiei.o vigorando em rela
ção ao processo eleit· ral. 

<t Prol'.Lulgado o reforido decreto, ficará sem vigorar a 
disposição do art. 120 du lei n 387 de 19 de Ago1to 
da 18~6 . 

"Art. 5.0 Revogão-se as disposições em contrario. 
«Sala das commisaões, em 12 de Janho de 1875.

Fawto de Agu«ir.- Cunha Figueiredo Junior. u 

O tlr. João Mende• 1-Sr. Presidente, não 
é meu iatento combater a re<iacção da reforma eleito
ral, porque reco~beço que está de accordo com o ven
cido. Quero oómeote impugnar a diepcsição do § '21 
do art . 2• que foi uma emenda apresentada na 3• 
discussão pelo nobre deputado pelo 1° districto d!I pro
vincia do C•artl, o Sr. J. de Alencar. Eua disposi-

9ã.o contém. além de contradicçã.o noa seus termos, 
rncoherencia e ~té absurdo, em relação com o sy1tema 
do project" como pa•so a demonstrar. 

Diz o § 21, que é ipsis verbis a referida emenda 
« No CbSO de vag•s durante a lep:islatura, o eleitor 

Totará em tantos nr,mes quantas fôrem as va11:as a 
preencher. Se a vaga fôr d" minoria, basta que o 
can 1iàato occupe '' segundo lugar p11 ra se considerar 
eleito, ou reeleito, no cae" do art. 29 da c .. nst1.t·1ição. 
Sendo mais de urna as v •gas . basta pera os da 'mino· 
ria que 08 votados '' ccuperu o lug· r correspondente. " 

Respeito mu1t<.· os t~lentos fo Dl•hre deput.do pelo 
Ce .. rá ; ma• digo que e&te. disposição oão e•ti de 
accordo com o sy8t•mu que domina . o prújecto : é sem 
du ~ifa a neguçil.o do principio adoptado na reforma. 
(Apoiados) 
· A d1spu• ição contém quatro part~s . A primeira é 

nma disposição generica: no cuM de va~as dur&nta 
a legisl" tura, o eleitor votará em taot •B nomes quan
tas forem os vagas a preeocber: ist" é, se 811 vagas 
se derem ao mesm~ ten po e integralmente eru uma 
deput•çã.o de nove merubr·>s, o eleitor vot .. •á, nn elei
ção respectiva, em nove nomes, em vez de votar •Ó
meote em seis ou no11 dous terços, segundo o systema 
do pr· j · cto. 

E ' , p ' •t•ntn, a atgação do principio adoptado nn re
forma. ( Apo •ado" ) B: era inut1l que a emenda dis
se•se- durante a l• g .-latura, - p ·;rque, segunie o 
nosso lyst•ma eleitoral, nê.o ba vaj,;a que se dê senão 
durante a legislotura, visto como aates da verific ção 
de p<•deres nã·· ~óde haver a opção; nem se declara. 
a v~g1 no CHSO de morto anterior á s"bredita veri
fic•çáo (Apofodo8 .) 

E videotemeote era inutil e•ta •xpressão. 
A <tispo•içii.o do meaci ·nnclo § ·! 1, depois de esta

belecer esse du•lisruo. prej~dic1al ao systema do pro
jec•o, dese.e a by~• · theses. 

Primeira bypotbeee : se o candidato fôr d e. minoria, 
basta que o caar!idato occup e o segundo Jogar par& 
se considerar eleito 1 Ora, Sr. presi ~ ente, eu oiío sei 
como é que a lei póde descriminH, se o canàid"to é 
da maioria ou da minoria (Apoiaáoa). A que minoria. 
rtfere-se a dieposiçã" 'l · 

Será a minoria da carnara dos Srs. deputados 'f 
Mia· •ria da carn1u" d<>s de putados é sempre o partido 
qne êst :i em oppoaiç~o r o governo ; e .11. póde com
pôr- •e, como agorn . rl\l depntad, s de differentea opi
n:ões polit1cas. (Apoíqdos.) Será da mrnoria do elei
torafo 'f Tambem nãu podemos saber ; nem a lei, 
que mem.em o escm~inio secreto, póde .,ffirma-lo. ·. 
(Apoiados . ) 

Vou suppõr uma eveµtualidade possível, porque mui
tas vezes se dar~, por mai•;r que seja a disciplina. doa 
pa rtido». 

Em uma província que dá nove deputados, o elei
tor, segundo o syst,ma du prrje"t~. tem .de •otar em 
sei• nome• ; m "s á respeito de tres nomes da lista do 
partido com maiorio rle eleit•Jre<, ha diver >(éncia séria, 
e ba, portanto, defocçãu na votaçii.o : esse partido, em 
vez •>e d•r os 11eis primeiros deputados, dorá os ·tres 
primeiros e os tre• n•t>mos, pela divisão da votaçiio. 
Como, pois, di•crimta ftr a p1'iori. com relação 11.!lB 
partidos, se tal vaga (> da maiori11., e tal da minoria ' 
( ~poiados . ) 

a lei não póde cog\tar disto. Pó ie attender á re- . 
presenta\!ão da minoria ou de quae•quer opm•ões ou · 
partidos, por maior ou, menor que seja o nuu,ero do1 
adherentes, mas não póde •íll.rmar qne o deputado 
mais ou menos votado é da maioria ou minoria. Mu 
quero conced.r qne se youa a priOf'i dizer que a 
va1ra é d maioria ou minoria . Diz a disposição : 
« Basta que o can iidafO occupe o segundo lugar para. 
se considerar eleito. • 

Ora, ia to é • b >urdo, porque a m oioria, sabendo que 
o candidato feliz será p que occupor o aogando lugar, 
porá em acção 08 seu~ recur•os, dividindo a. votação 
do seu eleitorado, ali~ de collocar o seu candidato em 
votaçã • iaferivr ao d• minoria. 

Supponbamos o cezq de um partido com 600 eleito
res e n outro com 300. O candidato da minoria só 
poderá reunir 300 votos, segundo a disposição do pro-
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jecto; e, pois, o partido em maioria dará instrucções 
para que os a• os eleitores votem em 3 candi1atos: 
cada um ohtem 200 votos, .e ficorá, pr•rtantn, prejudi
ca.da a minorh, na vaira que era sua. (Apoiado&.) 

Segunda bypotbese : « Se a vaga fõr da minoria, 
but~ que o candi Jato occupe só o segoodn lugar para 
ae considerar reeleito, no caso do art. 29 da consti
tniçãn. • E' o uoico ponto que se poderia tolerar na. 
disposil'ã". Refere se á vaga do deputado que é no
meado mi~istro. e que tem de suje1t•r-se á nova elei
ção. Er., porém, inut1l estao•lecer uma disposição a 
este respeit·., d1s.p· siçll.o que até considero ridícula, 
porque é duvid. so que o ministro queira vir eleito com 
menor numero de votr·s do que o seu ri vai, e por 
isto propuz nue f 88" revogado nesta parte o Art. 29 
da c .. nstituição, que não é disposição constitucional. 

O Sa. JosÉ CALMON: - E' tão con•t•tnciona.l como 
o artigo que •e 1 ppunha. á eleição directa. 

O 811 .. Joi.o MENDES : - Só é con•titucional aquillo 
~ue se refere ás att• iouições e limites doe poderes po
littcoa, e aos dire•t"s mdiv1duaes e politicos do cida
dão : por est>r esse artigo na constituição , não se 
aeguo que s· ja const1tucional 

Terceira hypc.tnese : cc S•n.J.o mais de uma as va
gas, b•sh pura <•S da minoria que os votadoe occu
pem o lugar correspc n<lente. » Ora , esta lisposição 
vai de encontro é. outra do proj•cto, cnmagrad" no 
§ 17 do mesmo artigo. O projecto já preveoio esta. 
hypothese. qn«nfo tratou d •• deput-ções •las provin
cibS que dão tres <•U m•is deputa ·1os. Neste caso, não 
ha neceosidade le di•p s1ção n. ;va : o pr,,jecto já pr i
videoda ; e esta di-p sição , altersndo o principio es
tabeleci lo , é ma ' ifest.amente a sua nej!•ção, porque 
está em m~oif•st• c ntr.dic~ão com elle Demais, 
eata oh posição é b bm•d,. aiod .. por outro la.do, por
que det•rw1na que o cao~id• to ~•ito vem supprir a 
vaga occupando o lug-1" do deputadn que foi e-coibido 
1en•d• r, ou que m"rr•n <.U que perd•u <> luga r por 
quatquer outro motivo leg•I Mas qual é este lugar '1 
Será o do numero de votos '1 Não. Refere-se ao lugar 
àe ordem '1 :'e, por exemplo, a vaga se der quanto 
ao setimo d1stricto, o eetirno vnta~o é que vem occu
par este lug• r ~ E' 'bsurdo. (Apoiados ) 

O Sa. Jo•É CALMoN :-Vem do systema do projecto. 

O Sa. JoÃo MENDES : - O Pystema do projecto é 
outro; i.to é cousa oova e não t .- m relação slguma 
com o projecto. Esta emenda do nobre deputado pelo 
Ceará pertence ao •yetema, cnja autoria a:guns attri · 
huem é. B.·rely, da lista livre, com o duplo voto .simul
taneo: nii.o tem oada com o sys· ema do voto mcom
pleto. R·pito, é ahs11·da E nã" combati esta ernenia 
quao1o f1i aures•nt.d« na 3• disc.us•ão do projecto, 
porque eAendi que oão vot•ri ii. •l por ella o governo e 
os seus amigos ; e fiquei eorprendido vendn o nobre 
mini•tro do iwperto levantar-se e dar signal para vo
taçãu favoravel a ella.. 

Julg, ter demonstrado que esta disposição não póde 
acompanhar o P" jecto pare. o sonado : é uma dispo-
1ição, se não absurda, incoogruente com o systema 
do proj ecto ( Apofodos ) 

Off•r•ço uma emenda, afim de que seja alterada a 
dispo.ição ; conservo, as p•lavrns-durnnte a legisla
'ura-, embora "ª conoidere inuteis. (Apoiados ) Ante1 
da. vuifi,,ação de podere• não b~ v•gas, porque antes 
die•o nwgue•n s~ considera eleito. Mando, portanto, 
à mesa a seguinte emenda: 

" Ao~ 'li do art. 2°, onde se diz-no caso de vagas 
-di{l;a-se- nu caso de uma ou de drws va.g~-S-

a Supprima-se o mais do paragrnpilo meocionado. » 
Vem á mesa, é lido, apoiado e entra immediata

mente em diaoussão o seguinte requerimento : 

« Requeiro. que se proceda quanto ao § 21 do art. 2° 
do pr<•jecto de reforma eleitora.I, nos termos do •rt 150 
do regimento, visto a contrudicção, incoherencia e a b
aurdo que resultâo da confrontação d•s•a di•posição 
com o systerua do projecto.- João Mendes. " 

O 8r. !Hartlnho Campo• (pela ordem) 
-Sr. presidente, tem sido sempre co2tume, quando ee 

treta. de reda.cções tão importantes como esta, ficarem 
ellas sobre a mesa. alguns dias, para serem ex·ami
nadas. 

E' verdade que esta redacção foi pohlic•da no·. jor
nal que pu hlica os debates da casa boje, mas não é 
espaço anfficiente para ser ex•mm•da, e ussim eu 
requeiro que a refacção tiqne por Rlirum esp •QO ra
:r.oavel sob• e a mesa, dous 011 tres dias . afim de po
der ser exam•nad•, e nem é tempo de mais para um 
assumpt.o tão iroporta.nte. 

E' · e•ta a objecção que tenho s fazer a.o requ~ri
mento rio nobre '1eputado por S Paulo ; ní\o tr.nho 
outra. Findo o prazo que é preciso para ser •xami
nada a rerlacção por •quelies men.bros que o quP1rão, 
porque, apezg.r d• lia ter sido pu hlioa<la, eu não a 
pude ler, po•que as ma.terias da ord•m do dia erio 
m11ito importantes, entã" con•ideraremos a moção do 
nnhre depnt•do, que seguramente deve ter to1o o fn.n
dsmento. 

E•1 peço, poie, a V. li'x. licença para olferer.er, em
bora não tomasse p.rte verd "deirarueote na discus•ão 
do requerimento e fatiasse pela Hdem esta obsP-rva
ção: se o nobre deputado e.ntend.r que é, cnmo me 
parece, muito razoavel que a cam•ra tt.da tome co· 
nheoimento da redacção da reforma eleitoral, ficar o 
aeu requerimento para, qukndo se tratar da reda.cção, 
1er tnm"do em conRideraçiio. 

G"nhamos coro isso ten•po; porque, a não ser a•aim, 
vamo-n"a oocupar de 1Jma red"cçõo, que, acredito, 
a maior p>- rte dos membros da camara ee.tão como eu: 
não a lêriio. 

E' um assumpo muito importanto, que deve ser tra.
tado com to~a a r• fi,xiio, para vermos se a redecçio 
está de accordo com o "encido, não RÓ qu»oto á• suas 
d1sposiçõe•, mas mesmo •maot.o ao qu• é puro.mente 
redoeção, e, portanto, eu pe11e a V Ex. que defe
risse o meu reqneriment.o, que àepende, supponho ea, 
de V. Ex, na fórma do regim~ato ... 

O Sa. PaE&ll>ENTE.-Depende da camara. 
O Sa. MAB'rfNHO CAHPOB :-... para que a redacçiio 

fique sobre a mesa, e ~eja dada para ordem do dia 
só dep!>ia de ter sido ex•minada pfloa membros da 
cam11ra. 

O Sa PaE&IDENTE :-V. Ex. mande o seu reqneri
ment~ como add1tamento a este que está em dis
cuBbão. 

O Sa. MAll.TlNHO CAMPOS: - 011 como emenda RUb
stitutiva; •Im enhor, obedecer•i a V. Ex; mas tudo 
isto se pourava. se o nobre ministro da justiça. na an
aencia do Sr. ministro do imperio, expeudesee a eua. 
opinião sobre a materia. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e ent.ra conjnncta
mente em discussã" o seguinte sobi;titutivo: 

" Requeiro que fique a redacçã • sobre a mesa -por 
tr•s d1•s, •fim de ser dana par .. a ordem do dia.
Jfar·tmho Campos. » 

O llir. Duarte de Azevedo (Mini~tro 
da justiça) :-Per;:unio a V. E x. . s~ o que e•tá era 
discu•sâu é anicameat• a emeud"- do Sr. .Martinho 
Cámpos. cu se a. duas indicações. 

o Sa. PRESIDENTE :-São amhas. 

o Sa. MINISTRO DA JusTIÇA:-Sr. presidente, eu nã!) 
posso crnc• rdu cem o requerimento do nübr ; depu
tado por S Paulo. O nobre deputado invocou um&. 
dispo; ição do regimento que me parece não serve para 
o e. so em questão. 

Diz o regimento qne, quando ao tratar-se da appro
vação da red,1cçã0 de um projecto de lei, rcconbecer-
1e que ha incohertocis, contradicção ou absurdo neil!'-, 
porlerá Qualquer · deputado requerer que a matena 
entre de nuvo em digcu•são par._ aer corrigida. 

Ora, Jla hypothes, do artigo e paragrapho citado 
pelo meu r,ollega de deputação n~m ba abourdo, nem 
1ncoberencia ou oontra1icção, porqu•1nto o que se 
votou é conforme com to~o o systerna do prnjecto .. 

Poderit< o nobre deput.~do achar na dispoaição al
guma incon venieucia, was a pretexto de ser uma. <lil-
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~ção ineon-.tniu>to niG é pouivd qu• a camara 
'"noT• a di•ca .. 10 a rHJ>"ito do projecto. 

'ó Sa. J oio Ms!fD&B :-Nio tratei da iacoavooiencia; 
~trci • boardo. 

o ·s.. MIJllllT&O J),I.. Jont~ :-0 que dis o. disposição? 
Q_Qe oo cuo d.o art, 29. d& eou1tituiçiio d <> Imperio, 
-. .. ~. por vega d•i ... da por algum minl•tro, baotar' 
l[!l• o c~ndid .. to q<1e t ;.,or pera1d.o o aea lugar nnua 
'ftl&ol corr11po1>í1nha áquellea eom qQe foi oleiw ; e 
f....'lle n<>• o'Dtro1 ~&1oa, ae o eandidaw .for To~o em. 
~~lug •l". quaa-to pertencer A miao:ia ..... 

O ::z.. Jo:i'.o l'd1'.'<nss :-Qa.al é a miaorin:'! 
O Sa l1111C1s-rao 1>,&. J osrtç_L: - ••• a na elei?o eo 
~-p0r v .. hda 

P•l'l!Uota. por6m, o 1>obre deputado qual & a mi
.a.ria'! A. nüoori• é aq11cll"' parte dao força• polilie&a 
Ü provia ·ia q ae tr• .uxerem "º pulame11to o depntado, 
ctJ,a i'111ta trlilt"'r .. •e de pr~eocher. 

\ré-se, portanto a ruiio pvr que o pr<>j•cto <le lei 
-'1ln>i•. por ••t.o modo Se o miai1tro qae dei:ii:oa aeu 
l~~r n& cam&r& o.ão perte:JCtue à. cnaioritl do partido 
<Ie. pr<>víncia. por oode f<.i eleito, t. ' ª" eleição não se 
J!!?de•ia re~tir, porque. te e.do oe de v .tar p ara. um de
. !_l!tado, o partido em maioria elrgeria nm de sena 
••didatoa ; do me.mo modo, ae n d•pntado f•l
léd_;fo perk.nce11e à oppo11çiio1 ou á miooria. po·itic:-. d.a 
F.<J"'in:ci~, o a.eu higu 5eria pr~eDchido pela. rca.ioria, 
A pGr.,eotara. o m•t• ~ota.d., tivceee d.o 9'.ir <ieca.par o 

·-~ .. ago. 
Ot~ iato ~udo não esta.ri• em deaaccõr.f.o com o 

~oi pio d • reprc.oeota~ d,.. minoria& 7 O qae '8 
~a!sp<ie niio é o meio 11u1co de conaegnir que, no caff 
'-'lki voga d•ixad.a pelo ministro, 0 11 pvr um depat:.do 
em m10.ori~ d& ~roviocia, não ti~nem deoeqnilibr.daa 
ali fo·'l'a• politicas exutentea "º aeio da cam!l.ra' ~m 
àa.vida "!goma 

f'od<ró.. portnto. aer inconvenienta a dia pooiç'io, 
c:ou.forme a a preciação de cada qul. maa ella. é con
•nt.nea com o •yst.om& º 'g•u•ioado no projcoto. 

·O s ... Joio Ma1"'"' ; - Nio ap<>lado ; é a aua 11e
,pç60. 

O S1.. Muu1Tao n,i.. JtrATtç._ : - Se a pret.o>xto da 
b .. er cootr~c1icção, inoobereaoir. on a benrdo em um 

.:troi'Mt.o votado ·&e t ivete@. d.e rellO'C"~U.· s. diacauio, 
emtão a JXJo.toria, a •er de "º"º aprcei~da, aoft'rori.a 
IUl:la i• di1cauio. 

O Sa Joio Ms1C11a:a; - Se111 <li.vida nenhuina: 
o que o ngimeoto pumitte 

O Sa. !Cl"ltT&o na. Junr9A: -D•acalpa-me, o r&
;gilllen$0 Pet•1'itu aova di•canão qa&odo ha incohe-
1:81lcta, ab1a.rd.o ou cootro.dicl'io, o qu• 11ão ce dá 
ae:t<i O&•o, 11om foi d.emnnstr&~o. 

Qtta~t<;> '- e<1:1eod& 1ab•t1t11tiir& ao nobre doutdo 
Jl!C" .14 ioru-~r .. 1, devo fuer qne ni<o ha no reii;ime11-

. tll 4itpooi~io a.lg11 <D a que perm1tta qae a.1 redacwoa 
4ol: pr~l•ctot tiqot<:> aot>ra a "'"ª p.ra euem Ti•tas, 

O Sa. r.i~anKao C.ui,.. :-E' clan. e poai~ivo clifo
~ do regimr:11ia. 

a S.. Miai1rao ,,.. J .. ftl~: - E o-nab~ d011utado 
. ·tllt. ael('1ro .. ~ .. n d.~at• paato, qrio, •onclo muito mai1 
Ng'lm•ot11ta d e;> .q11e 1a, 111v-11 •p•H• precodenl.ea 
s ut7loa da c:amara doo Sro. d_ep11ta401. 
L~<1do jl, Sr prelldeot<i, deGlorad.o eat1 projeeto, 

t1pcR,arCC11Qot..aciu ia~pso<itn~ da·w11t&de..de1toio1 
.,., me ,,pueoe· nir.oo.Tel que a TOiaçio · d~ aua.ie-'. 
. -~ oeja . ai.o.d.& ret..rdodll por al11Un• d.iaa. ""b.R-

Ál40-<tnaad.o ·1e .l.be nio arguo vicio aério 1 -prooed&it.e. 
Entreianto, como ho. •-idade d8 eo-..bece~•e 

·f!d•"-~ a redacç:âo, para_sdvar 118 o dd.ito de 
"4MCab~irenca._ ::>U a_bmrdo .. •e •. por•ntnra..êlla. o -tclll., o 
·~<Uad& 11ao· lo1·dem0<11tf'a<lo, não ciunda·concordar 

«11111-a .•11~"':""ªda: ~do 11ob'! ·clepatado,, ..ma-vez ''lllO 
.,. p~azo ·· ~d1d.? ... lª "'d.=do-a U horu; ., .. ,...\& 

.. ,.-ti.lo «i•.Jatt1 ama. nb-..m•Qu t. -.a. 
v•mt. meaa, é li1a e apoiada, e eutra conj1211Cta

• ~·em· d iaeuuão, a- •egqinte -oc!A : 
.ir-Em '!os de i.n dia1, diga--viiate,q_umo horas. 
~rt,-cit uewtf.o, • · 

O Se. Jo:i'.o Ms!O>u (pala. ordem}: - Sr. pruidet>te, 
d..atj 11.vlL_ l•be.l 1e o llleQ re .u.erímcotc tem a~ •cr 'VO. 

tado ante• do requeri.meato de adia.meato ••• 
O Sa. FUS1X!ITC : - .Nio, aellhc;r . 
O s.. Joio l'.á"1>1t• : - • _ • porque ma -p&roae que o 

adi&.mento propv•to Cc>mpr-ebeud.e o m•a. reqnerimeD.to. 
Em vieto. da reopoat• de V. E"·• reoervo-me para 

rupoo.der ao nobre mioiotro da juatiç~; 1c bem que 
nio j .Jgue preciao uforço algum, deede qlle S. 'Ex. 
11ão .O<H:J dewoaauou o meio p r•t\GO para de&cTimi
:l.&r M a. -vaga e d .... maioria. O'Q da minoti~. E' D~to 
qae usaata toda a du •ida; e a •~" a· g11toentacão ee 
eebo<~a cowplttuneate & Qte eata gra11<1,. cl!ffi<lllldade, 
qa• · !lo aão eomprobendea . 

O ~r. MarUnbo Campo• (pela orut11): 
-i:ir pre•ide •• t.-. realu.•ute p•rece que para o art. 150 
ped.1 uma. tlJoratoria., cottsti. tãt , em tn<·da. hoje para o 
partido domiaa11te. Mao C• re~lid.de 11íio podi mo
ratol"'1a. algum ... ; Poea ... rec:ord"r a c am,.ra. a>nitos pre. 
c~deotea, fl a.ao ee me e.pt t1t1oto~ o~ubuma r,,.daeçã.o ae 
proj.-eto1 d• lei, com n..uita• ar ttgoa, t.proeentada e 
'Vot.ada L~'lled.1~t.ameoUª 

Pouo especia.lmeote meoeiooar es&et precedeu-ta, e 
~o a V. E x. que w ... nde ,,.ver os a'l'ébiyoe • 

O que se puoo!l •m 1860, com . a·.l~ ·bancaria, a 
lei do InlDioi o Ferraz' Ap•e•e•toa"j)"; a · ,~ed.acçio e 
requenu-oe qu• 6c .... p· r tres .wf.11 ··•o ore··· a. mesa, 
e no :fim · doa .tres di08 d1sc11t10-8e : não era . .ulll 
asaampto m • Ía b p<-rtanta do <iU• " rdorma. el.,it 1~3L 
Sfio eat.es os pr•cedea.b!:a da cl:!.•&, • V. X%. DJ8lbo.r 
pod•rá informtT ... nos. 

Nio ai 1e ba al~U'll artigo do re3imeuto a. f'Ste res 
p eito, e V. E <- deve • · b•r 'lue oa llJflmbroo da oppo
s içiio não têcn p~rf ... ito eo:c.heci~e uto de~ qne dil'p6e o 
l'"egiIIiento, porque é elle •~mpre. a tt icrado aegundo a 
vontade ministerial. 

Entretanto, Sr presidente, o IJObre ministro do 
ju•tiça., razoav• l e eoclarecido eorno é, Q1io p<lde de1-
con becer a aecemd.al~ · do adiamento. O ~~~zo q11<1 
S. Ex. dli, d e 2(t boraa, é pequeno, maa niio faço diSto 
qaeatão ; puece-m" qne o o t.bre a uni•tro não teai 
l'Azi.o em <le.r-uos 16 24 h<lr.a, e en ap10veito a occa
Aiiio P"'" clism•r a .. ttençio de V:Ex. & ute respeito. 
Não é pouivef fai:er publicar e aubn.ret.ter immedia
tomeote o.o c~ollecimento ela cao.. redac\lÕ<• .deste 
importancia ; ella3 .devem eer d•ds• para ordem do 
dia; " da.duo para. ordew do dia, ahi eatio aa 2A hore.a 
que o uobl'e JlJiciatro uoa quer dar .. 

O nobra I1.1iui&tro .eat.á v ... ndo 91&ÜD que eu tinha 
roziio qu11.11do pedi tru diaa. A• redaoçõea eetão. •c.
jei~as ã regra geral de todo1 oa ae1tocio1 qae •• aub-
11>etta111 â delibcr·çlío da c a.Ql•ra. Se V. Ex .. Sr. pre
sidente, a rgumeota.r que é par~cer de commi•"'.,ão a 
rodocçiG, ea lho rcspuoderei qua •Ó i>elo f~cto de 11Iil 
membro da casa pedir " p•lavr& qD.•DdO •a püo em 
diactuaio um pa1eee.r de eoma..i11M11 fico. e.aae. pareoor 
adi•do ; e &e Dão é par•••r de comP.it1ão, abi . ;emo1 
•• 24 llora1 de d•m•>t t., pelo meno1 : pci1 aó depois 
de poato u ordem do dia IJÕia Mr cfüooiido. 

O aobn 1Dia11tro da jaotiço..11'e•mo ac.Jia de e:itpe-
21rnen&.8.r. Ou •imo1. o deb .. ,a • ctr• doai bomaaa igctal
mec.ta 1lla1tr~do11 e coabeuedor•a da materia; om aat.or, 
'"rdad•ira 1 logitico d& a>•teria voaoida, po'quc, .ro
:pi&o. !vi elle o TH>ccdor do• •eDC•dOr<>a. Enttetau,to, 
e11• ilhioiro autor d" reforma el1itor&l ,ea~ .•m d..... 
accor4o com o no~re roinie.'trtJ, e.ob cojo pi.troci:Uo ~Ha 
reforma panou. São, poio, _e.cea dono homeu .iUu•
tr:uloa e coal:tc:.dYre1 da ma~a. om o •tltor da re

,forma, e o 011tro 11811 cooperador; .. atret.anto .têm dnvula 
abb. entre- ai. Ma• ea e6totz àa acctt8S; não li a- re
dacçio, nio vi qaem tem ruâo, se o acbre nâDiatro, 
-ou o uob~. doputad.o por S. P~olo. 

Com a -~ndeacia do oat..r.••'Dpre .m. opposiçio ~ 
o tiobre mioistro, sinto .... me muit.o ineliD:ado a Dão 

. acht.r-lha rasã.o : ma• i•to IÓ por in•t.i.Qato e nio por 
coubtci -~ento de coaoa ; entretaato, ~6de •er '!'llC, e:u
m!ao0do "qaeoúo;-on fique de ... ccordo com a-ópilliici 
d o oobre mioiet:ro. &.pito : não faço queatao, o · nobre 
milliotro I11e' obrigart •pmu " mais tnbalbo, • a 

.-clcm!llr .nm PQ'llCQ JllAia ~•.do-""• ~-~a. ler . a reciaOÇão. ,,- -
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E<1 mei, Sr. pZ'Claid1.11.ie, q"• l1io é a primeira Tez 
q1'e se ab>e d.elia!4 "º"' V. Ez. a nap•1to .U nuiac· 
ç.õ.a. V. Ex. tom dadD inwpre~ diveua ao re· 
~;D~, ilto 6, qu• ao red.&cç~u ~ 111jeit&1 4 dll-

0 Sn.. Puawu'!E : - Slio 1nieita1 í. di1en11ii:o, a6-
menb! qnando eontt'Sl'ies ao ve•eido, ou qnando 1e dá. 

·o Cll.llO ~rado pelo nobre deputado por S. Paulo. 
O Sa. llikTllU<• c ..... 01 :-Não, 1euhor ; indepen

de!lten. ents de•te cato. Não pó da g c:~lll&r.&, porve:::r.
tur&, querer uma red.ocçio diverae. d&q_uell• qne ae 
apreatnta T E, d•1de qne a1 redaeç5ea •ao obj~ct.o de 
di1et11são, ~ e!IL?'o que devem 1er dAda1 para a ordem 
do dia, .A. · exeepçio u11ica. qu• o r'gilile'ltD e1tabe
ltc. é quauto a pareceres d~ oommi••Õ••• qne podem 
•er votados iodepentemente da di•cuoaã.o, 1e niogo.em 
pedi• a pda..-ra. 

:Entrehnto:t Sr. presidenta, a. ce.mara. delibersri. 
«>mo u1tender. Fi<:a d.11Inooatrado pela con6uão do 
nobre ministro q= é de nece. sida de qao esta nil.ac
~ fique aobre a lll•a& ; e qllanto o.o prazo, que eojo. 
elle tu:n pouco mais loergo n11 niio, a vantagem maior 
é para o nobre mfaistro e 1100 para ~óe. 

Submet'..er-m~hei ao voto da camara. 
O Sr. C~Qb.. Figueiredo ..J'nn9or z 

-Sr. preaíiieute,' a-'-comn.is•iio de red•cçio, de qne faço 
pa:rte, redigi.o con.l'o'l'!Íle o veneid.o a emec.aa lilpre.•ea
tacla pelo nobro deputa.dD pela provii>cia do C..ad •. 
E esta verdo,de foi reconhecida P"lo meu 11obra. amigo 
depuiado por s. Paulo. 

E~ ce:rto, pe>rém, qlle a oomwissiio teve clu""Jià.as 1obre 
:a. intelligenci~ do••• emenda ... 

O Sa. F.rn•To n• A.~uu.• :-Apoiaiio. 
O s •. Ct:l'!ll.I. F1am:lllEX>o Ju:uoa :-•.• e limito11-1e a 

ineeri-la no projecto •• ,,, a.IV.ração a. nma. letra.. 
O nobre autor da emo:nda poderia explicor o ••nlifo 

em aae ll formulou. Em todo ea.ao a cawara. reaolverá. 
& e1ie re1peito como o entender em sua sabedoria. 

Concordo com o adiamento proposto pelo nobre de
putado pelo 2• diatrieto da provincia de Mia&s-~rae• ; 
me P"rece, porém. que o prazo de 2(1 horaa é snffi
ciente para examinarmos e resolve1m011 o &a!ll.IDpto. 

·O Sa. PJ.OI.O. Fo1<BB.,_., : - A.pois.do, 
O Sa. CoKiu. Fic:uzruoo Jmao11. : - O que posso 

11.aaeguru a s. E:x. e que a commiu;i;o ten o maior 
eacrapulo em ?Qcligir o projeoto eonforlile o vencido. 

E' aó iot.O o que en qnerlo. dizer. 
Nillgn•m maio pedin!io a psl .. vm, encerra-oe a dis

~•i\o, a procdendo-•e é. vo~ção é &}!provi.do o re
querimento do Sr. Martinho Campo• oom a emenda do 
Sr. Do.arte de Azevedo. 

O Sn. Mm'"""º ru. J 110TI9.t. peite, e lL camara 0011-
Cl<lde, urgencis. por cinoo mino.to• p•ra fandamentar 
t1m projecto. 

O lllr. Duarte de Aze-vedo (mín.it!f'O dtl 
jl!.3t1yu.): - Sr. preaidente, V. ii:x. e a ca.1X1ara. deTem 
ter viato que, apenr doa ealorço• 1mpl"'gaí!oa pani. 
adiautar-•e a diocunão do P" jecto de lei de orça.
rn~nto, niio podomo1 ter eoper•nça de. qne no ooine.ço 
do proximo ex,rcicio e.1J.tlf>~a. v~ta.da. a..qnêlla hi. 

Dada. aat.& gt'&Ve omer~uc;a, o goTemo 011 teria d.6 
auapend81'a. 0<>bnmçe. d.os ÍCllpo•tos e o psgsmento dai 
aespezaa pa.bÜC••• O qne e.eria. impos•iTt.:l, porque i1to 
fõra a. :::iega.yio da aocif'ld.ade política, o c ... fi.oa no go
verno e na admi11Ütr•yão dD ~.t.do, oa. wi& de u•ar 
de meclidaa ext.raordi\1aria1, asnmilldo a ro1ponsabi
lidade de ocooner oe diff~te• serviço• polo• meio1 
de qo.e pude•se. diapôr. 

Para que tal não aucce<h, e aalvetn ... e at fórmal do 
ayotema qne noa rege, clirijo á me.;a um. projecto de 
lei. propondo a prorogeçii.o da l& do orçamento ma
ten~ durante o t• •emeotm do praxiwo .an110 finan
eeiro, emquanto não fO~ vot&d1o a lei cI.. Ol'ÇlUileD.to 

reepeetiva; • nqueiro a V. Ex q'l•, onvi<l& "' eom
miloiio oompdente, boja. de <Ü>r o pojeeto para ordem 
do dia, na primeira opport.anid.adoi. 

Vem á meu, i lido, ja.lgado o!>joclo ao deliberação 
e vai com w-geucia á cowuuníic:J c1G inyaw•uw pa.ra w 
puecer, o aog<liute projec~: 

TOMO II 

• .A. auembl&s. geral legia)&tin re&olve : 

« Art. 1.• A lei u. 2,348 de 25 de .A.gosto de 137.i , 
g~e fi..xou a de1peza e votou a. receita para o.a .eurci.: 
"',º' d~ !873 a 187i e l87t a 1875, terá vigor u 
1 ""me .. re d.o de 1875 & 1376, emquarito nio f<lr pzo
mttlga~a a. le1 d.e orçlrneoto re•p•<:ti n. 
t;ri~~t. 2.• F.cão revogadas a1 dispo1içõeo ein COll-

•_Paço ds camara. dos deputsdc1, 15 d.o Ju.llho a.-
187 ~-- Jla~l Antonia l>Uàrte ele A:oeueito. ~ 

O Sa. Sr~VEiu. M..aTms (pela ordem) : -Sr. preai
de11te, duei~ que o Sr. minutrc d& jnatiça diga .. 
é falia . a cmmlar do Sr. miaistro da fll.onda qus 
manda Já proced•r & cobrança do1 imposto• pela lei 
'f1geo.te,. no exercido .fa:~n.rG. 

O orador d1~ qo.o via do S. Ex.. agora {i eamar. 
~ndé:r homea.~gam ao &yatema npre.1co.t;i.tivo, é ?re
cuo ao n:i-ie•mo t.ewpo declu.ti.r •e: é vc:rda.d~ira ou fàla 
aqnella cuco.!.,. qco já foi po.t>licada no• jornae1. 

O 811. Murn1110 C.u<Pos :-E' muito bem feita a per
gunta, 

O ~... Gculllo Loao :-Nito telII ""ª"' u111a coasa 
eom outra,. 

O Sa.. MI~11T11.o p.1. JcsTIÇ.l : -E' preci10 u:pedir
a1 orden1 com t8mpo. 

PRIMEIRA P.!RTE DA ORDEM DO DIA. 

..l'DDlril'O .á. LEI DE :Poaç.u DJ: TlllU. 

Continll~ a discnuão do al't;go additivo ã lei de
Í<!"I•• de terra pua IB76 a 1877, npprovando os co~ 
dig..1 penal e d.o proceoao militar, 

O . •r. JHlu.latro da guel"ra pronuncia 
um d.iecnrso. 

Vem á meaa, é lido, apoiado e entra conjunctamenk 
e.m d.ise'r.lseio o 15 egtÜa.te req,ucrímeuto : 

« R<queiro que continue ew. cl.iscu .. ão o adai~ivo. 
aeplrado deade já da lei de fix•çiio de forç <• de terra_ 

• ::ia.la das ae .. õu, 15 àe Jnc.ho de 1875. - E'• 
eragnolla Taunay. • 

Esta discn•ai\o fica adiada pela. hora para p,.._ 
1ar-1e 6. 

SEGUNDA PARTE DA.. ORDEM DO DIA. 

l>utra ~ diacunio o prcjocto do reapo•ta a fali• 
dotbrono. 

Ca lilor• PeuUno de ãou.za e Preal
dente do coa..elbo proao11eiii.o clisCUr110•. 

.A. d.i1Cl15'ão fica adiada pela hon. 
O S:1; l'BKstl>J'1ttB dá a. oogniote ordem cio dia para 

16 do co?Tente n le."Va.nta. a •üaio à• cinco ho~u
Primelr4 pa.rt~ (at6 is 2 bore.a).-Di•cuegii.o do re

qmriwento do sr. João Mendes 1obre a redacção da. 
reforma elei\or91. 

Continuação d.o. discmaio do ad<litiTo i lei da força.a: 
d.• t.tt&. precedendo ,. do requerim.eni:õ do Sr Elcra
gnolla Tannay. 

Segun.dtl pa:rte (á1 2 horu Oll snte1).-Co11tiaua,,-. 
da disCllJllão do projeclo d~ reapoata l falia dD throna.., 

li[anaí.rio-1• imprimir a5 1eguiatu ndaeçõe•: 
• A aaaemblóa i;:ral reaolva : 
• Art. l.• A. peasiG de .WO n. cliarlo11, oonceclid& ~ 

16 
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sEsSAO EM i~ IJE · .TtffiHo DE r87s 
~org· llt:.:;,;h. Je Ahrê;; i>or a..;~~ d~ ·23 âé Fe -
vuuro de 1867, o approvAda polo cie n. 1,406 de .. 10 
u Ago•to do meomo a~o, fies. ele1'&<1& a. ~O r1 cl•a
•io•; nato oer o ~n1ci.t.do &n11[X<;ada., " DO.O 1&0!dado 
<lo 7• bat.aliiiW d e 1ofactaria, como decl&ra. <> decret<> 
de JO oe Abril do 1875. . 

e . "rt 2 • ·Esta peDa!io ••ri p•itá da data do citado 
clecreto de 23 de Fevereiro do 1867. 

• At1.. 3 .• Ficiio revoga.U.s aa disposições em con-o 
tr-..rio. 

e Sala daa cocimiasõu. em 30 de Maio de 1875.
C1111hc. FígtU<r•do .hmior . .:.....Fau•to de .Aguiar-• 

e A aaseDJ blea gera.l r t1ohc : 

e A rt. t.• A pensão de WO n. <1iarios concedida 
~ decl't!to de 21 .de Agosto de 1867 ·ao so\d,.do Joiio 
Feli•mi oo da Silva G11abi'i'o.ba. do'<"e entt.ndu-10 con~. 
ferida "" m••mo ao!•,.do. conforme declara o clecreto 
ele 'M de Abril de 1875, o nQo ·a José Fclismiao d& 
Si!'t'& Ga.abiraba, com~ por •DGUO disp~ o decreto 
de !8 de .ago•to do 1869. . . . 

" .Art. 2 • Esta penaão será po~ da data elo ca~o 
decreto de 21 de Agc•to de 1867 . 

" Att. 3.• F iciio revogadwi at ditpo1içõea em con
trario. 

;, Sala dao comtnia&ões, em. 11 de Jwiho de 187f>.
Cun/IA ~edo Junibr.-FiuutO de .Aguiar.» 

;. A a•••mhléa &•~&! ieiolve : 
,. A.rt. 1. • A Jl"ll•io mea1al de 36S coricedidil por 

éleoreto àe 15 de l\íaio de !865 a D . Moria de Jeaua 
Ca1Dlo11 di> Silva. mã.i do_olf.ru Auguato .Coem• da 
Silv• •do 1e cadete Si1\'e:dre M· reir a da SiJvst, ambas 
fallecidn. e•te de mo lHtia adquirida em e&e>pnha, 
e squelle em ~.ne:eqaencia de fêrimento rtcebido em 
-.bata, é approvad,. " oem prcja.1r.o do "''"'º 1 ldo 
qu• percebe .. a ~graciad& como viav& do major nfor
mclo José Moteira cio. Siha. 

e .A.t. 2.• E.ta pe~lío 'oerá paga da data dd cltac!O 
ikcte\O. 

e . Art. 3.• .Ficlo :revogaclaa u di9poaiçõea em CCll• 
lrarjO • 

..- Sal" da1 commisoõe1, em t l de Jnnho de 1875.
CW.hll Figuetr-Mo Ju"1or.-Fa.usto cit .Ayuiar. » 

Ses.ao elll l. 6 de ..Jnoho. 

Snx..uo. - Expediente. - Lotmat.- Pre!~ de 
D . Jfaria F. li. dM SIVltot t outra.- PreteTl<oio do 
capitiio F. P. F,..,.eir-o.-Prttenção do1 profe•Íoru o 
a6jumo. d<> .. cola. u 1111>rinha..-Red•cfóe1. Â'f'1'i!Nr 

"opio. - l'edi/Ú> d4 i•fannflfÕU. - P-r'rogafibi dG 
lri ü orf<>!M71to -Refoor.a d.o arl. 90 da con1ht1.'i
gio. Di<cw10 d.o Sr. Fe..-eira. Yi<inr.a. - Pr1111eir& 
parta aa <Jdea> do d.ia -l!edaCfc® eia r~f"""4 tlri
toral. Oú<US"SO dJ) Sr. J. d.e A~a.r. . 8eg11nd& 
parte da ordem do di&.- BelPO•la ci falia do tltf-o
r.o. DUt:Ur106 <Wt Sr&. Siloeíra. J!artir.s e Ale7!M,. 
Ar$~e. 

• .&.'a ºª"" horas d a manhã feita. a ohomacla, achâo-H 
pn•~t:e• 01 Srs. Correia, Paula Fooaeea.t Baric de 
l"i>at.10111p;a, Luiz Carlo&, Cam;><>• de Medeiroa, Joa
<iaim Pearo, Pi1>t.o de CarnE"'" FreitH Henriques. 

Coa.pa.rec•ndo dcpoie oe Sra. UlllOa CiDtra, Marud& 
Õ.Orio, Coelllo de .6..lmeida, Ellao de .Ubuq_nerqa.e, 
Catloa da Luz, ?4nraea Regt>. Salathitl. Joae C•lmoD, 
J. de Alencar, Feneara Yia11?1a, A.n1Z11eto Cha.vu 
Jlenrlqu .. , l'~nin. da Silva., Pa11lino N, giieira, Dio~ 
ele VHcooull~, João M•odeaJ Portella, Oliv•in Bor
«es. Stlv& llua. Heraclito Graça, .B•rio da V.Ua da 
11.t.na, BerDardo de .Me"'1oDÇ&. M•llo Rtgo, Gomes do 
.Amanl, Rehello. Mortinho de Freii&a, Tarqainio de 
Sous&. M•nn•R Prado. Rollaoda Ca-.alcanti, Barão d9 
Penalva, Will<e110 ele Mattoo, Fiel de Carralho, Anojo 
~. Eecraguolle Tannay, Coaàe ele Porto-Alegre, 

C~r!Ós . Peiiot..i, CÚdoip de :rirenéz .. , .Ueiiciir A.xi.
ripe, Joiio Maaoel, . Cardoso Junior, Diogo V &lho, 
-'.ranio G6e1 J11n!or, Goamâ<> Lobo, Bandeira de ;l>t"Uo• 
Gomee de Có•tN, Siqneir& liltQdeo. FigaeiJedo Re
cb.a, C.ndido MW'ta, Canha Ferreira. C.mpc• Carv~ 
lho, Cicero D. r.w . Da•ne de Azov.tAo, C~rneir'o da 
Oc:iha, Manoel Cleme,,ti:io e Alc0forado, abre-•e a. 
•ea•ão é.a am:e horas e cin<ióeota mfouto1. 

~Comparecem de.Foi• de aherta ~ 1tl~ã.o Oa Su. Tei
zcirn da R<cha, Caadido Torres, il.ngelo do Amaral, 
.!lvea doo Sautoa, Pereira Franco, F•usto de A-gnia1', 
Leal de Meoezeo, Sow:a I,eão, F eruondes V1tira, 
Anojo Lima, Brusque, Flons, A~evedo ld<ot.eiro, 
Caoha. Figueiredo Jnnior, Silveira Marii:J.s, H orta. 
B.rbasa, C•millo F.igaeiredJ>, Paulino de Souza, Th•ci
eloro da Silva, Eonapio Deiró, · Martinho Campos, 
Mor&•• Siln, Casndo, Paranhos. Ferrtira de Aguiar, 
BalbillJ da Cllllha, Duque-Estrada Teixeira, Flortn
cio de .A.breu, .Rodrigo Silva. e Borges Monteiro. 

F•ltâo com partieipa~ão os Srs. Ai;<:siiào, Barao de 
~gy, B•hia, Bnrros Cobra, Bitt.encourt Cotrim> 
Costa .Pereira, COn~i> de OS1veira, Ce.millo Ba reto, 
Cunha. Ltitiio, Cal'.X)iahe, Etdraeio Corrê•. Fanando 
de Carvalho, Re!eodoro Sil~a. ~gni.cio .)!1:.-.rtioa, Joe
qaiin Bento, Leaodro Buerra.. LOj>e& Chavo1, Olym
pio Galoiio, Pior.o Lima, Pereira. dOe Sactos Pinheao 
Gaim•ri.~1. Sobral Pinto e X:i.'ri•r d.e Bri\O ; e ..e<>in 
ella os Sra. Antooio Prado, Ev•ngelista de Aranjo, 
F. Belliario, Boche. Leão e Viscoade el<> Mao~. 

U-•e, e é apj>rovada ·sem debata, ~ Se.ta da a11f.e.- , 
cedente. 

O Sa.. 1• S•oll!T.uuo dá cionta do aegiüme 

OÍli.cio do millÍlterio .d& Dl•t iuha, ele 12 de Jnilho 
corrente, reniettendo o reqilerimeato informaelo do 
aecretario .U. escola ele mariaba, 2• tenente Aotonio 
FUDandeo dos Santos, pedindo qD• ..,jio ign.laelos 
aena Yeucimentoa aos dos ~ozetarioa da• faculdades 
do lmperfo.-A.' ao"'mia1ão dt p•~•ôe• e orde:aado1. 

Oatro do miuieterio dt. guerra, d• a do corrente. 
declarando pertenctrem ao da fase11da aa ínform,g.çõec. 
que esta camare aolicitá:a em ~f!icio c1e 21 de Maio 
lindo. ti.cerca da pr11t.anção de D . La11riaua. A.~eliu de 
Jxloraea Romeiro qoa ~ o meio 1oloio da ae11 liaa:lo 
matido.-A quem te: & requi•ição. 

Ootro do ucrttario elo aeu&clo, co1X1JD11nico.ndo lia'l'e: 
cooatodo áqael.a o:.waro tu • ido l &DCCiooado o de
creto da assemblóa geral c.pprovaodo o ac<Orelo cele
brado pdoa goverooa elo :Brull e Peni &ceroa de li
mites.-Intei.tt.da. 

Reqnorimeoto à.e D. Belarmilla Tbendora do Nu
cimento Siha, viu.,.. do ~Dent• do exercito Mortiaho 
José da Silva, pedinelo cm remuoeração àa 1erviço1 
por ••te p1utadoe ao lmpetio e concesoio de mna 
P""'io -A.' commi"io ele pensõea e ordenados. 

Ou!J o d& ct>mp&nlaia Brasil lodoatrial, pedi!ldo ó 
empre$iimo do 600:000(1 a phmio de 5 •/, ao &nno, 
ém boneficio d& fabrica de teeid.oe &et .. 1.elocida 6m 
Ma.cae<>•.-A' oomnilieiio de b.ze11àa • 
Repreoenta~ d$ camara mnnicipal da vil!& de Pe

dra& d~ Fogo, província da P&rob;ba do Norte, em 
prol ela. eleição de d.ot1.1 grAos.-Ao ffllado. 

São lid<>s, jalgado• objecto de el .. 1ib•raç30, ilido o 
1 • á commiuii.o de fazenda par& iatel'pôr pane<1r, e 
a 2.• e S• a imprimir ;>ara entrar na. ordem do1 tr&
'6a!ho&, o~ eegtU11tea projectoa : 

:i..ornu.. 

· ~ .Art. i.· Ficio conc;iàida1 duu loteria• ao ho,._ 
picia de Noua Senhora da Piedade da prpvincia ela 
Bahio. e outru ta.ntu a caaa da Provide:!cia da mi•
pro<rincia. 
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" Art. 2.• Revogão-se as disposições em con
trario. 

« Pa90 da eamara doa deputados, 16 de Junho de 
1875.-Aratifo Góes.-Pereira F'ranco. » 

PIUlTEll(ÇlO llE p, 11.UU.l F, M, 1101 5.ll'ITOS E OUTB.l, 

n A' commissão de marinha e g11erra foi presente o 
requerimento, em que D. Maria Francisca. Mourão dos 
Santos e D. Me.ria Se.bina Mourão Ennea, filha.a do 
chefe de Mquadra Joaq11im Carlos Mourão Pinheiro, 
pedem ao corpo legislativo dispensa de lapso de tempo 
em que incorrérão, para o fim de receberem o monte
pio de seu falleeido pai. 

" Alle~ão as peticionarias, e couta dos documentos 
com que instruem a sua petição, que, fixando o decreto 
n. 851 de 12 de Novembro de 1851 o pnzo de cinco 
annos para apresentação da petição ácerca. do reco
nhecimento e liquidação das respectivas dividas e ex
pedição do despacho e titulas para o competente paga
mento, ellas requerMão deatro do dito prazo, visto 
que terminando este em 7 de Dezembro de 1868, a sua 
petição foi apresente,.da e mandada autoar em 5 de 
Dezembro de 1873. Acontecendo, porém, que, não obs
tante as suas reclamações, tivesse o escrivão respe
ctivo designado para inquerição o dia 29 do mesmo 
mez, não são ellas reeponsaveis por esse facto, nem 
devem por isgo ser prejudicadas em seu direito. 

« Allegiio aioda que, residindo uma della.a em Por
tugal, em Via.nua do Castello, níio lhe foi posai vel 
adiantar a remessa para esta corte dos documentos 
que s6 alli pod1ão ser obtidos, e sem os quaes não era 
passivei proceder-se á hl!Jbilítação perante a auditoria 
de marinha e thesouro. 

« Em taes circumstancias,. pois, e invocando diversos 
precedentes de concessões identicas feitas peio corpo 
legislativo, especialmente as que 'fazem objecto das 
·rer·fllnções legislativas n. 2,116 de 1 de Mdrço, n. 2,309 
e 2,36'2 de 10 e 30 de Junhb, n. 2;344 de 13 de Agosto, 
e finalmente n. 2,447 de 24 de Setembro, todas de 
1873, solicitão as peticionarias a graça de ser-lhes re
levada a prescripção em que in-.orrêrão. 

ccA. commissão de marinha e guerra, achando fun
_dadas as allegações das peticionarias, e tendo em at
tençiio os citados precedentes, é de parecer que seja 

.adoptada. ·a seguinte resolução. 

« A. assembléa geral resolv~: 
" Artigo uilico. E' concedida a D. Maria Francisca 

Mourão dos Santos e· ilna·irmã D. Maria 'Sabina Mou
rão Ennes, dispebsa do lapso de tempo em que têm · 
incorrido. e para o fim 'de perceberem o · mnnte"pio de· 
Mu fallellido pai, ·o chefe ·de ~squadra Joaquim Carlos' 
Mourão Pinheiro; revoga.das as disposições em ·con-
trllrio. · 

" Sala das commissões, 16 de Junho de 1875.
Mello R~go.-F. J. Cardoso Junior.-Elcragriolle Tau
riay. » 

·PBB'Plll!Çlo. DO llil'ITll.0 F. T. FlltµIBlR.l. 

·.- O 'capitifo do l" ·batalhão de ·infantaria• Firmino 
Pire• Ferreira, allegilndo ·ter o curso da.-arma; de· arti.,. 
lharia, p'l\d'e ao corpo 'legislativo -transferencta para a 
dita 'arma. 

" Praça de '11 'de ·'Junho de 1865; foi promovido a 
alfetl!s a· tS · d~ \Janeiro 1ae 11~68. te11ente a 17de No
vembro ·de '1869 ' por ·a11tos 11.e ' bravara e capitão elll 

'Março· de 187~ 'Prestou ;bons serviços , na cgne:rra do 
'Paragtiay e ·foi condecorado com o habito do ' Cruzeiro, 
como · tudo con'st'a da fé ' de• offieio d!eHe official. 

" :Têm' o curso ·d~ :attillliaria.1 1egutrdo o ,regul111-
'men.to 'de '17 de 'Jàneiro do.:anno pre>ximo,pa11ado. 

"·oaVido o goveroo a•iespei.to .destlf' ·preten9ão, foi 
elle de parecer quebavencie>'na•arma de : art1 lharia falta 
de offic1aes hab11itado1, a.cha digno de 'dêferimento o 
·reqtie'rimento. 

·" '.A: commiasão ·ae •marinha e; gaerra, -.. e1taudo de 
accordo com·· essa opinião, e attendendo a que não tem 
havido promdçõe1·ao·po1to ·de 'c..,itio ·na• arma .de ar-

tilharia quando foi o supplicante promovido a esse. 
poeta (21 ?e Il_!arço ?e ~874), pelo qttl! & concessão d~ 
tranferenma nao pre3ud1cará nenhum dos capitães d~. 
arma, é de parecer entre na ordem dea trabalho1 & 
seguinte prc.jecto : 

« A assembléa geral resolve: 

· " Art. 1. ° Fica o governo autoriea.do para transferir 
da arma de mfantaria para a de artilharia o capitão 
do l 0 batalhão Firmino Pires Ferreira. 

«. Art. 2. 0 São revogadas as disposições em con
trario. 

« Sala das commisaões, 16 de Junho de 1875.
Escrognolle Taunay. - F. J. Cardoso Junior. - Mel!() 
Rego. " 

E~tra em discussão, e é approvado 1em debate, o 
segmnte parecer : 

l'BETE!IÇl.O DOS PROFESSORES E ADlUNTOB ll.l 
ESCOLA DE lllARl!lllA. 

cc A' commissão de peneões e ordenados foi pre
sente um requerimento dr• s professores e adjuntos da. 
e&cola de marinha, pedindo que os seus veociwentos 
sejão divididos na proporção estabelecida para os de 
outros membros do magisterio d.as divereas faculdades 
e escolas do Iwperio. 

cc A commissão, para interpôr seu parecer, julga. 
necessario que seja ouvido o g~verno. 

« Sala da11 commissões, em 15 de Junho de 1875. 
-A. S. Carneiro da Cunha.-JJ. di.I CunhGt Ferreira.• 

BBDACÇÕES. 

Entrão em diacussii.o, e são.approvadas sem debate, 
as tres seguintes redacções : 

« A assembléa geral resolve : 

« Art. 1.0 A pensão de 400 rs. dia.rios, concedida a. 
Jorge Alexandre de A breu por decreto de 23 de Fe
vereiw de 1867, e approvad>< pelo de n. 1 ,406 de 10· 
de .Agosto .do meswo •nno fica elevada a 500 rs. dia-
rios .. ·'<'isto ser o agraciado aaspeçada, e nii.o soldade> 
.do 7° b •t alhão de mf •ntaria, como declara o decrete> 
de 10 de Abril de 1875. 

« Art. 2. º Esta pensiio será paga da data. do cita.de> 
decreto de 23 de Fevereiro de 1867. 

" Art. 3.° Ficã<> revogadas as disp<>sições em .con
trario. 

« Sala das commiss1jes, em 30 ·de Maio de 1875.
Cunha· Figueiredo Junior .-Fausto de Aguiar. " 

«-A assembléa geral resolve: 

" Art. 1.° A .p,ensão de 400 rs . . disrios concedida. 
por decreto de 21 de Agosto de 1867 ao solda.dei Joii1> 
:Feli•mino da :::ilva Gusbiraba deve entender-se con

·'·ferida •ao mesmo soldado, .. conforme declara º ' decret()c 
de 24 de Abril de 1875, e não a .José .Felismina da. 

·Silva . Guabiraba, como por . engano .dispõe o decret<> 
de 18-de ~gosto de 1869. 

" Art. 2;·• :Esta penalí.o .será paga da data do citadc. 
, decreto ·de 2 Lde A~osto de 1867. 

« Art. 3.0 .Ficão revogadas as d1sposlções em cou. .. 
·4rario. · 

" Sala das commissões, em 1 l de Junho de 1&75.
.. ·Cun/ia ,Figµeir.edo . ,unior.~Fausto de Aguiar.» 

" A ·assembléa•geral resolve: 

"Art ... 1.• A , pene~o men,sal de 36R co~cedida por 
decreto de 15 de Mam de 1865 a D. Maria de Jesus 
Càlmon da Silva, mãi do alferes Aup:nato Cosme da. 
Silva e do 1•. cadete Silvestre Moreira da Si!Ta, ambos 
'fillleoidos; este• de · molestia. adquirida em campanha~ .. 
.e aquelle .. em cons.equeocia .. de ferimento recebido em. . 
combate, é approvada e sem prejuizo do meio sold~ . 

: q12e percebe a agi aciada como viuva do major refor~..-.
mado José Moreira da Silva. 

" Art. 2. • Esta pensão será paga da data do cite.dei; .. 
deoreto. 
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SESSAO EM 16 DE JUNHO DE 18?5 

" Art. S." FJcio reYOga.cWI a dilposiç&a em con-
1"rio. 

" S&la a •• commi11lle1, - 11 de Jun'no de 187!>.
c-AG ~wedo J .. ni.,.,-Fa.ato ~ ~91Ji4r. " 

Vem i ""''"- é lida, apo!sdo, &11.tnr. immedlda
moDte tm diac:aMio, e é. t.pprovado sem deb .. te, o 
eeguinte req11er.meDto: 

PEDIDO J)~ IJll'UILK.l.ÇÕU, 

• R~uuemoa qw.e e go•emo iofol!DK ~-<>m 11rgeo
~. por zntormecho do miaiotcrio da agricult1>ra, se 
.6 exacto ter dle eo"'prafo 1 Comp•nhio; [foião e 
bcluetria oo edi:ti.<lioo clc•t3 companhia no Jni.z ele 
F<lr", para • •tabeltce:r a.lli ,. eatação da eatrada c!e 
furo ele D. Pedro JI, e, no cuo affirma.tivo, qual o 
valor pago ptloa o>eamoa edificioa. 

e Sal" d" aooõ•a, 16 d• J unho de 1875.-/Né 
C4baO'fl.-HOrla. Ba.rl>ola.-I>r. P;iula. Forueca.. • 

V em 1 meia e é lido o projecto com que eo11cl11.e o 
INgUin~ parecer : 

e A.' eommiaaio de otÇ*mento foi remettido para 
41.ar par•ee.r um projeoto de Teeoloção s.preaeot.ii.o em 
~eã.o de boute.m pelo hon:re.du d~puts.d.o o Sr. Do.:a.1te 
de Ascvedo. prorv~o.do por IP.i• meze1 :aB diap<•&ic;ôe• 
t1a le.i o. 2,348 de 25 de Agoato de 1873 qne fixna a. 
dHJ>"Za e º'""" a rtceita para oa ex.erc1cio1 de 1873 
a. 1874, e 187~ a 1875, emq11anto niin for promulgada. 
a l&i que tiver de reger a recei:a e despeu no ex •r
cicio proJ<imo tutoro de 1~75 a 1876; e conaidehlndo 
que •e acha atDda rm COIDl!:ÇO no 1en ado a. 2& di1ctiuiio 
à.oproj tet·.> d• orcameato para. eaae exercicio~ n.âo •t:ndo 
provavel qne até o fim. do eor~c.t.e rnc~ seja elle a-to-

rta.do. u nec:ionad.o e prOCDulgado; eoaaid.eraodo qae d.e 
o de JuJbo prokimo &elluiote cm cli.ack Dão poderiio 

jf. "igorar .. d10po1iç~a da citt.~a lei do 25 de 
.Agoato ; toruaado-u por iuo nriente nma. medida 
legi•l•tiva qne auutela • vrecadaçi<> da receita e t. 
.Ü.tribo1ção da deopoz. no •~ercicio vin~onro de 1875 
a 1876 ; coa•inenndo que eeu. m•di<t~ tem •1D 2e11 
favor maiia. reaoloçõaa kgi1lativa1 p.-omulgadaa em 
circtim1undo1 id.attca1, é a me1m& cotnmiMio de 
pancer qa.e o pn-ject.o entre em <ii1c121h.o 6 •cji> 
ãdoptado. 

• s.ta doa commi11li••. 16 de Junho de !875. -
A. J. Benriqisu.- Cll~ illUf'ta . -P,.-~·ra da Si!v11, 
CO.tll rutrieç•o llcerc• do •rrnoado ; 0<•11cord,. qua.uto 
• eoocla•li •.-8,.,.ocl1to Gr<>pa.- J • .Augu:to Chc.vu.
~ujo Gde..-Pere·rG Frtm«J. • 

• A atteaibl6a ger•l reaolve : 
« Art. 1• .A. loi o ~.348 de '2S àt Agti1to ae t87ll, 

q_u• iixo11 • d• 1 pua • .. ,.t n 11 r•ctita para o• ex.er
acio1 de i873 a 1874 • 1874 a 1sn. tuá vigor no 
1• .. nie•t.r~ do do 187~ a 1 S76, oaiq11 .. nto niio for 
JlfOD>ulgoda • lei do <1"9"meaic r.1pect1va. 

•_A.-. 2.• :Ficio nvogad... aa dapcaí~lle1 em eon
tn.r10. 

« P.ço da cawa.ra, 14 do Jallho de 1875.-Dtutrte 
•Azevedo.• 

o· Sa. HE,.1UQ0 "8 (pela oraem): - Sr. pr~ai<ieate . o 
pjte'° que •<:•ba -!.e •er lido jã foi pabiicad.o no jor
aal que public"' ça traball'loe 4ut.a camara. e como a 
Ra nnter!a é vistvel:neate urgente, eu requeiro a d.ia
peaoa da 1rupceHio em aval.o, para qne seja dado 
para ordem ~o dia de amanbi. 

.Cot1111lt~d• a e>mara, reaolva pe!s. a1!irmat.iva. 

O Sa. Fnar.tu Vu.a. ... .i. : - Peço a paia1Ta. pelt. 
ciriea:i. . 

O Sa. ~""",.,.., :-Tom t. palavr& o 11obrt depa
~o. 

O f a. F1:n.i:iu Vu11u :-Sr. preeid"'1te, deaojna 
~ a. ca::nara do• Su. ckputlldo1 me co11ceife1"' um 1 

p,..:r.<> n:r:oav•I, mna hors ou meia, para apr .. tllt&r 
um projoc:W da reforme. da coiuthnlçio da Impuio. 

Po11r. a votai a 111gencie. é appronda i:vr 37 "ºtoa 
oontra 80. 

O Sa. Putm&m'E :-Tem a palavra o fr. Ferreira 
Viana a. 

O •r. Ferreira Vlaana (Silencio) :- Sr. 
pre1.iàe"Cte, aeret bnve e:n uaentar 01 fo.ndamtatos 
da reforma qcto l!lcito regclarmtnte vou p•opOr a 
wn artigo da eoot titcrlçio do laiperio, OODtíadii q116 
o mea. eato.do de a&a.de me 11ão permi"8. dar a este 
a.ac.mpto o deeen•ol.,.imento de qa& earece. e dev~ra 
ter, p•l• •Íogolaridade utraordinnia da propoota 
qa.e o!l'ere'jlO ã o»bedori& d .. ta augusta ca.ma.ra. 

Serei brevie•imo, não •6 por eaaa drcumat6.:n.ci&, 
ccmo t&mbem, Sr. presideute, para aquietar o dea
anoc•go intoiuazite de qt:e deu testem1111bo ama parte 
dota camara a:gando s nm d ep11tado a plllavra p~ra 
propô< a reforma do pacto fandameot al em nm ~rtig<> 
qoe tem sido 1>11ampto daa maia largu diseassõ•• e 
ponto de davi1a• e escropnlo1. . 

Eota deoegaçlio de palavra ó e:uge,..r o eaplrito 
eoogervadnr alem doe tennoo da pr<'pri• ki faoda
meotal (apoiAdo6J• qae permitt.io, paaoadoa q11atro an
DOB. a 1u.a prof'": I& r eform&. 

Niio acndit<i V. Ex., Sr. prnideate, que a• lnati
tai~õe• coHtituciooe.ee poasio perma oecer pela forç& 
cio •il•ncio; a.nte• & eaa. virtude é dtfenderern-ae pela 
pal.v1a do e•p•rito de ionovação on d.e qnalq11er ex.a.-
ger•ção do eapirito ret.rmaifor. · 

O Sa S.u.n•11L :-A p<>iado. 

O Sa. Fnu1aA Vu.N!u.: - A. eoa1tit~i~ão politica 
à.o I mpr1'•0 nã, p~édRa drsta inUile111neia., e ru1.m t_io 
pouco a a.cons•lha.; pt:lo cootr&liO~ p tas2l.d.o o pnmel?o 
perio lo, eu .. ae 8'tpÕ: á ctltica 6 á reforma. 

Dia.e, Sr pruid. nte, q11e e· ta é a oua princi.,al 
'Vir~tuie, pcrqll• V. Ex. <>vmpr•heado pufeitam!llte qo.e 
uma conatltuiçíio que &e nii.o pr .. t t<se b mod11ic.çõ~e 
que o umPo • &I neeeuidadea aco~ael~ !eria. •em 
a nece•a:zria. elaatlc1dade para red•IA•, pna.,palmeotc 
11ur.e a••.nlo, ao movimento atcen 1ente da• idéu e ae> 
deumv ,lvimanto e1pauto10 do principio domoen tico. 

Se , • morohros da ill1utre ruaiori .. que noita. GDtaiio 
1e t •?D•>ll minJri~ (rila<Uu) me ducnlp•nem, eu lbu 
diria que ·· ena intl l•r•noia. pórle irtitor aqoellea qae 
1io meno& p scit:t:i\.e.1. 011 qu& m~no. aonhõ.o d.o que ttl 
llo j· go re1t11l•r da& in1t.i1.11içõ•1. . 

Sr pruide:ii., permiLta V. Es:.. que ea cona1d;,re 
aquelle vow qae tant• m• puogio, por outro lado • 
Pi.reci•·~fl lliQdt1o. no m'lio dai ioju&:.içv.a doa homens, 
e prt11olpal11.ente do desmaio doa p~rtido1, qa.• o -u 
11:.me t!& au!Seierite g•rantifl p -.ra o partido c 'lnaer
vadcP, da m.i.HSo qae e lle.n.io d.uvtcle1ae doa mea• 1eci
t.itueato1, pTOp11ado a rtform• c.!e um artigo da co11..-
1titoiçio. (Apoia~••)· Foi um •cto ~. du cotl6ança. 
aqaol•e voto, e '" pe~n lic•n;• • o• ll~br .. d•pntad.01 
part. d1cl•rn q11• muito m• d!l•gio, e que parecia 
nlio m•rtcor , 11 é que u .. crJliçioo qae por
'l'ec;u•a eu ienbt. feito pelo triu ... ptlo do princi;iio 
conatrn.d.tir ll..., e1tio de todo fóra da m~010.r1a. 
doe nobres d epctados. Entretanto a cama.ra, que 
muito lhe agraatço. collocaudo-10 em uma al~lllll. 
m111t·, maia elevad~ do que ,. de•tu pequenu preo .,_ 
cnipwçâr.s, h' uv"• em Bili. sab2doria., põr bem cooce
d.er·Irl• a pala.vra para dfenc• r o o:eu pn-3ecto,. qne, 

·Sr. P"'•i ient<i, pão • iaopir>l<lo P"le te~deacia de pro
xoo~er reformae ptecipita.U11 n& lei tuud.a.mcotal do I~ 
perio, nein no aeotido ~e acompaob•r ! t.urba ... tn~lt.a. 
d.o• que cao.fi.io de ma11 aaa inaoYa-;:ou ; ma• 111m
pleemeate dar occa•iio a que coa1eieuciu cppnmidas 
P2' e1erapalo1 muito . r<!•;ie1ta•.ei• po••i>o t.s•r ex.pan-
1au livre. e dar .. n voto, 111te1rameate élt1preoCClt1p&
d&1 dtst.a e.crupllloa a que chama~~ cooatítacionaea 
ou p;>liticoa. · 

Não nnbo. Sr. preaidente, propó~ a refoi i;n& da con
atitn.ição, ..Porque ID~~d.:. que :r. ia.a le.tra. e ato.ti»._ me.e.os 
o seu e•pirito .., opponhio á idéa da eloiçio direc~; 
pelo contrario, u••ta cua li>: e.rio o mcu ptMe.mtn.to, 
demomtrudo, com º' o.rg=ento• a. q11e podia aia-
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,,Or, qne a reforma nio U& ineo111titucionL Nio. 
Port&>ito, V. Ex. deve ficu coonn ciao de que nio 
"feoho propor oms nfonna d .. cooatitu~; ma. ante. 
dn motivo pan . que aqneU~• qoe a julgào eaaeocial 
'POUlo livr•mecte m • nihatau u 1nu opini~a e li
Dertar o aeu •e-to, taa.t.o m•i• qoaoto, V. Ex. 1e re
cord.&l"'á que n eet& casa, di•cutiru!o-•e a reforma qtte 
'ji puaou em !ª dàcu1i o. eocapict:.oa meebu.11 d.• 
<:amara, pr•teririio cla.ramente A e loiçio pelt. fó•111• 
directa,que deade l~go niio apoiavã.o pelos cmiropulo• 
<J.Ue ihea agitava a conocíeocía, de <>0111.c•riar o sen 
ptnaamen.to conaervador, ferindo a. co111tit\nçio ill
clepen4ent& doa v amites " ú.rmula.a e&tabelecidu. 

Um cidadão, que foi r et.lmenta Uai& du grandt5 
inteibgencia.a dute p aiz. o boor&do V11~::c!.e de C.110-
vt lla.1, Manoel Alves Brauco, wn1alta d<1 no coruel bo 
-de eeta.d.o tobre º" TDeiG& ~ pr·~ '\l idencia1 conda.cent.ca 
& Hii,nlar as 6 oanças. e redLzir a• de1pez.aa publice.a,. 
opin~u quie o mais dlicaz no 11eu modo da entend.er 
e<& obter clci~tio livro. 

E 1it.e peuaameat.u tem uma grande prcfandez.a.; t: e:i, 
S r. pre1id.e.nte, o acom panho, porque t otend.o. oomo 
aqnelle illnot.re con .. lheiro de e•!.ado, qn e a oleiçiio 
livre não é llÓ o m•io maia t1llcaz. de maDtet •• &-
11anças em ordem, é tambam o qu• maio activaweoto 
eoucorret á para a verdade daa insu1111çõcs livrea e 
c oa1titncionatt. 

Um •Õ gri to uhe de t<)dll• os c• ntoe do Imp<rio, 
daede o• c1dadão1 , , • m• ia humildes, até os g•~nde• 
"..Orpo• p<ilitic 1. pa ra reclam~r contra o proces11.o elei
toral q11e t cmo1, e "" m óce e fTeitoa que h& prodaiido. 

Nii . "9ejo no p .. i:c opiuii.o qne cont,a.rie e•ta maoi
fC1teyOO : b O coot.ra:rio o t!lroDQ, em sea• d iecQrf!O& ele 
abertura do p•rlamento, o m :n•1terio em M! tlB relato
iito~ a. imptt>c6a em et ut a rtig os . nóe. naa diktt.eaÕtea 
d esta casit., e no eetl&:iv, nni.aonoa todoa : eclame.m oa 
a 't'erda.de. d .. e eleiçõe• c~mo ba1e eeH ucial e e .. cd,çüo 
p ara a. rea'izaçio pr• tica da lórma de gnvorno ad"'i'°" 
tida. Entr.tan<o,Sr. p eai i eote,nã() se p61e de•coobe
<:er que 11a lnt.a d , s proce .. os •11seítd o1, e dao re
formas propo&tat app~re• • rão diverg enciu qnanto i!. 
con•titucionalidade ela reforma por el•ição directa. 
Eu r .. peit<> mnito a opio ião do• q -•· eolle o temer de 
tocar na conat1tuiçio e o amor da idéa que prtferjão, 
-.,4ci[lá .. â.õ e p iervle~o• j algá1i o maia coavt aient..e tlQl.m
p anllt.r 11ma idéa quo n i o co>rea pood•a l>a 111a1 U p<!
rt llÇl"S a coac'\rrer para a. u .fo rma da cocetita•ção 
fora d•• condiçõea e tramite• e•t•belecidoa. 

Sr. preaideote, eatu e1cr11p11lo1 ou qllero 1up1-ur 
que foaeem to101 ~ÍDetroa , nem du vid• teria em dar
lhee tal dea·,ruioaçio, H vívenemoa e.rn oa.tra ~ pc-c~ e 
c otn outro1 b om eo1; ma1 na t itn>çlo a cLual, quando 
a conatitn•çi o é prt teri1a ' a1ro~llad1 em 'll• I ~i•
poaiçõe• m aia 1airro~H, a a qa •llo que 1nte11de co111 a 
sege<a~ça doa di<eit , a i11d1• iduan, • com a1 li~tr
d , deo pnblica a, não po•10 acrod.it ar qge """ª Hcru
pulo& 1eiio llnivereulwtute •Íncero• : mas b~1ta q111 
um eó tenba .. bido do fuodo de uma almn. aonict" 
p a ra que e.U.1 retr1prit11:1d<r º• li m• a iuiciati•a d• pro
m over & sc;lnção d.a q-oestilo can1tituciontt.l0Jeat11. D"O 
por m iw, q':le eDtA'Di o 1u.e a m i- t.eti a D&o • cori1titd• 
c ioa.el. m~ t.üo t ÓlDt u te pa;a de 1via.r u t t pretu. t.o 
daquetles qtt& o tomiP, ou aqo.ieu.r a1 cc .. ueci1ad :ii 
d o& q a e r .. Jtotnl~ f <r io D>ovide>I DO l eU V<oto r or 
ta&& ucrnplllo1. 

Sr. pre1id111te, este aaaumpto é d elicad.iHim<>; niío 
póde qualquer mão 111de col)OC><r- H em cima d& 
e onsi:iencia ou tilbo• índi•cttt.oa devaa•e. r ae e.nas 
nnrvas. F a.lt<t· me a oom~tencia . falta.-me. até o 
habito de interrogar C:OD&cit n.cia.a o de ov.'rir 1u a1 
o:m611aõe• ; ou.troe que nã.o e.a, e coj& autorid~de 
Uifelizme11t.ie nio p. aao ínv<.-ear• V Ex. o ube, e.&toa. 
iu~rd.Jcto... ttriio pc11oaa mnito maia a ut.>riHdaa 
p ara o trabalho delicado d a a~uietar aa acscepti
bilidade1 i11tima1 deita• con1cie11ciu tão dehca1as 

, para :remover e etes .. cru~uto1, qlle 01 at<:rmentio e 
1111o""m , d.ia a te dt. inviolabtl idade d& wuetit11ição 
poliLic·,. do lmperio ; outrog qae uio ta, Sr. pre•ident•, 
amutradoa noa ntgccioa· impalpnei1 ela o!wa , 
podtrião animar 01 qlie te;n a boa idé& a a1frontu 
~OI .;1 pefi8ol, & 001>jnrar H U.I P.'llleWlS dl!licul-

dadu, po•~11.1 eu creio, Sr. pN1ide11te, qne tlll 
n:;~~na. ~lt.ict. oa eocnpttl~1 Dão podem ou tio 
lboceptlvei.e como tm ma~n• de eon1cie11cia 1 06 
ftlig ·iio. 

_ ~nfoaao, porim , .ªV. E%. que tenho "Rllla eatK!a
'f"O iowma d• •• P-tll, pua q110 &qui e ein soda a pane 
ae 1a1ba, que 110 B<aiil a conatito>•çâo é uma. a>ea tio 
1agrada. qll• ·~ c:aar.• de du•ida D.ão 1e ad:iiitte, c.io 
1c t.ol~ra. nun d.i1ca•1~e• prévias para te::itar-•~ a 1u;a. 
l'tforma. 
~iu ün1gioan. i110~ !5r. preaid eoU, dilate doa re

pct1doe de11c;•tc1, das violenciaa m a ltip1ic a à aa qu& 
•• têlll fe1to Jmpa ne11:enta, qne eata conatitnição h~i• 
tão acatada, qua11do ae trata de realir.ar uma reforma 
que ~ a .aperacç~ . ~u ~lll!O d_ht -lo. p rque .. 1.-.u con
veac1do. da ma1011a o.o p•>i (4 poiado>). em nz de 
eucitar •ae1 eecrupnloa. ioftrnria btotfica.mente mo 
1entido de re•guardar a h b<rdade eltit oral ; tau 111b
ttltz:a.s aõ su~em pera. cresl" no e1pirito publico e. d.-s
gn<ç•da convicçl\o do qae eota loi &l:prema é u ma diffi
c11ldade iove ncivel quanJo •• tra t a. <i• a.r pao .. gem. 
á opiDiio publica, • r•~t•n:-....r oa poderes do povo ; mu 
que .i1 .. é frouxa, f.cilweoto .. a trol"' ll" e o pcder a 
quebro o• s auat tt-âoe violeotameot.e, qu•tido te trat& 
de a1tt ilflf11ur OfJ 1ta1 <:1:1 prieho•. e de e1tabd ecer o qae 
lhe "j~ m•i• coDveaient.e. (dpoiatlO•) 

Senhm·e• , o a caoservadore.s m•i! di1tinctoa da Ec
r~pa. entre !ifl .r~:tõta qa.e Clfftr r clã f') p~n. dar preferea
c1& á ci;.nst1tcu~;ao da loi::.l~ te• u.~ . f . i ião pl"eTa1eceP a. 
d.e ser o pod u lPg1aL. u~o pe." t'll Ltlt-'Qt,mtute con•1i
tuiate,. pc-rque aesit0 1en::i demoro., t t:m ci~l"'o :::.,., um 
soF'h ism•• e at-m de.1•,,pieros, pcder-ee - bião f;anr de 
:pro<1>pe<>, ~bedeC<odo ao in.pal. o d~ op;c1ão , ublica, 
:a.a rdorwa1 que te ju lgas.em neceeearie.a oar& ·utiaf&-
ç~ da& t!U&t i rl.~Rt ~ • 

A not:aa coaetitDiçio, Sr. preaidflnte, c.bra de 1abe ... 
do1i~1 tem a ~ç. ftici~nte. tlau icid ade para. anjtitar- i.e 
aos 1n>p1lleoe d~ opinião pnbh oa.. Não e um obataculo 
in vencuol ; •nteo pelo cootrorio e te&i•teocia prnde n
le, _pois as fórn,1ll•1, •e m imp. direm • • r.forro°',, 
••r~•m para moderar o eep1rito de icnov• çio: • . .. 
a. raz.ão da aolewnidade que & t".Oai. t ltuiçio m~cot: 
para a re torma ds ttalqn@r de ttu• a rlir;o1. 

Sr. pr~ aideatt, V. Rx . 11Jt !. : a joatiça c?e con11i
der•t oa l• g1ão dt • CGDH":vadorea. Sou con•er.,& '4 or, 
Sr. pr~aide~t#., mo í• por tducaçio do qae por u pirit o. 
N ã." tenho DIOC'! 1)de.da de • ptteeotar Gt mena d.oan
Ultntol, e ~u1 d• recorr<1r 4 ai.1<. tidadt ic1a•p• ita 
de º"'ª ah•f1. Nilo o fari .. , muaio por·1u~. o ntta 
qu.alquer aup po•iy:\o •IJl 1eut ido OC\tltrario~ baaLar ia. 
Sr. prt • ideut.e, uu.ia -ta.ma vez declarar a V. X:s. . pura 
q"• iud .. a da•lda 1e di&1ip•11•, que sou cathol"eo 
•po~k>Hco 1o m1co (a.pa~1) ; m11 aotrctaai -'l ll ilo 
p rufc-to na ••col• J.a t,..diçüo e m perra da ; f.tUero me
l.borur, ccn1trvaado 1 1rm tobMlo. u ai p •11t!pitaçJo, te:a. 
politica de iaipro•iao e d• tx~loti.o , lllOI l•llta, p~u
nd•mento, ecmo pcrruitre o. ucola • que porteoço , 
em uia~1i" pohtiõ•., . 

A coo•tituw~u nio é taato, Hnhores, digr.a do can
ur".•\)ko ecmu nm paptl, mu como nma verdade tru 
DCÇUO. 

Como douttio" , vale muito p•l'A oa penu~oru : como 
ph ticA vale tudo p•ra o povo. Po11co uie impoita com 
a diopo•içüo , qu•ndo a e:z:ecaçi.o a rred a·oe do prh -
ci~in. · 

H•·i•· Sr. preeide11t.e, de boa fé digo a. Y. Ex., com o 
coração n aa mã.oa, eutecdo que o pbrtido C~D•eroudor 
!Ião teOl wsia razÍW> de t'ler ; nós o .,ue preci1umJc11 é 
de um ~r<ido re•tanrador dae iD• tituiçõeo. (.+poi'<
do: .) Re&t•11rar o qne foi · deaacredita4o, o q11e não 
eatá em ex.e.cação : con, ervar hoje, auia o abuao, 1eria 
<> 1cphiema, " ria a IJly stificaçiio de tod.01 as ioet.i
takte•. fi o . tmeote, t eria o poder pe11oal, qae é o 
aDJqnil•mento do• poderee p11blicoe e d& libudade in
diridual. 'Ap oiadcz.) 

Sr. preeideot.ie, V. ·Ex. como eu. e. m~1hor d o qu• eu. 
porqne •obretud.o tem a ... nt•g•m a,.. eminemcia do 
poai.:. qae occa?•• e port•nto '!' oer<1nia&de para bein 
.. ir. ter~ 1como1Dbado o movuneoto que • • <>péra n e> 
paiz, DO •e otido ae· d .. collli&nç., aeüo deacrediict 
contra u ic1tnniçllu C01111ç11d.u ua llOD& lei fQu-
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, demento!. Exista a f6rm&, m~o !nB.Ditnad.a, obi•e;<> 
. .(l& indift'ereoç,. pnblica : a• crenças. d~sapporec!~"º 

ara. <b,r lt1 ... ar .aos i.ntere&liles; o p3.tnot1.1n:~_G ~a.fr1ou 
filante à.a g'i'or:licação ~scand~lo.a ~as mediocridades, 
{.itpoitidor. ) O a;.ento n:.o t.;m u1c~nu vo; o trabalho fie& 
sem recoa:>pecsa, porqo.o e prttllO que o mer1lo ae 
sha.ta p>ra recebe~ o g~ardão. (Ap?iado.r.) . 

S..nhorea, esta época que a~aven~U>?B lia d.e d~t~ 
"Pi. historia política d u .te psu trJ.st.1fi~ 1m.011 vest1gioa .. 
Fefü daqu•l i• que .. º"P"" do """ed.ctum. qne a. gera
ção q11e b .. de passar par tob'e noe.as e!n~~• tem d<: 
profetir se.m paixio, atm odio, ::isa movid.a, <! 9ue e 
ainCa m~ia deploravel , pelo s.en t.1m.eoto d11. mai~ i~d~
fectiv~l ja.atiç.a.- Não sab~mos defeod.et noHoa .d?rc.1to1; 
!llio sei a <.!ue attribua ••ta ener veç1o do ••ptri~o. pu
blico e muito mono• o abatimento dos corpo• poht~cos; 
m as ~:.. é 3 minha a ttriOulsçiio, 11offro tKn\O d1.c.11te 
d.este e$p<Ctaculo, que tec:eio acompa&hn senumentoa 
q_ue, pcir serem um pouco ino.09'adorea1 D.ão s.~o. compa
tiveii eom o !!lett caract~ e com as opiwôis qne 
profu•o. 

Poderio. dite como Lord Bro,,gh om : • Qa~nao ~a 
instituiçõe• i ão tio fraea.s. embora bellameutc orgnru .. 
s 1da.s, q1.1e 1Qpponiio por um período de temp-0: o ar
bítrio e o. v io!eneia, tmodorw.emoa, devemos re'forma.
las~ pcrqui n.io t~m em ai cottd.i-rões de :e1iste?-ci a. » 

Como é que: esta• ia1tituiçõe1 livre~, garant1es de 
n -:z:Jo povo>, e. couqaista de ~ossos :Daiores, &e f a.l'!_eá 
l":ÍO ao ponto em que te o.chao '! Como d~dallec6r"o ~ 
Será p<>r ob<a do• homen., pela perversso e envene
namento doa priacipioa, pela corrupçã? d.o! co•~mes, 
que 'l'ai la"Vrando, ou porque eeaas 1nat1tuiço•s nso o!
fe ;ccem a1 necess111ias rc1i~tec.cia1 . 11ew t êm poder 
sufficientc pnra debellar as emana perturbador3a que 
dominiio pel"' eompres~ão " otnoipotencia ~ 

StnborH, tr•niet1-m• .. m~ qu .. udo ··~··:ri ••te -er<>
ject?, aio pelo que eaU. eacnpto, ma.tena 1no:ffeua1 va, 
ma• pelo que eu d.ceei•va escrever. E oão o fiz, j ll. pelo 
eatad o do meu eapirito • do meti coração, e ji porque 
'ltteri& attender áB anac.eptibilida.d.e• e r~peitar os es
crupuloa. 

Deacontente, desanima.do, viveacio nas vesperas de 
um grande catacl;amo polltico, cuidadoso de um tn
turo tão ;iroximo,écomo, Sr. presidente, que coofi.o em 
altas medidas, maia t~trema.a. 

E spero que oa 11obru npreseatantu élo partido li
beral ddm ao mea proj•ct<> o desenvolviment.o de que 
:olle co.rece. Não lbea hypotbeco jã. o mec •oto, mas 
lhea dFereço a . iili11ba boa vo!'tado. Não po~10 l~gar
me, ma& acredito qne poderei com ellea diocutir ; e 
não ficarei .abrualbdo " ~uiiertm, C<>mo u pero, dar 
a eote projecto o desenolvunento qM elle den ter. 

Sr. pru1dente, o trabalho paciente, long o, eland.es
tino, aubterran.eo, •nbtil ..... 

O Sa. D1<><õ0 »s Y .i.1ao11oiu.t.01 : -Al~~CiOllO. 

O Sa. Fzunu Vu.Rn : - ·· •• • 11ão, ie•iclioeo, 
feito :i>a maio de um 'l"&Tto da aeCltllo para a dogene
ri;çio du iutituiçlica roprooooktivaa, u i oheg1U1do ' 
.. ur. lioal oon1eq11eoci1i. O• principae1 IOetoe 'lu• eo ra
p~entõo ·tfm umr. concla1io, um epi!Jgo que uo1 
~nouta honor. 

O Sr.. DIOGO 01 V .ucoJ:Ga.I.01 :-Apoiado. 

O Stt. Fna1:ru 'iLUlu ;-Y. Ex. 1abe que a mo-
11arehia conatitucional rtpreaeotativa não é 1:1a ord.~m 

' hiatorica.- ae1:1i.o o 1:01uoreio MO!emne que °" :reia da. 
'lndição fumio com 01 povo• 11mancipado&. (Jfurto 
·f>eon.) -

Etta·pacto, celeba.ao .;. lm: do & .e -aellaclo com o 
jluamel!to ·d!:io !oi& ·11u '"ª9<Ms 1enhora1 o ,d<ia .• reia, 
fJ:Ue pu1át"io · do·.ponti6.on a ,,,...,. funccio..arioa dii 
·a~, t.m. •ido ob&e.-do ·com o zelo e .a fidelidade 
· 'l'IW •o• po...,. deft!Xl ~perar daque1Je1 pur. -c1_neI11 
~al• eo,-O-q<ie COUIU"l'iD «D •&ÀO alia·talJOtll<lla, 0 
daqoella qu.o haviio adiado com.o Janmeolo & ma
.actan9io' U. J ibor.d.aG.ee pzibliciu. 

S.Dlloru,!lio foi um c:ontulo, foi .ante• Ulll.&..concea• 
. ~.O poto, ca:.ado ia agitações. inawio de da.'O'id111, 

-~ 1>81-u .ambições 'Iª a Ubatião, tiah& de 
~ autio a li!:eriada ~\eta e ~ ordem 
•41.•fll,IJillr&. 

Maa esta trausaeção, Sr. pre1ideot.i, tem nma cou
eluaio, porque é :im eat.&ào t.:-&n&itorio: e: a n cica. . 
eocclusiio pos•ivel 1erí. a mauntenção da mouarehia 
pela segurança que o pa!~ tenha, desde que elm l'liio 
quer n.em ex~der-ae de aens poderes, nem pretende 
uanrpar os podere• alheios. 

Dominod a. por e•te espirito, a D<>1''"' conotitniçio 
fundon, por inspire.çiio de Brojamin Coo•tant, o 
qQ•rt.; poder, a q11e d e11 o Mme de !lloâ.erador, 011 pon
deraà.or. 

E r .. ••ta U!ila iàé<>, Sr. p: e1idute, maie de ge.bi-
1>ete, de pbí!os~pbo, do qne e~periinentad& na pratic~ 
pcl> e•tndi•ta. Tem seu• inconvenientes, assim come 
tamhem tem se.as "r-Untagt12t. 

E' muito difilcil, Sr. presidente, reunir em nwa 06 
mii.o poderes de tod as as eapecies, d.or-Jbea nm3 &•an
de eminencia, cerca•los de grandes garanti .. , e de
poi.a exigir que ellea •e restrioj:10 dentro d.a. et?hera 
qn• o legisle.dor, mais em espirito d <> que de tacto, 
tr:2.çou n a carta. .. 

.A ,.m,biçio dos homens, p~ixã. ~ t crrivcl que a t antos 
tem cr ruinad.o. com pelle- .:.• a &3hir de sua propria 
orbità., obrjga.d~a, d ominád 11s pelo sentimento de faze r 
a maior 10mma de bem po••ivel, a ntes do que prej11-
dic"r o pov<>. 

l>fas a lei fllndamentol d o •v>temr. qae n os rege, 
'V. Ex. sabe, é: ninguem que tndo poosa ; divisão dos 
po:I°'"'• p ara. que só poss~ a n.açiio unir por aens re· 
presenuntes. 

E•tn ob.ervaçõea •ervem pau tirar a seguinte con
clusão : 

E ntcnil.o, Sr. preaic!,••ta, ó. 'l'i•ta da Jetrn dn 0011ati
toi9ii.o, que o cbtfc do pod.u exect:ti...,, chp08i tario 
do mod erador, p6de e deve, t" é n nuba opinião, " 
tanta a for'?- da diapoaiçã<> da. lei, re1istir :\. rcforms 
da coostitniçlio quan 1o ell& não •eja. feita pelos tra
wi.tes regulares, desde que exercilll. este poder ponde
rador; e. camara poduia ref~rmar, a titulo de não ser 
const 1t ucional, o arligo quo o c reon, e a•aim d.tsequi• 
librar a orgouisação dos pod.u ea coostitocionae1. 

Eu creio que i aqni onae exiate o maior e1crupulo, 
por'lue um iUnstro c idadão, aenodor pela pro'Vi11c1a da 
B . hia, consideron-•e impouivel porqn• ad"Vogava a 
caQ1a da eleição direob, 
~ prolongaçoo desta. agonir. doloroaa do gab;neta 

7 de Muço, com tanto prejuiso para a caa.u public:R, 
t.em iguolm~at.e 1ido explicada pela impo11ibHi<ladt 
de 1e aobarem 1:10 partido coaHrvador e 110 parUdo 
liberal ciio.dão• qn• 'luiu11em 1a~eita.r-ae à refomia 
eleitoral polo procuao &Ddireoto. 

Imo.gioo cuca 01crapa.lo1, 1t:ib .. e1, o adiante a .. -
p nto idóa : a. corõ&, 10 e•tâ corl4 da 'llll r. rof<>rma 
eleii.oul para o :.igime11 di rocto aft"octa um priaciplo 
co111tmiclonal, ella, u qu11idado de d•po~1tar111 do 
poder i:nodorador, e ino~mbida, portauto, do eq_Qllibrio 
da toda. 01 poderei e eia guarda da c:oa1Uta!Qio, Wzl 
o dinito do oppOMe-lhe. 

Q11al ti o m110 da o hir dnta 1ituação' Ra1peitu o 
eicntpa.lo e propor a r.forma con1titncl<>oal. !ilUao• 
ia quiet~o1 :iii.o teaho eu • mllih• oatro1 Sr.. depn~ 
tlfo1201, pouo distr qa.a 01 aio tain Sf&lld• parta d11 
pU: : ma• 'llio ' baatcn.to p aro. oifront&t a religiiio da. 
Hntimontoa d.a. co~ • putarba-la Dt11k acto de saa. 

• contcte11ci1.. F açamo1, poi•, o que ho111e111 pofüieOf 
i!.evem ea:puheoder 110 n11tido de facilit ar .a oolacão 
deak grande problema a m antermc:.e a tidelic!a.de da.-
9uelle• qoa peaaão q ue a. eleição directa. é o recnno 
1i8·me\hor&l' O· proceeto ootoral, e ctrazer para eat& 
-oll?llaro. a repre~taçiG ainoera d.e todu aa oPinii:>• 
" o. image111 do pai%. ( Apoiado&.) Confe1•0 .a V.•k,, 
Sr. prui.dente, que é eon• qua inu!to lll~ contentou • 
g:ito '1111 se tem k'9'aat..clo de_ qa.1 :".·pre...a a ~nna 
~laiwral O -proceuo aet;,.al HO llWll~ ao ·PU:• pDl'
·quo iizdiçaque a C&ll:llla·e •tctio-:>o .p•LtJ;, o puz, ell
' tre\allto, nio ee" oacaman...(Apoilid<m) 

Sr. p ro1ídeDte, o • 1!phi1ma _vti1!1 de lollg!, e se pv
.petaa. ·v. E:x. ... c:on.:i que 1adilf"1'<!nça. clo1 p~ 
!Uca.e• da naçio .o, g <>"!rno tem .ab~&lldo d111·m•1• n ... 
,tri.ci.s • ímproroga'n11 _prerogat>vu ."- uoemblé& 
g91al lplativa. Nó1 .. to.moa axclu .. loa d• toda • 
.. ~ .o.Wl,11111ç.ia .)l99 ,11~ioa.mm i~.POrtaatca w 
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-pt~ D;. pn1a'1"1'11.-hgial dores-oó -rvamoa o 
som, porqt1e ti& realid&de não o aomo• de~ae que ae 
preteode u11:1t~ c.e.ea qne a.pene.a tran&item projtctoe 
q_11e affectão o interuse ind1vidnal do exercito • ar .. 
ma da, e portanto qno affectio direito• os mai1 s&
Ç!'&do• do bomem. 

. V Ex.. &a.h~ eom que abf!.tenção a. esmara d.01 Sra. de
putad1 8t priu.ieiro fü~ce.l~ direct) tepre.aer.Ucte dae 
:ficçõn ccn 11t1tucionaea da cação, tem cunaeDtido que 
o governo dí~poubs. doa dirahei.Ne pa.blicos, augm1111-
tando UJt dt spezas, creaodo despezau qoe não eet&vã.o 
:nem cosit~d .. pelo parl•ment.o, e ª"l>"'º"'ª"d.º de dia 
para ilia·d.efi .its qae ~ão cada -v•:t maio aggnvando oa 
contribuioteo. ( Apoi11<!o1.) V. Ex. tem pr ... eociado, e 
deve t<r-se admirado, a. eopecie d.o enuvaçlio do espi
rito da camaro. oinnte de todns as uourpaçõea aínda 
fe itas ._ pretexto de cot1•elho do •enado. Ne•1a ca11> 
d eixou d e vota:r·se. sendo eua prerogativa, em primeiro 
lagar, um orçameoto de d.,.,,.,..., que foi fixado no 
1en1.do, e aqai ,·eia ps.ra 'er '"'registrado, e Y. Ex. foi. 
nuia campanbo um do• mai1 dedicado• na defesa dos 
direitos do povo (Jpoio~.) 

Se.chores, aio. ia nltim.brnente se verificou my1ti&
ca.ção ma.ior que a. daa proprb• leis, fuendo-ae tt
Crut»meoto em waa•• na provincia. da Parabyba com 
preterição dos direitos dos cidadãos, a füalo de se
gurança. publica. 

O Sa . Dr°"o DE Vuco~c:1n.Lo' :-Apoio.de>. 
O ~ll . Fnn111u. Vl•<U>.l :- S•, pois, a camar& não 

defende. não o.be defender, não quer, 'oão p6de, as 
.. ao ·prerogativH ; ae o aoph18ma conti1-úa, qa•I é o 
nos•o devtt ~ s.hirrno1 desta situação, emprepnio 
t.oduo M n1eio• que e. co11stit11içio põ• é. no1sa. dia
pooiçi\o ( Apailldll6 ) 

Sr. pre1i ~ •nte1 tra.ta.ndo-1e. da reforma da. ~:intitui
~o 'Pª'ª a. eleição dir:cta, ea nãG d.t"1> occultar a 
'V. Ex que uão tenho grend.e c.sperllDQa ae C[U• OI 
.reanlta.dc1s de5ta reforma. eorreepondão é,, conv.!niaucias 
e aoe deaej111 do pa.iz, e.mquaoto uio houver tiaceri ... 
dado da par"' do go~erao, e Diio H eatabelecer entre 
DÕI t1ma politica, que, ?eotring1ado os poderes abu•i"º' e hm1taa4o & •ut.Grídade do poder central pela 
aeeoeatrahaação, colloqne 8 nação tm Htado de reoia
tir á violoocia do governo. {ApaiaaoJ.) Nem & oloiçiio 
d irteta ·~r/l a:n inttrumento 1uflieíeate pa:ra ruguar
dar a liberd•de do voto. 

Orga.nttemoa, 1aoborê1, reaiateacia.1 loC '>ll e prc
~nci•~•; qna e&·i & Jllb.uicipio eeja um poder (opofa
àor) : qae cada proVlacia aej a nm& realidade pohtica , e 
exerÇ& livremente todas ee faculdadu que lbe con
fere o acto udicciolllll. ( &J)OicidoJ.) 

Niio &ophiunemoa. 1eob(,Jn1. ea~ ioft.ueacia; antes 
ftç•moo tudo pera lhe dor maior acçiio, porque, em
qua.o.to o iro•etnu do p:aJz tiver em 1aa1 mii<.11 a1 ré
d~•• d• t.odoa ca it11tue.t111e1, H:ri& uma louc12ra. pretea-. 
dor q,.. 16 a lei pudeue a=•• o cidadiio da reaiateocill 
noae1&aria. • · 

O s,. Pn11o<l'ITI! : - Permitta. o 11~bre depabdo 
qi;.e o iaforwo que o tampo da urgencia reqaer1d& eetá 
p111aào. 

O Sa.. F•••~1u 'Vr;.l'ILU : - 'Von co11clulr, Sr. pr.:
eideute. Na I ogl•terre. o regímen parlamentar tem 
contido euea p<ioerf'B; a.a rea~ateuciaa, embora. man
tendo iD>tituiçõea obsoletas, aalv~rão a Jibordade. A 
democracia boje t.nde po.ra organioar o• podere• po
pule..retJ. E,. seahore11., qne n força. ~em da. Daçiío, e vem 
aa uçlo que lhe empruta, maa não dá, e niio pôde 
tranaigu e ~eà•:r • nmgn@m. 

.A s micbas ir.iqniettiç:õee pl"oeechm não tanto, ...... 
nhcreo, da !6rma do proceaoo eltitoral, """'º ,Princi
palrnto.te da. fraqutza em ·qae eahio o pai~ lateiro, 
por falt& d~ iu&tituiçüea organisadas, que cffereçio 
rui1teooia • flicn; ell•• estão escripta• 110 pa}'tl, mu 
nio repre&eotão na BC<n& politica; 

'Vtut :- Muito bern 1 
O Sa. F~n•I<ru. V1~!0ü. : - O aopbilm&, que vtm 

elo n nnicioio a UJornr nol oo::batet e 11as rela~• 
·ao po<ler ltp.ialati.-o corno poder txeet1ti~o. domin& 
.otre nóa ; Wld;. b& bem po11cc1 dias, por um modo 

subtil, mas qce_ nem por eaaa raziio foi menoo aeDtido 
e o!eve -~e conuderc.r met1oa fatal , ptÇO lioenç• ao 
Sr .. prtsidente P• u lembrar egte facto e cotn elle con-
chnr a.a p t..aCti& ob11t:1~açõe1 qaê tinha. de. bzer &obre o 
nlt!1 pr1 ;e.ct~ ~ 5'e.nhoru ~ en m1 ecga:nti, não é a pri
meira ç-e.z.. no.~ ter! a. uttJm9, e, homem à.e imsgiDação 
!IOtt muito ma1s suscepfrv·~l de i~l~111.ã.o do que Oll uo'brc; 
de~ut&d.oa,qu.e a.eonipavbao poa1t1vkme:ote 01 "Degoi:.ioa 
de1x.o·rne le 111 ar ~nito pelae f6rma1:1, pe los :ipp1i1 eto•: 
pela. ;>rnamen.t.Lça.:i, ee quc:retn ~esmo pdo ,:z.terior; 
cu oao lAilar10.. v6s 1:1e c.ocli~ce1s, de uco facto q_uc 
pude.e1c aómeJJite te.r m:B.uenc1a. no domínio ela. indi'vi
dnahde.de, porqne entendo qae o (l&rlamento é a na
ção, e a nação Diio olha para ícdiv1dttcs, ea.. .. factQa 
:ficilo psra totra& polem1ca1 e para outros lugarea a 
camar_a. é o ~·nctuario das leis. e só póde cioc.;ti.r 
matt!'I~ 9ue intereuem i vud.ade das in1ti.tuiçõe1, o 
•eu eepmto, ou á cansa publica (mu·t~• ap<>imi~,.) ; 
mas, eutretaDto.~tn·se , e:ntTe as angaat1a.a e gemido• 
dolor?&OB do gabinete 7 do Março, ama sceu>< que foi 
ducnpta pelo honra.do Sr. miniatro do imp.rio até á 
1aa et.ta.•tropbew lk ne. qual vejo bem cJarameate um 
te~tenian~o do •ophíon:a da• inatitaiçõea (apoia.dos), 
1101ca raio.o pela qual mvoco e3te. facto, e avbre dle 
peço & V • .Ex. para faier rapidasobaervações • .• 

O ~ir.. Pru8ln&Nn: :-Mas já pauou o tcmpv aa u~ 
gtttCl& ... 

O Sa. Mouis R&<iô dá um aparte. 

.o s ... F~a.•21eA. Yu.NsA.. : - Não rt"a.teiem connn1g::> 
nuuutoa (aµaiado•)t _tao!_O mais aiad~ qr.e eõta. pazte 
ª""~ para uma txpl1c•çao de am eng•oo qne t ive .... 

O Sa. Moues RE•o di outro aparte. 

O Sn. FnumA. VUl<N• : - O nob:e deputaào nio 
1e inquiete ! V c.u 1er breve, peço-lhe perdão ! 

.o Sa. CANOIDo. Ton11••: - O tempo foi aemore 
nt1lcnente empreg>1do por V. Ex. (dpoiadot.) • 

O_Stt. Fu~EIR.l. Va~t<A.: - Eu me eaganci, St. 
proat~e.uh, _cm ir..~do que u. qu~ª"'°· que ee ebaaic.u 
c!'n!1eto ri:uant.enal. eatre o nob1e ~iniotro do impe
r10 e o Sr. pre9~deatc elo coo•elbo, tinha eido n101 .... 
-vida tnter cUn.i"t1:a.w e se_m 1igDificaçio pohtico; cctidei 
qne _o nobre mroietro t1nbo. levado a n:elhor ao Sr. 
preo1~e~te do coa•tlho ; •U •ou aprefeotsr & V . Ex.. 
a quutao pelo an1co lado_ anpport&vel á cac.ara e ~ o d:. 
verdnde daa ia1tito.içõe~ ; fómd.ute objectivo, e. materi& 
Dão teria a menor impo:rta:neia., ao menos para. mim. 

V. Ez. eabe que n .. t. couf!iot.o 1'!pre .. nlàriio acti
-vameato t:ea E''"'º "•gen• e paniv•m•nte um& (rilcr 
du) ; o• perao""I<'"" qae u movGrão act ivnmente 
fori<I_- o nobra mí~inro do imperio, qae provacoa o 
CODl!.tcto, o nobre m1011tro da fazeo<ta o preoidonte do 
ec,naclbo, 'lue 1uet.entuu o con!.:cto, & matori;i. mioiote
tial.que acomp1nbo11 o nobre preaideute do cooulbo. di
Tidi~a •i;n amigos do Sr: !;l'ia.iatro do imperio o m&iori& 
mm1ttertal , - • & oppollÇ•O, qae figurou P•Olivamento· 
e, ... entre.tanto, i;a• normaa do regi~an parlamtota.r, ~ 
n ac aerem tôpb1amia.do1 c1 varda.deuo1 p~1ucipic1 te.ti:.. 
aído quem déuo a 10Juçii<> anico. do prt b1ema,' m"' 
foi deavia.U, por um artificio; &oaim, V. Ex. creio 
que .. t~ve nas renoiõos (r•1adas). o nobre miciatro do 
iixrperio, qi:• Totava pela eleição por di•~ricto1, da 
q11a.l eu 1ou pa:rtidario, !eodo d.irecte. tic.ba a flCU 
lado, não ~ei :e~ me coga~o u~~ :e.amuos, '22 vcitog,; o 
nobre president-: do_ con•~lho tmba o _resw, que erão 
2.0, eatava em m1noun entre oe ee.tl.s amigos 1'nter çlaus
tra., ttOB muro• do coo.vento, elle eata"a. em minoria.· a 
oppoaição. V E>:.. lhe coPhccc o uum•ro e mai• a in'a"' 
a tore& (rJ.Sadiu); era, Sr. pruidente, qu • l era aso
Jnção reg a.larw con&titni:iona.l 'f Era. Cl\da am. f azer 
oeculta • clande,tio2tc1tnte s. ceuio d.e et1a opiuíão 
ou era câda ::im.. 1t1.s~ntar saa opiuião dia:ite da ~ 
m'"ra. e a ma1 ... r1a tnump'tarí' O q,ue houve 41 Um& 
opinião f6ra da cam&ra., &.rra.n-' s.ds. fóra. da e.amara. 
p ara. de1\'l11r " opi~iii.o da csmo;a (irpo"'®•), e:a um& 
uaembléa eJC.tra-legal,:que veio d.eoidfrde uwa questão 
que aó a camara. pc.:ia d~idir J Bou.ve reouucia, re-
11unci!I. d& onillião l lllils 'lllal é a. bu" do regia:>en par
lamentar~ J;;• q11e govarnS.o u maiorias da opiniio •••• 
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E ol.epoi1, noto V. Ex , é a ruio por que dig<> qae 
.ou u:n horoem de imaginação ; eu. Sr. pn1id.ente, se~ 
gttill.do o con1elb.o e a r<gn d~ S. Thom•z de Aq,,;ao, 
<i •»iD W. Igrej,., •ntudo que o "°IO catá. vinc:UAdo 
at> a.osnmpto. (Ápoiatiot.) O A1•umpto eu eleição por 
cfütricto• ou por pro"iacta ? 

.A. tuüca l"Q.f.Âo '{ae pod.ia. detui:ninar o Toto era o 
l:'Q.aumptQ, a. matetia.; mu Dê•te es.so o n<.ibf6 m.ini11tro 
do im.perio 1 que: declat·<n1· ne oont.ra o auumpto~ votou 
por ie~le~ I.to é1 & ratão de 11ét1 voto Jlio e•u\. na ma.
tcrh•, •• ~ .. rõr& d~ Dl~teria. ( lli•ad<u.} 

Eut reunto, den- o faetc. V. Ex vio qu• to:lo• os 
que concordaTio na. npitiião c101 diatríctos retiri.rio-se 
e votario pela proviacia: d!ga-JDe V. Ex., Jjvran1o-se 
de to'1as •• i dê110 de port.ido e de puclalidade : nãc> 
é uma. my•ti5caçã.; do parlamento~ (Apo~.) Níí.o é 
torcer a verdade do ayatexna Y E' a 111ta fr.inca d,. 
t:ibna• ~ Não, sen bores, aio o• plano$ occ11'to1, oub-
ternn,01, clan.dcatinori~ • 

O S1. M.&.n.n""o J>K FttlrU :- O interessa pe ~
soal. 

O Sa. F""muu. 'VJ&""'" :- Não digo tsnto : antes 
q.o.ei:-o erier qn~ preferio-se a.a a::;enmpto a manubn\-ão 
d o &Dicitt~tio. Mas, 11enborta, o iebjecto em di11cn,são 
e vote~ão iiêo era a ma;ontenção do minh1taio, i:ra o 
a ... Dmpt.o. (Apoiado•.) E' faltar i. vcrdacl.c, ó. con
isciencia. ! 

O S•. DuQt1~-ERTu.1u. TE1ttnu. :-.Apoiailo. 
OSn~ FBJti.tca. .... V.c.um..4. :-Ea s•mpre-euidei, Sr. p1'&-

,;idente~ que esta divergec.eia. tive~s~ d.e ser decidida 
na camara., e qtt• a opp. oiçiio figuraria na oo inção d.o 
probhn:ca i eDbet.anto eJ la foi desviada~ 

Regietro o facto. niio pa•a ••e<1ndalioar .a qualqueJ: 
dot qu~ rettnnciàrâo de gua opini.&o, m:i.!i f.ÓmPute para 
dar. a V~ Ex. ma!n nm d.oct meato da myetificaçio e 
falnficaçao do regi r.>en parlamentar (Apoiados ) 

Felizi:.en •e o nobre miniatro do imperio ceden à 
antoridade do Sr. pre!idellte do coaeelb.o ... 

O Sa. llia%e<Ko O•XPO• ; -Do nobre deputado por 
S. l"aul~ •..•• 

O Sa. Fn.ui.ru. Vu.m< .. :-•••• ou do nobre depu.hO:o 
:p<>r S. P&ulo. 

O Sa. M.uTmla C•llPOS :-E' verdade. Oj•en a seu 
dono. 

O Sa. Fu.llg<U. V1,1.J'<l( .. :-.. • • e a eleição por pro
vkeia Ttio a pre.,.JJ~cer. Não me 8à.t11f.9.z.; não a. 
'lutro dude que & eleiyã@ fór d.irec~a, quero-a por 
~t•ict.o1. 

Nio hoave lllBt•, segu~do se refere, inquietaçõu 
:no nii::i•,t~rl o, ~1.:> contl"ah.o entrár~o n::i. me.is per
ieit• cordialidade. 

O nc bre pr.,.Hente do Col:laelho dea se por satisf<ito; 
o 11' bn mioiatro do imperio uo aenado fez àecla.rsçõu. 
tão soiom11•1 quo não poaeo de\xt>r de ehama• p&r& 
c!lao a •itftoçoo d& can...ra, ~uan:!o diaae que toda a 
• ...,. ioS.ueuci• ••tava á d";:>oei?o do nobre pr•e[de11te 
Clo conselho. 

Hoave, portanto, piu; (riutiar) e era cs.•o d.isso, 
por~~~ no n.omect.~ C:.a morte tod.01 de~em entrar em 
boa ami:s.de a coocordia. ( CO!t!iltu.:io a.. ri.raá<u.) En
tntaat~ V. Ex. pormitta qae eu ilepo•ite etn MU• ou
vid-01 am •·~red.o. 

Não creio, Se. presidcnt.e, neata paz, porque ell& foi 
:fdita a. troeo ê a •aCl'iti.cio~ não 16 de id.é ... a, o qu.e é 
rntt.ito. m.u até de certo& prín::i.pio1 de unor proprio 
qu• <:liflioilmeot.e cedem. 

NÕ<J creio neah pa.z (apoiados) ; e a e1t.e rupcito 
-q•<ero •obre ella. fti.z~r 1lma imagem., recordando a 
"\

4

• • _Ex. 1lm fact-J qEle aconteceu. comm.ig'1 D.~I JJ,Ossas 
V12'1ohan\"'"· Eu tonho a fortana ds eer vu;illb.o do 
J>.obre pre&idooté. ( Bu<id<u.) 

faHeava •11 utD.a tarde p•:& da.r am. poueo &t forç& 
ao ~u já a~ caaçado oorpo. 

o s... c ... f)IDO Tou.z1 :-Ora l Não apaiado. 

O Sw. Fr•uru Vu.wiu. : - E' vetol.ade ; e•tou 
ioenk. l'au1an eu uma tarde quai ao a.aoi!aoer. 
E na mo. d<> Cattete, ja..o.to 6. ucretari& do1 negocio. 
calnn~ (ciaaigno OI lizgatU potqll• ai.o muito 

coahecid.01 do nobre pre1i~eote) (ril«i!a•) hL = ca.IE 
que °' Port~tea cbsmao d1 p1oto ; ou vi dentro 11m. 
graode . alando, b~rnl.bo, cabeçaa qubradu, gntal da 
~d1da de •oCAX>?'l'o, e me 1tppro:i:imei com to<ia ,. ra
p>ae~ P"r"' ver o que ~ra (~dd.<u). tan!.o roai1 quo j6. 
começa•& a toe..,. o sp1to, J \ a algnns corrlll. o ungue 
pe.lo tosto abaixo. ontro• egt.vão e&teud.id.oa uo e!lô.o 
outros. e•?t2i;1l&"iº~ oo porrete• trab:&lha.Tio {rU4d4J) ! 
era um_ alando e~ te doa o& pooto& ; aabi e olhei p&l'; 
o bb~1ro1 um lw.~p~ão> eepe~a de pharol que t-=t.a 
ca.~a ~m, e o di:stico er.s. : a: P~ ectrv amigos. » 
( H._lanri.<We 9erai 8 pro/Qng«à.a. m ~alão e na• ga
lena.r.) 

VoIEs :-Muiw bem! mnitG bem 1 
(O oraiWr é felititad.o.) 

Yem i mesa, é lido e apoi~do pela terçi p~rte dos 
Srs. depatados preoe ateo a segitinte proj•ct~ : 

&EFOlUü. Pô .l.B."t. lfOTl~.attA D..t.. CO:CSTITCIÇÃ.O. 

• A as•ewbl.éa. geral l•gislativa decreta : 
• Art. 1. 0 Oa e!oitores para d~p~tadoo da 16• la

gialstura lhes conferiráõ nas procurações ei.pecial 
:faenld.a.de para ,. re!orm a d.o art. 90 da canotitai'"'°. 

« A rt. 2 • A ~~f .. mDa será rio oeotido da elei9io 
direeta e J>OT di•\rictos. 

« Art. 3. • Os demai• srtigo& que tiver= relaçio 
com º· r.eforwado Ilerá.o po•t-OJ: em h~rmoaia l'bm eu~" 

~ Rio, 1 de Junho de 1875.-Fen-eira Yill11na." 
O Sa.. Pa>:&n>~n~ deolua qne a proposta fica aob« 

amos. 

PRIMEIRA P .ARTE D.A. ORDEM DO DIA. 

mw~cç.lD DA. llE.l'DBlU. ELEITOB.l.L. 

Continú• a discus! ii.n do requerillleut.o do Sr. João 
Mendes, mand.ai:do r•collaiderar o § 21 do tut;. 2• do 
projecto n. ~3 de 1875. da rdorma eleitora.!, por havtt 
neHe incoberencia e ab~urdo. 

() 8r • ..J. de A.le111car diz: que o nobre 
d"putado por S. Paulo, tom~ndo ao ••rio aJ g1111u1.e 
pal• •n.6 . pr?feridas. na cau pelo nobre deputado 
pd&. prov1nc1e. d.e Minas-Geraes. eatendea quo devia. 
:111u1citar •ata quarta e u1tlma discc.a&ão> pat'a ser, m11-
1iw, procl~w~do o ~-e tor áo• "encec!orei. 

Não aa.dw ira que e. e1neo.da. qae piermaneeeu tantos 
Wa.a. sobre & rnt.sa aem excit·u as iraa da ra:ão 1e
Tera e da coherenci& proverbis.l do n 1bre deoatado 
pela província de S. P .. n!o oe trangfc~maue ele r&
p<tnte aos eetu olho• etn nu: 1llo111tro horaci&no 
cb•io de cont.radioçõ•s, inMb~rencia1 e absurcloe. • 

Fui iato •~eito, como declarar. o nobre de,eutado 
de t e!"-se .levant'S.do o nobr.;i micí.atrol do impeno par~ 
approvar $lt& emeuda. Ruim• "te. er1 de estranhar; 
e ~·en•a o orador qnB o nObl"e mlr:riatro do imperio 
proeedea. c.om rQalfoü1.. Ttnà.o ta.hei: queixa• s.utigas 
ao orador: q~Íz;: rualqc.iata-lo com () nobre depnta.d.o 
pela prov11101a de S. P .. o!o, ~pprovando e•ta iimounte 
eme•da, ao pa••o que niio •e tioh& dign•dQ lnautar
ae Ji'Ol'ª u em1:ndas do nobre depnt.ado. Oahi u. 
qnux:u? dahi a. exoommunbio qne o nobre depntado 
18.llçou 11 eme11<4. 

Maa o orador :mostrará qne "" emeaâa qae tave a 
honra de •nbmetter ~ ~011sid.ernçiio da cua e qna fci 
approv~da pela iHa•tuda. ma.iarl& llRo hl\ &I coatra.
dícçõ••, '" ineoherellci • e o• absaToi.os qne lb.e en
xn.ou o nobre dzputa~o ; tal •e~ <pe algamao decsu 
cou.aa i •e poe:sa duoobnr :na1 o'bserraçõc1 qa.c hontom 
fo% $. E><. a e•oe respeit<> e is qna.es niio ttve o ore.ior 
o pra:ter dê as1istlr. 

O ~r. /.raaid.eJJlb, lido como ~. ~abe qa• lia. dl!M 
11pec1u a abaardo. Oa escolutlcoa coatllaiio cliltill.
gair o abaaTdo abaoluto do aballl'do ?'8iativo. O abau.-do 
ab1oh1to ' aqaelle qae •• oppõa á licão aainri.l, b 
:ao96ea maia CQDJHi.Dhal d• 1eien11i1,' ao tilll!llu bom. 
H~IO. 
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:Este '1.b•ur®, que os Greg s cham"·iio-eondidc, 

3n.ar;>Cente-porqc.e. prtl V"iD.b.a d.a. ig;aor411ci•, CJ.ê o ora
dor qne o nobr< d~pnta~o nã.o lh'o atttiba:o. 
Q~3n o ao abaur.J.o rth.tiv • ê pouivel, 8 mesmo 

natural que o nob re deputa.do o tenha descoberto na 
e1i:eo<la q ue f;z objteto d tsta dise11aa: o. E•te sbsurdo 
relativo pro•~m do contm•tf> entre uma pr<>pasiqiio "a 
opioi!ia de uma aat.oridade. 

.As1im S. Ex. aabe que_Fara. .. ucola C. A.riatote
le1 o;; vacu;.,m é um ab~urà.{.i eatzet1111it.o qu.e é um 
s.xion::a pia.ta :i.e.acola de R'ewto.c.; e o plenum eu aeu.
tid.o eontrilrio. 

D.i. me:sm& ·fórma, em niatuia. eleitotal o orador iê 
um n.bt\tl'do pa·a o oobre deputado; auim como o 
nttOre. de;,ut~d ... ~ t 'lc!o o seu syatema é um abturdo 
p&ro. o or4dvr. Nada, port.aot<>, mais uawal do q11e 
part.<:e• a emenda, q1:4e n ão tew oada dG diDa.w.111.rqutzt., 
um abfürdo pata o nobre deputado. 

E' p1eciBo saber a-ori~em de•ts emenda·para .a,; lhe 
<iar a devida sigoi6.caçã.o. 

A casa é testemunha de que variaa emen~as do 
-or~dor, de muito ma.iar importtt.ncin, on o.iiâs de toda 
import&IJcia, llão forio _:.pprov&daa pel& maioria ela. 
ca 111s. e pêlo 'Dobre mini-atro do imperio, &em qce eue 
bC1'..o des~rla.a&e uo ornO.ar 11 mioima aoaibra de d es
peito, porque aesta c;&1a nio pret.eo'ie eHe :!azer ·p re~ 
\talecer exelo&ivaUJeDt.e stia.• O?t1liões1 e satiofai.;-se 
~m coti<>Orrer qu•u~o pôde p11rs. eluci·iar nm~ questão, 
ou melbor resolver-•• um ponto d~vi <ic•ÍJ-

Eosas emeadaa qae :.preoeaton . não tinhã-0 cutro 
fim •enão coD!i;;nar idéu que profuaa em materia 
aleitoral, e du q11aes desej .. va qu" não o suppazessem 
-<ii~orciado p<!LO tacto de votar pelo projeoto. 

·A ·emendii. em qnestiio, porém, 'foi inspi rAda p• laa 
auvidus que nutria a respeito àoartigoC(Jrteapondenta 
dn projeato aubwtttido á. 34 di~.:..o.ufio. Elite. artigo 
diopunba o eesuiotA:. (L~.) 

Ora., d esta. emenia reau.ltava um ineonTeniente. grave 
<jUe noturalmcnle eaoi>?OU á iUuotra d& con.mioeâo. do 
qu•l n iio lhe f•z carga, por'l,n• n be quanto· t dífli
·cil bem conf~ceionar um proiecto qna preveja todu 
as l y p<it!>.tsH. E' por i ... o qn" e• projtctos são aab

·mtUid<>S a trn tarnca de di1cllltõe1, par s. qne cada. 
nm na medida de 'IUU lw:ea poua anxiliar a<>a aena 
autores. 

Descobrio o ondor ne.i1e artigo uma aaom•lio, qtte 
l:J:Ão era. po111vel que e1tivts11 ·-no penta.:ll')ênto ·d.& 
illu,trada comm.iuão 1 no clo1·autore1 do prc.j•eto. · 
Pelo •ysttm~ do projecto, ~m uma pro•iucia de Hi• 
d.e~uia..do1, dou• d•ae11 deputad.q1, oe ultimo11. ao pre~ 
tttlllf>m rtprHt nt1nt.o1 'da m1ioria: rnH eeta. minoria 
de ama província peide eer a maioria da e&m•r& ; 
-.ata -maioria d.a camar& alol.ll~ria o po~r. o um 
n.•mbr() ·da minoria ~ d.otlS, q•• acah1 da figurar, 
. º""'º cm doo repreael!tantea mats illuatru da opínilio 
~<:Jcedc;.ri;;., podia ~uT chomad.o ao• c.otu.olhu d.a.· corõ.1., 

Em "itt11Je do art. !i9 da eoootituiçãa, não t omaria 
.ti.r...vame.ftte a11e11to · D'tl · cama?'a ·1tm a teeleiÇcii'l. E1ta. 
di1po1içio do art. 20 da çoo1tit11içiío niio ' 11Ill& 
di•poaiçõo 1õmeao1, como paree.11 ao aobre deputado 
pd• pro?incia de S. Palllo, <[Ue, sen tindo ntlla aill em
baraço, paaoou-lbe om traço ~•_penna . ~ el!Jxiinou-a_; 
não, a.lém de ICI' nma di1po11qao CODl<ltUClOO.al, poli 
i tit.resoa muitQ directameDto o e:r.ercicio de um poder 
poht.ico, con:o é o poder exeon.tiro, do qual sã.o ageu
'!.e!. os. ministro&, accres i:e qna t!:m .altt.1. signi6.cdçiil) 
1\(JS gove-rvos· reprue1üa.tivos, nos governos d6 opiâiio. 
.-Oa •autoru ·d" cnnsfüni9ão - niio ~aboud~rio c:onsi
:gmu 110 a:t. , ~9 .uma. simplea · !6rmnla ; prel.end<lriio 
qut. o ci;iadio cluuoado aos conselb.o& clà ·ccroa· fouo 
.nbmct~o ao jaizo doa llC"3 .co.ut.ita.iu1ea para •qne 

. est..a decidi ... em Jle :elle tiaha aceitado o podtr con-
f.orme a& coud·ções do »yste.ma repuaectativo, COlll 
Terda.dtúa cc.ht.reacia .de sua.a id!u e coin a digui
dade eom ctt!• se .de-.e .ex etcer :e&11 cargo. 

Eis -0 ,~ae . utaboheeu li. co111titQição; e, denmna 
•rn:lfe~s~-lo, ~ uma. eoudiçã,o muitieeimo imPQrt&nt. 
JlUL o jogo do •v•tems.._ . . 

O ::a . .M.&Ul!OBO C..urrns :-E é.a .principal. 
O .s .... Jod: DI .Az.zr.G.L• :- •••• • priiicipal. O nobrt 

<l.ep!IU.d<) 11cr S. l'aulo entencien que podia eliv:ün&-la; 
TOMO It 

uão entendeu auim-a commisaio; nio entec !ério alai.nt: 
oa a11torca do project o. 

Respeitaudo, j>Ortento, o .... t. 29 e a di1p<>sição ntlla 
~onsag!a~~· nio e~ F.sivel admittir o absnrdo de 
tm.po~e1b1J1tu a r te:leiç.ao d.e um núui•tro rtpreeeotante 
da m10orut, ou 11..t••mo d.a maioriG, poia aqui 6. indifr.
ttnte, pela cucumste.ucia. d.e 11ão obter o me.amo llU.· 
merõ de v.,,to1 da. pri.mtirn eltiç:5o • 

O n.iiaifitro, poi1. nie> pcderia oua.ca mai.1 aer reeleito, 
11~ o c1.-rpo eltitor&.1 zH .. ffrcase a. .reducç5o de o.:::a. voto; 
u1uda qu~12do o 12:1iniotro fosse •lei~ pela. unanimidade 
elo collei;10, fa lt112dc-lb.e u:n voto, n11nc• mais poàet ia. 
•~r reelr:Jto. lm..igin9 a <:unara qual nio &eria. a inft11ea
cia, e io8. 1J.encia pottco decorosa., que. ha"'1a. de ex-e..rcer 
um eleitc.r -1cbra o mini•tro-•nj•ito â. reeleição. 

_Relleoti11do 1ubte eate ;>ento, formnlon ,. emenda q11e 
foi incorpornde. ao project~ , e. diase a.o nobre rniniatro 
do imperi~ qae ira nl"ceuairic. ou. adoota r e.ata. eme.ad&, 
ou ai~um.a. ontra qae plH?:c:eP.~P. mR..ia ·conv~ni eu te, por
.que. -não fazia cA.bed.al la ana .idéa., o ~ue dekêjavs.. er:a 
q?-e o projecto uOO 11.Abisse com u.ma d1apc-1iição que ta
C.J.t"!lme.ftte rcvoga.va o art. 29 du conetitaição d.o Im
puio ; porqU-"Dto h avia c.aeo~ em que seria imprn;sivel 
a recl~içâo, que aliál!I a coustltaição ·eoacede.. 

Perece que o ru:,.bre mi,,ist.r.J do imp-?t io e.atendeu. 
que a. medida era o..n."t.nient.e, seus :a.migas· o acom
pa.nbárão, e foi a. ~menda :;.ppruva·ia. 

Vejão-se agora os ab~urdos que o .nobre deputado 
pela ?NViacia de S. Paulo desce brio ue•Se.• cito ou dez 
linhas. O nobre deputado despojou hnto ~bsurdo pdo 
·•~u díscuuo, que quasi te pHe 2izer qne elle nio 
oontém ootr& cousa de principio a ·tim. 

Ptimtirs.meat• cumpre clefen :Jer a emenda. coatra 
um deleito a. red&cçiio q11e lha ;!eo:lbbtio o nobre 
d.epnto.do~ Di'-'• S. Ex.. que trã.o •~partluas e itnlteis 
as po.lanu - durc»•I• a. l<gi•W.tu<a. -porque, fa\\au
cio-ac e.til va.gu , e.::tá. entendido que aão duracte a. 
le-~islalora, pcie aa vage• níio podem haver antes da 
l•gialatura.. 

O; eotyl~• p •rlamcntaree con••i••.o o preeeden~ da 
que nas·omecdu " pr.•j•ct.os que se mandii.·l á mes" 
n ão tetn ·r"'ça obrigatoria a relacção que lhe dí. () 
sen antor ; o t.acto &H iw, qne ha uma eoromieai o de re
dacçic, eojaa attribuiçõ2s ·são in•t•.mento• ha.rmcnínr 
me,hi:.r a exprt aaão cnm o ~etlSlltc.Anto, mn.d.st!' mesmo 
qnalqner e:xprea•ã. · ::iono1 propria, ete. 

Auim i 1ne todoa nós, qusnd.o u1amo1 de.sae dlttito 
a. formu.J ar OU em l'nd.llr ttJ'.C. Dl'Vjecto, 'a8ilnl08 • e rnp10 
eia fó,mnla, •alva. a. rdáaccâ<l. 

Purtonto, ui\o 1 e. devia· fa.zer c&bed.al à.eas& ex
pnHiio, dttr4"1d " ltgislatura: -en cru•~ que •nton
Cl.i1 com a coinmi11ão de rtdac('Õ.1', • u eeasaru ft!l
taa pelo aobro dopatado recaltem oob,. a commiuiio 
de redacção e oobra o •• n nobre ..,,;go de?ut.ad'>· por 
P1r!lamb1.1co, qae o .. ctic.dou nas d aYld a1. ap,eocutadsa 
per S. Ex. 

Não •e redir aqiiill~ ~ que DÃO •• eatia compe12e
trado • o 01adar1 pelo meuc11, câG redige. . 

o Sa- e .. ~ ... F1•t>ZIUDO Jt1~1oa :- Son:o• obrigo. lo• 
!"'lo r<gimtnto. 

O Sa. J . oe Ax.uCL\11 : - So • commi11íio ~ .. re
da(ç'io co:i .. r7ou u p&!a-.ras 4uri;ttts 11 1~"1't;, a 
rup>noabilidade já n:.O é do deputado qae apreteutoll 
a emendo, mao da. nobre oommi11ão do redacção, :. 
quem n!V•rte a ·Oenairra. 

Os ... FAUSTO ""A•=n; - ·A. commiHi.G nio li
,gon importaoeia ·" .... ... palavra.. 

0 ~a. ·M&aTJJllO C~,,,,_ ! - Erio i11utei1 ' 
·o Sa. J . ... ~Lvc.11 : - A. reepoouhi\iaade d& 

-bolH>l:I. má•rdac\)ie>-do -artigo-·nio perteoce ao orad.or, 
moo •ÍW á commissiio. T..Jvez o nobre deput...do tiveue 

1em ~mente. moatr•r qne ·o .ora:dor nlo aa.be por'-Dgu~z e 
·não !'fldige com ·aqueUa s11poriorldade d f> lioguag•m de 
q11•" u"" o nobre d•pnta.do : elle aceita. :i !içio, • ter&. 

,·o cuidado de 'recomr ao d iccioouio daqui em diont6 
·par& <'l<lr6Vtr a coatento <lo n.obr6 dep11t&do. 

O Sa . MAuJ~ao º"""""' - E ota geot• do li~ra
nbio tem eata prunmpçio. 

O Sa, J. i:s ÁLS!<l!il : - Sio 111-'lito pu.ri•tu. Mn 
17 
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"'!!!erão i11uteie eetas palavra.li '? Não haYerá nm cae-o 
de vaga qce :cíio •• dê durante a legi1latura. 'l Oa 
esLá a:iuito epgana.~o, ou hs. 

Em uma da.o legíolatur.a.s p.a. .. e.das, durante a 
guerra do Paug~.a.y, nlío ae fez no tempo com;,e-
tente a tleiçifo da provineia ao Rio-Grande do ~ai. 

O Sa. h~B.TL~ao C.u1ro1 : - Cçm grD.llde illegali
d.ade. 

O S&. J. b1' .ALENCJ.B. :-Não sabe; n:u não se !ez, 
é o !acto. 

O Sa. MARTillllO C.i.)11>0& : - Deas nos livre que 
i1to se repita. 

O s,,. J. "" Au~c•a : - Póde niio fuer-1e elei
ção por virtnde de p<8te .•.• 

o SR. M••rrumo c .. cPOS : - Por exemplo, agora, 
qne ba pe•'e politica. 

O Sa. J. DE ALENCA.nu .ae Mdiyã.02 rehelHiot um.a.in
va. ,ão de inirt.iigo~. etc.: suppooha-ee que no começ::> de 
nma. Jegislhtu.ra. oão 1;e faz aeleiyâo de awa; proviucia. 
ldas a <:ages. que irupedio cee ~a. um anno de poje, e ahi l 
estão vagas a preencller qne não se derão áwante a 1 
legi-alatc.ta., mas comf'çé.rã.o com a Jcgiitlatura. e nio 
forão providas PJll principio. Não ee póie, portanto, 1 
taxar de •upet!ln•s aquellos pala ... rao. As vagas que 
aeaba de !igClrar, v•g•• completa•, iotegraeo da de
put,ção de uma proviacie., não •eriiio sappridas de 
ci:onforn.iida.de eoxn a emel'lda, não uíio daquellas que 
u. emend& teve etn ~ida .prover, deviiW 1er scppride.s J 
como no cato ria tnmiot1ç~o ns.ttiral d.e ltgidatura.. 

A •"'•no& provio duu bypothes.s. Uma de tratar- ·1· 

se naic:Kwerite de awa. vHgli- de deputa:lo aa minoria~ 
Neste poo.to o nobre dep·atado coweçoa por declaror 
que era. impoeaivel discriminar quaes são os r~presen .. 
tante1 da maioria e 01 repre1e-ntantu da mic.oria. No 
estado actuo.l, quando a J4d nic coneagn. senão a re
present•çiio da maioria. nií.o S• p6de saber, com effeito, 
qna.u os represtntantes da. m"foria e qnât!B os repre
.sent&Dtes da miaorilL. A ma.ir.ria. do pa.rlamecto, em
bora ee preeuma qne é a m~ioria. d.o p!iiz, póde. deb::.1u 
de 2ê-Jo, e isto é que explies. o recuno eia dis1olut;ê.o, 
o npp.ello :!.i,9 uroae; mas deia;d.e que a lei eoll8ngra que 
em 'b.ma provinci&. que. dà eeia depnta.dol!I, os quatro 
primeiros e.ão repruenht1.te:s da maioria e os dous ul
tiwoa &:4<> da miuo~ia, uílo 8e póde deixar de aceit1lI' 
esta àeoignaçli.o e<>nlfgr.a.da na lei. 

O Sa. J o.i.o M~sn2s : - .A. lei n&o diz U.to. 

O 5n. J. l>B ÂL'E:SOA.R: -A lei manda. vota.r em uma 
lista ino<1mp!eta, o que tigoifica o meGino. E' este o 
pe1,.amento da lei no aen complexo. 

O Sa. HEllACLITO Gu~..1. : -A regta. é esta. 
u,. Sa. DEP'OTAI>O: - Falha muito. 

O Sa.. J. DE .AtENe111: - O deputado da minoria. 
póde !er da m•ioria do ;pai• e vice-verse , mas 
cumpre aceit&r li terminologia. da lei. 

(ll'a; um aparte.) 
P6de não ••r da minoria que o nobr~ deputado eon

jtelnr9, rn11 é da :minoria qu• a lti ouppõe. Para di•
crllllinar a m:iioria ~· minoria pa.rlamenb.r. a. lei eon
aidera c1 dou• -primuro1 terço• como reptêae.~ta.ntea da. 
maioria e o ultimo como rcpre1eri.ta.ate à.a minoria.. 

O nobre d•pnt.ado figurou uma deputoção de :cove 
membroo, em qae p6~e a maioria tomar·•• compacta 
em relaçio & ir<• nomea e divergir em relação aos 
outro• tree, de maneira que ve:nba bzer 01 t1es pri
meiro• depntliodoo e 01 tres ultimoa. Qae nnporta ~ Não 
•• pergu.nt .. que i~éa ellea represeutáo, ma• sim que 
fracção. 

Q~anto ã outra ob1ervação, <{isse <> nobro <Upntado 
dar-1e-hia. abaurdo, yorqne e!ll nm circnlo 911• tive""'' 
900 •:eitorH, a ma1oria qCle cliep5• i!e 6ú0 dividiria. 
por tres candidato• 200 voto• a cada um, e ficando o 
«:andidato de miaorio. <:<>m 300, dtixaria de •er eleito. 
..:Ei& o que o orador cho.me.rie, seniio f~•e o r~Bpei"to 
"}tte deve ao nobre depatado, o t.l abourdo candido, 
;:ngQoo, 'lª" provem da. precipitlçio com qne ae lea. 
/> t.a.e11dil di:o : - Ba:t,. qaa o candidato O<:Cut>e o 

1egtt•da lagar. Ora s. p•Lawe.-bseta-niio quer cl.i~er 
qne deva ocellpa:r o •~gnndo 1rtgBJ'. 

O Sa. Jo:i.o ME~nes : - Maa qual é o indlvidllo qu 
tem de ficar em ••gnnà.o lagar e pôde •er 'l'of.ado ! 
Aqui é qae está a ~uest&o. 

O Sll. J. DE .. l.i.ENcu.: - Trata-ae de = deputa.do, 
ee.te deputa.d.0 é aa. minoria ••• 

O Sa. Joio M•N1>Es: - O deputaclo morren, pro
cura-se substituir a s •;a. vago. 

O Sa. J. Ili?:. Au.:ncAa : - A vag!il. é à.a mlno:ria,. 
está entendido, o deput&d.o da. miooria é o ete;to. 

O SR. J o:t.o MEP<DE•: - Mas qun.l é ""ªe d•pnts.do, 
por que elle vem substituir uma vaga ~ 

O Sa. J. J>E .Ar.urc•a :-Se trata· se dareeleiçlto de 
nm miDis\Io, o dcpnt..do é conhecido, é o ministro. 

O S:n.. Jol.o M.E,.DES : - Qa.anto ao mini.tiro não 
ha duvid.a. A hypctll<oae é oatl'a, é s. de 11cna vago. 
que t.'.lm de ser e.apprida por um iadb·i::luo que a elei
ção deve determinar. 

O SR J. DE .ALENCAR: - Nito vê o orador aqni 
absnrdo sl~nm. Já d.iose que a palavra ba.ita: não 
quer dizer e neu8'ario. Qu•nt<> so mo 1o de conhecer 
he a apreoeotaçiio dos c<Lndioiatos e oatros meios. 

O S11. Joio ME~Du : - Póder:n haver dons cani!i-
datos do me•mo partido. 

O Sa, J. ll" .ALEsc•a: - São ambos da mil1ori1>. 

O Sa. Jolv ~1f:r;np2s : - Da.hi re&alta absurdo. 
O Sn. J. DP. ALE~OAn ;,- Não ha a.b~urdo u.lgum • 

.A. minoria, que preteod.e e. eleição de geu candidst~. 
terã o Cllidado de o declarar e proclamar para fazê-lo 
conhecido. 

Dirá o cobre deput<do : mas tendo a miaoris. o di
reito de eleger c•ndidato, nã~ se apre&eots. a me.ioria. 
Bem ; é a cO!l.11 e~neceia n aturi l do aystfma. de repr=
sentação da.a mmaria.11. Desde que se prete.ude e1.ts.
belecer a representação das mioorias, não .ba meio de 
fngLr a tae!l incon-vecleot.e:s. 

Dí1ne o nobre deputado que a emenda está em a.n
tinomia e-0m toio o proj'!cto. Sem d.u.v1ds a. emenda. 
xião teve cm vista c-0rrig1r os icr:~cnvenieates qc:e re
anWio do voto iocompleto. Como o voto iacowp!eto e 
escrutinio secreto não ha meio de che.mar 8.\'.l:I comicio& 
eleitor• e1 os proprios eleitores que votáríi.o no de pute.dô 
cr;ija vaga •• trate. de preencher. P<r cooergQiote, 
nessa. imp~.ssibilidade o melbo?' expe.die~te é g:t..rautir 
a. reeleição do deputa do· da. minoria aeD:Jpr.o qu.o seja. 
po:i.siveJ, e no8 outros casos, deix..ar qu.e prevaleça 
o voto da maioria. E 1 i9to o que teve o ora.dor em 
viet.a. co:.n s e.rnend&1 a. qual ne•W pouW 1110 ccn
form:!. cocn a. do nc bra àepntado. O nobre deput.ado 
pedia. ua "ªª emenda a 1 evogação do art. 29 da ecn
stituiç:io, porque~ 

O Se. Joio M~Mr>u : -Por te? incompa.tive! eom o 
systema. da represeatação da. mie.cria.. 

O Sa. J. J>E ALENCAll : - E' pnci10 s~r fra.uco. 
O nobre deputado, não podendo gera.otir ao minittr:o, 
repruent•nte da miaoria, o. """ reole~ção. elic:iiuon o 
ob•t&ettlo. Logo,temb•m C·)m a &na emeud& contrariava. 
o systema d, proj ect?, potq a.e nio gar.ntia na. reelei
ção a repres~ntaçâo da minoria. 

V Sa. Joio ME~P~• : - Não ha tal. 
O Sa. Pnsrn~•Te : - Peço ao nobre àeputado que 

Dii'G interr<.mpa o orador; a discnBeão não p6de conti
nuar a. aer por dia.logo. 

O S:a. J. DB ALEJ'{CA.R : - Qu~:tn reconhece a. im
possibilidsde da reeleição do míoi•tro represrnt11ntc da 
minoria niio respdta em todos oa poc.toa a represen
tação dai miaorias. Ora.. desde qae o nobre deputado 
ec.tende11 que n .. ret!eição dev<1 prevalecer o voto da. 
maioria e não a repn•eutação das minorias, xnos
t.'"'On·se inc!lbertute e eontradir.:torio com o syltema de> 
projeclo • 

O Sz.. PnsrDE!ITll:-Dava informar a.o nobre a.ep11-
tado r;aa utà dads. a. hora de se pa111ar á ontra. p~ 
da ordtill do dia. 
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O S1.. J . J>É ÂLl!,,C.U:-Bem ; eollclcirá.. 
Já di11e l cama:& qnal foi na icten~iio ap:e1S11-

t.audo a emecda. ; eata.ve. btm loD~ de seu pe11&&· 
mento a gloria por 011tro• ambicioaa:ia d e enxertar 110 
projecto ~te~toral e&!• fruto de tuu \ocab raçõos; foi 
pela co11v1cçao que tioha. de que o pojecto tal qu.U 
eatava. eoucebid<> continha wn grand41. absurdo. 

A.o nobre depn ta do q Qe de soe brio 01 ddeíto• da 
elllenda, cumpria vir á di!llJCU&fili.0 1 tora.~ eesea d.ef11i
t.os manilest<s, afim de ~vitar-ae e1t11 prculaç1'o. 

Dil.oe o 11ob:e deputado qne a11nca onppo~ qM cat& 
etaeDd11 t>nduee ter appro•~a~; ma1 onal cate11Q.ia. 
e 11tão o nobre depat.lldo qte hnia de 1er

0 

approvada? 
.A idéa do projecto qne tinba o voto do nobre de
p11tado ' 

Ji moetroo que a idéa do projecto continha miior 
absurdo, qual o de impoS<ibilitar a reelciçiio do mi· 
n.iat ro que 11iío cb tivesse da 1egnada vez o meamo 
nnmero de votos 1 Isto é, a ~ele içiío de uw deputado 
eleito unanimemente dependia. do vüto de um 16 elei
tor! E era este ab;urdo enorme qu e o n ob:e d1p11t$d.o 
a11pponha qne havia de ~er :>pprovado ~ 

Portanto, do foi .. ia D u zão que l• vou o a obra de
patado a e11lar saas dnvidae, e não concor1er pnrll 
qae ec obviaascm oa inc'3uvenientea qne elle not.Qu. o 
o orador contesta : outra. hoave. 

A. umara póie tomar a resolução que ent,u<ler 
()Onvenicote, pód.e jalgar q11e o u:pedieate nii9 é o 
Jllelhor; porém, quanto á iucongrue11cia e abourdo não 
p aSla de aro simples pretexto para se encttar uma 
41 di1canõ.o sobre um& refonna, cuja 3• diacnsoão 
terminou por lalta de oradores. 

E sta cli1ct1nio Jica aà.iada pela h ora para puaar-se á 

SEGUNDJ.. PARTE DA. ORD!l:M DO Dli. 

B.I SPOiT.l... J. F ALLl. DO TU&ONO. 

ContillúD a dlscussão do projecto de respc•ta á 
ta.lla elo throno. 

Oe @rir. @llveirn llrlart111s e Aled
car A.reripe pronnnd~.o diactiraos. 

.&. discasoã.o :fica o.d.iacla pela hora. 
O S a . Pns1ouTE dli a. u gniut• ordem do dia e le

vanU. a 1eoaão ili cinco o t re1 quartos horaa da tarde . 
l'Mm4if-<1 paris <a.t' áo 2 !Ji horu) - t• cilcc111•io 

do projecto de 1875, dealara11do qae a lei de 25 de 
Ago1to de 1873 terá vigor no 1• &emutre d.o ei<:eraicio 
de 1875 a 1876. 

·Contiauaçlio da di•cauio do rcqDtrimento do Sr. 
Joio ?lle:idu aollni a red.•cçiíe> da reforma eleitoral. 

Cootin111çio eh di1m111io cio additivo ao projecto 
d e ji._açio de t.>r~ao de terra, preeeaendo D do reqn~· 
ri:nenl.;> do Sr. Escragnol:e Ta11n11y 

SeQUndG pctrle (á1 2 l/ 2 horas ott a11tee).-Co11tl
:iuaçào da diacoa1iio do projeeto da respo1ta à tii.Ua 
<Lo throuo. 

S t1111..uro.-Expediente.-Privilegio a Jlaring • Jl6rt::. 
-l'relençc!o d.ts D. ll«Tia. J. M. DILrocl:er. - Ca."-
111/!nto civil.-Que1tão r!e ortÜm. Observ.ia>er dos Srs. 
.A.lt!!l(a.r .Araf'ipe, D·o~o VazC0'11Cellct, 1: de .Altitc4r , 
Fer-rrira Vianna, Pl!7'e1m d<I Silve, Martmho Campot, 
Silveira Ma.t1i11$ e Jo1é Calmon.-Primeira parta da 

-crdem do dU...-Prorçgação da. lei <U or;amenlo.-
1J11ciwse d.o SI'. »upte-Ettftldis Teizeira.-Segnncla 
parte da ordêm elo d1e..-lle.tpõ1ttt ti faJia d.o llv=7w. 
J>úC>Jno do Sr. pr~ @ cannlho. 

A1 ouze hora.a da m1uhi, feita. & chamw, acll.io-ae 

Pr;<l!•atea ~s Srs. CorrtiCl, ~ Car:o1, FUlllUldes 
V1ell'!I, Jose Ca.!roon, Canha Leitiio, 

Compattcendo deP?i• os Sra. Miranda Osorio, DioRO 
Va_1eo11cellos, Joaquun Pedro, João Mendes, Car!oa.· 
Per:r.oto, Fern•niio de Carvalho, Pinto de Campos~ 
B~rnarclo de Mendonça, Ccelho de Almeida Canho.· 
F1g11ti~edo Jani~r, .l!;Jias de Al.h11q11erqae, Si l~a llia ia,:. 
B.traclito Graça. Morae1 Rego, Boriio de Penalva 
Çassdo, ~•ll? Rego, Panlino Nogneirs, F reitu Heu.~ 
n~uoa, Figueiredo. Rocha, Campo• do !11edeiro•, Al•e& 
dos Saatos, Ca! netro da Cunha, Ma no d C!ementino, 
Rc~eUo, Cand1do Murt&, Gemei ae C••t ro, Soazir. 
Ltao, . Le~t d~ Menu•s, Ee~rni;;nollo T•unay, J cio 
Mane!!•• Siqt1e:ra Mondei, Oliveira Borges, Po1tella., 
.Areu10 Gó .. , A1'guato Chavu, Bai ão da Villa d .. 
Barra, ~anclido Torro, Dwute de Azevedo, Fau1to 
d~ Agu1ar, Salath1~l, A.leoear Araripe, Cardo•o Ju
Dl~r, Brasqti~. Xa.vler de Bnto, Sllveua. MarLiJJ$ Pe
ttua. da Silva. Pueira. Frauco 1 Alcoforado, Car !~a da. 
Luz, liollanda Ça-vaica.nti, Canha Ferreira, H tor iqaes, 
A zevedo Monteiro, \V11J.::e1l1 de llhttoa, M<ntzeo Prado, 
Cardoso de .Mene.ttS, Gom~ do Am11ral, Campo• Car
v:.lbo e J . de Alencsr, abre-se a se .. ão ao meio-dia. 

Colllpnrccem depoia de aberta a 1e8Siio os Sra UlhOa. 
Ci~tr~, Anojo L ima. F !Ores, D11qQe-Eetr:i:le. Tclxeira, 
T eu:eira. a,. Re>.!ha, Gurmao Lobo, Mora.ta Siha, Theo
d oro aa Silva, Ferrei•,. de .!_guiar , Fiel de Carvalbo, 
Cicero Ds.ola•, Martinho de~ re1ta•, Leandr<> Be~rra 
Ftrreir& Vianan, Tarqoioio de i:ioun , Martinho Cam~ 
pos, Coude de Porto-Alegre, B•n~eira de Mella . Paula. 
Foosecs, Horta Barbosa, ~ krencfo de Abreu, Balbino 
da C_u.oha, Aog_elo do Arnaral. Araujo Gclu Junior, 
Cam1Uo F1g1tt1redo, Paulmo de S·.•DZ•, Borges llfoa 
~iro. Eunapio D•ir6, Diogo V • lho, .Parallbos e Corr4;i. 
de Oliveira. 

_Fal_t iio com pa:Ucipaçi<l o• Sra. Agesi!~o, Barão de 
Piut,olngo.. Bnao de Araç•i:y, B.hia, Borroa Cobre., 
B ittencourl Cotrim, Gosta Pe•eira, Camil!o Barreto, 
Calllinba, Ea.tra.io Contla, He:eodoro Silva, Ignacio 
Martioo, ~oaqtúm Bento, Lopes Chaves, Olympio 
Ga.ldo, Pinto Lima, Pereira doo Santoe , Pinheiro 
G11im~riea, Ro?"1go Silva e Sob>ol Pioto ; o um t lla 
o• Sra. Antoa10 Prado, Evang•lioh de Arn11jo, F. 
ll•li•ario, Rcoha Leiio e Vi•c>ncl.• de Mau/>. 

t i.u, e 4 approvada •cm debatt, a acta da ante
cedout e. 

O Sa. 1 • s~cBET.1.1110 dá eo11w. do uguillte 

Doaa ollicio1 do •=•tario do uuado, de 16 do cor• 
t ente, comm11nicanclo ter co~stado áqnell11 eemara h&
verero aido unccionadas ao I01o!aç6., da a11emblt!a 
gera.! qne tornilo •pplioavel h uaa6u ntraordinariu 
a lei n 2,097 de Sll de Janeiro de 1873, e axten•ivo o 
favor co1>cedido pt la lei do 2'2 do J~abo elo IS6S ;.a 
Jilhudoa o!lioia .. do exercito talltciioa eotu ~a. pro
mulgaçiio da. mtama lei.-lnteirada. 

E ' lido, julgado obj•cto de clelilmnçiio, e v•i :• 
imprimi: ptlra e11trRr 11a ordem de i tnbalho•, " prJ
l ecto com q t?e oonclue o aeguinta partcu : 

PllTILIGJO ..l. 3U..lll'fQ B Ul.TZ, 

« A commiuiio de commerclo, iadaotria e a?t•• eita• 
minou com & clevid.o. at~uçio o decreto n . 5 lOi de i 
dt Outabro de 187'2, con..,deudo a Mat1ng e Mim 
privilegfo por dez -.anoa para introinzi• uo llllperi<> 
macbi11H d..otina.cl.11 ao fabrico de g u • bem uai.m. 
01 documentos • informações qne 1erviriio de but 
para a. reférida. oooce .. ão : é de parece• que sej .... 
adoptadoo Hgninte projeoto; 

« A. uumhléa geral ruoln: 
• .A.rt. t.• Fico. appro..,.do o decnto n. 5101 de 2 · 

de Otttllirro de 187'l, que coac..te " 1'1uÍllg e Men: 
privilegio por d..: a.nuos para. iatrodazir no Impm...,., 
J:Dachinu de1ti'lladaa ao !ah.rico de ga:. 
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e Art. 2.• São rev~da• u dispo1içõeo, Ull con.

-us:n~Íilo. du commi .. ~ea, em 17 C.e Janho de !875.
Fiél ü CM11alho--Oliveira. lJGrg.,,• 

Entra em d.Ucuuio e é approvado Hm debate o 
•eguint.e ~r: 

o Sobra a pr•te11e;ão de D M:ari& J, sephín a. Mathilde 
Dlll'<:cher, a qual pede o mdo-eoldo a q11e se anppõe 
com dir•ito por falleciment.o de 1en filbo o 1° f<lllente 
P edro David Darocher , ~ a. coQlmis&ão de marinha e 
gucrn de !""•Car que seja c.uvido o go"<em o. 

e Sa la daaeomntluõe1, 16 de Junho de 1875.-Es
cragnoUe Ta.u>i:>y.-Mello l!e90.-F. J. Cardcso Ju
nior~ » 

O Sa. AtS,CU• Alltul'B (pela. ordem), requer 11'1'• 
~ncia por dez m;nutos p ara fandamentar um pro
Jeoto. 

Consultada a c=ara. re.olve ;>efa aftirmatiTIL 

O 6.-. Alencar Ararlpe ( Signtlés d.~ 
atte><ção) :- Sr. pres1de11te, no interesse qne tomo pel .. 
C_!'U•a pu blica, ªPJllico-me ao e•tudo ~aqnella• qn••
tõH que pate~rn importante• pua o pa.17. ; nceta. clano 
e•tiio cs uegucios religio•OG, e cãn ee póie deixar de· 
considerar, Dio só cowo importnn tea,maa tambtm come> 
d• muito •11b1<io 11.lcaoce. as qne•t.é<• que Um "ppare
cido entre o Eatado e a lgrej~. DissenEõea giavissimu 
se tem. au•cita.du eowe o guverno im~ri"1 e o pod.cr 
ecclesi ... tico, e ta appliç_'llei-me ao c"ame dcllaa. 

Qnem rstkcte •obre as causas dtsu aconttcimeuto 
uão pódo t nconttar outru seuão u eompliu.das re
lações deSJea dou& podereo, ou autu nao !:.a onlra 
ce.u... r-.al seoão a falta de determinação a .. attti
buições d~• d:ias autoridades. .As rdaçtu da ! .,rej a 
e do Eatado .. tão confno~idaa., havendo em realicl..cie 
uma cieplor~vel promiocuida<ie. Da<iui as latao U.ter
minaTeis. 

A Igreja, na .po .. e do governo nni ver&al de povoa 
pouco ci~·ilist.do~ t.omoa. a ri, graç.as ao ob ,ctlnlnt.iomo 
dos ttm po1, • tt.ribníçõea ~,,. erão verdadeiramente da. 
~ompettncia civil, e a lgrtj ll tem permanecicl.o no 
axercicio de fanoçõt• e di1eito~ que não deixã~ de 
a r ncna \"etdad<ire. in \·aaão du .. ttribniçõea do poder 
temporal. 

Emq11•nto <>1 dou• poderu mant.iver i o-•e elll h~r
mouia. Dio 1e ree-0abece11 a iucon veniciocia qn.e h a ntesa. 
co~fu~ do attriou1çóu, em razào ds inliaeoci;i qna 
clofioitiva.inente tém u deci5õta ec~!esia.aticaa 1obre 
01 a.cw• da vida civil do cideJiio. 

Org •ni .. a~ a no11~ fórma de governo sobr~ princi
pias li"'' s. nüu 5e att<nden qu:.nto coaviaha ut.l.Uir 
Umtl legi1Jaçiio hbrLJJooica ccQl ts&~apdoci c>io•, o u..hn 
o r<girutn de lei1 :ncompativ~a com 1. civili1a9io doa 
p~voa 1ub1ittio entte 1161. 

Quando rrom.:>.Jg~a.01 a lleteG. C<lu1t.it'lliçio poht.ica, 
p-n.olawil.n1•• o. g.ou•ro•• idb . da li herdado de, cou
e.:.íeae!P.~ e tMlllL con1tituição naa anegurou que :ciio.· 
guem aetia per.,gaifo 'por mot.i'VO de religiio. Maa o 
qae ,runltoa da corilemplação com pruonceito5 então 
dom•nautu' 

Eua mesma. c~111titcüção, q11e DOI asaegara.va a 
plonn liberdad1 de oonscimcia, e rioa dizia, que 11in
g11em aotl'reria )Xlr motiro de crenças religio•u, de
terminou, qne ninguetn poderia representar o, aoa. 
palz no 1eio do pa rla.tnento se não atgnio•e a religião 
. do Eat.acl.o ; e1aa me1ma con&tituiçio, q11e no• aaae
gurava, que a6 o merito e o ta.leDto aoriiio co11diçõe1 
pua. oa c•rgo1 pnblicoa, dell:oa. oub&ief<lnle o principio 
de qn~ o jaMltneoto para o fD.De<:ionaliomo publico só 
podcr1e. H r o do Mctario dessa mesma religião do 
Estado. , 

Daqui •egu~~. qM o ciciadio bruilei:D, q_110 não 
!õr cat.holico, debalde terá muecimen:;o, debalde pos
suirá talento•, porque netn aubirã ao alto e hom"090 
~udato popnlu, nem poderá exerce: ca:rgM. pu
lillcoo. 

la em todo ato <leaa.cc~ilc com o bom senlO, com a 

j_aJtiça. e éom as prop1iu garantiH conatitociona ... 
Póde dller-ae, que o cidadão bra.:.ileiro acatholico uiO
g~za . de todos oa diuitoa de qne gota o " ià.adii? bra
zileiro catbolico • .A•sim a religião divida o pai:; c111 
du&s ela••••· nm.a d• eidadiios privilegiadoa, e out<a 
de cidadiio& deohotdQdos de favoree, e priva do• do re
italia• UxiportantW.iioas Aotim denppa.re<:e & ignal
él.a.dc-perante a. lei a todos M Brszilelro1 promettida . 

.A crC"Pçe. rtligi~·sa. poie. nio deve cont inua.r a ser 
llloti•o d• vaot.ogem para un1 e de deavan.tagetn pan. 
outróa. 

A eJCcommnnhio 1ccleaiaatica tem ef!'eitoa oi ris : <> 
excommuogado ecol~siutic.amente não po ierá t.r aa
aento na representeçao oacioud; porquanto ""a ex
comma.uhão fêr fnlmh>ad• aotea da eleição, uão poderá 
o eleito do povo ter ingr~sso o a. oamau cb1· dtpa.ta.
doB; e se por Yeoturn a ex.con:u:uunbii.o CQbrevie:r tuJ 
reconhecimento do mande.to, u rá o maadntarlo do 
povo ex~utora.do. 

Com o jurarnea.to catbolieo, e. eom a. e1c ommtl.Cl.hi·J, 
o e-.cenlccio é 111t!11hor do Eata.do, dcminand:;1 tt uc.tori
dado civil naa ""ª' m&.is iwportoutu •ttribuiçõoa, e 
ferindo o cidadão n os seus mais impcr tantes direita•. 

Ihja. a excommuohiio; maa pro:luza. ella sómente 
eft'dtus espirituaes ; prive u cidadã~ brazileiro re!r.,c
tario aos prtceitos saoerdotoea dr. nivação eterna, ma.s. 
niio o embarace nos r.ctos d a ~da terrena. 

O casa.D:ellto é a sociedade pr imitiva, a ba1e da •o
ciedaie ch·il, on •atea o fan~amento do Estado Sem 
familia não ba Eotado; port~oto ao Eatado cabe reg11-
lar a ba1e d.a sua exi•tencia. 

No ent.retaoto1 o casamf: Dto para a mnx.ima parte d.a. 
popnla~io do Brozil é todo dependente da Ig• eja ; o 
E•t~do só o tem •• a Igreja o quer. Não é fOs•i vel 
contrariar u•im a n•tnr•za elas coaaaa . .As condições 
do euaweoto o'io c<>n•as temporaes : i:llpedimenl·>s, 
v alor jnridico . do hcto, t11do é tempera i; á Ignj a aó 
cabe a Cúnsarra ção do acto soci«l pd~ •ntificaç;;o 
do• miniatroa de Deua : e e~sa santi6câção do póde 
aer ao meamo temp:> o acto, qoe se &antifica., e a s11a. 
contagrnção, que 16ment• póde dar- •• po•hrior ao 
meamo act?. 

O E<t.do prepara 011 habilita. os ooujagea, eat.ab<le
ce-lhes º' d.ireitow aocixe1, regu.ha. as conaeque.nciaa da 
fam ilia ; a religtii.o coo•agra o matrim JDio em e•pirito, 
e recc.mmtn;b a perfeição da familia pela obeerVQuCia 
d u re1traa morou . AO E•tado wqae o que é t empo
ral, á lgreja. fique o q,;e ~ sacramental. (A,,oíado") 

Em •a.mm ~ Eatado do~& ter em •i o• meio• pro
pti1J1 de 01 gau:sar ~H j mas a e o casamento qa.• eon .. 
•titoe a f.wilia, aohre qna o E 1tado iem de laodar-sa, 
nio p6de eJCi1~ir pda. vootade do Esb do, ut.a :orá 
uma eal.\dàde incompleta; e incapaz de deaeavolver
ac; o ~ue 6 ab1:irdo. 

O eu=•nto, poi•, 'cona .. t empual, e tio tem;iou.l 
oomo a propria aoeiedv.de ci,.;l, de qu&"' familia• aão 
portei compotlcnte1. Logo, ao Eatado co:cpete a 111r. 
formaçio. 

Mva "" Brn:U póie o Eata<io oonseg.Ur a lonn&Çi<> 
d4 l•milia de ntna gnndi•sima p,.çilo de acn• 1ub_
dlt o1 por ai e seg1111do ae 1uu propria1 preocripçlSn? 
Nãi>. 

De\·emOI, n i s, remediar eatt tnal, qne ~o 16me11te 
prcvém d&.cê11ão, que o pcder teropoul tem teito de 
att.ribniçõu t •mpornH no }'Oder eapiritu.l. "E' tempo 
d• reivialica-!a1. 

A •ocidade bra:U.ira não p6u pro .. gair •rn ••o. 
dtatioo do grandtzt. e proaporidadc eu jeita a llm re
gimen oadaoo ; a aoeied&do-braz.ileíra deve aecnla.riffr. 
fio .ltU governo, deixando à.1 IH uma a.sBoci119ã.o mo-
11Mtica, poi• moa.utica 1eri emqa.anto a ena baae e 
01 1eua maia •agro.doa direitos eetíveretn em u ltima. e 
dtfiaitiva. , inatanci' 1njeitu1 • vontade theocratica. 

Se o nono pai~ aceitou o ngimell democl'lltico, 
onde todo. 01 factos pcliticoa se <litcntem e •• deci
dem pela. huu d s ra.liio, não pode.mo• eontinnar-
1ubmettido1 ao priaaipio· theocratitlO, onde o ~do é 
aem exs.me. e. 1em lia:iitel. 

Do antago11i1mo deate1 priricipio1 nas• a lnt.a ell)· 
que vemo• o goTtrno do paa.. 1>obreme11te· omptnhade> 
oonLra u pnka~I de bi1po1 maio domitlado• p•l•g. 
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id~U d!I· CC!l~ÜluOÇÔO d.t Um predoaiinÍO ill>PoHiveJ do· 
qt1e dilie;idcs p<l~ Yerdade- · 
' Se ~ennolll CODMguir füma r ae a.ttribniçÕtll• do 

Eetado por fórm .. ti.l, que o pod.r ecclesiaatico o llÍIO 
e:llb•n ce co e.xerci<:au C.c•mt a.& at tr ibniçõea, teremo& 
•npprhnido o mot.ln e a. e.usas doa l&tllenta'Veia hcioa 
'!,U• deplc,rsmoa _ 11a intitula.da qlleatiio r-cl.igiosa, 1111>
eiatente h?. quau t res a.nnoo. 

Desde qne o oa.ce rdote :isa pcua por meio do exer
cicio das •na.• f11nc~Õ•• eapiritu .. c atpirs.r.a vantal!""-• 
politic:aa, como actualm•nté aeontéce •.••. 

O Sa . Mouu Rtço E 0-.na.01 1usous :-Não 
apoiado. 

O S•. A~Nc..ui AaA2.IPE :-.••••• enm?re rtcoahecer, 
qne ce•••ráõ ao a ctoa, que agítlio a dl"en~ão entre oa 
d.ciua pode.res; pr.rqu11nto não tendo euee sctos C<>n.
se4uttie ia algums.:t 'Dão aerio praticod.os. 

E' beca &abido , que ntnh :ur .. ut.i ra.cio11al itotentn a 
J.l?atiea de acto" quando d•llcs nio se segn• slgnm 
Sim ntil a saa& id.éss e planos. 

Actuahr.eate o e.baeo daa attrib 1li~ões eedesiaalic ... 
(não opoiariM) tom por ineen tl'l'ô & ma1:ut.n9iio de 
nm oet.r.do de cotisDI, de que provém ' º clero podnio 
e it1fi.ae11cia n !\ e.c.oied.u.tc tcmpornl. Tiremos t oeis a. 
co11stqtte11cia. civil aos aetoa do poa~r espiri •ual. e es~ 
os nâ.o pr-:1. tfoarã abusiva.mente, porqa.e u&ÕA. cou
eeguirá 8ell~o ol~monstrar 4iluciaa.çio. Ora i:tto nio 
4 licit."> t: u f)por 

A06i m b<m estabelecida a jurl~dioçiio civil pelo. 
eii.ppre•soo de t11do quanto é t emperal, e e.tá h oje 
n.:> dotiJio1 -~ de: 11i &-::ertloci:J 1 fi.!:u:ido ee1e !Óme:ate cnm 
o qoe o Enngelbo lhe c onfr ,n, teremos posto terwo 
á lntt., Joit~ '{nP. oiio cieu-•e •ómeote no n os•O pa iz, 
mas que si, tP.a. 'ita em todo-& <·S paiz.es, ond~ igual con
fu 6ão ee t~lerr .. &c tre s·-.: attribuiça'ea eivi1 e as attri
bn içõu et p:rituaêB. 

.Ne,r-.e inta•to [ormul~i o proi~oto , que subme.tto &. 
cou&idcrn~úv du ta illu!traà.a. al!! emblé1. Nel!6 gttiei
me pe.lo ju!z:o de o.balindo& me,triea~ e tÍ'f'e em ci0nsi
dcração um project.o em Qt1t<0• tempo., ""jUi ofere
cido p<;r bra:.ile:ros moi eminente•, na parte relativa. 
ao e;1~acienw. 

Não me desvaneço do apreoentar um projfcto com
pleto e perfeito; procuro sim cumprir os de•erea do 
mandato honroso, qufl me coa&tittliE! rep:re1entante do 
povo, cujos intettlte! cabe-me ze]IU' e pr.lmo"Ter, se
gund~ as minhas toi-çu. 

Se niio tiver a lortorta. de hr.'Ver acertado, serei 
f eliz, ae ao m~noe consegilir deopertar a attenr?o 
dute egrtgio congresso sobre um a1111m~to impor• 
ta.11te à felicidade pn~lica, e su1citar da parte de 
c11tro• que tenbiio maior penj'icacia e maioru lnzu 
idé1s maiii; con~en!tnt!s A m .n tA ajaata.da.s. 

Peço a V. Ex., Sr. preaidt nl<!, qll• manda b11tcar 
o prt-jceto, aJirn de ugni?' 01 t ramito legau, Hndo 
sojeito e. otnu oommiosAo, como mlli• ocmpete11te fór. 

' ' ozE; :-Leia, leia. 
(O oradJ:Jr 'P"OCe<Ú ti lo•hi.ro. do Ili< projecl;i.) 
Yem á mc•a e e lic!o o eeguinte pr<>jeçto: 

CU.Ull!!'TO cm1 .. 

A. aum.bléa geral ruolve : 
• .Art. 1. • Neuhtu11• crença rtligioa• 1e:virá d& obs

tacu.l1J ao "xercicio Ge qualquer 1QIJCÇIW política. Cltl 

civil no Braz.il. 
• ll 1 • O juraam1to e><igído pelu leis do lml'C!.1o 

para •••e ue:cicio Gerá prestado conforme a religião 
da cada cidadiio. 

• § 2.• A ucommnahio ~leo~astica não proiinsir)í 
elfei:o o.Jgum n os scto1 d.a vida etvil. 

• Art. 2- 01 ia>ptdiment<.s mat7imoniae1 aio d& 
ClOm~tenci" da autoridade civil, cabendo no mat?i
monio e.o •acerdote, qner catbolico, qtlfl!' aeàlholico, 
·tio 16mente a celebraçio do acto religioso ou aacn-
meDto. . . ~ a 1. Entre o• IUlbelltell precederf. o COll~W civil, 
· 41ue 1e conaummari • prodti:r;;ri. o• stlll e!fi:icoa tem-

1 

1 

i , 

1 

1 
1 

pora .. , àepai&-de realizado o ll(to religio1o,_ eo11forme 
a religião dos nubentes. · 

• § 2. O sacordo\e, q&e •iuecut ar á. celebr._çao do 
acto relig.,>so, qqaodo og nub•ut.IJO a.pruenta..rem-• ' 
compeu.num. .. nte habi lítafo1 pela antoriclB~e cinl, 
•uá paúdo com a mn!t... ele 1008000 
•• ~ 3. 'Qunndo, n~o ob•taote a b• b ilitaçllo aa auto

ndad.e iv iv1l. o n.ce.rdote ae recu1a.r ao acto rcligioai:>, 
sortirá. o ccntreto civil do caae.mento todos oe 1eu1 
efff:itcn, tornan-io -se legitimo o me.mo cu .. a:cct?, A a. 

form• adiante d~cl eroda, e po•eudo em qu"'l'l.uerto:in
po ••guir-"" a con11.graçiio religi<>sa. 

• Art. 3. São iropedimeo.toa mat riill(lniau, e vediio 
o cas&ment<> : 

• 1.0 O matrimo11io legitim•ment.e eontrahido ; 
• 2.• A -incridadc de 15 ~no.os; 
ir 3.• O p~rtnt.esc,,,; em primeiro gráo de. co1a:nguiili-

dade; · 
• 4. 0 O parentetiCO em prim1iro grl.o de a~dac!e, 

<tUer por copula licit~, quer illicitv.; 
• 5.• .A. parti .: ipaçã.~ na m•;:te da um dc:·5o conjage1 i 
• 6.0 A falta de conse.c.tii...~ato do pai1 t tnur, ou cu

rador~ ou do jaiz; competente. 
• 7.• As au.eaçu capazes de a~errar pela lmrci

nencia do mal, vu pela. suppo•içii.o de grandes dw
no1; 

• 8.• O ra;:.to 'la nnbtn t.e, niio •cnd" • lia posta ea:. 
lusar tttto ptir:t th·rc :r.ei. ! ~ d.~:l:\f . e a :. ~· q. voot! d~ : 

• 9 .• O erro s-.. brt: a pe~s- ;~, cnm ta.nt.r· tiu.e a pa.rte. 
illudida re->lamo e p: .-ve o orro dentro de t:-ln t.a dbs 
$eguintes "º c<>»a:ento. 

« Art. 4~ E ' s•ile .1 · n ~ -ia-l c eue i:i <:iil do mat r imonio a 
<lctlur.., ii.o <iOS CODtraheotco per~Q(.e O sacerdol<! CO}e
brdnte, e du~u teat..,.muubRs , dA se r~ceb:-rem hvra
mtnt~ e.ni leogit.imo wu.triwonio, ati.l vo o caso a.o 
11rt , 1 § 3: d~do o qu<ll, e. dteluaçao se fará per&ot~ 
o juiz de di•eitu d~ ecruarca e duas ttst<munhaa, ·em 
ratlfieaçiio do cootr.to oot erior. 

• !! t. O C•aoment.o legitim•me11te colebra.do é per
petuo, e só ;e anan ith sendo dfectud~ eontra olgucnu 
das bypotiie<ee do art . 3.• 

« § t. Só póde haver dissoluçr.o do cuamente , dt 
poi1 dt nullifioado o acto religtosc on Hcrunt i>to Fel• 
autorid(!d.e ec.cleaiaatlca. 

« .Art . 5~ o~ eo:r.:ju~ce poa~rã.o t aparoi-- !!ie: 
ct 1.º .Por cnuoe. de o.dult eri(I de Ulll dcllt: a ; 
« 2..0 PGr cansa. de .aevicie.e1 oa. coo1.rarie.<iAde de ge

nio1, que tornem l)er igua ou it>C<"rnpativel 1t. col\3bi-
t ayilo. -

• § !. N'o cnso de ndul!orio a ••i>nroç!io 1er.l. ind~ 
:finida. 

o § 2 • No caso de ••vici•• ou ornlrario<lade de go
Dio11 a e.cpançtto n::io eit <lA teadnê. A ttnii1 de cioe.o 
aunoe. 

• § S. Ne•« caao, nndo o pra:o, o. provada a roo.
tiouM. çio cta6 we•mas ~~u11a•, podera ser " UlH&:.l• 
prn•o renovsdo ate que ella1 c .. 1em. 

• Art. S Deocet•d• polo juiz a oepa•i.çiiu, oa Co'l
up:c1 1• re~\rlrnlõ com 01 b•'" que lbt dt vii o perlenotr, 
feito o in•••~a•h• e partil!J~ awip:avcl ou judicial. 

• § 1. D•cretada o .,p•ro1ii i tf.mpor.rio, 6.cai 
com a &dmiDi•trAçio do• boo& do o .. al o marido. 

• § 2. Se eate t iver algum imp1dimento leg al para 
esu. aclmin;s~r~çftn., ~abuâ a :iit1m1. adminiatração á 
:tl)alb er, •• fõr jalgad• idon••· 

• !} 3 Nii.~ pr • .feodo o marido nem a mulber adrui
niltrar 01 betio, 01 ad.miniatre.r &.. uma pcft1c a d& c1oolha 
doo conjag•• ou da .. colha do jtli•, •• <'I coujug• • 
c\iae<.rdlU"tlil. 

• 1) t . O admioiatrador dot beu. coo.conert. oom 
ae preetaç!its qne forem pelo juiz e1tipnlad&1 aoa ooll
juges. 

• § 5. O• filho• cios coDjagu aepnrados aerEo 
npartido1 c:<>níorme elles co11cordanm, o.o cato de 
diecordsncia o juU. os tntnge.rá áqu'!Jle que aohu-• 
em melho1"• to11diçõe1 de ""· odacar " ~· on Otl 
deetribtrirà pelos meamo• con)Ugtt como m111 coov ... 
Dit11te po.rectr. 

• Art. 7. O go....,nio dari regulamento pe.<a a exe~ 
cação da preaeni<l lei, e expdido nae rego.lameuto, e 
uiio poderá alt.rar. 
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• A.rt. 8. Fic1. revogaila t<ida a legulr.çio em cOD.· 
1rario. ~-

• Paço eh oaman. doe il.~utacloa, 17 de J a.Ilho ..,. 
18'15.-7".ltào de A~ncar .Araripe • 

O Sa. Aal<cu Aoain (pela ordem): - Na f6rma 
.to regimeaio peço a V. Ex. que remeth o me~ pro. 
jecto à comlXÜHâo competento. 

O Sa. Pu1mB!IT1 :- O ptôjecb qna anviou i mua 
• Sr. Ale:iea.r Anripe contóm a 1eguinto d.iopoaiçiio : 

1 N aabuma crença rebgi<s ~ 1er•i~l. de ob1t1~lo ao 
axucicio de qualquer f~ncçao polittca oa civil no 
.Bratil. ~ 

O art. 95 da cooatitlliçio, ~ : 
• TodoB os que poclem ser e1eitores são habeà para 

aerem nomead.oa deputados. Exeeptaão ..... : 
" 3.• O• que não profeete.rem a religião ô.o Estado. » 
A.ceit•J o p<ojecto · do nobre deputado, desappareca 

b. co111tit!liçio ute pangiapho. (.tpo'".Mor) . P"rtanto, 
tenho de eoqaide?lll' a quea&io ngimental, a saber : u 
este projecto deve segair os tramites er.igidos pela 
con1titaição pau. a r~forma de 1ea1 a.rtigos co11stitu
cionae1, ou se deve •tgnir a mucha ordi11aria dos 
projectoa 1ujoito1 á delibençio da camara e que Ilia 
•nteudem com aqaeu.. arti~•· 

O 1,1 3• do art. 95 da co11st1~0 me parece com;ire
llenclid.o entre oa artigos de que lalla o art. l 78 que diz : 

• E' r.6 con9titucional o que W: respeito ao• limites 
e utribuições reaptetiua d.os poderes p oliticoa e i.ndí· 
... ;a.v.aea dos cido.clãoa. Tndo o que não é <Ollst ituolonal 
p6de .cr alterado, s•m a.• formalidade& rderidae, pelas 
leJ!i<latura• orclinari•a. • 

Tt11tandô-lle, 11& p l rte qa• li do j?70jecto do nohre 
deputado pelo Ceará, de direi~• político• doe cid&'iãoa 
~razilei~•. em sentindo cootn.rio à no1u lei fo.11<Ia-
111eutol, peranado-me de que o proeeaao a 1eguit para a 
1.dopçi o dene proiecto d.eve •u, não o proceno ordi· 
nuio do regimento, porém o prooe.1100 e1ptcial exigido · .. , 
peI.. conetitnição º'ª art•. 17i e 175. (4po ículo•.) 

O Sa. Át.c<C•• Auarn (pdsordem):-P•reee-me 
'1_1lt u ob1ervaçõ01 IH V. Ex. uio têm c11hiin•ato em 
TUto cio a.rt. 125 do regi111eu~, que diz; : 

q Se um deputado requerer qae o pr~j•cto 1'á 1 al· 
inma commi11•iio, votar-se-hu. sabre isto, antes d• v~ 
w.r-ae se é obj~ de deliberação ; e aa f or o proprio 
utor do projec\o quem retutrer quo elle v' a Ulllt. 
C4>1Ilmiuão, aasim 18 pra.ticari, i:i.a..p.udentetneate ae 
TOtaçio. > 

Ora, dude que acamara não tem de to111ar lllll& de· 
liberação sobre o proj~to, nem apreciando a sna 1111.

teti&, nem profariudo jui:ro aol»e ella, 11ão tein ele co
U.cer H é o'll nio Ullll. reform1L con&litU<Üonal. Sobre 
dao decifuá depoi• que a commi111ão der o sea pare
Cl!J', Fortimt.o, requeit<? a V. Ex. que laç~ effect.iva e. 
iiapo1içio do nono regimento, lll11Ddudo o proj~ à 
colllDli!lâo com~tente. 

O Sa. Drooo as Vucot1cEttU (pela ordem) :-Agra
daço multo a "V. Ex. o t.:t levantado a qneatio que 
eu ia \tnntar. 

Pedi a palavra agora para conteltar aa propo1iç5u 
io nobre deputado pelo Ceará.. qae exige qlM e.te pro
jecto ttoh.a o cano dr.do pelO rtgimeoto, 4}U&ado a 
con1tlt11i~ii~ do Imperio, que é a lei cnlroillante qu• 
deve dominar t<:idae aa mataria., probibe que ee reca
hli? por fórma illegal projoctoa que a ferem, como este. 
(~•·) 

O projteto do n.obre dapa.taio pelo Ceará. é um ~ 
jer.to eomplexo, qne envol•e todu. a1 <tUHtõ&a 10C1ae1 
e polilicu q11• eutenilem com a Igreja. E' am cou
truyllab111 qn6 o 11ob e deputado npreaeaton agai, 
Euol.- direitoe políticos e oivis aos cida.dãos, env~ 
attribaiçl5e• conliitllciooau ; por eonseq11eneia não 
pód• Mr recabido porque a ma.teria delle ck"'fe au 

· eoaduiia d.e accr>rdo eo111 a congtitnição. 
Si ueim é, te nói aqui po emo1 eatar cl.iaeutindo 

todo• o• dio.a reformu coultit.Gcioa1.u p• meio• orcli· · 
ao.rios, e11.ti.o J1âo du'l'ido que da coa•titaição, -em 
po1100 kz:lpo, aão 6.qu• um artigo q• Dio esteja <iif. 
<:utido 011 revogado. 

Eu, pob, eu~u,\o que o -a.ob~ depute.do pg!o Ceari. 

llÃo tem razio quanio Hqaer que o Mtl projeGio teuha 
o cnno que manda o regimento. 

Antel de conch1ir, peç~ a V. Ex. IDllito encareci
aamente q 11e " digne mandar ler em voz alta o j11.
rameuto que o dàpatailo pret!a 4e mantet a religião 
oatholica, apoetoliea e romana. P~ree•·me qne nte 
iura.mc11tQ é qiu1 1101 eleve Mrvir de bue • qn.• o 
pl'Ojec&o elo DObre clepv.taao uio p6cle av aceito sem 
.. acluir ao regimnto o jur1U11eoto <tUe prestamo•. 

O Sa. J. 11a Atziw.a fu: ~gamaa obnrvaç5ea. 
O Sa Pltl!elDBNr• :-Devo dizer ao nobre deputado 

'lu.e absolutameote não tenho o propo•ito de excluir 
<ia cl.iaclllelio o projeeto; & anica coo.sa. que tenho ck 
eoneiderat é o proceaso ngi.mHtal que devemOll ae
guir; ae o que aegnimo1 hontem, quando o nobr1> d~ 
pnta!lo pelo 2° clistrieto da província do Rio de J a
ueiro, o Sr. Forrei?& Viann&, apreaenton. um proiect.o 
analogo, ou .., o proeeaso or<linario do regimeato. 

Em q1uJquer doa cuos é a camara quem cle~ide a 
final aobre a que itlo em ai. 

A 11uica questão que ha preteate;nente a ruolvu 
~ a. ele ordem, que acabei d.e expor. 

O Sa. Fuu1n Vmnu. (pela ordem) : - Sr. preeí
dente, uada direi aobre a. m ,.teria do projeeto a.p~ 
tenhdo i mesa, porque sobre eate ponto enteado que 
8ezia iaoppo!'tana qualqna diae111iio. 

O Sa. PaE5U>HTI; - Sem duvida. 
O S.. Fl!uzru Vr.1.1110.: -A. nossa davi3a vena 

8ÓllleDta IObré o proc .. so qne devemoa 186Jl~, na 
fórma do regimento, qu1nto á direcção que deve ter o 
projocCO aprem1t\\do; e·~ me ldue de.do dizer eobre elle 
quRlqaer caµaa, fallaria nos eeguiotes termo•: ap• 
plau~o que h~ja quem apreaent! na cainara o projeclo 
que o go~erno imperial devêr• jl !ta muito tempo ter 
apreuutado, 

O Sa. MuTI1'11o C"llPO': - Partio d.e um membro 
d.a w<:ioria, é do governo, 

O Sa. Mnuno u. J11n19&.: - Niio é do governo • . 

O Sa. MnTIDO Cill\>;:11 : - Para mim é. 
O Sa • .!Lal'!cla .Âlill(Plt clã um aparte. 

O 81.. Fttu1u Vumu. : - lllH tenho ao zn .. mo 
tempo a aat;.t.ção da concordar com a decisão qw: 
'V. E."'<. acaba de tolllllt ; e tinto, por outro lado, uio 
e&ta~ aeata parta <\e accordo com a.lgua• reepeita'l>'ei8 
membro& <luta caia., 1IIll doa quaea acabou da fallar. 

E11, Sr. pruidente, .,.ou coolid~n a queatão pelo 
lado do direito u oripto e tanibem pela hca doa iucon
venienta, como fu: o nobre depntldo pela província 
do Ceará. 

Vejo, Sr. preaideute, gravi.aaimo• incon venientes em 
adoptar-ee o expedíeut.e q11e acouael lla o nobre depu
ta.do, em Clmtri.diec;i.o com aqnell• que to1J1on "V. Eit. 

..l illiciaüva parlamtnt&r, que é óem davida algnma 
o 1J1ail poduolO glem•c.to de qua p6'le diap6r o -
pretenta.11t1 da naçio 111. segaraoça, cl.efua e progreno 
ilo pa.ii, actari aelll ,, re em mim am defen10r, fracio 
embor&, mas re1ol.;.do a não fazer •0bre este ponto a 
minima Mace11sio, uclnindo, pelo eo11trario, todu 8' 
teiitativu que o governo 11111tpador ~ f41to n01 ul· 
timo& temp.- pata so11egu-no1 o exercicio franco) e 
iullepenole"te de&t1> grande faco!ilade. (Apoi4do,.) 

Ma1, Sr. pruideote, a iniciativa t.e111 regrai, umas 
ea\abelecidaa pelo regimento ioteruo duta uguata 
caman e Olltraa pn&.xaclu anteriormente pela l ei 
fanclamel:.W do lmp&rio; e oonforme a a1:1b1tancia .U. 
materia, aa•im tambom a1 f«mlll.aa que pree11dew á 
elaboração dae l•i• •o:fl'rem u teral'io quando a wateria 
é con1tlt11ciooal. O legi1la.dot cercou de tanta.1 cau· 
telas e prevençl!u o upirito de int1ov119âo, e1Dba
r&Ç&l!dO u zeformaa cod1tit11cionaa precipitadu 
ou inoporti:tuu, qnt 111tabelecen a eontl.içio du 
trai Jeitara• prérja1 e mai1 ainda, Sr. pNaiciH~ o 
apoiamento, pelo me"OOB elo um krço, c101 depn.tadol 
pre•a1-. Esta. formalidade V. E.:. comprebead.e q•a 
tan &lCl&llCC o alC&Dce polit.i.co : não a11jeit111 & coani
tuiç3o do lmperio b erupçõ!I de 111omento, SQt de. 
sejo1 imm.oclúaao1 de reformu, áa mo&ti&eaçõe1 rapi
du pot uma opinlio tranr.itllri" e linu a lei ftlu.h-
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'lltental do choque e do conllicto da.a paaiu e do in
"teruae elo dia. 

Estas eaotdaa e prevenções conugnde.:i na letra 
cionatitocion•ldemonstrlio, Sr. preaideute, a 1ua grtnde 
neceaaidade, e tambem a oouveniencia. ele observ&-laa 
• re1ptita-la1. (Apoia<" oi.) 

.Aquelle m••mo principio, allf:gado pelo n obre depu
tado pela. pro-..incia. do Ceará, da eatabilídade, qnauto 
fo11e eouivel, da lei fundamental do Iwperío, ditcu 
ao legialador conlltitninte aqnell& diapoaiçii.o •egi.men
t.11, ecmo qa~ precedendo a qua.Jqner outro regnhu:nento 
que a camua porventura fu:eue. 

Ora, esta• raz.õe• me le.,io a crê?, que, tratandc-•e 
d a intcia\iva em um caso mnito eepecial, que é da 
1eforma. da constita;çio, ~ãv se póde deixar de pt<>
eeder CO!:llO V. Ex. tntenien. (Apo1111to1.) 

.Attencla-ae agora ao perigo. 
Se foue poesr1ol snbordinar logo a tre• diacan5ee, 

umo enttnde o nobre d•pntado, aa reformae que af
.fed .. um u di•i><>•i9õt1 conatitncioous. que iDt•:roa
u ea•m a d ireitca polhicoo e á organi•açlio dos pccleres, 
V • .EL cc•mprebende qae a primeira pa 1te do proceuo 
1e?la eido atropellada, e&qoedda, de modo qoe IUlla 
reforma constitucional, por iuiciativa de um deputado, 
principiava a s<r di.cnhda pelo ~re>ce.so cw.mnm, 
or .. in•rio d• qnalqo.tr onf.ra dispoei<(ã'>, qt1anclo a con
•tituiçiio lê:n p•r:• oe dous ci.sos proceaeoa i~leira
mente di f!'erente• ; para um u;ai• dibtado, mois ehtio 
de precaoç:lee, paa n1t <o o:euts dilatacle>, menos 
cheio de precai;çõea. 

O perigo •eria. o depubdo l!:Ío poder pensar, como 
a const ü niçii.o entendeu, durante tre• leituras, inter
r ompida• p<, r um pra•o improroga.v•l de •eis dillA, 
eobre u reform•a qu• siio rrojectadas 11a çoustitllÍ9iio. 

O !:a. ÂLll~cu AuarM dá nm parte. 

O Sa. FBBllEIU -V-u.n:o. : -M:aa então o n~bre depu
taclo attenda q. e o ten prtjecto teria de voltu a 1direr 
tres leitura• , qnando a comtitnição declara. poeiliva
mente qn.e qnando qua.lquer d6puta.do aprei <\ltar p ro
j tcto <jUO •ff<c~e djiposiçÕC8 COD•titncione.tS, ceverá 
puaar logo por este ~:Otel>o e>peci1.t. 

O perigo; Sr. prt sideate, aeria de pssur ama re· 
fuma contti tncional unta caaa aem aqnellas caa
ttlai e prtve•çõ< s ; por ct nstguinte eatou inteira
mente de accôrdo <lGm o hool':lldo pre•idtnte da caea, 
e colloc!l!ei a qoe•tâo, em terceira parte, na coo1ciectcia 
do pt<>prio atl\or do proi<cto Se, Sr. pruid<Dt•, 1e tra
&aaae de uma ref.,rma cuj!l co•slituc iooalidada f, ue 
d11~idoea, o • ntor à.o projecto t eria o direito de faze r 
a. nclamaçio ; mu •• o &utor do projecto to•tá certo 
de que ha di1po1içõ<K qna •ffeetão e aocão de !rente 
u di1posiçiieo conatitucionUll, que Y. E x. teve a. 
bon<!.1.de 'e lêr, em sua. conaciencia. devia i>pteoentar 
am projtcto de rtforma conat1tllci.on11l. (Apoiado1.) 

O Sa. TnQmmo DE ~cuzA.: -Devesia ter a frr.n
~u. d& V . .Ex. 

O Sa; F1:11uru Vu~-s.l : - Não :podíi;. deixar de 
CUDlpri r .ata dever t.rat.rido-se principalmente de ama 
materia qne tonto ~t.aca e Gfilige a& e~tiaciancia1, cujo• 
eacmpuloa devea;oa respeitur. (Apoiado&) 

Peço a V. Ex. que não tr me •1tas minhaa obeerva.
ÇÕH como um protoeto :ia diapo5içiiea do pr~j<clo. 

Desejo discutir este aosum pto, utilllo a franqueza, 
que o governo não teve, de coU,car & queitão neste 
ponto. (.AJJoiadoa.) 

Des ctl!pe V. El.'.. qae eu viesse repizar u razões 
que tio proficieDtettente acabou de idduzir para uão 
aceitar o projecto ~omo ma.' etia comm11m, mu •n
tendo• 'lllt, pel~ 111ateria conft tncional que aelle ae 
enceru., dever'õ ser obstrvaclao a& rtgru e diapoei
ÇÕH con1ti.tucionaea e do nouo regimento. Entendo 
~ne v. E:ii:. 11io commetttu llm abnao ícipoiado1), 
aatu ~lo contrario pnvenio. ttm ab11110 (1J.1111Üld01), 
ttatl'ulgio um u~uo e c1llllpno, como eoet 11JUa, een• 
••gttdoti denru. (J~'4do8 ; l1Ulilo bt'flL) 

O SL Pauiu J),i. Sn.u fu; algi>tn111 dnervaçõn. 

O Sa. MuTU•ao CJ.Dos {pel::. ardem): - Vejo, 
Sr. pn1iclente, qu 'V. Ex. é o culp&do duta 
6cuaio. :Mio pança que faço ama aocwção a 

V. E x,. antt.a .prevalellO-m• a.& pala.vn. pela ordem 
para dar plena u1ilfação a V. E:ii:. de Ulll trecho que 
escapou-me 12a correcção de t!iII cliecn1'0 pnbli~do n 
JOl'lllll d.o Commercio. em que ~e lê qae e11 cliue :--G 
regimt nto é & '>ontade d oa mini•troa, o mtll penaa
meuto é qae eata é a. pn<lenção clcllu, e 11ão qH 
V. Ex. le •njeita a esta vontaie, comquanto e11a 
lhe crie muito• 1mbar2 ço•. 

Ma•, Sr. preaidente. V. Ex. penllitta que lhe diga 
que nin~em, senão V. E x.., é o 1:ulpado de tQda a 
inntil d1scaSBão h•vida agore. 

V. Ex. recebe nm project<l na mesa ; o autor cio 
projecto "q11er q11e o me•IJ>O s: ja rea:ettido a a.ma. 
commi.,âo; V. Ex. :n&o tem, pelo regimento, maia 
nada a fazer aenão recebê-lo e rune\tt-lo ! cotnmil-
1io. ( Apoiadot.) 

A qaeatão po~ V. Ex. eu•citacla Riio tem l11!idameut. 
n enhum. Se b .. woti~ce de s110peita cont ra o projecte 
do n• bre deputado pelo Ceorá, .y_ Ex. niio dnia re
c:<:iar qae esses o;otms pase. s&e!II dess percebidt1 eia 
coma.inão a que fo~se remttt ido. T t mos toda. a 
con6~nça no i>rt!idtnte; maa V. E::r. tomDrebend.a 
queniio é vitalido na cadeira em qne está ; que pdde 
ptrder & confiança a~ mini••.erio, º" " mkieterio a d.e 
V. Ex.; du• s hypoiht ses jil ved ic .·laa ni ia de uma. 
vez neata legisl.tu.r• . S6 V. ?.:x. ttm o d1rd tQ de re
COS3r-se & rec.?bcr um proj~~t.a por ii:speila lo ele in
con&titucional, neste caso, n i<o póde cons~ ltar a c&
mP.ra, ba de deci~ir pu si. (Apllirz~o.<.) r.t.s, deode" 
mo~ento el!I qtia V. Ex. ccnimetto a d<ci•í>o ele aouoH 
da 6U& competencia. â. camara, V. Ex. nos eotnga ae 
:pés e mãoo stad"s ats Srs ministros. {Jfurmuri08.) 
Boje é nisto, amanhã será n'outra quali:iue: m~h1i;.. 

O regimento é lei para V. Ex.; e se V. Ex. enlen:ie 
qu.e tem o direito a~ rec11;ar o ptojeeto em que•\ão, 
usa delle (•·pGiado'); U'.l"S V. E><. <Dlende, com toda 
a rezão, que não tem, nem a camars. o direito de rç
cuear-ee a re~eber o projecto do nobre dep!ltado 111& 
termos frn que elle o •presentou , pedindo qne fou c 
1~mettiào a lllllB commissiío auto do o pofame11to. As
sim, o projecto tem pura e simpleuoente de ir a uma 
commisaão, e uta dari seu pnecer, dirá se é ou oiio 
ccn1titacional , se deve ser rej-.itado ou admiUido , e 
ee t em ou não de ser snbwettido â dt.libtraç:i.o da ca
mara. 

Não !ia razão, poia, para os eacrupulos de V. E:o>. 
E peT!Dltta o n~bre d•~·uta.do ~lo 2• cfutri<to da ptG
'9Íncia do Rio àe J enejro qlle l be diga que tamlxm nio 
-rejo ra:ão para as ob•ervaçQes que l tz, pr.rqoanto 11io 
a& prejulga nem ae prejudica absolotsmente n•da. 

Sinto, Sr. p•e1ident.t, qne 12m p~rlamentar tão dia
tincto, llm cid• dio tão emimnte e<mo o nobre depn
ta~o, e cinc ube qua"to -.ale a trib::ana. pelo muito pro
veito qne della por eea eJoqaente orgão tem tindo • 
paiz n& presente legiols.wra., r-or uUl escrupulo reli
gioso de nenhu!Il faDdemento aacrilique direitos tão 
preciosos da t ribana. 

Ea_eero qne o meu h cnrsdo ami~o recouaidete a sua. 
opiniao. Não conheço o projecto do nc.bre depataclo 
pelo O!ará, maa esto1.1 conyencido que elle conUll\ 
uma idb para a qull.l o voto do nobYt deputaiio é 
certo. 

A iocepacidade po1itic& é sempre fulminads contra 
11.ma qnalqner seita religioaa em ~aeeo pais. ( Ap-0ia
do1.) Não h• principio mais cdiose>. NeDhuma seita 
religiosa aotl're11 m•ia por e.'4:1 priaeipío do q1.1e a ca
thoiica. E' uta mesma iacapacidade, em pleao at~ 
calo XIX, q11e tem, mais que oat1a qualquer caua, 
atrazado e despovoado a desgraçada Irlanda. 

01 protestante•, qU& co'b e!l .. t anto n o• ll.&gtUtlri• 
• ptretgllirão, afinal 6 bolirio não só a incnpaciclaàe 
ci\'il e . po.litica., como ua. lrla11da 01 p rivilegiot 
da aua 1greia nae1onal. • 

Peneo, pds, que o vt>to do nobre depatado 11ão ba 
de 1altar a uma mecl.ida. legialath·a. que reeouhec;a em 
toeloa os cicladio. hn.:r.ileiros, qu'1quer qH 1Pja a aua. 
religião, 1lllla perfeita igaaldaàe ele cliraitea civia e 
politicoa. (Ã!'Otmcf.o..) 

Se llmr. DleÜda. àutu J1ão teu U IU admittida, 
então ê pncilO reformar a conati.\Qição, ciue tolerou e· 
aàmitt.io toda. a. rtligiões. 
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Nio -vejo. p::rta.:it.o, Sr. p~sid.ent.e, rsz.~O eat a OI 
etcropulos de mea honrado amlgo ; e aered1t.e 8. E~. 
qae " peao da sua opinião e a •a& satoride.tlo f rso 
<1ae me f<tçlir!o & tomo< a pala~ra "este debate. 
· Não vej<>. poi&, que "V. Ex. lenhe. .nem p<>1&a tu q:ie 

consultor ._ eama.ra. V. E:i:. é obrigado a dar eum • 
]>time:.to a.o ~rt U5 do regmi.oto. D<tde que o ~11tor 
do pr•j•ct.o npru<n:.tado requer que .º me•mo pro)~ 
"'1"8. e. llme. com:missão1 ·não ~ui m.•1• na.da o pre11-
de.ate J;a e&ma.ra a b:er aecB.o reo..ette-lo á. com
mie1âo .. 

k'eço a "V. Ex., portanto, que d6 ao projecto, um 
cootult.a do. Mmua, o destino rtgimentol, po_rq~ 
attim não fie.o?à prejitdi "1-da a qae•táo. A comm•u~ 
dirá ·~ clle e ou Dão conetituciocal,_ e a cam11~a &~1-
bernrá se elle teOJ de 1eizuir ~• t•anHte& da. legi&la.çno, º" o pruce .. o etpecisl para. a reforma da con. t1-
tuici.o. . 

1
. _ . ti . 

V. Ex. sabe que, pois míoli• 1oc Lll t.çao 101 octi.,., 
devo ducooli., do pro~to, pois que o nobre dtpn· 
tado q ut o apre1eotol.l ainda. llont.em. f <l.i, oro..~or do 
gc;;verno oa. respo.ata á lolla do tbroac, • J3' hoJe. \"~ 
apr .. eab• um project<> desLe1, Par;> :nim o projccto é 
do govemo. ( Apo i~do• e ,,,w opoiwios.) 

V. Ex. sabe o que ião miolo troo, • o que oão a a 
torça que Uai a1 cou•as quoodo cbegão ~ ~erlo ponto 
·de ftrmanta~~o intestina. pelt. deco"?pos1çao, d.~ eerea 
snimafos; oabo qual é.ª Ior~ daa 1010 da c!11m1ca or-
f:anic•, e que ~ impoH1Ttl e\,tar a aua ~":º· _ 

Q11em ooa <ii• q"e u m, dou• 011. ttu ~101stro1 nao 
npµ.tão icito Qm.O. que•tiio JDegc.a1 ll'.UU itm_ 1:cuo.d..a ... 
ria~! QrieN noA fli 111~egura qne o n obM ~lt1:1•t_:o eia 
ju1t iç1 não con~ia?-o.rá a. não ••r -~~elttti OU)" m8:0 J~ 
de referculiar a lel .do CA.t!J.mf'!i:tto c1vil Cf .• .•. ..,..~ 

O nob~ prcaidcate da camlU'a oabe ~ue moitu ve:rea 
&.pt"ov~it..,.ee. o miu~st.e.rie~ todo ou pe.rie deUe, de im.
prude,cise do co1I1pnbe1ro•, a tcl"lla-ee natural e11tão 
o lança11>eQto de c:irga ao m•r. (llilado1u.) 

O nobro depnta~o pelo Cearó. é miaia~ri&I, miuis
t'1·ialit8lmo (ris<W<u), porque, sendo ·a1n<la honttm 
orad<>r do g~~erno uo. rupoat& li falia do tbro110, .b.oje 
t .. ~ Ulll at&urr.pto aemtfüR12te para O ?".?lamento. 

Aind• oe o nobro daputado ftHa 1tm deQtn •.-rtP.
nejoa, beooio• (.....,adns), t10vato• da oamara, o 1obr•
tudo novatos d.a provinci•, '\U• quorein logo :no•tr..., 
que. a2.betD fa:r:e.r projtctoa dt l~i e eD~he~ Ct& _archi•os 
d." camara (risa;d.as), a eotuo. t1uh1. -~phcaçao ; mas 
" nobre dep11!ado, um perlamentar ••lho, um parb 
menl .. r const lt11i11te (rhad... •), que conbeca esu offieio 
e tofa• •s ~n•• ;>ro'undez .. , •pruent..~· :l!l proí••to 
<i••t.,, pn•• mim. . . ahi ba coooa ! ( Bilo.ridacte.} 

O nc bre mioi•tro da juativ• é catholico, m .. n1'o 
Sf\ &4! CO'Qttitu.d.u1.1&.l 

O nobte miniatrc Ja ·guerra t cathoiico e ap••l-Olico 
t aro bem, e "ão sei u con&titueio!l'l (ríiudcu) ; ma.s o 
n : b"" preaidettl<I do oonaeib.o é catbolico-apo•to&o• 
con•titaclonal e maçooieo (HllarrdaiU.) 

O S11.. Dm•o 1>11 'V .UCO:tat.LOS : - E até grio-:ne•
tre. (11ila;ri""4.) 

O Sa. MA>&TlllKJ C.uito~ :-E' nrdada; • •a té g1io
n:;e61.te.. 
• Nc1tu term~•. 011 ae•te e1tado ds qautio miai• ~
rial, o projecto p6de ter m11.ita aigoinoaç5o. O (\Ut 6 
~rto para mw é qllt o ucbre deputa.do, qae .ó·con
tumado j .:riocoruulto, q~e íi de.embargador, qa• ó 
gric-m<at.re a.. ordem miniaterial :i.11ta caaa •• •• (Bi

,lo_ridtM/e.) 
O Sa. L~un1ao B21&11u :- E kll!l.lmn da. ordem d& 

.znaçonariL 
O Sa. ldu:rmao CurPos : - Não ••i H tambem d.a 

'S>~çomltia; n'R.() conheço 01 Uinã.1 nem 01 toqa.ea. 
(B1la.rid.4dd ) 

· O s ... Lu~vw.e &i&lllU. : -Depois da do grio-mea
tre nenhuma. YOZ ê mi.ia an1'ri•ad.& iio '!UI a de1JR. 

O Sa. MA.ur,.•o C•ltPO• :-Di:ia ea qae nio il11'o o 
noba depata~o. 11u oondiç~u qn• mt11c1011ei, apruen
·tu.•e o pre;.çto como ama com•• iuatll; óio artio 111e1mo 
·que elle queira Ca:ur obaernçi>t1 011 advetteue.iu so mi
:tiiterio qtial\do é = do1 seus wgin nutA <iam~a. 

O p•~i•eto merece pua mim mw.ito oéria at.teBçio ~ 
eu o recoinmend• e•pecia.lment& ao Sr. n:ioistro d"' 
iu•tiç~. 

O Sa . .Mr~ctrnlo J>>. Ju.,~~.i di IUll &parte. 
O Sa. Ilfau1~20 C.o.llP05 1-Niío 1ti, Sr. prui.thnte, 

--e os mi:üstr<>; podem •er mtmbroa a~ eomaü:.ta5-a ; 
.. e podtm, Mrit. bom q111 o n obre minisQ-Q d~ ju1tiy& 
f!J:e ••• parta desta. 

E m utamo, ooten-io qna V. !:x. aio Fó:i• deixar 
àe ramett.e:r o proje.:t.o i co:noiui.o, con!..,rme o &ta. 
autor req aeteu. 

O 8r. 811veic-a Mert.ln• pronuncia um cliã
curao. 

~ Sa. Josi: C•W<aN (pela ordem) -. -Sr. t>t•si:!ente, 
neabnm dos nobre• de;;u\ados qu~ coneor~ãrii>l CO!ll a. 
TUolnçiio tomada. l>º' V. Ex., S! lemb~ou da dispo· 
ç!o do art. 1 \S do nosso regimento, q;ie as!i"' di.s
~: 

« Nenhum proj~cto ou indic1çlo 1e adruit tirã :ia. ca
ma.ra, não tendo por .51u t> e,,.,-e1d~io <le ~.t.;u.ma. d8.S 
attnb;iiçõu dll. m .. au '"lll~«. uprees<ldas na con
atitoiçiio do Imperio. » 

Q'Ie o pl'oj tcto apre1P1nt2ic é: vi'l i.velweote incon-
1t1tuclon~f. é ccuea Íl\..:.O~lht.a. .. -eJ. (&1nú:id~s e não 
Clp<:)iados.) 

Eu n~u ciu.ro diseut.ir •o é projteto ou índícaçiio. 
Os nobree dcpu~.doo JI> e mcede'âi:l qü.e nlh ers pro
jectc, m:i• siu:i i.Ddic•Ç'-•, supr>nlo que duto modo 
podião fazer com qi;.e fosse à comoo.isoão, a quem in
çambe examiaa-la. 

E:rt•Ddem que é indicoção; en aceito o parecer. A. 
ea.mara in~ont,.tavelmtnte t ! l:D a attribaição de votar 
leis que reformem algwn utlgo ~nstiluciona! : mu, 
peloa tramites marcados na mesma. con•tituição. 
(Â.PDÍaà<lJ.) 

Ora, deade qn• o 11obre dee11t.do pelo Oea.tó. apre
oenta -um project? ou indi~içno 'lll• rcloriua. a con•ti
tni9õo " niio quer que c1le p• ue pelo• t<alDit.es que a 
lei fanda.menlo.l e:.:ige notes c&aot, V. El<;. não o deve 
aceitar. (Apoiado<.) .E' e~t,. & do11trir<1 do regime.Dto. 
(Muito //em.) 

O Sa. PaE&rOE!m! :-Ni<> tr&to da aaber ae a d.o:t
.trina contid." no projecto é a~ít..vel e d•n aer adop
t.ada ; aó trato de "'ber qne pro~•••o regimenbl i cvo 
••;llir (m..itos apoiacloJ). se o da constiluiçlio, que é 
eXpn!HO "°' arta. 17q e 175, p&ra os projecto• que 
.retarmio artigot c:on1tita.eion&~e, se o do regime11~ 
pllra oo projcctoa de out•a orélsm. 

Ns mii>ha opini;\o, o os t1ohre:; d•putado1 hão ae per
mittir que 10j& ella quo p1enl"(• n~ dccioão da.1 
<jllt•lõe• de er~em, jâ que roe tizera.o a honr~ da co\
locar nesta cadeira, o pr~&;o a •eg11ir é o fixafo n,., 
.conalituiçã.o, porque e < !.to.te. d~ 1upprenito .do ; 3• 
do art. 9~. que i conti.it~c:oo .. I, por ver•ar · aobre di
reiW político• do cidad'b. ( .!fuito• t1plli4do~ 

Siot.o divergir da <>piaião d<>q~tll .. que ~ .. tond.~ai 
que outro é o pNcoaao a. ••.:;r;nir : .,ão P""' º aceite.-1 .. , 
por'!"• a constituição é ex'pre .... exigindo o :r.poi.&
mento por um t•r<yo doa doeuta4oa pua 01 projectoa 
a qne H referem 01 ui.. 17i e 177. 

O nobre an\or do proiecto aupplíe que st p6'1e aia
-oeaaar em \&l caoo o ap·, i&m!D\o ; mH fõra iuo pr ... 
terir a termi<uoi.s diapo1iç~o do art. 174.. Se acaso 
eativeue riu mioa de qn1>lquer depittado apresentar 
projecto de reforma. da am ortigo con.titocional, e di&
penaar o proce110 aapecial para eue caro, reqnereado 
qne tal pro;ecto seja, um apoi•11Mato. oavi&do & ui:a 
commiaaão, fiearia a arbitti• deUo ohsts.r a exocnçiio 
·ae art~o• npre1101 da eonotituiçb ( 11 .. ito• apoi4á.oi.) 

.A. !lllllh& deciti<> niio tolho <la nanham modo 11 au
toridade e os direi~• da cimar& : é olla. aaem ha. de 

. \Ü<;iclir ali.aal eobto 01 pouto1 questionu.dÕ•. Sótnent1 
fico. ut&b:leoids a. ma11oira de man.ifeatu o seu voto : 
aeri precir.o, p3ra .. adamento do l'rojeeto, o aDÇ.i1113eat1> 

•por 11rn terço da came.ra e, ~p01i du tni• leitllnl, a. 
d.-cillio •obre ae l>6:'1e ser a.dmittldo ii. ·diccl156Ão pa.ra. 
nltuior ret!Olaçi\o, uo e&so eflirmittvo. 

"\"OZE6 :-Mui.to bem ! 
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O Sa. P.a111JDE11T«: - V11t1 enj~tar a ap>i~11to o 
projecto. 

O• ""nhoru qll~ apoião o pro~cto, queiriio levan
tar-... 

O· pl")jocto é apoiado por maia ele um terço elos mem
bros pruentee. 

O s ... P u sn>e:a:E declara que fica. o projecto 10~:0 
a tDe•a. 

O Sa. ALDrC•& AP.~lllJ>e :-Peço a lla.la.vra pela or
d=, para "P?"ll"" da deciaP..o àe V. Ex. 
r~ 0 Sa . PltZOll!!ll'tE :- Q nobre deput-.do p6iê proce
d er como iadica o ut. 171 i:o regimento, mas em 
occuião op;><irtuoa. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. . 

Eatra em t • disoiusão o proj•cto proro(l"•nao até o 
fira elo l • s~me•t•e do exercício de 187a a 1876, a 
aetc.aJ lei do 0"Ç111t'.Iltâto. 

O •r. Duque· E•t.rada ~elxell"a prn-
:luncia uin di1c~ra.u. · 

Eeta discn11ão fica adiada pela hora, para pa&
sar-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

1EIPO!iT.A. Á Fà.l..I.à. ltO Jll.RDftO, 

Continúa a diaeuuão do pJ<>jtcto de rcspo11ta á. 
falia do throno. 

O &r. Pre•ldente do conr.elbo pro
C!J.ncia um di!Cllrao. . 

A clisca•1io fica. a<ii"ia; ~!& hora. 
O Sa. PaE&lJ>E."<TE dá a seguinte ordem do di& Pª"" 

18 d o correot<>. e lnanta a aeasão áa citico horu e dez 
minutoa da tarde. 

himeam parle (até át 2 1/l boru ).:....Contit•tw;io 
àa diacu•aàu do reqatrimeo~, do Sr. J oio Mu>d•• 
sobre· & r t<l.r.cçâo d& nform& eleitoral. 

ldc:za da t• di11• do P'"oject<> '" 60 de 1875 proro
ga.udo & lei do orçamento at6 o l • semestre de 1875 
a 1876. 

Idem da discna1iio do additivo i lei de forçu dt 
t-a, pr..:eieodo a do requeriracnto do Sr. Eocragnolle 
Tanc•y. 

Se9Wutii paft• (b Z 1/Z hor&• ou ante•) .- Coati
nnação da d.iacusaão do projeçto do re1poat& á fallo. do 
throno. 

8e&sAo em J.8 de Junho. 

PUll.DZtcOU. no u. coauu.. 

Sn11uto.-Ezpediente.-Prdmc00 do Dr. A. V. da 
Mir.101 ·-Lo~.-Reclamllf'Ío contra o p~gam6'1to 
ú cu•ta1 . ...;,Pret~ Á<>• off!clu• 4 f4 t:sn1o. dd 
"""'°"'bw:o.-O,dtm do dia.-/!edacj>ão de refor
_.. cu•t!lfal Di•c..,,.•o• dol Sr•. ll'onuto de Ãgui<U", 
João ltenk• ApP•Ovaj:ã:a.-Prorogoç.io da lei aCo 
OYf"IMntO- o..,,.,~10 dei Sr. Mart ."11o. C4111po1.-Se
pud& parte da ordelll do dla -llupo1!c a (alia ito 
·tArcmtJ Ducur10 do Sr. Tarq11i11io dB Sou:a. 

.t'• ow:• horas da tnan.hi feita a ch•mada, aohiio-51 
~~eMnl.Es . ot Sra. Coneia., Fernando de Corvalb.o, Fer
reira de Aguiar e Luiz Clll'lo•. 

· C-pareceodo dopois 0 1 Sra. Miranda 01orio, Cam
~- de Medeiros, Salathiel, Barão de Pin.tiniciga, 
<::iaru•ao Joaior, ÀDll;•lo do 4.!Dual, Coeiho cle·4.1-

T0:'40 a 

m•tiia, Siln Maia, Paulin<> No,ctlMIÍra, .Moniet ~.go-_,· 
J<>aqnim Pedro, João Màood, J o-4 CalD>Oa, AJeoctr 
Anripe, .baujo Góca, Pu•tc de·Co.G:>pa•, Gll.8Cl>io L cb<>, 
Camicba, Paul• FoDU~, .João Me!l e.1 11 AaKC•to Cha
,,64, Sadio.de Peoe., • a, Gomes· de Castro, Rc-~HoJ J
d.e Alec~ar , F&n3t.t.~ de Ag~atJ Som: t. Le.i.o. Ca.rloa-G... 
Luz. Bra.•q11•, Figt1•i1edo &ocb•, Fiel de Ca.,..alho., 
Cnub& !.titio, 011&11;• de A1~•edo, Oli••ira B>rgoe•.,· 
J>L.rtinbo de Freitat, :X:•vier de Brito, B•111ei,... i• 
Mdlo, Theodoro da "ilv .. , Porlella, Akoforado, Cao.
dido Murta, Eacr•g•ollo T•uaay, Ahes d os Sa.otns., 
Caodiio Torres, C1.rd""° tt• Meo•ua, M•o•~•• P•a.do, 
Man&el Clem"otico, Ca.r~ir· • da. Cnoba, M nrA.u Siiva,. 
Â:ze.ve.do Mot.iteiro, Freitw• B•oriq:aes Tarqaioio -d.• 
SollZA, Bar~ da V1UM. da Bl$rrc1. .. Aranjo Góe& JQnior-111 

Rert>Clit ., Gr•çJ>, Cccde de Pcrtn Al•gre. Ckrlrs Pei
:K?to, Ca.et.do C1cero D .,ut.-ta, R .1r t iL s,,boaa, Pereira 
Franco, Leal d.e Meo~!.~s e Mello R'!go. a.b:-e-1e • 
1essio 6.a on?.e h~ru e eb ç letlt '- t. eiaco miuutu&. 

Comparecem dcpôit de ab 11 rta. a. $e•s6o oa Sr. 
Diogo Vaoconeello•, Cn"ha Fi,:nei edo Ju >tnr, Fb
Ten eio dt Abre.g, P .- r~n~·oa Btori .~nes, Ba. ~bi.tJ.n d.a.. 
Cauba,l'•rcira da Silv3, Eli.s de Albuquerque, Ber
n•r<lo de Mec 1ooça, Ca<>·po. Can olbo, Manjo Lima. 
W rlkeoa de Matt<>•, Fe'º"ºd .. V1eir«. H "ll n :l< Ca
valc~nti., Flore•, Camílt•.• F1~ruei,."da, 'Siq:i-iro. Meo-ies, 
Lean1ro Beterr~. Martiobo ·c.mpos, F.rre r.< Vi- nca., 
Euoapio D•iró, D io.cu Velno. Si!•eira Martiu&. D~q11e 
Estrt1.11a Telxtdra, CuabQ. Ferreira, P11.n.' mo die Souza e 
Cor,.,io de Ohnira 

F altão cc·m par1icip 9'i.o <s Sro. A~•llo, B ·rifo d& 
Araç~gy, B.;a.h•a1 B"rros Cobr-. . Bittenc:o111t ljot.-im, 
Co•t~ t'er<i•a, Caruillo B·rr•tt>. Uibóa Chtrn, Eofusio 
Correia, G 1n.:ea do Amartil,. H ·le1»J\·r o Silvti.. fgtJaClO 
M ... t.ics, J •qu;m Be,t,,. L"l' & c~.ve•, O:ympio 
G .. hã. ., Pant •.• LimaJ Pcre1r... d s ~a.ato;, P1a.ti:air<t 
Guimit?i!.s, Rodrig<> i~va, $obr"ll Pint·J ; e aem ella. 
os ::;,., .A.uto,i • Pr.clo, S rg s M ~t"iro, Evange!iata. 
de Ar.ujo, F. B,lis"'"º• Rocha Leão, Teixoir" da. 
Rocha e Viecocdc de M.uá. 

1.6-ae, e é approva..:!a .sem.debate, a Mta da ante
cedeute. 

O Sa. 2• ::!Eca~.LIUO (•ervinio de 1 •) d.à couta do 
aeguin'Al 

Offi 1io do raioi>terio da ,ctUe•ra, de t 5 d o corrénte. 
tr.>D•mitt.iodo o re~uerime.nt'l e raai• papei• coneer
oeu\ ca &o allcret< do I' regiw• uto de osvalle.ris. lig~in~ 
A.ntoa io Raymundo Pereira do La~''• ll•dioiic que tt 
lbe cootione • paga• a p•oaii'> d e 43i S aonnn,.. -A' 
commia1iio de lll•rin ll.a e yuerra. 

Requerimento de l\{uti•b.o da Siha Viell'I Braga, 
alumn~ do ! 0 anno do cureo pborcucntlco 0i.atL. 
có te, pedinio p •ra ta•er exame do 2•, dep •'- do 
ap .>rovdo uaquelle.- A.' comraiuio da ii>•tr11c ~.ii1> 
publica. 

Outro ie J >•é Pi~to 'Monteiro de A.hnei:la , pe ' in l~ 
p or &!orame1>to uc ternao na rua elo Vieco11de d• 
l t.aún.-A' commiui, 011 fozenda. 

E ' lid ·l, j olga<io obj•cto de ~etibera~i\o, e vai a iai
primir para eotrar na ardem d e•• trab>lho11 O pr<>jecto 
<1om qllfl oouolno o eegnint.c paNlCU: 

ra.•~çlo 1>>~•· A . ~.Ili& !U.TTOA a. ouraos. 

• A: oom:oio$ão de jmtic• civll tave pre•ellte G l'êqo&
r imeot> d'> Dr . .!l.oton10 VeriuíTDo de Matto•. J .. cin
t!w Lniz Guerreiro e Ant.-uio Piato M >reira , no qu.J. 
n.pOtrn que de••ião orgauisar ne•ta ~ide..J.e um• 
oompa."Oihia. de at>gt1ros de 'rid" c out!'a 01 fie~ mari
ti-nos, rna'l qae o ui,• p ·dtorn fA:r;er em c.on,eqaencia da... 
di•p>•i~~ do art. 686 § 2° do codigo corr.merci&t , 
pelo que pedem qaa s ·j• o governo autor1aa~o a c<io
ccder aos 6Up~lic•ntee a c:reação da. dita compa.nb.ia ... 
i:ev-opcl& a ·nferid" dis}Y.lsiçlo. 

18 
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« A commiuíio j1llga q~e a. preunçio d~• •nppli
._ "<C&nt.o• ~ atteadi~el, porqn5.llto a di1po11~iio prolübttiv:i. 

. de 1é:guro1 de vida. s:obr• rJ1001 maritiwo• em nenl:u1ma 
nzio procedente tem u11 !andamento. 

~ A.1 naçõu. civilisades o admittemJ a desd.e que o 
:sne•lllº ccdigo eommercial não ved(ln o atg.uru de vida 
cout:-. 01 risCC·& terrestrt1~ e cb.eglltt ate s. cc.nCl!!lde.r o 
~fttl10 de Tido. de pea~oo. c&cra.va. contra. o rí&co t:D.à
ritimo J reconheceu '1ue n~nhum valor tinha. o preCl'ln
iee:ito de que a -çjdli. 1lÃ.o er& cL. u,.a ~precia.~el o. din_ht!iro, 
:ae.m dena eatar •nje•to se comcnuc:102 e:erv1ndo a 
morte do bomem de obj~cto d e e1ipeculJiçi.o. Não podia, 
p<>rta.nt.01 a J~i IJ)erc.irctil raz.oa velw,ate probibir o 
í!egc.to de v1da de puE oa hvre contra o rieco m•ri-
1.lnio, como o t .. com a diapo1i~ão do art. 686 li 6• do 
citado cod1go cornmucíaL 

• Não h~ rnlio al~oma de ordem publica que tol"'* 
.e seguro em um ca."o e o re piHa em vutro 

•::>e nio h-a. im111or•lidhd.P. n<l Eeguro devidacontr~ 
1i1co1 kn~stres, ni'in ,, ha tambea::. n .1 uguro de "Yids 
oo:c.tr:a 01 r11cút m r.ritimcs. 

" .A prr.hibição uo s.- i:~"uado cs~o trQZ n.mn rest1icçio 
inju11tifi~ad.a. que lnb1he que u:1d1 .. iduou e f.,,nnlias 
bu&·1ueaJ 11c 1p .. ro e pr<.ttCÇl'+O eu1tra os eventaalíaacsc&. 
d.a furtu.n ", qui.aJo nitoLu.u prt-jtJito se seglle ó.causa. 
pnbUca. iDfnp~~:indo -ae pn· c~t.-. f6rm2 nm prectito da. 
ccnstituição do IcnpHi··· 

« Nettt'i termo"' a CC'ln•n:ii•~ii.o de ju2}tiça ci~il á d• 
parecer que ••l• >doptad~ o eeguiot• projecto: 

• A att.eembJé"' ge .. a1 tA.ecJve: 
Q" Artjgo uoico Fica pF-rruettido o tE"g-11ro de Tida 

contra o risco maritimo quer a pe~1tra Se]~ li\"re, .quer 
não ; revog>1.fo o ~ ti' do hrt 686 do co itgo com
:i.. udal. 

•$alaº'• ron·Dt~••Õ••, •rn 1S d• Jooho de 1875. 
-T. dé Alencar .•ru.ripe -J. B. CT. AlcnforarJ.o.o 

E' lido, jolg<d.o objecto de deliberJçõo e romet
~ido é. eowmi••íw de 1denda, J!>ªr" d•r pan:cer, o 
aeguínte proj<cto: 

• A 1lel!ell.!h1e;:t ge:ral l'ei.olve ~ 
H ~ttit:.o ti nico FiC'ft1i ~-n..:!diJ:as cinco l•ttrii.a para 

11.ux.iho d~ conli rut:'~tJ dt:i. nov.a igrf.ja mi.triz, na 
cid1;1de <lê M' gyni~r1m, na pr-0l'locia de S. Pt1.ulo, 
1ur.r1 p9.ra Si- 1 br~-- d• c:iid-· ums d:u Ib»tr-l z 1H- de Mo
e.JgUB>fÚ F•pir1to-!:>•nto do Pinhal, e .. ~ Bronca, Bll
t11t ... ell ~ FrliOi' l\ , ti ca:.i~ para ai da ~nc,içã.o e 'Santa 
Cl1.1'Z. de C··n·pi"ª"• na n:u'l·a. pro,.incie.; re.vog3.da.s 
.ae ài~poti~·õea ~D.J (Ontrbrio. 

r PBÇO C:tt. C.filllhrk rl('1! clepntaà.("S, 18 d.e Juaho ªª 
1875.-JO>é AI"" dcs San!<,., • 

Ent1ã.o suC,..ei-.oi"fn.u.te em di,Cti!Eâ('I, e ficão s.àia
du per ter •obre oi'<• ~·•ido a palavra a Sr. M.r-
1i11ho C•u.pu, o• •rguintu ~arecor<i: 

<e A ccmc:.iuiio d~ jostjya civil t'Ddo attfntliment 
exo..n.u:.~r'.o ti. 1t.p•ut1.:llc_ilu c:õe c:,rn·u:ra munidpal Q.C 
l'ono-.i.:ej<?e .i~ pov1nciK ce s Pedro do Rio-Grande 
do E1:1l e <. btr~ff, '1Ut rt·ch1L Ão contra e. ODtU! de pag~
rutr .j• cUJ.b-b do .. prt.ceuc$ f!IP que decabe a jaec1ç 
pab11ca, ·;u• lb• • f, 1 mipo•to pelo a1t. 307 do codil?:O 
do pt<.lUIO, _till• &1-ndo eotr~ o:J.tras t1aõe1 one pelo 
art. 27 dK lei dú orc•mrnk de !~67, forão privadas 
dai multas qt'f peJ.., 1cumo e< digo arrece.datl'Ão tni co1r;
p1nar.ç.Ro do teff:'rido ocne~ pu1C1de-ra qtle C"niquauto Jhe 
p~nça qtJe ~l onui& desvia parte daliil readaa muuici
j>a-es q oe. . d~'\liio ter exclur-ivamtnte ~mpregada& 
.naa: ».eceH1àQa~ .. do municipio. sendo de maia a mu.is 
· m g uJ e.2;ign •1 o patrimovio daa can ar•• :::nuDioi ... 
pae1 ,. dimir.'Qta.2! a .. 1ua. ~n &a'. que tal or.iua ni:o 

. ..ettá.110.1 relwç:âo Ct"m as iuncçóu m.tn::iidpaes q e Uu:. 
;p .. r oblf.Cto CR 1ntueHee do 1:1;unicipio, e nada tem. 
,que_ ••r cem · ~àniini1tnição da juatiça; toda'ViD. 
~n4ide?at1do que as retcri~aa mi.Ilias rever.eráõ par.a. 

ae eamarao mmiic paes, pelo llrl. 11'1 d" lei do or..,._ 
m•nto de S•tembro de 1870, qae &l b.lla.da• eu1tas 
forão r•d0%idllll á. m•ta.de pelo r.gimeoto de co•ta• da 
Março de 11~3. e J>'IO qoe foi ul1imamcntc n:p•dido 
•m Setembro de 181,i, que catá pen~ente de onme • 
appronç9o do corpo !tgisbtt•o, • qne PC dLto regi
mente- C!ilbe. t_om~r ~prov1deDcÜ • par.a. que &ejio u ca
:c:uu ~ s rr..llnl ·1pae:& HleDts& de~t.a C'Dttà~ qne ra.r&• ve:r.e:& 
á eeompeniado pelai aitU tt .. ft:tS, é de partCer Gll• 
sejio Hltt• r~p~ :rentaçl5e• .-nar"dedas Pª"' sePen'.I tn
maàea DSl C01115i ~e-Ta.ç.io <J,Uf! tnf!l"t'cel"ttlJ~ pela r07 l'Dil

slio que tór iocumbida de reve:r o rtferido rtgitnPin~o. 
• S•la. d .. 1 e-0romi1s6<1, em 18 de Juabo d• 187S. 

-J. r:. G • .Al•ofvrw.to -1' u .4lenc1;r .4rarifO. » 

• Â comtl\iso>:o de ja•tio;i• ciYil e>:otniPondo IL p•ti-
9io em qu~ t & r ffid .. e1 de ftu.earla d" Perc.aIDhnco, 
pe~•m qce oei'< >mpJia~o o art. 19g do decreto 
n 5,737 de 2 de Set•mh•o de 1R7.;, no aentido d" 
A@ p1<ogor •···• dfic.i-t~s .ie ju-a.tiç1. dq,, fa:z~nda. tem a. 
:rutrii;·:iv do cit~do artig···. ma• slm de coaformid.ade. 
COril. O qne dif1pÕC O :Ltt (90 e Bf!Ji.,.~Ínt•a iio c.·.t~dO de
Crt-to j atten1eado ~OC r::iã.o e C )DVe:i::aie•te. P.liltabe'ei::;e.
e:X.l"t:pÇfi.ú na pHC.l!!: p(,:i'i..u .las cnataa que devem &~r ti& 

me~mas em t odQ• 1..-s jniz.t s. a prineipe.ln.ie.uta a. q_c.• 
d•pecdendo o re~i .. eato de "'·ugr,i>e d0 tX:ime e itppro-
1\f"õÇ;a'~ do corpo legi:s!ativo, uã.o •':. d~vem ad~ittir 
ahertt.\õ~:-1 p..,rc[.n~~. que o.iio 8fji1o ordenadas por in
teresbe pttbH"'° urg ute., é de p recer que sej.&. e. peti
çã.v ar.:hnr,:uia, iJ111.ra cer tOCJõi:i.d.11:1. em coosi·i"r1.çio n• 
temp-0 OEJpc.rtnno, pe1a. cu1u.miss~o que fôr encerre
g,ula da revisão do r:"Leoci&nart.o r 11 g'1lamen.to. 

« Sal>. d.s CHlllmi,oôeS em \8 .J., Juub<> de 1375. 
J. :S. G . .Alcr.ftr.,;.o -T de Alencar Ararip•. 

Vem á. mesa> é .i.id.o, apeia.de>, entra Bm discu~'6âo, 
11 !ica a<tia.do, por te· n•dl'lo a p .. lnra o Sr. Campo& 
Carvalho, o Hgul.ntc tequ.~rí11.11::nto~ 

PEDIDO DE ~f'OL'VA.ÇÕES. 

. • Rê·JU•iro quê se peca ao go~ orno, por int.ermedi:> 
d.o Sr. ministro da. ju,tiç n., inf rm:.1fÕ€B icerc:a dcs 
tumoltoa e d.~11aca.to1 pr0Ju2.1d, a n.a. cid..de ds. 
Di1u:~11.nti'?a ooatr"' g, rel 1gi~·, d . Eat~do, e qae.e:a :as, 
pror;.·ià.cnti:uu;. tc.rnn.da..s. pvr~ cooter O.!JI m&con& daquella 
ei:iade n(.j& linnt, a ~a. ord~ro e na. (·biienci14. àa.11 
leiii.. 

« Ü•rrnra dvs drputadoe, !8 do Junho de 1875 • 
-Dic·'o Yustcmce/li_.s_ » 

o el\. C.1RNE 1tG :>4 Cc~uu. obtendo a palaYra pela 
crrdem1 reqner que Ftjii.u dada! para. a ord.-m do d.ia. 
de amt-nbã .&em pr~jmz.o da priml irtt. hora. &I ma.te
ri~• lia ord.tm do dia de hoje qllo não forem e•gu-
1ada•. 

Ccn111ltad~ a amor~ ruoln pel11. ~ffil'll'l11.tiv11.. 

O Sn. ~h'lTJ~uo Cu1'.POs (p•la ord•in) :- Peço 
a V. Ex , Sr. ~re~id':'Lte., que ic.terveuho. para. 
com e.a Sr&. m1oit-trv1:1 pl'rS. b~ver aeuã.o nos !.S.hba
d.os, -o n eDtão q u.e D5.0 cn 'te:rt.ão t\. t..:Yd.~l':l do dia. como 
ee tew pn•tii::a~o, pa;-"ce "ille ptff.i. llliVl!'T cnaie cert•za 
de niio h:.i.vl!~ ~.,ga,. Ha. _11e.v;:cicios muito urgentes qa.e 
devem e e•tã_o peo1udo ic>taote soloçã.o, e qne por 
e~te ruod.õ :fi~a.o 1 .. nça.:;.os & mhrgeai com i;.rejuizo d.e 
direitos indi~tduoee e do iateres•e ('llhhco. (Apo,aitor.) 

l'Rlll:!EIRA PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

OintinúA a diocu1&1'o do zequerimento d.o Sr. João 
Mendes s-ccnaando de incobe.;ente e ahs.urd1t. aried.acçio. 
da r-.forma eleitoral. 

O 8r. F .. u•to de A.guiar: - Pedi a 
palana ti.o pe.r:a. ton.ar pai te na. discna.11ão da. eme.nd. 
ll,Pruent.ad.a pelo nobro <l•putado ~lu.. provincia u 
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S. P awo, mt.1 f.ãC) 16.aant• para d.ar algamu upli
caç!5e1 motivt.d&a pelai ?&l•uas pro:erid.ao pelo uobR 
<iepnh do pela provia eia do Cearf.. com "'lação {I. com
zcis;io de r<dacyão í. q1tal l'eo..ti.o a h onra. de p~
teccer. 

O nobre deputadD pila prvTiacia d.e 'Poraa.mbu.co, 
m• a amigo • coropaDbeiro 11.equeUa comwiaaão, de
clarou por c,oca&1i.o do ser .apre:aenta.ii'L a .e~e:J.d.a d.o 
n•b~ d.epota.do por S Paulo. que a comm115ao, com 
qaanto ti••••• d.uridao àure& d& emead. ~ apr .. outada 
pelo uobre depaç.do pela pr~VÍ!lCla du Cear~ e apprv• 
'Yad.a pela caaiarlL, t.odn!IL 11~0 fiter& alteraÇ<tO alg14m a 
na rae&ma eweida, e u limit:l.r.. a tran•crev6 la ao 
projocr.o. 

O Sll. Ct1111.1. Freuuu1>0 J•~JOll :-A.poiado. 

O s ... F ..t..C. STO ti!: .â.csm:•u. :- Po.receQ i•to monoa re
golar ao n . b~e !ei'a.t~do pelo Cear!,_ ea~ead.eado S. Ex. 
qa.• a comm111ao, deade que te7e <I UYl fa& ,...,b re. 9~• 
emenda, devi& ter 1dterw.do s ana. red .. c~o como m.~ia 
convtnieou lhe pareceeac, porque a ui111 procederia de 
codorwid.adc com "" di•pusiÇóca do ••giweuio d.a 
camara. 

A eommiuio eomprehende elo m esmo modo q11" o 
nr.bre dep)!t.do peh. ;>ro"1ncia do Ceará, de•cre& _q~o 
o ~giment • d~ eao:mra lhe mca.wbe; IDlllB a.a dtt9ld.lll 
que l b.e oceorr~rÕ.·' q 11a.nrlo te.O"e de eicam•oar g, re
dacçao d" ew• nd.,. ~prue .. t.d" paio n•bn d•plltado 
p~lo Ceará. é& qa~e• te refui~ o uob~e d.ep11~a.do ptla 
pro•iacia de Pernamhaeo. forao Telati.vas an1eamDote 
â. iatelligeocia áa eUJeoda qae S. Ex apreGeotá.ra1 
prinei paimente qno.ot.o ao modo da. saa "x ecaçã.o. 

On., nã> co ••petiudu á commiuão d e redacÇÚ) al
tera.l" couaa ~Jguwa ni.q:iilto que 11e tin ha v~oei ~o 
(apt>itid-08) - e .,f'ena.e. eorngrr o q ne fose.e d., s1mplê1 
r e dneçõo. eDtt.odtu qa~ nii.·-' pod.i..- -fazer a. ltera9R.o al
gn.mb que pudt:he. i1,flLlit nfl aeC11tido qac à. e:z::ceocla. Jo 
qu• se trata. t.ia b.• d.a..d.u o aeq, il · ust.rc aa.tor~ 

E ntrtt 11 nto a ce1mmis"ão pr1•cun.~ o n obrti deputado 
pelo C1ará pua dolle haver e>Clareeirr·ea"'"• a6m de, 
1e fos.e po .. ivel, t or11ar wa.s elaro o sentido :li. mtBm& 
emenda. 

!oi. i• n•nl•, por~m. não pôde encontrar o noora 
depnt~a.,, qu~ ne••fl dia. nio compa?"'cea na camara. 
~eorrea ainda. a e,. •mm1Hi.o dou1 11Jnatro1 merubt•& 
da eomm i11io que derll S!ll pare.::er 11ob.r~ " re!<Jrma. 
eleitoral : "'ª' t~Cl·O•m cate• d ··u• 1enhoret nao l~e 
proatàrâ.o o• eedarit.cirnent ""• quo ella de•lj&T•, autt l 
C1f.elnr6rão que to1Db•111 tinhão ~uvi<lq aobre a moem"' 
• meod". 

Nestas circnm•tanciat ~oteadeu a C·Jmmisaio qa.a 
niio d8•ia fa.zttr outra coa•• aeaão tnnacriã\'er no pro
j ecto a ea>oa<t a t"l qu .. 1 haYi• aido •pp·•Yada, d.e!
Xf\Ddo li. 11.be1orl & d• caDJara. re•ol •cr coa:a• maia 
cen venit'GtO entendt11t ; taDt.o n.ial1 qaa11t:.> ul!D d!o
qacllt1 di1t~o• doput.doo àeeluou qllo apreaentana 
ªº'º d.u.•ii•• C\'1&0 '10 .. ca'.tlar& !:>.OUTHH de r•llOl
"YOr IQbre a red•cçio d.o projecto. 

Qa•:1lo h pa!avtao - duraat.e a let•ht11ra - que 
mert .. râo o ro?•ro do nobre d•p•tado por S. Paal• , 
a comwinãe 11i-> l1got1 i.mpcrt.a•e.ia e. H•aa palavra•, 
e cowo n i o sc\s.ue ÍO<l'lrtftnieDte e.m 1aa. .001erTa .. 
çã?, e por ou.tro lado lhe pa:reoaua quo a aappreaaíío 
deltas e 1110·,r:-tria talvez vara toruar ah:.da weao1 
clt.ra "' iut..Uigencia d.a.emenda, julgou m..;.• acutado 
oon .. rva-la•. ~o que •opp!'iroi-!u. 

São otu aa explic.,óea qn• mo puMllq couTe
nicnte dar pora ju•ti6c•r o prcoodiaieata da CCDllilil· 
ião da r611acç3o. (Muito bem.) 

O &r. Joii.o °M••d•• e -Sr. pretideu~ . cou
&aao que eatou•caub•do parartsponder ao aobre d•pu.
tad.o pelo 1• ii•trictod.o provrnci&do Curi . S. Ex. sem
pre mereceo-me mnit.4 H•p~ito, • honra"Va-me c.om au& 
amii~d• ; de 01;1tro lad.o, e.tt 11uaca o oft'eadi, e muitc. 
J:QIQOI, tr&t&nd.o d.e &.bla.f'd& a diSpolÍÇ°i? qne ;"IP8'1lt& 

d& aua emeada ao projecto, \in cm -.i1t& ofl'<ad~-lo. 
(Apoiado.T.) Uo•i ape'"" de uma axpr-euio ttgimtat al ; 
maa o n-..bN depa.t..do, coa1ideraado q•• h••i• ag
gr .. 'Vo ao 1tu orgall>o, ~u1&11d1u q111 devia reagir castra 
mim; da m111h1 partAI u$mdi qae nio devà. eoate.-

ta-lo com apsrt.u, e jalgaei m&it. p111!enta fai:er 'i•a. · 
nio onvia u 1uu aggre1oõe1. 

Qaaot.o i argumeat.ção cio :aobr. depatod.o pua:( 
defender a ditpa,. ição da. gna. Dtneuda, pareiceu aio qa•· .... 
nãl) eatava aia. :i.ltt4r-& d.o ae'l ta.lieqto. O nobre depu~•clc>
:nad.a dtt1·• qll.e pui:l.ene prejndic.ar • que eu. a.T&uçára..
Dtlta a.ugu1tra catDara. i;iobret.11do qaa.uto a.o p ori.'°"' 
• a pi.t al q•• domina a q ueati.o, que é d.iet rmin..r. exi..
tind.o um1i&. v~g~. se: ellã é da. maif•ria ou. d a. mia.orla,. 
e qnal o candidato qae a deva pr•eocher. ( .tpoi<trtor.)' 
Esta poato ticoll. h eoCll•~• ; nem o cobre lIIÍ!lidro 
da jootiça, que oabio a campo para tomar ao dôru 
por S Ex e parec.eu aiuito intere•11a<io nests 1ueatio .. 
nem o Ilobro depo.t.ad.o pela Cearf. e1clareuriio a e.
mar•. 

O nobro d•pnt~do . preoe~np•ilo cnna o Hll projocto 
que publicou u'ucn lino ew 1868, o!l'crcceu a •D:ltQda 
de a.~rdr; com. o 17atema ~[eitoral, que oa.tã11 queri&. 
:!a:.or prevalecer •.• 

O Sa. J . H ÂLncu : - Niie apoiaà.~. 
O St. Joio Hcft'Dt::! ••.• d iviti ia 0 1 tl•itort1 uo1 col

legto .. eleiiora.ea em IM!rmas, con to r tt11t 0 1 p1.rt itlo1 que 
pltit.e&oaell:l & eleiçõo. Orn. '" t '"" esÇe o lllttllo:lo 
ect&belecido, cer a CDeat e teri4 proCl"ttea"';ta. a eroetula 
do nobre deput• do, poqae a. p•io...: a .ber-• e·hia qual 
o partido em que se da. a • v&g~. e p .. ·t•oto oer~ 
coa.iMs !:iio o cs.o-tirlato. Ma~. com escrot1oio eecret.o e 
vot. çii.~,. eagae l'lada tem •e oi .. crimioar a ~ue. 1:le.itor 
a cedufa per\ .. oce, é c1aro qne a ana Í1 ~"' eo~erra UQ) 
a.biardo n& pr .... tie~ ; é 111 peQ:.H u.m. caa., t b11$.orico, · e & 

lei é f.it a par" ••r eu.,nta<i•. ( ~pnto:dor.) Ea a elQ 
1ei como ~ cit.m.., r.i p!>..fcrá rtj ei ta r o w1::u req11eii
meoto ; a ciem•râ dirá qu" n .i.o h i. ll.[)11.qrdo, eat .. eta.ato 
que ha itJJ ,;caaibtlid~de ntt. prii.tica. . A c awe.ra cão 
a ppruvará. o w eu. rQqu.erimento, ma8 o pro}ei.!to val 
par• ., r1enado, contendo a.m a~aurdo ieata orei.em. 

(fro<:M •• a.pa.rlu.J 
O abaf.l.r-d"' n ão é tial"eir: ab1olato, co:n .ao aobre d..

pnt1uio pareceu qn1 eo die.atl'n,, mu é cerc.am.ilt• re
lativo, porque é ' Í:npo••i V•l na pratica a lii1pooiçãe 
queotionad•. • 

U>1• Vor : - E ' abourd.o ~bsoluto. 

0 Sa. J olo M&llHI: -0 oo bre miuiot ro d& ja•tiya, 
quer•odo d•fe~dcr a diapo•içíi.o, não att;n gio o aen 111-
tait.o. Pergnot..i-lho ~o. : com~ discriminar u r. Yag:r.' 
e.la m ia or ia. Y Re.apon 1ea..· m~. p"lré iLI , o n obre mini• t ro : 
• A minoria t aq11el!a pa.u d. •• forçao poli<ieae .U. 
p roTI12cla qaa troax.rem ao parlament:.> o deputado, 
cnjt. fãlt& ttatar .... t de preenel;er. • 

Ora, • e.obore• J i11to e nada ! a me&m~ cous a.. p~rqu• 
uta de6oição umb•m •• appi•= á maioria. ltCl po
dui& tra 1:11p0r o argurue• to: - r 4. 0>aioria é a qa eU& 
parte du torça• politic •a da provineis qo.e trouxerem 
ao pulamenw o depitta.do, caja falta tratar· H d• 
pr.aaaahe,.. a 

loto 4 ar,unont. quo eo Gpr .. n to á cot:aidcr&fio 
cl.tata ac101t.a ea.mar& T 

O ~ ... MIM•l'ta.o u Jns'trç• iU. am aparte. 

O Sa. Jolo MB~•co: -N .. opiniiio de T . l!::i:. • 
auim, mao •• ••t•,n. i«ll&odo pr.ra a cam:;ra ~ para <> 
bom 1e •• o do paiz. 

O Sa. Mnotsra.o D1> J uoT•f• :-E' ello ~"e no• ha d.o 
julgu. 

O Sa. Joio M'&nu : - Porém, v~udo qo.• o arg,,~ 
mento d.l) nebre mitiui"'!"º o p·e.jnriica•a., o a o'bre d•
p;it.d. , pelo Cea•i. tratou de corrigi-1<>, e diHe qu.e • 
"YI&"& d.a. minoria àl enteo.iiia d.01 •ltimo1 Yot&doa,. 
C:tio que 01 • !eito1 do rerfº· 

O Sll IÍUTl!lllO CulJ'<>S : - E V. l!:::i: já erom11ll-
6.cou a ma.teria, a ª'° aclmit.tir répliea. (Ap-0i4M r ) 

O Sa . Jolo M111ou : - Maa .,. 11ttimos Yota<\.,. 
podem ••r d a m aioria. pela di-rilio do eleitorado a• 
&CIO da eleição. 

Q oaCltó à ídé& q•e cona~u o oegnode !azar, uo 
cata d~ ntUa vaga, ao can-iidato da minoria, aindL
que pd e&ae aer pr•ticada., pó~• a.r il ludid.4. Nio
tnto da reoleiçã• do l'Atnietro; o aobre cl.ep~tad.o pcl-. 
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~uil. collfanà.io a quutão, -tratsndo w•a bypltht .. ; 
·• t il ?Z!Hmo disse qne .. ta hyp<>thue é ti>leranl. ao-. 
brotado l'"ra. ª'l'"'~' que entenó~ qca 01 depctados 
eia UJiD(rta não devtm 6~er inbibido& de H?ul1 chil-
11!4dcs nor. ccnaelhoa 4'1- coroa~ ~wpc u1n bi!ita.do. de cb
terem a reeleiçiio. Rdito-i:re a substituiçlo por mortjl 
cn po: outro qua.lqQ.cr :rnotiTo legal ; a maitJria tem o 
meio : &e baatv qt1e o CliDd.ldatQ occape o a.egu.u
do lngar p111a aer con&iderado o legitia:;o eu batitatQ, 
a. to1Joria o. n.-íquiriri pela divisão aoa setil Toto1. 

Ea. cham.o a isto, atc.hore1, ema ele~yão d.o pe""<Ú• 
ganha E' uma idéa. qne não tem juetiticsÇio, :ião se 
Póde defender. 

O Sa. M Al<T"'ªº º""""': - Pe90 que appliqn~ iBB<> 
ao aen voto aninomJn.12.J. 

() $", Jolo Munu: - O meu projecto não eatà 
em aio:uuio : trata- •• d& ndae~o do projtcto vot.a
(1<>. O n •• bre deputado p <>r Mina• quer confundir o de
bate ; f.n j á •on n~do de ~atar proteJ.ndo ut& :re
dacçio, f> O Dobr• d•puUdo mo ha d& pumittir que 
XLÃ.I) incorra cm wllior eu)f'&· 

O Sa. M.la'l'í1'eo CAl<l'Os : - C~cgou a millha vez 
de me rir do v1 ncedor õOS cencedores. 

O Sa. Jolo Mc~•E• :- J á dinf. ~ue o men projecto 
mio eistà ew diaeaesão. 

o Sn. Mu'l'i:<BO c ... POS : - o que pai&Oll é o sen 
projecto, não é o do Sr. ministro do imperio. 

·o Sa. Jo'i.o !d~~º"' ;-O men projectQ llão panou; 
pedi ã c•lllara liceoça paro r<tira-lo. E' verdada qne 
111& 2• discnu.ão dec(:u~i qne o V< t.o incompleto 
podia ter uetH·& ineonven1eotea, urna ve:r.: qt1.e a. eleição 
fo~se feita ~or prr·vincio•; •• o governo acloptoll t&ta. 
minbri opinião. folgo com isso. 

O ~ .... MaTe<Ho C••Ros :-0 pr<j•cto é da V. Ex.; 
acbo j11•to que o qu~j:tiL. tc-:hgi.1', ~nfc.rme o ccncebeu.. 

O Sa. ,l olo ~ENDES : - Sr. presidente, não qnero ir 
adiente, n<·rqae não de&êjo àemore.r a drei11iio •obre a 
ttds.cção deste projecw. Se tenho ra2r~ na censura. 
ela d1opooíçiio ~tt• ns1>lto da emenda i{o nobre deptt
ta.do pelo t• di"'irieto ào ee.,.r& . • e1u:r1ara o deeiclirÁ. 
Limito-me a. eotaa <·bs•T~oçoeo. (Muito bc ... ) 

O Sa Euu oz: AuuQOEBQDE (pela Mdtm) raqutr o 
cneerrun~nto da diac-ueaão. 

O Sa. Ja.! º'""º" : - Oh 1 Pois pede-e• Q •ncn -
1'ameflto do ta. qo••tã(), que 6 u11aito aérift., que Yai no• 
cobrir da ridicnlo no ttn~do . Di'.o por qce " oommiuõo 
da redarçiio dei:i: .. ae de camprir o aen dover, mas 
;iorqoe de facto o vencido envolva inale da um 
abu.rdo 1 

(Ba. ouh'o1 opa.ri.,,) 
O !'a. Rwa º" AullQllUQmc : -Votelll contra. 
Conauhsdw. • <i"'ma.ra H!•ol 'A p.la. .. mrmativa. 
Po•t·> ll •otot o r.~neruuaoto do Sr. J oiio M'ondee, ' 

~•J<it..c!o o •m ••g11ida approvada • rodac~no do p10-
Jtcto. 

PftOACOAÇÃO D.A. 1-Zl IH) oaçaum-o. 

Coo tioú" a di1•a1tiio do projecto 1ac 1lroroga o.t.ó 
o 6m do ! • 1omutre d<> a a ao fiD.aaceirÔ de 187~ a 
1876 a lei do o~ameot.1vii;oote. 

O Ih.•, Guami'io Lobo pronll.!lcia 11m di11-
c:n.r10. 

O flr. U11..-t1nbo CallElp<1• (Alt8119'i0): -
Sr. pnei.de.nte, o nobre n.:it:1iatro da juetiç:i, ju1ti5cn
do o t>r<-iecto de lei q•• tcmoe na m .. a e qH fórma 
objtcto do ptt••nte d• !l•t..,all•gca ne<eeaídade 11rgeote. 
Sobre este me•ll'o tbema di•cornou lsrg•m•nte o illut 
~e e nobre depntsdo ptla provioci' de Ptmamb11eo, 
qt!fl tivt mt'la n. tati-.façio de. ou.vir; ma~ o nobi. mi
"flÍ•tro e bonn~o depntado .,,. pettni\tiráõ dizer-lhe• 
qtte .,ão ba t&.l t:1rgu1ci&. 

Sr. p>oaideate, o f"•ll bonra~o colloga de!"'tado 
i>el• pro>iocia do R1<>-Gr. ndo do Sul, immcdlatameote 
-" jmtilicoçio do projeeto pup\l'u ao oobre miuD
~ se en vttd• dei.n. ou. apocripha a 01dem do tb&-

1oaro ezpediu pera :o ~ doa impostos e 
pllg*mento da.a d.,.pesas depoit de 30 de JllAAo, or
ilom ~xpedida jil. ha dias. 

Sr. preaidtc.ta, •• o gov@rno já e.:peaio oa ordeim 
para && orrocada~ti•• de impo•toa e pagamento•, q11al 
é a noeea•idede da reoolnção ~ (4'JX'iadOJ.) 

Dilu o nobre deput•do por Perno.wbuco : - ilimi• 
nuir & re•ponoabilídlLd• do goveroo. 

E' prect1em•nte o qne o porllllll•llto não dHe que
rer. Dude ~ ae o governo poo ee fóra de Dm r~gi.men 
de. lei. se o fa: por n:wtivca de conve::iiencia pabJica. e 
11rgencia, não :!e ve temer a rt&ptn•• bilidada, deve 
coutar com a. eompl•te. jal>!ificaçio do stu crime e 
qa• o pul:.aieoto o "'solva da reoponss bilid•de; mas 
ssltar fóra daa lei", governar a• bitrsrÍf\mente e não 
fJ.'Oêter ca rregar coID. a r"•pa:c.u.biliiade, quêrer que 
um te:ctiro 1 innoctote, cotJ.opatt~lbe e&1a reepoc.aabi
lidade. • uma cui-ea. iniqua e io<"onve" ie.nte d.cmeio, 1e 
eese tt rctjro, eomo e.ita. uwara, deve ! ez o juiz do• 
2ctc1 t -xtra-leg ;w;ta. 

Sr . pre•id•nLe, preeisameo~ lllll1' das acnaa\õe8 ttn& 
o mirut t•rio act-nal merece é per esta. ioiqui<lacle o 
i'ojnstiça CQm que tira de &i a r.,.ponsahilidad.e, quui 
aoOlpre .tirau<lo·ri pora a coroa, t quando não a afúa 
pa.ra. a. ã')rôa., atir2-a para. a maiorit.. E 1 o ey1tema 
invariavel do ministetio, elle niio tem culpa ela Ilida, 
é 11ai ssuto. 

As medid.ae odios ... más, que niogu•m qner, et mo 
por ''"emp~o ado •l~m~ntJ !!ervil, o goven::i.o decli:la-as. 
d• s.i, e ~ nobre pl"taiclt>n'te do ocunlbo foi muito !eh%. 
porque muito a t ~n>po foí pnhlicsdo por nm in~i•
crol<> o vot.o que S. E:r. déra uo conael.bo de Eotade> 
contra. o elemento een·il. 

O Sa. Gt1s>1lo ú ao :-Essa pnblicaçiio foi falas . 
.o l3a. M•aTJ,.BO c ... ros :-A pnblic•çio era a po

cnpbo.1 ~6de 1er. ·maa o v-c.to era verdadeiro .. 
Mao, Sr. pr .. idente, ni;o é juato que ~e 11obrEs llli

ni•tro1 f~jão dri reapone•bilidade do• etne acto•. Se a 
ngtnci~ do eervir,o iw p<o%-I bu o acto illegal que 
com me\ têr ão, a •u• jQstifie•ç~o e.tá em darem OOllU.J 
ao pa rlamento. . 

E' eeea '1eopou1abilidftda qn• 01 mini•t~o• qnor&n 
lançar de •i o remedia, " pr<.videncia unica que 1411 
p6de tomar pai n oharna-loa a contll.•. 

V. F1., Sr. , reei riact.e, bt.m oomo o n o'bro miui,trc> 
da j aatiça e o aobre depotad .. por Peraembooo, oab.m 
q11 .. 1 era. o direi~ do aea1t.do rumbDo contra oa dicta
C1ore1 qua u ... m lf!la.vao. Maa~ invt: •tinm·H ca nobre• 
mitiiattoa de umo. aut.c.ridade superior âa lei• e não 
811ttmlrem :\ Hlp• l:IH.bilidAde de SOQB BOt<Jf, DQ? (:. 
coa1n pou.\vel , eeru jaKt ... 

A propria ac.natitai~·õo do I mperio, qrun-io autori11a 
& &tl &fJtOs~o e:., s-arsat1n., fn: pez:ar •f.ll-rc: aqad'e que 
a d•Cloti. t.od• a r .. punoabilíd..de '1eooe acto, 1mpon
ao- lho ll obrigaç·õo ao dn immtdiata• " datallladu 
eontao á OHtllJ b•é• geral. 

Pctdôe-mo o nubra dep11tado po~ Pera&nlbaeo, a. 
cnmora do1 dtpnt•doe e o p·•rlemtnto ew m~ttriL àe 
orçamento nii.o podem admitti• otura doutrina. A ca
mara 10 record•t4 .qoe qu.c:do imp11goamo1 a madida 
d~ aoce<>no ao• baoco1, o ui1ior deF01~0 qn• achh101. 
!oi .. ta, foi quo o governo j~ .. tava praticando oa 
t.clo1 para q,111 pod.ia. antoris~ção e o ~no queria et'll 
pracioomente livrar-10 da. tt•?"ll••bihdode e ... ~im 
perderia o publico, perderia • 11açOO a caiea garanti& 
que t.ioha cootra '"abusoe poooivci1, e 110 cHo da qae 
0111 ai>uso1 H deuun à ln•neira dQ os rtprimir a de 
ponir 01 cutpadoe. 

01 nobres mioi; trçs, por enmplo, mandão ~gorar 
o orç>meoto vige11te; se fizerem mio nt o do• düihti
ros do orçamento vigente arncad~doa ill•gi.lm•nte, 
além da reopon•:<bilidade ger•I, tem a re1po111•bili
dade da ill•galida~e da l•i, •m 1'irt11de da qual ure
cacl~tão. 

O Sa. Moosno DA. Jmmç.1. : · - Da lei Y 

O Sa. MnT'""º C.1.J1P01 : - V. Ex bem aa.be que 
n.m t.viao ·do minior..uin, ot1 decreto da jcutisia, on da. 
fü•K&, .. ale maio q~e toda a colleoçio du leil. E' 
e•t.e o h!>b1to em 'l,n• 1161 est.mOOI da aio 0<>11llooenno. 
~traa leia •eniio oa miDi&UM. No :cipo do rei amei~ 
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li&vi& u ordenaçõe• en: q_uantõ o réi n~<> 88 ..evogava; 
h<>je, 'POttm, nem 6 pr<c1so n~ogsr leu. 

N!io ha, pci1. vaat•gem algurua para_ a C!'~~ em 
.,otar t. >t&olnçlo ; 'DÓI ?>:i<> fa>en:o• $enao dim•nnU' aa 
guaatiu que o paiJ: ·t.tm contra. 01 Su. mini•tro& ; 
e.ata gcr&etia nio eonstito.e 'ó uma u gurança pa.r~ 
~, eozuti..ue atê a:01.a 1tegnr:ac9:t par~. oa -nobre1 m].
lli&tros. E1U• ge.ra.'Ot.taa da rcsponu 1. bthd11.à.t: OB torna.o 
mail acauteladoa. 1ã.o uma ..-itrd.ad,ira. fld.n:r\ea.ci.a,. 
um grande auxiho eoatra a tendeocia .la época. 

F1ci.ue ctrto o uoN• deputado por Ptrnambnco que 
&pezar do s.m talento não ccn•eguio peronadir a 010-

~em de qae s.ctn•l.aleate não &otamoe em uma ép<>CA 
ele 5uarcb1a :.da.mi.atrativa horro~~. 

O acbT• < eputado, Sr. pre•id•nte, argnmentoa com 
os precedent ... Ea reforço o a.rinimento do n<·hte de
putado. E' tah·-ez. mai& diffieil d@.t'eobrir ow. a.nno em 
qaa 'Dio honveas.e .pr" r r·g·~ ção d& t r çamieuto do q e.e. 
ae1e<i "brir Q.Cl ªªºº em que. ae 'Võt&• sem duaa ao Dlt&
lllO toix.po. Jà. tm um 0 000 se tem vob'1o maio ele 
uma prorogação, e o nobre mioi•tro da justiça. fe.z 
UDl& obra incom~l•ta. S Ex que se qu•ixa. tanto de 
perda de tempo, de protet.ç!le&, não aei pcr<J.110 nll'.o 
pôDp<Jtl o tempo. Jf1ta pr<·rrop;ação qae S. Ex. apre~ 
sentcu não ch•ga ; 5. Ex t..w obrij{• çi\o r•goroo .. de 
promn ... r .. ie ªªºº o orç><m.oto a. 1877 .. 1878, 
obrig! çâ--' ri~c~ s2 pela. conatit.oiçÃo. e eu não '\"tjo 
que o nc.br~ n.ita;btrO o 6.iesse até 9 frt1ra. 

O nobre m~'Dh·t<o utá. no roe.ic de uma. 11eesio ordi
na.ria pt-f!re :i:rla. t or dous OOf-2eJJ: d .-: senin extraordi .. 
l:llilria. No fim de qu abo n::~2e.s d•: ~eu.Ão o nob1e 
:miniatro &p·:ca~ cc,n Hi:;u.io Cl.,,mp},!;al" o orçamento 
que está no t!ena~o e qu.e '\"eio de d.iacast.io auteri<tr 
jà lDl!Íto adi».uta1lo. 

O oob1e rn1ni•tro l•von a. i.l grande 'ei de rilorma 
d titora.l, esse porteClto C<itn que 11ioguem t.oje se eo
teude e os sEiu!i titl''·C·re& r'!pudião por con'ter abgurdo 
.e iucci'herenc:i a. ; e T'1 :'.\. ve.:rdA.de ieto é ex..acto, tem 
~beurd.1>e iocobereacia, e., ac~rescentani eo., inoon
vtJJfeacia. :menoe para o governo e imm.G-ralidai:e 
grande • pr<>lnoàa. 

O ~a,. Gou:t.o Loao :-Vamos pr&tie&·la. tincera
:ineott e ve.relll<ll as e.ue hoas reanlta~ca. 

O Sa. ?.f..nTl,.110 Càlu>OS : - A~111lia lei não ee 
pódt praticar; ell& eer-A o reiaai'o d;1ii pe:rfidi '·; naoca 
o p11la'llento brnileiro "io uma obra s.inelh1111te. é 
uma im'tlonlidade. A• espera-oçao do governo nUlB 
lei não podem ter ou••u. eatâo fuod•de.a na f• l$1' f~. 
E..' o "Ystem · que. a lei vai iu1n1~r•r, 6 a perlidi"• • 
t..a.içio 1:Dai1 odio•a.. por1ne ee protiea ~ontr~ o aa>ii;o. 
Contra o iui.inigo tuclo quaato é meio de g~err11 é au
tcri50 do. moo coclra o amigo, nilo, Sr. pre1id~ute, '" 
10oatrarei o qn• ~cab& de diur, não •gor~, Diio !leite 
debate, maa bei 4e lll<Jttr&-!o. 

(!14 UIT• ~te.) 
SEm d11vida, oa utilfaço o nGbre deputado pelo 

:M11.1·anhio, c~j~ bo& t6 e UJlirítn lib•ral ,.~onb1Q<>. 
Sr. prealdtntl!, o• noh~e mini1tro1 det.rmlniío 'VO

teçiio po• dnue torço• P'.•TA •• guu m .. ioriu, "çteçiio 
por dou tttç<" p~r• li hon• • 1ar.tu minoriu que 
têm d• • lrg•r " ln t.rço • •qni vai o znelhor • o mt.i1 
dete•tn•I cio 1eo ••11rtdo. 

A• waioriao do govorno piio poderião nutntar 11.1 
eliapa• ~•o.a t.,..balbo corr•••• ~or couta dellu, ma1 
11iio t.!m tal tr• b•lho, cá .. tá a repartição dn e1tnti1-
ijça • a dir,cçiio geral do mioi1terlo do illlperio, qne 
com u eus• ti.lhe• na1 provinei111 .as pre1ideociJu, 1e 
enearregà:ric di•to. Na. repruentação. P' 1~111. de.a 
minoria• é o resultado da. l•i a maior daa irnmon.li
dade1: o eleitor •otará em doo.a te~oe para o trrço 
qlle. ~ mintria de'Ç'eria ele-,:?:er: o intf. reue, poi1, Ooa 
candidatos da miootiA, qu& .vo\árão no daplo do >ID• 
?Lero a eltger, u < brig .. á. ga.,.ra • lata ontro ol for
.çadamante. 

O nobre mio1l1tro catranh& qu" eu encare a.Him a 
l!Ü; auendi com o 1ea. mestre eut.or cu. traduc\I r do 
pGlnphldoo elcitoraeo. Não !ui.verá, •m regr~, 11m t•rço 
ê:e mioorio; a :eolleio o Dio con1e11tirá, ma.• u hou
'V~M•, S. 'l'OtaçÃO da minoria. em dCUI l.t?ÇOI é IUD& 
pe!ctica po~nt()sa e infallivel. 

o !:R. !\fn<UT&O Dl. JtrSTIÇA.:-0 que ett pedia. era 
que não dis;,:utiiue a.gera e11a materi1. 

O Sw.. ~t .... T•M<O C.uDoo:-0 n~brt deputado Po~ 
Pern=bueo é que e• e<:t~u esta ducnroã~, e com tal 
u 1m11!0 Y. Ex . ..ao pódc pcdir-a:e qae deue d• Jado 
uu izu.teriL 

O s ... G•m•l• L•M>: -Fi lo por corten" a 'V. E:.:. 

o Sa. l\ÍiRTl~ll'O e • .,, •• !-Dá-ae ãs t:lea mfao~iu, 
áa mimou1.~ do j)()V· rno impuinl. nru terço a.e rt:?:r:e. .. 
sentaçi•l.e rr.and.a· se :-votai tm d .. Uq terçoa; o vc. sEo 
terço ae vo:os, diz o c obre mhiiatro da jur.t iça !egu
ram<l! nte, qocr qoeiT&t'S que.r uã.~ , bav<1-is de rei?ar ~ir 
com d.Gtt'\ tuços de ca:.idi:Jato6; reritirt.•Jo o tkrc;o d.e 
vc-to1 comº"' dous ttrç•-s d.e c11ndiC:..tos, o Tt:s·.t•a.4 1 • é 
c~rto e trabe·te por coote\ueacüi s l~i. •1tzf ~-. ão i.óde 
sec'io pc·r e~cepção ma.is que rar~ , da,. -,.epriea~nttçio
dH mio' riss, e se eca r•tará ~ raino. do p•rtido. pondo 
em C~Jnflicto e i• i;o t odae u embib es e pai:> .. ~es. e 01 
?etent.;mewtos perSt)H~1'. 

Diri o nob .... mioistro-Vl tai em litta.s .::e u m t~rÇB 
a~n .. s. S·m é •x: .. etet, era po•aivel, ID~ s nRa é no 
reina.d." dt4. eoaur-<;iiô "! egduno, que t <'m itiv•dido e 
11pod~rado-ae dn sy' tema. cleit r i;l '"º Il!'p,rio de•de 
que a opiDiio dt&d.Dimoll d.iant l" da eb1-0"'p-;ão de todos 
o& po-ier'!a coDUitucif"-r. ie:ir pela corô=•. ' omo prr.va 
dht,.1• o .s n1.b!"es wia:stl"(ls c1.un a Fa :~J f_ ?!c\rio e sp
pflllllv~o pa•a. os •"n t •meut• s rn 1• l crigo!: ••i. tio ccra:
ção hnmann, ap ~ elit\riio para. !:t. ,·a1da.df!: e ::-.. ,1bição de 
t odo> oa c .. n~i<ta"la , e qual é o conoid atv 'l~e recc;
Dbt-:ce·Ú. e. supFrlorid:vie d o! t1tns cr.mp~ :1~eiro&' O 
n obre n.ini,1.ro creoa. l-m impou;v .. J. e et-t·, lei é ? tC
fuod•mente im uor ,.1 . .. .,, "i•tnd• dtll~ não ha " tg•-
1>iuçRo pot si-çeJ. oü.o h ,. combia$ç-io ~eaiveJ eatre o• 
condi:iat.,o, Dão h11 po••ibilidade de \ne o eaudidLt<t 
da miao-ria trinmvhe. 

e ~ •. ~lt~tti TKO nA. JusTJ.C:A.: - Erl\ o mee~o q,u~ 
havia ri.e" d i•trictoa. • 

O Sa. M.larL~ll? C.ua>os :-Noa d' stricto1 a qntstão 
~li. ficava T., olvida. fór" dos o llcgirya d•sde qae e&ti"º"" ftit.o o e!•itorado : nl\o ª""atocer4 isto no 1yote
ma do Pr<'i•cto •l•itoral; será hnp<S•Í•el tod• e '1'1al
qu•r cc.robin· çlio politico. p1óvi• . Creutu o i••go da 
c1 . br9.~cPgs e da tr,. :.:;io e .Dão str4 po!•Ível que se 
pr••"• medil\u&e ae<" órà.o e eo::nh1n~<:ào, crgit.nia•r orna 
cb•pa. A 'Quic~ pro,·iocia do I mperi> o:id«i aiQda lato 
to ~oiierê. <i•r, wue a•nct.. iet.u,u• p<>8tivel, é .• pro
,·iaei~ do Rio de J•neiro, p<-rquo dontro de qu .. tro o• 
ciuo.o di•• • ., ('4~• ooobtoer o roou ·taoo d& el•i9&0 pri
n,ati" d.ie tc:1d1i1. a J.lf' viDr.ia, em n .. a t..um11o en t ra &e po
dera eonh1c•r o reoult•do da rlriçâ<> pri" •ria a tempD; 
vnu IHt e e ú o regirutn do •h• p• • d., governo e da 
pw.rtid.a, rtg1mea que torna o el~itt1 r- p11•1ivo4 ~ão 
t-·lo n11 a ·n ,ioi1tr· çüo. a.ta talvn posa .. •n"nder-a• 
(IOll\ ºª eeu depearle• tu, pcrquo toru pnradu, um 
dinb~ito ao• miltiõea e nio b11o para eota n:olbor em
prego, é o que * u:perienci• tem m •tr•do, p~rmitta
me a c•man diur, nio ba l!le~bor m•io de eiupregsr 
o dinht';ro do qc1 e.m arranjar mo\t 1ia• pl'ra o go
vn no vi•er; riÃo n ... detotz.a. ª~•ot• d.s. qra•\ o KO'Vt~O 
reou• p&ra a el•.içl.o di<ecta ou iadi .. ctamnt.e. Se o 
diDbtiro não e direct.amente emprtgado, d á-te nm !'ri
v ilegi<> e o pri>1l•gio oa oonirato vttu1ido trad:i:t· ae 
em dh1\ieiro: ta.u &t circametanciu a que eetamOf 
redoiidoa. 

O u<>bre :11io'1tro qniz: com incompatibilida<!es pôr 
termo nisto para a camara de• d1pnbdos, mas o~o 
jnlgoa opportuuo para o eeP..da. (Apcf'l.U ) 

ConleaiO que não de•confio da • bn..g<içáo de >1in
gaem. O governo aliá• confe11ou, o qne ign• l..,ente o 
po.i2: Te~lil m5'.v-a, a. bece..sidaii• de medida& neate- seoti
do : ningu~m ma.ie sn1.tia a preuão deates fo:t.ereatt& 
ainistro1 do que o governo. (Apartei.) 

Mao, Sr. prnideQte, abetnliindo da Te~tura q~ r. 
oloição do nobre mioi1tn> 11oa prtpara, wltani ao pro
)•Cto. Não temo11 orçamento-tem-a• feito iota maitaa 
vere•-oa lnbit· s do parlameato •iio maça e não é 
poBBinl ter leis r.aan&1 : iota ei.o iolnnd• ~aa e.U.g..
çt'íee, Sr. p~oidtllte. A ..-udade é qu• o projecto não i 
nec~ssario inait. n .... ,i. que o governo d&C!?'etAll< qae .. 
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eobroin 01 importas, fi·1ue e<>!ll a r••pon1abilidade q111 
-•mio e abrnio a adopçiio do orçameato. 

l(u. Sr. p!"e•identfJ, é um~ a~ctl&~yio_ f ... it" ao pa.r
l.un11nto, f~ib oo 1ena1o, fett'l •Q.Ul e. a1ad& ago-a '.! .. 
P'!tid& pelo oobr• depulad<> qa• _ "'~ ~reo~dc11, ?rgao 
muito eotllpeteote do g'•Yerno-na.o e pou1vf:l, dlz- t•, 
•otar oa orçaruento&, a1 lt!ÍB aooaaa, ma.e. o, que tm-
1l•r•ca ao oobre -leputad' ~ ~ m•ll bou~ado colleg& 
dis1t~-nio qa.enmn1 u1.ar do ru;z::or do regimento para 
o en0f!!"1'1Lmt11t.o da.a di~en«i<Õ· s. M·lhrtr para. n61, e 
wund•'l nio dareie ro@1bo1 prova da. ioc1pa-cid1Lde do 
g~v"'rn~ do que f~ze-odo-o vive~ pelo dupotismo parlt
me.utar. 

O Sa. Gouc:i.o L r::•o :-Não tomos feito. 
os ... MAll.Tfl'l'SG c ... J"l• :-Mu ia.o é tu:oa. vanta

gem para <>• u.111;1tro1 fl i.-· rio~ip ... J~ent.e. . pa.ra o nobre 
miai•tr .., do •mpJ.rio. ha.d.f!r d ..> mt'OUteno ua. camara 
doa oi~patu d.0111. Tende; q&&to ns conscque.nceaa_; a.e 
~ etne,..quenciae do gmrerOQ pr,epott-nte, qo.er ee.J& de 
•co pair, ·1utt e.ej .. de Qma. eid-.de, qa-.r teja d.e e:&••, 
•o prcp!"io lar 11ome1ti.:o. &â4• ae.mpre f.ataca. 

Não ha n ece11s ida'1.e deate ri;:~or. :) nobre depntado 
•o• diase que uão se tBm la:iç-:ido mio dos encerra .. 
meot-o1, w -a eoutt.anto tem panada tu io qa•Dto o 
go .,crco qa.u: l'-'go, a culp~ não A da oppoai~o, ee o 
:-ov>eroo ti.coo s~ru •.rçam ... at->. 

O neibre mi..i11tro da ga.~rl"• tr.m obtido tndo; pa
rece que não tem aqui oppoaiçi o 

Ba rui"i11tro qD.oe: nê.• obtecn enusa elgmna da parte 
aa. O?poaiçã.01 porqn.e oã. _o tnereee, porque tecn oa· 
praebol', a ~uaudo am m•matro ·tem. a ou.ea~1a de, por 
•tn!'t. coa.~e11oeorieoc;1 .. de V. Ex , Sr. prcatd.eotet qlle 
ett lhe tccbo <'.e•u11 r ado. 1i-z:•r; • c\lacedo urgeucia por 
quinte tni uuto8 P"Tª eu •Ó f .. llsr ••.. » 

O Sa. M1~tsTRO D• J 11sT1ç• :-Não disse Íflo, V.Ex. 
eatá. in tet ptct.aodo rutt.1. 

O s... M'••Tl?CHO CAlllPOI :-E1tà uo1 anoa.e1, e 
V . E:.c. não ri a "icti~I.Hl, Cf)ltJÔ eu tenbo, 1i )o de~te• 
ª 'iot.,11. Não ha pessoR fllgucos qa.e o possa fazer itn
ponemfnh. 

O Sn . G!'•H'i. o Loao : - O Sr. mioiotro do i .nperio 
iu1oca. teve Jot~n\:ão d~ r~ :r:~r aeint.ee. 

O Sa Ma•T•N•o C.&m:pos ~ - N&o ha uettA eua 
quem tf'nha o direito de. vot<Jr nrg .. ncia• pira Ctrta e 
tet!fruinad~ pu11oa., 11ó fall~r, sobrrtad,, 10 e1ta pêatoa 
• am n.•ini•tro ~ d -ve ser largo e geoerico o di.rtito de 
debate 11e•ta C><lllara, •onde todos 1omo1 igaa .. e rt
prutntantu. Alôrn deate direiU> de igaalilado, i uw. 
verd.&dciro corrcctivo. potop16 n orador que u.be 1a• 
aâo t eru ttspo•t1 ir:nmf! rfi.ita pcB.e •• ax.ced.11, m•• o 
orad•.r que eabe q 110 ~m o truco imme.iiahmenie, ha. 
de CJ Ottr lt. 

O oobre mi11i1tr., da g11erra parece quo nii.~ lem 
oppo•ici\o neata coH, e o nobre miniatro do impetio 
tropeça em toda a p~rte, 

Sr. p•••id•au, o no~re depnt•do rofati<:i-•e 110 11-
•tdo, a llodiado i t!iacnhâo hov1d& bonteni. Ni<o ta
mu o direito de ouvi• o qn• M diE, oa ober o qat 
1e pana. DO •en-..do~ •••;m O'>mo o Hn•clo Di.o à.•v• 
-OQ~it ('IQ tabu· O qne lt diz. Oll I• ill&ll D• Camar& 
.to• deputado ; ~ a •h•"ria iogl•n ; • por t.ofat 01 
~cli,.t1a eh rupeit.o e cocva-oianda mritu& na prat.Jca 
de•tmo~ OUVil d.~ U,11a lfl • Ut.r"' p&rfAI O CllllOI que fDr 
Jl<>Hiv•I, • aom a pr•~•oção de Cl<!Dtllr& ou mãlavola 
critica ié uma por1> outra oamua. 

A cole••e qa•1tã1 de WiJltu •.• q11e f ,; <1i1cutida 
t-loto 1111 coma"' do• hrdt como na camara do• com
:mua1t1 foi m•i• nwa QC.Dkqueccie. do• •icivl da. iD
:l ·teoC•a corropt.oro. do p..der peaaoaL qoe ~orante cerca 
de 60 a.enol de rtiuado de Jorge III d .. tuatroa o go
.,erno parla~ntar 

S~. preaideot.e, â llellâ~ do llfSU.dO foi honteID ca
forO&a , h onra para o ••aado (114 um ap11.rú), nem 
4c:ll• &• P' de::c tie•van•cer os ctiini.ltro.. 

Não re1altou 't'ant.agem para o govuuo repre•ent&clo 
•ª p•eaoa do oohro mia10L<o do im;>erio porqu• foi 
otlle o provocador, • <jll•11to l á H paaso11 e.t4 "tam
pado por •:Ueaoo "º ioraal do dia. Se foi mtll M1ti~ 
amigo o fu. •e•ador Sil1'•ir• Lobo, 10 1omD1 am1-
«0l e co-rl!!igíonnio1, pril:ci~ioltll~, tive com-

S. Ei:. aittita1 cont.eataçõ?O neota. eua. O Sr. Sil
:n ir& Lobo é do. umpe•a.mento ri"º ; eu nõ:o penso 
que l#j• ioto Ultl niaito gnade e feio dtfeih, com 
quaat·> cm tecuperam .. nto meno1 inl,1mmavel ~ auimo. 
mais calcoo e 10i!'red1,,r aejã.o muita boa. e Tantajo1a 
parte r.io ps.rla[l)eioto, é i11.o cc;usa. de. riit0ro10 de..-e.r, 
para. um mici1tro aohntado. E:u IPt q'laot'l ca.ata a 
deapret.lilr ott cio act1.dir a deb11.te1 pea1o•e1, porqa.e 
nio t.6Dhe &!l.nscn.e de b •rata., sou eocoo mait.,1 aoimal 
de IUJtU• qlloute •• • =•• a .-~rda1e é que do debate 
q •e ut~ eat•lllpado 110 o;,,.r4 da Rio, o Sr. mioiotru do 
im:>erio teve o que pl'(leuroci, cllo í~i qae provocou.. 
(N<io opoia.dm; apoia.dos) 

O Sa. M1~i.rao »• JusT19• :- Foi trt.tado de cm 
modo rut:lita hC.- l'bo. 

O ~.. Mun""o C••P06 : - Sr. pre3!<l.eote, é par& 
depl»rar toei<>• <>• inc1deotu n • qnelle1 termos e!ltre 
m~rubroa du p'-r lameQtO ; m.11 quem oroToeou as ec~
ua1 qll• t ivtrio lag· r bont.em no ••nado foi o Sr. mi
ni1tr\l do imperío ·ftâ.o a.poiad.oz.; a.poi.>Jdnl ; ha á iner1o.r 
apartu enlre os q11.11.e1 tl""' W ~r. m'n.i&tf'o do íntperin,. 
ao qutli o Mod.ot' rup<mtk 'Tore nfin de . .,j .. 9'" " qut .. tM 
h?oiia. com S. llz. n1 ~fl··d-> zl'j 1. r~n.t,.1nl't11. na ca.ma
ra: m,·11, : e ui~, !ll~ onidor dR.s lif já. pecú para n CJ 
honra dt repre•e'ltar o Sr . Silveira Lobo ,...,e de
bat•.) 

Sr. preaidcnte , o governo o!Í.'l obtera •& medid~s 
qtte quer ; qusl a C.BU'ift 1 P·ot~Jldçô-s da oppceiçH.o T 
NMo; e. qawuri ·· aa bCo11vi-ne. 1! "'PP·'eição tllHlVA, não 
aó do St-U direito. Cc•mo d • eeu dever, pri-·telfando me
did• • quo nao jnl.c• conv•ni•nt ,• oo p•i•. (~poiadol 
fi.!1 OJlJ>Otrfão.) A ' s dHi.Íori1s sobrr~o m~ioc de resistir 
a de veu.cer aa wioorlas. Prote:laçÕ'!tlS ehama.mo1 nó• 
a tndo ttnaato d1~nm e f 11..zert1 oe nobru ministro~ • 
o• membros da mu.lo rit1~ com s difi'ereJ:lÇ"- dt q11t 1lÓS 
da. oppo!!ição, ,J1 .. ng9.odo oa di11c11ra.os, fd.Zelil Ot o que 
cle1ej amo•, iato é, procura1'JOIS emba.ra.cor n po.saagem 
d.e wedida• qa.e. oã<J jul..c;,tmc• de eonv~nienci& para o 
pait: : porqne, em~uM.uto f.,.:(.,woa, ai 1 ee v<.ita ; ma.a 
ca .tne111br. • da m•1uria. e IOl!i Sr& 11 .i11i1tro-.. quando 
fi.%4m cl10carao1 locgo•, t•m em qaereráõ impedir qlle 
1e votem •••a• medidi>.• ' Ni' t~m joadfteaçio, e cm 
d.i1carl!lo1 mais !oogot e iout.eia eio Q8 •10.s 

Or& 1 tambe.m na tamanttuá1 oio e1:trão aqai •cnã<> 
com arg< 11ciao requeri 1a• • •poíadas. com o reapec
ti" posuporte da<io p<'lo nobre mi1>iotro da jtlOtJÇ• e 
1e.ur, colltgtu ; aio 01 ri:ohr.u mi-ai.atroa ot portt\rot e 
int rJ dcctoreo doo fom4ndu<ÍI o& C•mara. (Hil4,.,dw.) 

.Mao, Sr. pn1a1dtoh, o• d,,,,.,..,. lo~g•• d• am e 
de Olltto.hodo nã» •ão 01 qae emb•r•çii.o &a med1d&1 ; 
&canoa verd•d•ira é q11e o go•na•l ni,.1 qn•r ~u pa&Qm 
a.a lai.1 aoo1na:o> orç u1ianto• ui..J f,:i:e:n f,. ftn &0Q"ovHno. 
po!'1t~t depoie d! dM'.r ·t•dus t"' o ioooo verJieute e!~ 
fi.aarero. o• Sr• mini111tra1 coro • ft!;Sporu.a. bilid.de illa.-
1oria de vfola-los etn u:i:iia ip?Ca d e ;1gihç:io. como 
p6duobre•ir pr.rqt1• d .. rn•11Mi:-.odo qQe ~ot.e:noostadu 
eacapi'> â1 VtZ611 '1»1 mii.11a rfut11 deutes ne mQuio pby
•1co, DO maa. lO moral, p!)r muitrJ pndtroeo qae 1eja o 
tenbor da tem1, tambom podcrL Diie avitar t cmpe1-
tadea • 

.Pua cem e•te pr'p-io miniat•rio já lllU •H não 
houve r.nt•a m~, .. u de m •et•or-lbe que o preo!dellt• 
do Rio-Graada do Sei •r• 111•pto oo imbro!! Hnão 
ameaç~r à.t qa• oiio teri11 lei para a co brallç& leg•I dt 
impo•!Ot °"w •• pr<>ro~a<;Õ•• de orçemuto o gove1'
Do Jivra-11 de·t• p•rigo po•aive•; mB& o p•i% 4 q11e 
11no gaoha nao• com iuo. por·~ut afia a! ter~ orç a.:nento 
1•m br 1i i . ex:.imiQlldo, d.11ct:itido e appr, .. ,.,..d" com
P•~nt.emeate p~lo pod~r reope<:tivo (.lpo•ll<ios) 

Nem o nob re deput:ad'J por Peru wbuc:J> nem o 
illaotre Sr. mini•tro da j11•t1<;a poderi~ diier-ovi que 
é poa•l'~el eJ1:;at0iDt\l' b~m e <h•Catir um orç:~meato em 
uma reooloçio de pror Jg&Çio. A11iul, o q11t ee peil• 
ao pulamento 'r 

O S11. G1m1lo Loao :- Uma mo..iida apenai provi
toria.. 

O Sit. M ... 11.n:<•o C.o1.U01: - Sr. pruiientê, n6s 
vamos hoje conbec•ndo t.><ins °" seirredo• da• anti~ 
aduiini1tr1ÇÕ<1 C»DHrvadoras, po"l"ª é bo;. um iiolo 
OI! HDto q11e nm pelos alta.e• e9Cripto o aegllink 
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'epilogo de que nos fallon o nn bre deputado.: - Paz 
entre os 11.migos. (Hilaridade .) Es.te. c~sa vai ~ca~do 
de vidro, deixando ver todo o seu interior. A pnme1r11. 
defua qne os Sn. ministros e sena amigos fazem do 
actual gabinete e dizerem : - Muito peior do que isto 
fe:i: o Sr. Visconde de ltaborahy. (Nã.a apo1ado1.) 
O Sr. Visconde de ltaborahy era 1> santo maior vene
rado da igreja conservadora, co~o, pois, hoje, ~ o 
exemplo daquelle Teneravel anc1ao o que sempre m
vocão os nobres deputados c0mo um precedente 
odioso 'l 

O Sa. Gus>1:lo Loao :- Perdão, não fiz recriminação 
alguma odiosa. 

O Sa. MARTIN110 CAnPos :-0 Sr. Visconde de Iti:.
borahy não foi isento de fraquezas nem de erros; e 
ae eu não admiro que os illustres deputados ministG
riaes eetejão hoje em luta com os pa•entes e au.ip;os 
do Sr. Vi•conde de Itab1 r•hy neste recinto, admiro 
comtudo que o chefe do actual p;aliinete, que só ~ão 
foi collega do Sr. Visconde de Itaborahy quande este 
o não convidou para f<zer p .nte do ministerio, .eja o 
prim<iro a atacar essa administr•çiio, e defeuda-se 
com recriminações (Não apomdos, apoiados e apar
tes.) Nestr. ru&t• ria de pr,,rog&\Õe• de or\;arre·itos, 
perrnitt.li.o <.·B nohres deputados dizer- Ih• s, que não te
nho intere,se algc. m pulitico em deleoder .a. memoria 
de um chefe cc.n ; trvadc.r; mas nii." ha justiça na 
maneira por que os nobres dt p11tad<•• apreciâo tstes 
actos vu p"<•r•·gnçces· de uiu c.rçarneoto, que o Sr. 
Vhconde de !to bcraby pedio &O parlamento, e nã" 
decretou ,;or si mesmo na presenç" do parlamento 
fanccionando. 

O 1'11. Gosm:fo Lono :-Eu não fiz injustiça alguma. 
O Sa. MARTINHO CAMPOS : - O Sr Visconde de 

Itab,.rahy ped10 pro:ogaçãu do orçan;e~to com razões 
muito justi6cadas. 

O Sr. mioiotro do imperio diz cr,m emphase no seu 
1elatt.rio. 

« ~· tste o 6• relate rio que teDh·• a honra de 
apresentar •.. • E' a noticia e .informeção mais im
port.ante que eu Já enC<•nt•·o. 

Nós podemos dizer ao nobre ministro do iroperio e 
ao D• ·bre ministro da justiça : Contão-ee os vossos 
relatorios pelo numero de prorogações que tEndes pe
dido .de orçamentos. 

O Sa. M1NISTRO l'A JusTIÇ.l : - Não :opoiado_ 

O Sn. MAB.TLNHO Cn1Pc8 : - Oh se é exacto 

Mas, senhc re•, indaguemos qual é a nsusa desta 
neceesidade rle pror«gações de orçamentos 't 

Y. Ex. ~óde informar-me se j~ teru sobre a mesa 
algum parecer das comm•s~õea de fueoda, sohre o 
orçam•nto oe 1876 a 1877 't (O Sr. .,,residente fa;r1 
signul negativo.) Niio tem nenhuru, assiru foi o armo 
!>•••ado, •s,im fui o anoo atrnz" do 1 ••• 

O Sa. Gus111Ão L< oo :- Sei que está muito adiantado 
eese trabalbo. 

O SR. 11'1.<.nTINHC CAn1Pos : - V•ja V Ex. o que po
dem<'s esperar. _. no fim do 2° mez já está muito 
adiant' do o tra balno, se chegar a ir á meaa, não se 
fará mais nn~a l 

Ora, queu' é o cuÍpa.J.u 't São as comm1s>ões, mas ss 
cornmi•.iões são <Jo governo, portanto o culp&do é o 
governo. 

O SR. Auurn G6Es dá um apnte. 

O Sa MARTINHO CA111Pos :- O Sr. presi~ente eca.ba 
de dizer quf! n.,da tem sobre a mesa, e V. Ex. sa.be 
que o que estfl na •ecr.ta.ria, pó .le srr retira1n por 
seus aut.ores, não é trabalho da camara, está effa~
tado do seu colihecimento. 

O SR PRESIDENT<l: - Informo ao n~bre deputado 
que está dada a h<>ra de passar-se á 2• p&rte da or
dem do dia. 

O 81'.. MARTINHO CA11Pos: - Devo queixar-me de 
·-v. Ex., eu vi que o nobre deputado, Sr. Du-iue Ea
ctrada-Teixeira fallou ties hiras bontem. 

O Sa. PnEsrnBNTE : - Eu o adverti da mesma ma
.Ilera que adverti ao nobre deputado. 

O Sa. MARTINHO C.lxPc&: - Perdõe V. Fx. então 
cahi n'um laço que me armou o nobre deplltado por 
Pernambuco. 

O Sa. Gusnio Lo•o : - Não apoiado. 
O Ea. M.lUINHO CAn:Pos: - Neata cate. não ha lei 

para todoa, para mim só é que ha lei-
o Sa. Pa1moBNTE : - V. Ex ainda tem nm quarto 

de hora. 
O Sa. MARTINHO C.lnPos: - Y. Ex. até rue ad,erte 

que falta um qua1 to para acabar a hora 1 Ni.o p1-sao 
soffcer esu desattenção. Aqui ha UUH• lei para liÓ6 

todos. V. Ex. sabe que estimo a oua pe,s~a. mas é 
uma parcialidade a que não me sujeito. 

( 1Yocão-se apartei.) 
Senhcre&, ou isto é nm parlamento, ou acabemos 

eom it to, não snpporto uma posição de inferinridade 
nesta cosR, aliás me ponho na rua. Não me tenho em 
conta. de snperinr a ninguem, m•s o infeliz 4ue quiz•r 
aer meu superi1 r, não me appa1ecerá. A iui não ha 
posições divusas. l.1"s, Sr. presidente, pnuh» tudo de 
ptirte : V. Ex. . terá. razão , e nesta oec~--ião, conio o 
Sr. min rstro do imperio niin e•tÍl. pr.sente, peço "' 
V. Ex licença pi.r". rogt r á can::• r.> q"e me dê o 
mesm.1 d ,reito que dá ""s <""•t.ros. Si.,to a ,;,.,. igualdade 
no tratamento desta C»sa. 

O SR. PRESl»ENTE :- Não hr. desigusldad•, t•nho 
fdto a meswe. rec< mmendação a todo·• os , rador••· 

O SR MARTlNHO CAuos :-Já ontro dia tinha visto 
o nobre deput"do pelo C• ará f\íllH muit<• mais de 
du&s hO'rlito, mas. é aruili(o livre dq rr initt-teno e eu Si ,u. 

inimigo Lert.o, e nf.o p1 ur,o livr9 tHt.l :ben1 (r1·.·wr.Las), 
esta é a ctifferença, e •e ' grada a V .. Ex. e ao J<Overno, 
e•tvu c•L do; por<m, 1 ão é po••i,el, é des1gnaldnde 
que não P' sso "Jf er, não estou ·habitua iÓ a ella ; 
ne1 te recinto tem· se proeurarto impô- la, mas nu oca. 
suppoitei-a, oeru a sopport i: ria no ll.leio da rua, P<. rq.t.:e 
lá não sou euperivr a. nir·gut':m, n:.encs ainda ir. fer10r 
a qo•ru quer que s•j~. Bc.sta que V. Ex. me mande 
stntar qu•ndo ac,;.bar a hora. 

O fa PRESIDENTE :-Obse1 vei ao nobre d•putado 
que eatava ter1.11inada a hora. •Ó!Lente para V. Ex. 
calcular o termo do seu discurso. 

O Sa. M•R'fINBO CAMt•os:-Eu sei bem o que ore
gimento rue ordens. 

p, ·rém ... nem sei o que estava dizrndo, Y. Ex. con
segue sewpre o en,baraçar-me de discorrer I< n,inh:>. 
vootade l ( lkadas.) 

Difl1a tu q·' e o Sr. Visccnde de Itaboral1:y podi'I. 
ju•tifi<,ar as prorng,ções que propunhn, e ell•, honra 
lbe ••i~ feita. niio arguia o systema dos nobres mi
nistres, d le fl i cria ir· eai outra e~cola, no tempo dr
um governo parlamer,tar. hoje só ha a monarchi~. 
f.dmmist·ativ .. de Luiz XlV, qu• n e aniarg" a nM 
no pnsente, n·a~ rirá melhor quem rir por ulti co. 

O fR M1N•ITRO DA JUSTIÇA :-Não ar-oiado. 
O SR. M•n1rNBO CAMPOS:- Ilhe o Sr. Yiscond• de 

Itabonhy fui >Elnpre o primeiro ;o. •ir justificar a sul\ 
medida. mestrando a impossibilifade 1e11.l em que•~ 
achava de previni · la . 

Os r.obres ministros estão no moamo caso 'I O que 
a\l(·gou o nobre min·stro da justiça, P"'ª justificar " 
necessidade 1 m que rum to a. seu gosto se schou Y 1' àc> 
lhe ouvi U!La unica ci•cumstancia 1 AI legou S . Ex. o 
seu crime e falta de não ter promovido em tempn os 
or9amen'os 'I A can ara •ê que de•ta falta resulta 
grande interease parR. o nobre miniatro e seu• col
legas. 

O l3R. MrNJSTRo DA Jusnç>.:-Não dependeu do go-
verno. 

o .0 n. MARTINHO CAMPOS :-Só e unicamente do go
verno, s•lvo se V. Ex. rão tem maioria. 

O fn. MINISTRO nA Jus'rIÇ.l :-Depeude11 da. posição 
em que esta1uos. 

O Sa. MAR1'1NHO CA!tPos : - Dependeu do zelo doa 
ministros. Não .:e~eudeu da certo da oppoaiçiio, p< rqne, 
se dep,ndesse della, V. Ex. sabe que não havia oppo
.aição, porque tinha sempre vencido • 
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O Sa. ML'!Prao ,. .. JaOTJç.1. : - Mas ella. embam~L 

O ·S>1> !.!n-r•••o. C•:QO•: - Noa otJtro1 po.r!am•n
toa qn.e tém me'h•;fta r~gll:n~atoa e melh<1re• habito. 
p.;la.mtotare.&, i1111> 1oe•OJO Dão f<:tt.tD'J u oppoaiçõell. 

O SL Gn .. i.i.'> Lo.o ~é. 11m aparte. 
O~- MuTr:.c•1 C.ua>o&: - Perdoo-me V. Ex, o 

DO'b'l"fl mioHt.ro r.1>afet1o:>tt, e n•n>. podia. neg• r que nio 
tem b11v1in pt'Citel:açiio ey.i.tt:nt>t.íca. de. oppoeiç.ÊW. 

O. Sa. Gu1slo Loaa : - Na ac!:cutl tess~, i1io. 
o S11. MUl.Tll'IS:O c ... ros '. - U:na uo..ica medida .. 

"pposiç.ã.o ffü .. r11l priucipa.hneote, dis ptttou ao gov•r
no C•'jm Algu;u ~af .. rÇQ • e.lor, com o eaforço e ca\or 
l"O:n_ CJ.U'?- C4id.A u.m de(e:o oie seus direito& quaodn 0 1 v~ 
.ataeaa.na. • se cão empr~goa ~1oe m•it ef5cu.eB, 
fiqqe V. Ex. ce•to, é p~rqne não p0de, e'>" .. ~ de 
pra.d.-:aci~ ; eeas. med~1a foi a ds reforma eleitoral, 
reform"' eleitorll\ propri~ p<\Ta Hra.r de qualquer con
te•t~:iio a 11><1llarchi1L de Lui: XI V. 

Mao cl•He que .. ,,. medida l.•t diepo.tada com todo 
o c-lor, pela ,.ppo•içllo liberal priocips lw•ote. por,~11e 
a oppoaiçio d111ideo~ é comp<st• d• cmuer!adorea, 
e Ott oooeervattorea &a·' &l!:tnvr~ oa mt•cnoa: 1ao como 
oe &urbons de Frn.nça e como oe emigrados, Dada 
if?rttn'1em oem eS".la.ectm. 4!lle1 não acrr.dít.ão ~u,ão 
em e leiçi-• do go,erno, não aareaitã.o em maia u l\da : 
o &en ~ ... to pehà ns.bur..çi() d• e ltiçêi.o de provinda oio 
d.eixia. da."idii qae par~ todo o ~rtHio a eleiç.»o toes. ao 
govoroo, • oem -.a\e a pena die~ui.,r pei~ fórm" diree\8. 
ou icdirecttL. 

O fü1. Gus•lo Lo10 dá llm &)i.?t~. 
O Sa.. MAB.To~uo Cn1l'O<l :- Tem ra•i.o o nobre de~ 

pa!&d<>, er .. el· 1çno ni•«··•• Zll•• LW.. Philippe acho11 
mau•il'a. '1 ffi.c,..z. sn:n qu.t br• r u ru ou d .)US at(igo• 

·~iolenhm•c&e como Curh i; X , de converter a e, rt.4 
ftl)nc,za e:m gu .uda-chn'Y 1, que. cobria eô a elle. 
~ ls•o por olgtu1a s11Ms, e 11no eo po~o t, anee~ 1 
(ll•sadtzr.) 

O Sa. Moo•TnO o• ,Jçs1'1çA dá um ap&tte. 
O Sa. ii~al'1:iiao C.ntPov :-As e!eiÇõe., s. qa~ a.!~ 

lade o e parte ciu aobre 1DiUifittol, •Õ.O exceUentes, com-. 
parodao com a& que VV. EEi.:. f>.:z:em, lfaeráo e farão 
G& go~era<-• pr••<i1tes, p :,au.dú• o: futnroe, de depu
t ado• e t~o11dore\ : QDl:Mf'4I u.n.,nime1, ~ra elle mt1.ito. 
h:ibil para. qnerer: eobravãe>-tbe m•iori;.•. ma• a. 
Fran~ nunca vio, como ttm viet.o, ex.clnid.os e'BI. 
m.cua oe BfUS rnaio·e& homens do pa..rla::oe:.t.r.> 
quando "~ oão do g~verno. 

Sr. pruiàeote, por or& aiQda é licito e6colber- :>as 
loc.-.fü:la-l•• o j u:z <ie p az e o ve~"dor, o que niio 
acont<ce con. "' dqutados, <!"" só P''dem oer das 
re•eectivas provinc1•B &<: 01 m1Distroe 11iio t êm algncn 
m.lnor ua coru. cRi1ad .... ) 

'I'w.nto q-tte ba pr<i-rinci~" qu~1 CTeio1 qne a.iodo. não 
cl•glrã • um filbo ••u ; M•h Gro .. o, por ex•aiplo, 

·· que ja •l•g~11 oó um ou do"" filhoa aeus •m °' 
110 .. 0• 50 aonoa de • leiçõeo. 

O 5.a C.1.llJ>•• CAaY.1.LEO : - Qiet..ao Xnier da 
SUn P.r•ira. 

O Sa. M•aT1~•• C•KP•• :-E' ve~nae ; mu foi 
tima ~xce.r-.;ão c,u d!l .,a, e tall"e:S: diHo bio pa111e. 

O Sa Cn.iioto Jir.<10 .. : - Teve tambem "li.til Navarro• 
U• Sa D&PnT•b-0: -Ra. Ulll Antoxlio C<>rr~a Cont~· 
Os .. M ... 11T1:<Ro C..•Pos :- Póio ·•tr qa• ae lembre 

maio algnem., ruu ê um~ coa.a tal que 1em gtsnde 
el/urç.·> de lllemuna nio pod•"1o& reecrae.r 

Sr. prt.,de:i~. ptÇ<l a V. Ex '>"º cou.aulte ã M
man u Ili• c aacede lLee>çe. para ClOntinu.ar o - n dit
ou.no, que náo q11oro C07ltrtu>iar a V, Ex., Dom s mim 
qtte fie > tenpr• o,uito coctnríado, não indo de ac
ccrdo com V. E.x.. 

(Po.to "'"ºt"' op•<lid.o <Ü li~,~ COT1Cedido.) 

O Sa P11:tll"2l<T• :- Tem a pal.-r.a. o uo"bre de~ 
ptttado. 

O Sa. MAllTl~Jlo C••l'as :- Sr. prtaidente, beijou 
Ulioa • c•mua ~la genuosíd~de C·)UI que aca\)a de 
~ncecler-- urna. li ceu~a que não me atreveria, :nem 

a pensar em ~dir te e•li .. essa pr•"'"'U o patrão.. 
(RísUas.) 

O Sa. Mt."UITBO D.I. Jo1~I$-' : - "'\'. Ex. nio tem 
r.u:io.. 

O Sa.. MnT•~•o ~1 :-Man, Sr. preaidente, oc
cupav&-aie cem ~ qUHtio da. lmpoAaibilidade d_• pu
SU't-rD aa )eia annna.a, attn"'baLd.-. &o• mà.o& hliLln.tot ' do 
n oMopsrlnmeoto; •C•b aH de d.i.-r q"e pr:i>Ul&\>io d& 
oppos1çio não tem hM.'V\d.o da. parte dos libarae11 1euio 
ama, e não foi pl'Otolaçiio, a i=pngaação de relo~ 
•ltiwral. 

O 511. Emcno Duaó :- A opp·,aição COD&el.'Vad.ora. 
tambei:D 1m,U;i;oou. 

O S11.. Mu1~1w110 Ü•JIHO :- Niio com<> 116s (~poiG
closJ i a vot ... Qã· ~ na \l m ... atra .. o . 

O Sa. Em<APto DE1aó: - Neste po11to V. Ex. tem 
ra:tii.o. 

O s... M.ur1t•tro Cu1p.:s :- Os couaerYadorea, Sr. 
presideQte, 1-F.o, já diue. coooo <>s Bvurboas e ei:ni~r1.do1 
!r_.:aceie•, não nprea.dct:El nem e11qu~cf!.1n .; tJão querbm 
ver o grande. ictm1go ll.ldnbu,,o, ~•tut.•t e cecuito vn~a 
exi1te, uio o qtlf!:rt:m v~r 11u.1odo o perigo ?Sra. a. li
be.rd.~de do nofll"O pt1iz, Cr'lTD'' em tnd:J. f4 p~tte, eet\ na. 
ceQtr•linç~o exceil.1o0iva. ~tle põe t i.d·• n~1 OJioa d• mn 
16 bGmeru. que re•u :ue em .i hd< s o• pod"re• do E,._ 
t8do. ••i• ~\l ~lio por •U·< vont•de, Q rean.ltBdo é • 
meamo. 

O Sa. E.1,....r10 D11t1t6 :-A.poioao . 
O S11. M.r..aTt""º CAMPOS :-T11do é arma para que o 

poler mo~•rador ,,., .... ~!>aor>er e a11naUar t.do• .,. 
ontroa. Ma• &e h• u.o seu ar•eoal a\gnaio. arma. da 
vlilor e l'irtado . espec1ai q11c tire .a1- tod.c. o pai2:. 11 p:"'.aJi
bilid~de d.e ro•i.tecci •. t>·do o mt>ndo ha. d.e ooavir 
qu~ esBa. al:"ma é :11. eeistre.fieação. 

E os J!h.bre• dep11t1.d.~;a cougcr "Va iorcs ~ue.témexp.eri
mel:l.taq.o t·ido~ os 1Qcouv~:niet1.t.-:e da ••rg.to iaaçãopolitie& 
cleate p ttit., q 11t: recnubt:cem como 06~ qa.t cio b \ boja 
eegâ. uai e6 e. uai.cu µo 1cl' DO I:npe.rio, qu..Jnclo eat.ao 
na oppoai~:~o 11.h~'J t'.se :>ad!!r com a meuna clal'es& 
e corsgero e. m qae 116• hberacs a ta.camos, tod.01 Mm 
exee~~o. ttil<> co11prehóodo. eomo .cotn os •eu11 "ºto• 
co11sagraráõ a ah1<1lata 011U11p~teac1a que téri. o ~ 
ve1110 o• • lei·;âo IJOr !'l"'•iacia, que lll" • •ua un.ica-. 
meu.te será. 

M•o o nobre lepahdopd~ Bahia que ha pouca me 
cleu U'll n.oa:rte c.- nteat •ndC)-m' com ~for-ena.ta ~ mo
narcbía d.e Lui~ XlY, é. cDj4 imagem ae 11ch8: hoja 
fei ta a ni:es'il ~ ~. 

Ux S•. lnN!1'.1.M : -NiW apoia~o. 
0 Sa. lof ... Tl•R• CASl' 11;- , O ~obre ~eptlt•do ~tlanào 

atocava o ini1.;90 o•húo e rn""hoto não ••a mudb a 
aardo nem ~go º"ª oorreopõn1•ocia• qne se msndna 
da B~b.ia par• o Jornal dQ Comm1Ft•o : oi.o 16 era o 
tn~amo ptU~'XleDtu, m 1t• a. me• ua linga.ag~m 

Us lia. D•NM'.<oo :-ti11Dc• foi c:crretpoc@ate do 
Jlln\G.l d,o Comm·rc•O· 

O Sa . .M.1.n1~•• Cu1r·s '.-A• eone1p<:>11d8tleiu pa
bliea ~.. 110 Jr,,.nol d.o ComtMrcio, é publioe> •noto rio, 
feli~me:ite, erio lá da B ·bi• mumn. o qut b~ hon.., 
aoearact.r brazil•iro. qa•0 1o n.nit o1loumi-111opyma1. 

O Sa A11a.c10 Qón ,Ju•1oa : -Mu ouaGL foi conu
pcn iente do Jornal d.o Commen:io. Fique lavn.ao ute 
ptot, ato. 

o Sa M.l.llTl"ll0 c.,,1'01 :-Sim, 8~11bor. 
!!&&• duh en : 01 nobres d.eput 1dot n fo a11reo.de!ll 

ntui esquecem, a .a r ru" prlocip~l do governo ra>pcrial 
é a centn.li&•çâo; se a ceotoalioação é em ma.teria. ad
miohtrativa ru;:i gr•u;~ m•l para o pai<, em ·matuia 
elüwnl é ella qn~ tem entregado a nação ccroplet11 a 
io.ternmeote á diacr•çiio do· poder n>oder~dor e do 
poder uecati""o oonC41ut,.a.do om uma e6 =cio sem cou ... 
trule algmn nem C«ntr.peeo. (.Ap<trú1.} 

Se. poi• ... t. a1g...,,,. for o goven>o a;><>ia.udo ••wprc 
o meomo p...t ,do, e pouuid<•r de t>Jdo1 oa recura.- do · 
Eata<la al~m doo reonra .. a que 01 partldca podem ter, 
não ba nem po .. ibítid. ,de de peD•ar-sa . em vitt<:iria 
CODtn tal poder uio é ponlvel re•istir a w::i pod.« 
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~lltlltn<lo qv qiitit11. infl<lir na deivil>- Xnf.r!llAnio 
~ o que 0t Dobr.ea it~~ 6.•uio, é o q11e f•U~ teJ
~_,.!io & ekiçio por provincia•. q11• ' o ioatmmento 
maia pocie.ow qlt• p4d.e !'•r dadi> &o ~vt,n10 pe••.o.al 
par& H ~tnar n•io:. paiz. 

M.aa M iat<> é uma vaoto,g•m p&ra o. .c:r~o clns .;.
t11a~õe• a~ifici•••• tod.a vez qua •e queira, augv;ie~t. 
a ro.ap""4a.l>iL14~e doa mi.<li.otro1. • 

Um mini,nro q ue i•z uwa c:snuora 1>ão tem o di
n\to de &ll•g•r •m~sraça• parlameata.ns. PMD<Ü'O 
porqna po11a t.tr eleito melhor, porq~• o não fe z Y Não 
~ jLl~lilictçO.o alg11ma. Depo,ia um m~1oria. . P~rqn• 
tendo m.aioria e t:.ma m~ioría cow9 ai oda tJio v i ~
J:lhnma. neau parlr.ment.o, oiio diri~em conveniente
maote oc irabalbM d,. "•m~r.t '1 E', oa. porq,ue Dilo 
sa~m on porqn• não qa..,Mro. 

Eu creio que 'Cão a~beca. ~ iaiio 111 b im por;qtat ulo 
qunam sa.ber. O oobre ministro da j n .. t<1>~. qne é 'CID1 
homwi de t•nto tal ento e tanto> peoetrnçã.~, e que 
12.'1& f l)Z h oje uma hoora q::il! neobum doe ouJ,ros nos 
qui< lazer. de Oi81stir ll ot .. diaoa.aeão. guc alliáa cr•io 
era obrig;atoria para tod0s "' lllini•t•oa, porqua 
~ a di•cu,nii.o de t oei.o• oa oryamentos , porque tambein 
Q Sr. pretideo~ .do coo•elho tioh• ~bril(•Ç <\o de '1•t.ar 
alli, rmqua1>to tivermos o regimento que t t.11100, por
qne, Sr. pre•idll)1te, pelo meu voto nó• in~od,.vnmoa 
tranc11 as pCirta s aos ministT09 s~o.ado.-ea. oa :'Q.io 
-0.e.po.tadot, o nobre m1uistrt> digo. qtte embaraço• tilll 
.encontra.d.o para f.-..,er vot'\r JtS léjo noau~• 9 !tu u_ão 
vej() aecião a in ,ap.1cid. ... de d.os mlnietros n~ direcçã~ 
do• t'abslbos da ee.mora. 

N6a 'ria.os h .. poucoa d;J& "" "mbaraços com que 
lutou o 110bre ll:liuia ro d.a gu"ra, que blih é &qnell& 
que proco.>:a toroar mnis suave o . s~u c:ontact? com 
a ca.rnal'& doa dtputad.011 , s~m f;.za:?' t1lJ•1•tlÇ:l w. \~ . Ex~ 
(d·,.igin-io-s~ ao Sr. m•nislro da, jus!io11). que não an i,. 
tambe u provoc.ndo terup,sit.tde& M-1.· .. , qti r1e.s f.,1ri.o A.g 
dlffi.coldades par11 a sdop~ão da lei de forçu, P ' r que 
pende ella ainà.~ de decisão ds cam•r• ~ P•la •p·eaen.
tação do &d<iit ivo foteiriut1eote cotr•nho á l ei de lvrçu. 
{Apoiculo• e :11<io opo1a<!01 .) 

Q.u•m é o Cll\pado desta protelbção parlamtntllr 't 
E eu 1iroo-mt de•t.a ter!llo pwt.ellaçiio pllra nã > ir 
pedir ao dicciv!lario que tem •ido usa-to n.o senado, 
um ontro para tmpalroar •qni wedldns um diaena
.;são-eatr•~ii:i•-, mu qul' na ling11sgam co~ 
-qaer dizer tup•ça. 

O go.,eroo qaiz doa.1 oodigos ~m di1c.ua.l!.<>, & r. loi 
de 6.xaçio d" f (1fÇii s t'!St.á. pree& por i -.so. 

O nc,br.e d.tpa.ta.d.o por PernambllCO, tilo intelligeu.~ 

.
como é, e ngurameote inv•j tudo dos l<Jgl~zeB p. regn ... 
larida.<ie dos seno t rab.lhos e do seu ~-o.,erao p .rJo.
-lllitnter, e qat Dei disse 'l Q.ae a lu de meio•• o 
JJud,ge/, pa>1a. & 1li H m sra.ode cont e&taçi>o. M.s O 00• b•• dcput11do &&b• o q .,. é o Bui11el i.01<1•<,. é w li;urua 
co~sa. q~o ee pare,çn com a. no•ll<l• orç~QJeut >• 'l Ro
duxio o o ou t> o~l'a:i:entCI a u,ma lei igual ao .or~e.
mento ingltz, beli:a 011 !rauce;i:, e e !ie pu1arl aqui 
sem diacaasiio. Nós lil;arae• tema• sempre clamado 
por eu~ •yatema, ma. e•lre ay11t.ma oih COllV~lD ao 
go""'ªº· O que con"ém á .progu1ça. de nos n.ioiatro• 
e :1. incopaeidade d e •0u :r<·1 é um •Y•teina de l•i q_11e 
<01 antor1se a. revol:v~r toioa 01 _a11noa to~ n. A admia1a
trsçíio li.o Brazil tem t~rem nunca de dar conta dos 
aeI+1 act.o•. 

Veja V. Ex. o qoe corre pelo minislerio ilo impe
liu. O que ·é fi ito na r.epartiçíio do im~rio? Con1u. al. 
guma. Ke~oJv.e-a. ·tado t>~os os annos, é ut:ia dicta.
d11ta peraiaoeote <:m tod.o• oo rui•nmpt1s. Naa ontraa 
ttpartiçõea .acooteco o m•amo. I sto é o ~ae itllpooibi
lita ou difficult• a paua~ai ilo orçamento. Ora, com 
eatu re100loçll,. de •<>g-<t•"..a o <J"e c:oc1tegae o nobre 
miuittro ~ O aob•e mioiatro da jootiç~ np~ qnt1 
-obtem UO"a. di•cuhio maia ab reviltcl& desta rteclnQiil) 
do que do o~ça.mtut..J ; mas~ oomo o ll'lbre miois:ro 
nã1 plXI• ;>r .. oiudir d.<> orç1ment'l. qu• já. P'"•~n ll .. t& 
~a. e oatura.lmoote S Ex. b.a do f•~•r pro•eg11ir a 
diac1n..ã, deUe 1>0 auudo, é nm tempo int•ira!lleate 
perdido o que o noi> l'6 mi11iatro quer malbt.ra.iu oom 
.eat• resolação. 

Os nobr .. mici1t:'o1 já publi e!.rão u Cll decrete m&c-

TOMO ll 

!l!l-11do r.rre~a~.r ~~ im.J><>•~o1 • ~~'!tl!l.!'U ~· P•R
me11tas a d&t u d6 SO de Ja.Db.o. 

O S&. Millrnao 11.l J as:rtça ; -A.uim » de..-ia pro..,. 
ceder em q:i.Jqu"r hypothflCe. 

O Sa.. !lúuU<110 Cui:Pos : ...,.. Perdõ~-m.e, e11tao. 
>"- Ex~ ,a;l&nd..oa .execot~Y ama lei que nio.exilte, mau-· 
dou por uin o..cto coatJ11µu em vigor a lei vi;e,ate, a. 
lei do.u:ercleio qa.e estll. ago11i .. 11do. 

E•ta ruol11ç~o vem ap~tovar o o.cto do "~ver:io . () 
g.>veroo, digo ~a. n.io obtem v-.11nt~ge.m n e.ahurJJa. deita. 
re•oloção, a.~ coatrario quem p6de obtt r .. Jg11ma é. 
talvo~ o paiz e •o!>re tu io uõs da op.po•içio, p orq"1ct 
•m.qi;a.ato o . at~~ero:2 se oes;upa ç.0m e1t• tefi ».luç~ 
traosiWn& e inu.til W\o emprega. o 1eo. t.ecnpo em fuer 
alga.m& l<i má, peuim& como a lei elei.t.orlll. 

Sr. pre!lidente, a ~ama,ra jã. votcu o orc;ac;n~oto, e e> 
lempo 'l ae o nob.re mjoistro catà perdenda com ••ta. 
reaolnçao 1>od ia 1<provoit.a·lo se tivuae a!gum• eo1111a. 
de uti! o. f..,:er, ea porém •atimo q11e 1e gaa~ o tempo 
atisim para niio oe f•zer con•~ pe.ior. 

No seosdo. poré:OJ, 01 mio:iR t;r«.1s oads odiontão com 
ecta. té:&o!u.yao. ella. tem a muma dilca11ã? que o or
çam~nto, tem c!a. u. 11 discus.e.-õe1, no seno.do niio h~ en
ce:r,aooeoto1, e po·t&n'u os nobre& mioistroe deriiai 
a.ppliclU' a ena. at~m;ão o!ll .,11; faiu p&S•ar o 
orçamento. 

O que lncrio SS. EEx com eat s. regolnçiio ' Rep&r
trrem com " camara a respocsabiltdad~ de '5ua dicta
dura. Nlío é jaat·;, não té!II •.•to di eit ·'; tem·•e aas~ 
feito, mas é ill iqno, é iuju•to. Acamar~ é jaiz doa oo
bres ministroa, a caUJa..ra o que teOJ é o direito dt 
aceuaação s~bre SS. ·EH::s::; •lia ~ó !e ab•olcê lo•, ma• 
cô o deve fazer depci• que SS. EE". j ll8ti&onrem ~ 
&a.a f,.lta . 

Vohr ot~ rts>lnçlio provisoria d <> orç!llDer>to é dar
mos um b~lL de iodel.Xl.nid.ade aos n:noi~tros pe;r fica
rem oem lei de orçs.me11t" welhor é coahec.:rmos oa 
a ot s !los miniatros e v tarmos c~m conlleoilllent1> 
desses s.ctoa. A eaa:ara cern certua n~o exernerá o 
ilireito ele aecusaçio cc.-.tra o miuiltet io s e e!le aiio 
pra.ticar abiuos, s e .Jle comprir c,,m o aen devu pr<>
movea.do o orçam~a.to no een~do. 

Mu ac:ppouba V. Ex. q_ne, o.pprovaila uh ru <1lução, 
oa wi:ni1tro1 cliaaol•am a c ::u:nara e ~io fi car o.m ou. 
deu DHE 08 t m dictsdara aem a11tor itaçã.o pau. co
bra r º" impostos~ SS. EEx. :não t! :n <lircito ele eri&ir 
etta aa.totisação da eamal a.. 

.Au im, poia, Sr. J>resideate, .oão lia oa re10!11çio 
''!Únagem algum a . 

O Sa. MINlSTRO u Jll~TtÇl :-E' o unico expodian~ 
ltg&l. 

O Sll. MA•T11<110 C.1.11Po& :-EDtiio V. Ex. e1U íóra 
ilo. lei, nri o'r(ien1 eoLao exp•did~o p~ra todo o Io:i
p~rio. 

O Sa. ~r"1~Tao D.l JcaTtÇ4 : - A.a ordeno h.1.-riãc> 
<ie "' e.xpedidu em qu.s lquer hypotl1eaa, 

O S11.. l\h .n11<11> C..lil' a :- Nií.o h4 lei. V. E>;. au
tori•~u-&e d t. lei da """"osidad.o. 

O Sa Mr.o1s7ao DA. JcS'l'IÇA. :-Oll pno~a on niio ~assa. . 
a resolução,. •e p1u;~a.. em. virt.a.de. de lei, se nie> p , as:a~· 
~D:l v irtllde da n cceosidarle. 

o Sa. M .. •Tll<HO e"'"'º" : - Pcia UH ila lei d. ne
c•••i dade maia e. lgooa dia• e fa1>a pl11ar "º acu•rio ~ 
orç•me,,t.o. 

O Sa . Mumrao DA. JcsnÇJo. dá om apute, 

O Sa. M.1.a r ,,.,,.o CAJIJ'Os : - Eo estou ••odo meno~: 
severo; ba muito que ctnsura.r n o comp .. rtameoto d~. 
gQ\"etao que ~ deixou 6c.ar Bem orçamento, mas etL 
não o~ quero ioft•gir & censura, o nobre ini.nh tro &. 
cbam& p&ra oi. Pougua deixou~e cb•gar a ~·te es
ta.do 1:0 111 t rea rne•u, quaai qllatro tnEo2:es de secaiio 'r 

Porque não apruentou ha. mo.is temp> e•to. resoln.-
ç iio' N'io n o& quer du •ecão o direhc que haria na., 
lionu.1b. Sala <1e Rosu de applaudir • cant.ar u vi
ctoria1 e tortlla.88 do dietador, e do ctl•bre eoci1're• •<>-· 
do Pa.raguay qu•oio o digoo.v• n 1111ir o ••a. pula.
rurotc, pcr11u• olle tallJbe.m. tinha o ttll parlunou~o t 

l!:I 
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<:roío quo o Dobro miiziatrc nio qaor e•t.. gloria. pll?".' 
.., paü:. 

Sr. pu•iilcate, a eamara ia votou o orça=c1>to, fs.
-ç:&-ie pruzie. guir a 1ua. diac:nHÃo uo 1enad.o, a rcaohuy.ão 
JJio adi&JJU. :nada porq_':le a.11 orden& p~ra. p,a,g~me~to 
de cl.upeus e an•cadaç~ de ín:ipo•to& no exermcio 
proximo futuro já 1oríio <xp~didaa. A.neceuidade <t"e 
o governo úm é d• l•g•li""r ella& ordon~, logali&e-•• 
<'Om additivo no &eD$do e ob!.u>h& a.t1im ~ aaccção 
do •en acto. ~ pediaoe aqui um bill de lnd•zn~ idade, 
approve.do elle era iodir.cturueote approv•da a medida 
(ftle: o go'\~uno m:iJ.icita. ; peça~ peiil. tJ bit! Em tempo • 
... Se ~ gc:"Vt:Tno d.ineiu:e "gora, t.sràe e mãa hCJ.rJil.12 de.

pci.11 àt' loDgos a.o:!)C.8 de e. bu1ôs ~ a nossa. cODseiencia 
4-espcrtou; nio queternc.1 c(lotir;nar a meama "Vida de 
-er.rol!I e s.bt1.11ô&, qmn:mo& a~t<iti•~ção l'·g;al para c obrar 
o• i:::cpoatoa, ilaí-ooo um b•ll de ir>demoid•do por té-1& 
decretado ; eu. de-c:la:to .t:1o V. Ex. que dr. va o meu v<Jto 
~o nobre ni.i'oistro da justiça acompanb~ do da compe.• 
U~te cenata-.a.. não o n.:nido para i. ca.déa, mas ditla. 
~Vá detcioça: e -ve11hr. oo~ro que s~ len.br& de todos 
a-s consae. mnis a te.mpo. • 

Eis-aqtti. a minha Sêntettçll.. 
Aiuim, poiu7 o mi11ia;;ttrio nã:o p:r~ciea. Qe1ta ?'e.sela· 

çio; çs minif:tros já e'%ped.itâo crdc::m para c:cbre.n(f• 
cltJ' i~poato• e i>flt;tr.t:ceiito de dc~ptzas no ex.crc.lc:io 
proxjmc.: futuro; ~ ton i c~ uece1;.l'!-idtt.ue dos n.1 hre• r.i .. 
.lli•tros é a de :p~direm que e. ~m· .. ra. f.~:occil ne tst.1 
providenda qtie tcJruâ.rão ~ ma.g n.iini&tuio Jltste -pai~ 
)'lii.o dá ccnt.s " p»rl.inento; dá. contas " El Rei 
:Nc•~<> S•r.bor; de El-Rei Nouo Seobor elles têm all-
1-0rissçiio prévia, ao p~rl•w<nto .o~o •e pede b•ll d• 
iodenlllidnde pela -.ida illeg•l, p•àe-•e que m•ude 
vigorsl' o crÇfiJJtento "igt-ntc ; ent1e já e.a n.io.ieitrc.1 
manriàrão, não é preciso :mÓ\i" que Dó .. mf!ndemo~. 

A J!eceEsidade Ull que o n<.bre miDi:i:tro d..11 jutf!yg. 
estav11 1 ero. -de p<=dir r:.o p:oi.rl:i_..~t~t<J biU O.e in•nt:r.nH
dade pell"I& ordeu.s iHt:g1u:8 expé<hds.e i'elo n.io;sttrio· 
para vigorar LO exereicio fuiu10. a. J~i do t~ereicio 
c:.Grrente~ Ey esta a. uwca. ne\;~kiside.d.e que Q g1>
venJo tem. 

Neste bt!! de indemnidsde o governo e a camsra 
comptehelldem qne frcavão oolvcs douo grude• poin
c1:pio•, o àa rup• nsab1lid9de do• min1&t• o•, unica g<
rant1a d" um r~~illlieD lfgal~ e :ficavão cs nHnistros 
gAr0ntlck8, no futur<•, de qua.lqner re1.Lotts1.btlld.ade,. 
1ic:h'\'âo jnstific:!t.d .... s tendo um Vúto Ca 'c1:.marn. a •~u 
.f~1''Cl'~ 

Os ~reeedeD~• siio am mão >rgutn•nto e II<ai• qut 
Ubproc~dente qnet1:du. te., do Q niuad.o ~t.,nfestaa ~tl:e !urR.o 
abuai'\•o", e &_bu.il"OIS ~ão ell'"s teu p:re que :r:iâo e&o 
jn1otltkad~-• e 1n1p{'lrtio lnfrnei.--»o d~ lei; e e~~· u.e11tã.o 
1lil- iDfrti:-.;-íi.o ris lr-:i~ o nobrl:! nii'ni~tr.o b». dr: ci: nvit que 
é UD..,Q r:fft-?n1R .ál J--rindp- es p1H'<g:~tivat. p&.t!ti.nH·n
ta:rer. d~ ~Ul(·•jJQ.r ae dhf.JflQI t autvd•t.:" G$ Hl:>P' ~tr S. 
~ão p6,-:lt- ic,·ocur e.·U p·..-cedebte, ~ <: r..·mo ju~td]ca-1e 
Cl !Il l[i i ,.te:rio, o q't1ie o in1p~de de <l btcr a foi do 019a
n.euto 't .Aqni tem nmt1. w11i oJ'ia vum.t- ro.siuimf!., D{• &e

~~d.o di::r. ... m que tsmbem ttm. m'1i<iris.; Dâ<"i c~eío, mes 
díz.un '~Ut tem~ P<.rqu~ e.ltâ. o mic.i•ttrio Dtat1L 1i· 
tl'i\'lfàCJ ~ 

Sr. pt.,id•i>~. •11 jà dine á ut:.nra qno di•cn~in
Cc.-te D· ~,a ie~r.Jvçü.o o VJ(~J:ln.~Qto doa t-ete ruinhte
l'i• &. ch·'"dfü. fo>tlar ptfHllter t. doa u1 ttai1Hrtr• a. (~,_.o.-a
do•.) Um só tnn jD•tificsc;;., p•la •u••bcÍ•, é o n<,bre 
!0111ii;t; o do ill'1p~f10; ê O o.nico qne 1em ~l2BtÍfie.a9ÕGs e. 
l.t.lô nH?lill'.lO sté :s~ r'aa~ .b(l:ras, que ~ "'te qn~Ddo ta;tÃ 
pr<!SO ~o 1lt'P~do, e ~e jà d.t.:tio da.as beirai, nem "Cate 
n.e11mv tem jn tifici:.yiiv. 

o S11.. A1!.AUl0 Góu J~!DIO:-E o a .. agricaltara ! 
O S1t.. J\lA11.-'"ª" CA,..Pos:-Nao tem jlllti6ca~i<> o 

DJi.niiri.tTô <IM SP,TÍCUJtnra. 

O ~" M1~1s-r!o0 nA Jro1'1e>.:-O Sr. niinietro da 
ap.:ri .. u.!ttir2.. 1láo çotvpflrecen ~ or iucommod•do. 

0 ~I. ;M'..&&Tl!'lri'RO C•:t:'t>Ot:-E'n. &. rtS'ptÍt!l tigo & 
1.lec.tís dQ Sr. '~J .t ccg~e de .lbaEté;-<l qu; juet16ca 
• f•!~ de cuIDptlD>•~to de_ de••• 4i 11. apr<sent.çi.o da 
.e.:ru<::ao de obrtu, e. é: preclit8U;eute. do btibre mmhtro 
d~ trgi ku1tuta que tu Jite.~ila,.,, ~~1 ... àisc:tuusão, e, 
:><~te que S. f:•. tatà an1el>I•, J>e ço lictnça ao nobre 

ministro da jtutil'!l para levar ao C()llhecimento do mi~ 
ní•terio ~ID facto niníto gra..-•, dependente da paot& 
da agticnltcr ... Póda parecer o faet<> nnüto peqn~no 
•o nobro :xninhb'oj e.a. não q~l"D f:;;~t !ahir mn rat-o 
da :r::ioct.anba; nii.o ••pere u. noticia d• um atunta.do 
C0'1tra. • Qrd em pa.b!foa., »:HUI, Ael)l 1Ser isao, uio d.e.ix.a 
d<J ae.r um h.cto gra:ve. 

Eote facto já foi ,..,1erhlo oo •enado em um re~u•
rimonto aprueotado pelo meu honrado amigo o Sr. 
Sil•eir& LObo. 

O nobre ministro dn •grícnlLarr. ren>ett.ea na oessiio 
do aonv pa.,~do, .. requerirneoto do bollr.,.<!o dep!l
tado pela Parabybl', o:i.:·mínistro da mesma puta, 
muit&1 foformaçõu. :a respeito da estrada de ferro d~ 
Pefro II t de ••hçiio do Juiz àe Fór$. Ea p•di todog 
eane'• -pa.~ia p~ra Jér e fi:t a miohg. opini~o nos àocu
U:4:Dt<-s qu.e .furão W.!Lnds.doe. é. cama.ra. pdo ue;,.bre mi-. 
n:..i;;tro .. 

~ur;>;e & r~•p•ito iia eotraca de f,.ro ou d& eot•çio 
do Ja1• de Fón• um~ qoesi.i>o. A antiga e<>wpanbia 
Uoi~o e hlàD.&U-.ia qn~l" a Ctitaçii.Q a~ Cfitr"'da. de ferro 
Da $~!>. e•t•ção, que é lóra <lo povoado. 

Os babit><utea da· cidade do Jllii cte Fõra, sem du
vida a m•i• imp<-rta111.<> d~ provinci~ de Minas (opoíllr
do•), pedir.fio que o. estrada. de lerro, qlle atr .. voeM• n. 
povuõl ção~ fi:.es.11e !i:hi a. e.ata cão dest.ia.ada ao Juiz d.e 
Fóra e enae cir.;:urnvi:z.;nbança.e. 

Sr. pre•ioecte, a est.çõn de. eompanbia e•tá a um 
qunrtt> de. lPgU.a, t t\ m'.l_)"~ d.ütt•ntt d:.1. cidade. fóra do 
pt>voado a..~t1utl. Üd llJtaad(.lres do Juiz de Fóra. e 3. 
car.ri&ta munieip&l ptdtm que a. ~na est11-çn.o seja. dentro 
do povt=ad.o : a e~tação é dtatlnad.H. a eU.efl, pois qu.e 
a estra.d.s pr=•segue p"-:ra .ah~m : a e1bu;ão é ~ara. a ci-. 
dade <lo Juiz de Fôra, porque fica1á !óra dess"' ci
d&de ~ 

ChegaD.ioa, Sr. presidente .. em mate.ri& de eatradia.s 
de. f~rra, n. eat:..s cond1çú~t1- qcze r-Rra. nm poToado 
h11~c.rtaote t~:r prefere.o.eia ao b~"Otiiáo d~ uroa e:tJta.
ç~o. Dão eó C<rntra urua companh1a, ?D&8 ainda em 
r~llf.ç.!~o 'RÔF. intere~tes de. qnall'_lne:r pin·ticn~r.:r, e pre.
C140 mett·r etnpeobcg e lll!Upplica:r. Q~ inten&a,r. .8 de 
'lltDS:l. cuDp~nhia onde n01 individuo prefe:rec:n a('ls in
krcoo• • d e amo. cidaae 1 Jó. é tJ iotc que a população 
pc.:5ea temer isto. 

Sr. pre•id~nt.o, ama. est&c;;;o ?ód~ matei urna cidade 
e. ere~r v\ltra. Se houve:u.eru intertf,~tB e coneidetaveí!!I 
"\"'S.tlith~e.nl,l. em C.{)f?'d" o risco de ~itt::...r ar.n p:l?::>ado, 
ft.Zt:l.lclo ei.t"i .. nc~r toàn. ~ sna actlvtd:ii.de e brogrcuo e 
crt~T outr&. em lugar dL Vt;no, porque as .. j ntf!re.sees 
de 1lmh eetradl\ de ferro teodem a f.ic1htnr as coru
mu1,icaçl)e.s aim c11;a. ugjRo vsstis1o.in.i.a, plldia !!GI:' 
auLcu1•tid:1 t;"Bfl.a me 'ide. pi.drn 'e fa.ter e~l!e &"-Cti6.r,fo, 
mh5 ~qu1 o caso é c1 mpletHrr.:enta div~rtJO; a. ~-atrnda 
e.travt:l!to& :-, cid-.àe dt) Juiz: ele. Fóra, n::...da. t-6de au ... 
toritar a Ulf,er11i~ça d.e faze r su,git cu.t-ra. cÍdliilde em 
Utll poo.t.Q d_1&~hQte, e _fórw. dnt eon~i\;õc1 ch1qaeHa, maa 
o Dl tire minlttro deixa. de crit:a:.r a eeit!l~~o no Jugar 
1u1turz.Ln.ien1-e; d.utltitldo para c:lla., porque qv.e'" C9tD
prH s ••" çíío da •btiga comp•nhi• Y 

Dtcloro il c.i1iara qoe não '<DbG temor de ser dea
mtntir.o_ 'Vi toda• fl.a infurtl:J1içõe~ 1 con1u:tei todc• cc. 
'1.~CUllJotll< s que o oobro mici•tro da ag,ic~ltara. d!c 
:me~n.o. mande. u à Cllmars. a nquérit1.Lenoo do ;ohre 
dtpll~ndo pela P•rabypa. De•l<la i~Íótfl)açõe• r••nlt~ 
que 0:10 ha l1a.ra o R:~t.ho.o ntnbuma 'Ç'aohig~1n, qne não 
hQ. D~:nbuma. !~nt~-g"m .e°! a.dqnhira estz.<ção d.acon:i.
P~llhia, e.ati-ç.al) d.111. quld.1 na.o ie p6de nproveitar &<:uão 
o chã.o e li! lg1ui.11 Dlt:>t~tit.ea, iqt1e deve ee.r toei.a des
rn~ncbo.d-B. pa:rn. fíiu.l"-.f.C awa. DtJva eat9ç;io no ll'.Je&D:Jo 
luga.r, .sern que e.:.te lugar aµruente vant&gam. sob::er 
qn•lquer outro d& cid•de do Juiz de Fóra. 

01 ~ tngenb~iroa. <.o& di.tectore• que fotão ot>.vidoG a. 
:rope1to e CDJOS pareeere1 r010et!Eu o nobre winiotro 
da. ~gricultnra, todor.. Q.nanitueme.c.te, ~m a to.bior 
e~ergia, •n•t.ntão que seria um sete de doação i.ra
c101a tDdo quantG o 11:over!là déue 1>0~ aqnella. eotll
~o; qne não ba v1ritagem em J>ref.ri-l~ ao juato P"
dido d~• mor .. d.or .. e da. c1unara mttllieipal d$ Jiti:. 
de Fóra . 

O Sa. Jo•t Cu.•orc:-Apoia<Ui. E nem rtspo&t... 
llilldlloho11'1'"e. 
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O Sll. 1>:b.llrn<a<> CAJ<Po1 :--Jl h .. res1x>da, e aabe 1 
a C&IXl:US ot>o.I a ruoosta que tinrlio • oa moradoru 
que. rttpruêcu árifiQ a ·camars. IIlU!lidpa!, a a.dmioiistrg.. 
ção cl.n utrada de ferro D. Pe~ro II~ 

E•creverlio-me do Jnix de F6ra peuoos re1peita-
Yei1, adm& de todo. s excepção, qne ttcn c•rte;~ qaa 1 
o miniatro da agriculte"' já COlllpron s eot•ção da. I 
compan!.ia par .. o.Ili bz•r & tatação da e.tra.do. de 
Pedro II. d~ lmh& cent,..1. um11 e•toção quo é de1ti- 1 · 
nada ao ••rvtço local da p0voaçiio e suas imme
di•\'Õea. 

O n ob•e miniotro sabe que para nma .. traà.a qua 
proaegne, o eerviço de cada edaçlio é limitado a uma 
:cn& local 

Desde que a eatrad& não atraveua uma poYoeção e 
que dista della, por pouco que oeje, euc eot•ada oão 
põdo torcer para eaaa povoaçio, ainda oem prejuiz~ 
ela vantagens tecboicaa, é. ~xcepçiio da cidode do Rlo 
ue Janeiro, e de a lgumas p oucas ci-:i.ade• maior .. q11e 
temoe. 

OI iutere«eta duu. povoação oão in•igni:icauti1-
1imoa, compHndcs · com o 1nttresse de nwa {:lrai1d• 
lioba. ferN:a. M .. ,, atre.vuesr uma. c1tro,da. por dentro 
de uma pov .. uçt\o ílore!CfDte e prot1peta, oto. rueemo 
decadeote qu• foa&o (apoiado•), o Ir comprar olllll 
e nteçí\o velha e imprtstav~! tle :::i& antigia estrada d e 
r odeiteoo, 16'!> a ..... povoação, para ir l:i fazer u ta.
ÇÍÍO <le•tinada •6m•ute &O •ervi110 da po•oa~ e m11-
uie1pio, é ineu11:el 1 

Ni\o me so•prendeu o espa.ato com 'lUe o nobre 
ministro d .. jtut1ç~ ouvio & informação. 

E' incrivel que, ab'av-essando "eatrada. a. povonçio 
do Juiz de Fóra, •e vá comprar a e•taç2o de uma 
e1tr•da fóra dana. povoação paf'Q. dc•mnc cbur-•e • 
faier •.e lâ a eot.çi.o deatioada ao aerviço do JIÚ% de 
Fóra. 

A compa.nhia tem eido gnerreada e pro-liga.mente 
proteitida pelo .governo; tem delle r~cebd.o ruu~t~s 
favores e equ1c1&•H como mer~c1a, e t<:ve parr. 1eto 
Ulttl voto. 

o SR. J osÉ CAL>lol! :-.A.1><>i•do;. noto v_ E:>:. que 
o terreno na cid-.du é offcn.ciclo gratttitaint.nk ao 
govullO. 

O S11. M•aT1•no ÜU'.PM :-E' uma coalQ, injn•tl
fic:avel o que tiA ihe fe.i: ou qner fa2.er agora. E te rne 
propu2 a intr•;dui.ir um facto peqn~oo de adn..iciit
ire.çõo neete deba1c, ~ p<.i1que. 12ão q·uero tomar tempo 
<:em "ª"' uitapeUação, p• rque o obje<:M> ciio é digno 
dtll&. Ma• informo ao nobre minietr<> da j1uti~o. qne 
t~nbo em meu pod.•r ha. tres. diea eartH• de pH ... oaa 
.tupeitavei• ~.!Jtegurand.o- me q a e o governo v.t.i faur 
a .. uçí<o ci-•<>u•da ao Jui:;; de F6ra di•tacte da po
"º' çiio, •6 p~r~ comprar a cataçiio da companlli& 
Uniic "Iniostcia. 

O SL M1,.1sno ,, ... Jnn1ç1. : - Sobre eate ponto 
Jlio põl!ao informar. 

o s ... M•llTll<BO c .. .11Po•: - E e11 lembro ao nobre 
miniatro qu.e ee ,, ão H iem ftiito &ia da e&aa coex>pra, 
é holil que •• l<>mom providenciH, porqns o de .. opero 
póde inepirar à popu lação deuc legar algum Kcto de 
violeoc1a. 

O Sa Mnnnao .... Jcsn~~ : - Eatoja. cerl.o que u 
provic:le nciaa hâQ d• Ht tomad••· 

o Sa. MA\<Tl~l<O CA.KPO• : -A ind.ign• çio não pó ae 
•er maior coem• ••melbente ac to E aproireit<> a oe
casião {jé. •gora não tia r<med10 aeoão por tudo em 
prato• limpoa tri~ad<u) para dizer o qne tenho ou•ido 
aobre e.ate negocio. · 

Mu ~o licença & um nobre dep11tado, ci•• todo 
•e antpla. tom uma. d.iacnuão que em t<:1doa oa ;>arla
int1:1to1 se ttm feito. A ~•taçã.o niio BC f~rá d.entro do 
Jni• do Fó a. ~orqn• o cla1X1or geral é accorde ~m 
apr• goar quo o lmpcl'lldor nio q11er. 

O So.. Mt1<11rao DA JntTIÇ~ : - Nlo etti•. 
Q SI.. 1\1 ... TIHO c ... PO. : - Q DObro lbÍllÍlt<O não 

pr04ita pri.te•l•r pri..,11ro do que 111. Tambem nio 
creio, e o pai• de H ••Lar oootect.e do que em rcleçio 
a intu .. uoo de ceru. ordem • oarO& oitenta eomo deve 
o daainten1H, q111 tem ti4o a reg:a. inv&ri&vel de Hll 

eomportamen~ penoal, gua.nto i sua./.ropri& peuo• 
e interea1ea : m.ss o nobre ministro a jnstiç"' oabe< 
<juanto 01 aulícr·s aiio &1t11oio101, e & jlraude Jiçio da.. 
hietoria é que Den~ fe: o• homou por !órma tal, que 
a arte doa anlieoa é .la m,.;, faeil iadastria dute. 
mundo (opo•o do1) : a lisoaj:o começa por ""Pr a a1u1, 
victima, o d'abi pnr diante tudo lbe é poui"el· Ora.. 
oa m ioittl'Qs tambem f'• tão no c:>e.ta:io eeao. 

O oobn rniuiatro da. •1J:rico.ltura , •• CQmmetter .... 
molhante a .. accrto, compn;imettll a terceiro$ inno
cectt.a. 

Oa clamores d& ~pu.leção oão aio cootra o governo. 
U• S1.. Dut:r .. DO : - À crença é infandsd.a"'°"ta 

eapall>ada_ 
O S1.. MAunmo Cu1po5 :-Não aei : o Imperador 

p'5de ter oido eogao&do. Teoho visto algnmos vens 
etle ..er mal foformado. E o.trete oto, proporciono ao 
gove1no a oeee.eiio d& defeza, para. deat,.u\r esta .. 
appr.ben1ões da pnpul•~ do J a i~ de Fc'&. fa~endo eu. 
o r.aeri6ci.o de reprodu:iir aqui cioa\es b a stou e temons 
or juodoa ds. demora do governo em reiml ver coana. 
tão pe'ln•na e facil. 

O que peço ó que a defesa se faça por fórma que 
cale DO eaph-ito publico, qne o conveaça. porque qual
quer qlle. 1ej11. o ztlo mooe.rcbico, e o ectbu, .. ju.»1l?O pela. 
im~rial peeaea, que nicv;oem e meao& eu accaao .... 

Ux Sa. Dnouoo :-Dá nm ap·rte. 
O Sa. M.,,...nnto CA»Pos :- . •• iaeo nõio poderá cle1-

troir oa fuct...-•, ee eHta se derem. 
Q;anto ao reop.ito qoe o. penoa do lmpera4or 

m er•ce , dou delJe o mdhor testen:nu!io, exigindo do• 
nobtee ruiniatros q11e ~: eeur. t.t t "=>a tJâo o su~~item 
ao ~••e<>ntentamente d.e uma pnpnlaçio cligoa de 
atteoyiio. 

O Ur•hre miniotro fará. um •erviço, cumprirá. o 1ea. 
dever p'lrll com o soberano, de Cllj iL eonliaoça. p6rece 
e•tar icveatido, ne impedir f~ ctos desta. 4rdt':1 m. 

O clamor ' gorai, e a medida não tem just,6.cação 
pouivet 

Segundo o parecer d<·• engenbeiroo e directoreo da. 
eatra.da. dt f-erro de Pedro 11, o a,over oo, oompr•ado 
a eabção dg Companhia. Uoiiio e Iodu.st1ia, DA.o A~ro
veit<râ pora est.çlo da • • trada de ferro mais que () 
cbão e alguDs materiae.a d•& ob ras, que teriio de ser 
tei,at do n ovo. 

o s._ Jo1t 0J.LVON: - E' H"Olt&ut~ Aemelhnte 
acto, 

O St. ?!!lA.aTn<RO C•aPOI : - En li as infotlll•ÇÕ!S 
qut vierão a eata. cama.ra, e que de.vea:. e.to.r no nr
cbivo; e :ae.. como já d11aeJ Srª preaid.ente, trou.x~ a. 
ute de bate de orçameutQ 11'º'"1 uw ~acto peq o.eno e 
parcial, é porqao uno qaeru;, promover uma, out~ 
dltc~uio e•pecittl. 

A Compa.aài& Uni.ão e Industria eetá coln seu tempo 
de contrato q11aai &. expirar. Niio fez graade negocio 
com a •na tillpreu, e pteatou relevanto eer"•çoa i. 
prov1ncie. com * e~trada 'IUe CCitHtruio : t udo it to c.iD 
adruitte dn o; iria; xri•e D Ebtado j 6. f.,i mtuto g• nuese> 
com ella Pód..a conttn.na1" a.ioda a. aer geuero•o~ mas 
s:ai.o 1a.cri&ca.nri.o gr-a.Qd~1 intereetee d.a pcpuhic;iio mt.i• 
l!oreaeente da provineia do Mina.a, o J~u de F ótt. 
{Apui41ol) 

Oa q ne defendem a idéo. de que a estação 1e faça. 
tõra. do Jniz oie Fõra. não t~<n aeaiio uma 11nioa all•g~ 
çio a f·••r, aenào q ne e estrad a do Rio Novo •• ell
troaca no Jniz de Fó•a alóm da povosçio do Jo.iz de 
F6ra. Entroteoto, ce valer a peaa, pód•·a• dar, uo en
tronc•tneoto, um• e•tsçio ;\, utreda qae vem do Ri<> 
Novo. id4'a que oãu tepillo nem adopto. 

Asaim, poi•. S r. pr .. idente, nio Pº'"º ,-o+.ar p6\a 
re1oloçã.o ; oa Sra. nn ai.tro• cão pree.iaio detlioi, j&. pro
vidca~LRrio. Pela miuha parte nii.a "ºto pola accuu.
~ão cloa nobro mini•;roa por tc:em decretado impo1- · 
t.ot ; &froveit•Ol o ~IDPo para Olltra• w ed.ida•, para. 
alguma co111a que ..,j& melhor, ••a& ttm. E•N. ruo-
hiçio Tat 1n1peader no aeoado & ditcntaão do Ol'Çl.
mento 'lDI 16. uú. t.nd:; lugar, não tra:r: oeaio pteilIOO · 
ao ~verno; não ••lo co1ua que a j•11t16.q11e. 

lllu, Sr_ proidocte. 11io qaaro aoQlf.l' d.a 'ooc.dathi· 
u aa:nara, lll!ll pri•a-la do pr.str de otirir ao ao--



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 23/0112015 14·47 _ Pâgina 12 de 24 

148 SESsÃO Dl IS !>!!: JUNHO DÉ 1785 

"brli aep~o que Wn a. 111coedv-me na tribuno. 1110 
ClO!.b'o aabate a que u1noa pn•ar. Nepndo o meu 
~ " Ht& rélolnçio, Cig<i ao nob.., min1atro da jue-
1!Çà qae não privo o \;?Ttrno à• nenhum meio de que 
ldceftti~. O jl'OTenio iá Um todoa t111es -io• por llm 
acto de dietadmo.. N ió proponho r. aocnüçio do nii
..U•terio por eete aoto, cowqaaato o. devia prof6r, poY 
DiO que a p• .. •gem d~eta pr<>r<ll'&ÇiiO de OT9am•nto 
:11iio ·uiá lUBtiticada; mu 11iío mo ee!ltsrei aem per
guntar ao nobre milliotro .ia j~tiça 10 d.eixa a .,,n• 
ancceHor•• o dever de tanobem fón. de tempo e lei 
)lrOmove: u meàidu recnno pua o uercicia de 1876 
a 1877. 

O Sa.. Mr.rurao J>A J1'!mç.<. :- Não, Hnhor ; o noYO 
orç-amento .ba de ter apr03entado aet1tro de poucos 
diaa. 

O Sa.. MA•Ti:<l!O C•noa :- E hA de 1er dioeutido 'f 
o ~ll. Mim&T1l'.D "~ JliSTIÇ-1. ; - Sem .l11vici' o m&. 
O Sll. 111 ... l\TlftBO Cil!POS: - A c::>msra e o p· iz r~ 

cebem a proIJieau . do nobre ministro da justiça ; cu 
iD.tellzrneo.te oaço-a., não lll!m upectatlv1:1o symp2thica, 
ma• em espectatlva inuredala. (Muito bem.) 

Ninguem mo.is pedindo e. pa.favra, encerra-se a. dh
c1111õo, e indo se pfoeeder é. vútaçio recoxih~ce-se não 
b•or ::i.ua:iero. O Sr. pTOsidentfJ manda f••er a cha
mada, e por ella veri6ca-<ie terem- oe alloutado os 
Sra. Ferreira de Aguiar, LDiz Carloe, Campo• de 
M•delroa, Solathid, li.ngelo do A1Daral, 5ilv" Mo.ia, 
l"au\1110 Nogneira, Ca!llínb.a, Paulo. FoueeM, J. de 
.Alencar, Figneizedo Re<:ha, Cunha Ltitão, Xavier de 
:Brito, Florencio de Abreu, ..l.lvea doa Santos, Mene:ea 
'Pndo, Morae1 Silva, Barão da. Ville. d~ B!lrra, CarlOt! 
:Peil<oto, Cu1dido> Torres, Berta Ba.r boa a, .Mello Rego, 
Cunha Fiir.ieiredo J n:<ior, B•lhino da Cunha, Pereira 
da Silvn, Elia• ele J.lbaqnerqne, Ar&.njo Lima, W1lh:.ena 
<la Mllttos, Fernando& Vieira.. Flõrea, Camillo Figu•i
fldo, Siqneira .Mendes. Ferre ra Vi.ano~ e Diogo Ve
lh<>, aendo com c Q.Q.3A. o Sr. Mira.nda Osorio. 

A votação lia" .. dia.a... 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEl\I DO DIA. 

Continúa a d.isc11u iio do prajecto de reapo$ta á falia 
elo tbrcno. 

O Br. Tarqulàto de Aouza (4i9nae1 de 
attenfâo): -Ante• de exa.m1ua.r a.lguoo ponte• da po
litio•. d~ gabioota, do1 qu11;e1 pre~ndo oocapar-mo, 
perm1t\l. ••nDore1, q11e til d1g~ algomao palavru om 
·)lrol do• iateruses d& plo•incia <ia• t•111>0 a. boora 
à• rep?tiseub.r, OCdt UUCÍ, • que po?' Set' peqU,Q& 6 
poll:e, 11io é p<>r i 110 "'"ºº' d1gaa. do. vo"'& att<n
~. ntm d .. megoit"de e ia:iporte.ncia de1t4 debate. 
{Ap9i(ldos.) 

Bem 1ei que, no• tempos que cornm, a tendeocia. 
gual, e especialmente a do nouo governo, é antel 
pan e.ugmentar o goto do;; f.ti~es . Gos rtcoa a pocie
roaoa, qae pau. d.imin .. ir e alliviu a mi• e.ia. dos ~ 
q11eno1 qao • Offrrm. 
. Não me dem2ver&. porém, eot.a coa•idera~o. cu 

:conto de aote-.cl'•O com a generosidade deata aaguta 
C!ILlllara; .• ma.to uma. "O« !~ço um appello :iqnella. be
n~voltcc1a qttã~ tm :•uh.• _oa.tra1, posto qne imaleré-
4lldameute (muito: nao czpoi<:dol), me tem oido prodi
galisada. 

e 0 a:QUO paea':iio, q'4&aao .. d.isecitÍ O OT9amento do n>Í
·nwt.euo d11. agnc.al~ura, ua.1 ll:J inba voz A.1 vozes elo
quente• daqu• llea honr,.aoo collegaa, que u occap! ':'ão 
~ai ~emon&tr&..t' .º ••ta.J.o pouco J11ougeiro. direi me•mo 
-~waa.ate, a .. la\"onra cfo Imperio e ponicnlara-eote 
c1à lllvouta d~• provioci.aa do :.orte. {Apoiado&.) 

N•qaella ".ccuiio, 6• ver priaclpalll:lellte que a la.~ 
"OOUJ'& da mtnb• pro• incb. aeba .. ,.... em coudiçõts 
412sai d•~••p!ra.dt~. i• porq~e lhe faltavão •• 'riu de 
~muntcaçao 1ad11penaano11 para o fac:il transporte 

"'1• acu1 ptodQCto•, l'- porque bltav.00.Jhe qua1i abao
.bltamente O• capitua 11eca1~01, pva ciuc pudeuezn 

ffr e:.:plorab· oom. vantagam • 8rn toCl.a aua ei.leniio 
Of fo1tlliuimo1 terreoo' que pou110 a minha. pror..nCi& 
natal. . 
. hmbro-me de haver pedido tambem ac gl>Ttn» 

naquellr. oc:ea•ii.o que qullllto :i:>tu nca propu
algaroa medida. que pnãeuo aalvar -a eo:te de. l&VllD.r& 
tão c:omprometti<l.a, e ~té rót!u•i a V. Ex., Sr. preà
c!• ote, que nos déa«1 p&ra a. ordem do die. a proposta, 
que noa hr.vio. >preaenu.do o ni.bre presidente do cou
&clho •m btm da lavotira, e que n.íio sei •• já foi 
abaodonadi> por S. Ex. 

O S'a. Wl<DllO B1znu : - Elle niio pód& com 
tanta C<>ns& 1 

O Sa. Tu11t111<0 1111 So11n: -Tudo foi ina.til l Todos 
OI DO•SO aesejog e 05 mons •1forçoa forão impro6.cUOB l 
Encerr01l·se & senão do anno poaea.do, e o governo 
""da t.z em prol ele. la.vourit., t1ada qniz t.1er para 
habilitar a nobiliHma cl•••• de cidadão•, qao se d..,.. 
dicão aos tn bMlboa sg.ie<>lna, a. p rot•gnirem com 
'Vaotagem na. iodudria ql:le exercem, e é emiMnte
meatc eiriliaadora. 

Eote anuo oão· jà decorriaos tres mezes de aesoio e 
cc;nt.inuii mos no mumo estado. Ncahtzlll& provideucis 
o goYeruo noa tem propcsto, neoborua medida. tew 
eido truid& e.tê boje á cooaiileração deita aagn1t. 
cnman, no intuito do melhor'"° 11 condiçio tão oesta.
voravel a.,,. la. vonra. 

E ' verdade que. b& muitos dias, um bonracio membro 
ae. maioria requereu a nocne11çio de um.a commiHOO 
H(>fcinl para dar parecer so!ireaamtdidu que convinha 
atloptar em favor da indmtria agricola.. Jnfelb.mente.
põn!w, tcoho d.e obee ,..var qae qna8i dou• 11:1t:ns •• 
têm paaoado depoio disso, sem que eaae pa•ecer tenha 
1jdo apreeef).ta to ; e ~iu, aenhorea, que aiad.a a.ma 
vez teremos de ver ea~t:r.r:ado o putlsmeuto, teremos 
d• nr fia<lada a. pr<sen~ Jegi•latnr., •em que te
nhamca a fort11ni. de bavn dota.do a la vo11ra do lm
perio com a i g o.m beneficio rui l ( 4poiadc•.) 

O Sa. &..,. .... DO 1>~ M<Nn<>wç .. :-Um doa membr<>s 
da commi1sr.o di•6c-mc que segunda-feira aeria apre
n11tado o pa:recu. 

O SR. T .. n<it:t~to nE So""" : -E' bem ]4tneataw 
eat.a hcto; e t..nto ni~i• para doer·Do9, quanto, p~r--
t.enceu<io os noc&0s wostittüotta. tm ena. waior pa.r:,e, 
á muito nobre cla.•ae da. la.voore., podem eol!l raz:ãG 
laoçer- n"8 em roato e•te quul e.ba.ndooo, em qu6 os 
telao• dei:ndo poy tonto \ empo. 

Sa!ve~noe. porém, eitohc·r e9, a. coosid.eYa.çiio de que 
a gra.ude culpe. <ta.e v11i em tndo ieao d~ Vl!I recahir 
sobre o wiois1erio1 qne nada tem feito, porque 16 o 
mioieterio e quem eotre nós oxerce com vaut11gem o 
d.irtit.o de iniciativa, por ai cu ptlo• i:utmbros da. 
maioria que o a ;x>ia . Fiquemo&, a o meoo1 Dó• membros. 
da opj)<>GJçio, 1aeot<>• de&ta graade reepon, abtlidade, 
'lªº com aobeja ra.iíio hão d1 fdtr puar 1obre o par
lamento 01 lavudote1 do Bre ::il. 

Qn• uota.vo! Wff'8rtaça, 1enboree, entre A 'att<!nçiio 
que merece <. commerci:> deata. cc\rte fi o de1dern com 
qno é 1.nltadn a lavoura do Inipario (apo•11do1), que 
aliáa .; a grande, a primeira e ptiaçlpaJ fo111<1 da ri
q11u1. deate paü: 'l 

QaeiJ<t.vs.-•e . h& p oucos dias, 11 tribu doo Isrttlitas, 
na pbra•• de nm hont>1do •enador, da cri•e eommer
cial, que se bavia ap~eaentado na pra';'L do Rio de Ja
?J•iro. Um 011 doo• h•ncoa hãvião snsp.endidc. sena. 
pagameutos, • io:.med,at:unent& n61 vimos com q11& 
ouciie.ciu.~e o nob?'• pnst~•ate do co1211lbo. q a.11i offe
gante, apceento11· ee aqui c<>"1111Da P"'Pº'ta em fa~ol" 
do comwerclo, aca.:iiaiJo as•im &. criee coma:iercia.l 
qtll le DQta. va o:a praça., O'Q por falt& d_e ':lnmer&ri.O OU 
em eon1eqneoeis. da. retracção do credito. 

E o qae foi mai• de a~min.r ahida, foi que, mal o 
nobre preaid•12te do c:ooMlbo aabia por aqaella porta, 
jf. nm membro dut& casa M le•ao'°'n para dar pa
reeu aobre o. prop< ; ta do go•orno, a quel, ta!•ei pol' 
um tour de eopiriti•mo, havia •ido exe.mioada pela. 
nobre commiuio do 01 çiu:nento. 

Eia aql:li, uahoru, por qu• digo, que a tendencio. 
gulll do• tempe• que co?lcm é antes 1.>&ra. &QgDI~~ 
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~'iellc:iàcà àar rico• e poduoeoa do CJll•.Jltlr&. attanaer 
e mm<>rar a miHria do1 pequeaoe. q- •<>ffrem 1 

. S. oª""º pauado, Sr. p•.eaidente, já~ due1peracla 
• a aitll~ tm 'l!la se acha.'<âo 01 lt.vr&d.oru de miD.ha 

pr:oviuoia, Ilia tfm-1& em~iorado 1tn1ívolm•11te 
e:&te &DUO, em ~ittu·de d~ circamstartciu Ímprevista1, 
éle coeo de força maior, qtte nã<> podia eer evitado 
-pela prnisã.o e e.tor~o d~ m•u• coml'rovin:ílllo1. 
~ Inverno no Rio-Gnnde do Norte, a111m como em 
autra. proviuciaa daqntlls. parte do Imp~rio, foi 
zigaroeisaimo este anno e produzia tão grande• 
inandeções, como e:reio niio se tetn vioto 110 1 annoe 
antuiorea, e esse.a inundações destrnirii.õ to : aa aa 
planta.çl'>ea, tods. 11 1sfm fnnda.ds. ~lo• sonhores de 
engenbo, deixando popnlaçõu int•ins oem tutm pi<o 
pan. co-r, roupa para vufu, tocw plLrS abrigar-1e. 

O Sa.. B1:t.~.la110 DE ME!<DOllÇ.l.-Na provincia dai 
Ala.aoas iuseguro qne em nlgo.mas. comarcas mone o 
povo de !ome. 

(8a outr~ t>partes.) 
O s .. T .... am:<o 111: Seu:u.:-Peço licença. à cama.ri: 

pua f.%er a le>&ur a de algumss palavna de um ar
tigo publicado º" joroa\ Con1en>ador, do Rio-Grande 
do Nor~, pnlavras dictAdas pela. verdade, u ogidRS 
pela afll.icçã.o, ê qn• d!io Mm a conhecer a. trio tisaima 
aituaçio em qn• •• acha uma grande partt ela popu
laç..W da miub& cara. provincia. Ei-la~ : 

"As n otieias qae no& chegão diariament.e do iate· 
rior da. proviccia. eão a.a ciai6 cont.ràt.a.dorae. 

ttA8 en~bentes a:traordioarias doa rics vã.o inun
dando e arrastando em ma iropetuosa corrente aa la
voura.si, 01 auimaea, ali bfl bitaçóes~ 

._Mais de uma po..-oação está completamente dea
tnuda e ahandooRda 1 

a As mnrgenc do A••ú. <lo Up~nema, elo Mo•sor6, 
do Ceará-mirim, do Trabiry. do JàcÚ o até do Po
tengi eatio cobo:tao ptlaa ag'l1U ab111:1darit.. do um 

~ inverno d~struidor. 
«À povooçiio de Poço-Limpo,nom11oicipio de S.Go11-

çalo, eotn em grande pt>rte de1truide.; a. povoação do 
Ruar!o, no município do Aasú, desappartceu, e auim 
()Ilho• povoados inoportant••; a comnoercial cidada de 
<Moa1orõ e1tá invadida peles agu&1, e j~ muita. catai 
cleeabarão. 

" Nes tlL provincia n'io ha me:uoria de cal'11Didade 
i8nal. 

"Con ão oa ~\ht1 qu• em 1819 hon~• um iuvorno 
'2'1uivel. ma• inferior A es.te eajoa tif'i&itoa ft11Meto1 
estamo• aapportaado. 

" Os cofres do Eetndo e aa bolsns part;cnla~ea ab~m
ae para. •~rrer oa duvalicloa victimas das iounda
~, como ecn oatros aonos para amfH'?M" º' pobres 
per~;do• pelas aecca' a.11oladora1. 

« 01 vallee de Ceará mirim, do Capió e Arary, cajoe 
molhoremcnto& forão cmprt:head.idott çom tanto ardor, 
·• nos quaoe e proviocia. fandava as maia liaongeiras 
u;ienoçH, eatii.o cobertos pelas aguoa e formiio 
natu bacin na,..gav•is. 

" Os o• na•s abertos nsqaellae f<rt\lieaimae ""U' 8, 
e que erão destin&doe a prot•ge? as ricn plaotaçõea 
de eaunaa, forã.o ioouffic:eotes rara conter a immen
sidade d&1 enchente•, que excedêrií.o a quanto ae ?Odi• 
ra:z:oavel.mente ptever. 

« Ni?.r) di11im11l2mo1 "' n:i 1tles, ca horrore1 da. roi ... 
•eria. a qu1 fi~R. t!X.Dosta a popa.lação da provi Qcia 
:ncato o.nno à.e 1875. é n"m ns fonesta 1> coa!leqacnciae 
que por nl~cn tempõ hão d.e exercer isot.re (J9 eapi-
ritoa atribula.J.01 e i:<Jhre. o bem-estar de t odo& a.1 ca.
lamiclade1 act.uaes. 1;1 

Em vi•ta dt~te quadro de dôr e afilicção, tão fiel
mentf. esboçado, pe•gnnto a<> nobre pTeaid~nta do cou
.. lho : 0 qu Um feito $. Ex • O que t~!D l•ÍtO OI HUI 
eompanheiro1 de ministt:no para acc.dír e alliviar os 
JnaJU cl018a& populo.çõeo ebBnd.ooadae~ Q~seB OI 801>
iOOnoe qtt6 lhes tem preatado o governo iruper ial ~ Nio 
me oooata qu• até u pre10nte neohama aiienção te-
11hio merecido ati popqlaçllet do oorte, e da minha pro
"Wúlcia llJ! particular, em ião affiioti na e peno.ai cir
-~1ae. 

O s.. VllCO:<m: J:>O Rio-Bu•co (l'Yuidenú do _... 

ulhtJ) : - Nió apoiado ; oa, preaiumu Um i>rut&clo. 
01 •occorro10 neuelllri.o.., " o gonr"'° .&PFfOva4o. 

O S11. Tu.Quroo DE ~otrZA : - ~ràõe-me o nobre 
pe•idente do ccn•elh o: bem sei, e nem 1>0dfa ;~orar 
que o ex prtsidenta da provincia. do R1<>- Graade cio 
~o~, .mea ~p.arlfott!ar_ ~igo, e 41ue, ainda n.nia vez. 
direi, ~·~ .•Ih ~s. b.ll1sa1mo. adm1ni•tr•5iio e pr"to. 
i pre-vmc1a. :rnu1 rele.vantea E.ervi90s> abno um credito 
de 1 :20011 pars. occorrer á• mais nrgente• n •ceBSid.11d01. 
!f!a.1, pergunto a S. !'x.; o que podia remediar tio 
ms1gruGc:.ote qua~tia, em prc'5ei<J!"' do tantas e t!D 
nstaa calamidadu. 

Um conto e dn%entos mil réis, aeahorGJ 1 Tees 1orio 
oa auilies, oo soacorros a que o.lli.dio o nobre prui
deute do contelho : e já que menciOIHÍ a. q;iantia, 1e
ja-me permittido fazor uma eonopa .. çiio. 

.:S:a po_uco te'?P" li no D1ario Of!ioW.l um aviso ilo 
m 1nu.te110 do 1mperio ao d.a. ·~rictiltura. pedinao o 
p•g!>m•:ito de tOO:OOOS. diope11clido1 com a i.nternr.çlio 
d• UDIDlSrantea t8tra ngeir,:1. 

Nlo qnero centurar eata àe<pe», oem t tnho ciad" 
para. contestar """ lEg•lidade, e nouit · menc• a exae
tidão. com qnc fd applics~a. O meu unico fim é ap
prox 1mar as <in•• '1tl•ot1as, 1 :200~ d~ ama parle, 
l!JO 000$ de 011;tra. para dizer qoe os meus compr1>
'\'Jcc1enoe Co R10 .. Gran<1e·do Norte ?Odem, com ms.ioria. 
de ri>:t .'lo, exclnmar. corno o 6Jho pr<>digo do Ev3nga• 
l~o, ausente da caaa paterna : <·h l qn•a tos merceu.
r1cs tem o.boudauc:ia. de pü.o na cQ.8a de Uf.'580 pai ao 
pass.o que 1160 aqai morremos à fome l (Muito bem.) 

D 1s•e, com. m•iorie. de ruão, Sr. pteoi;eote, porque 
o filho p:-od1go do Evangelho havia comm.tti-Jo o 
deucerto, para. não dizer Q crime, de afa•tar-ee da 
casa p;.terna. e gastar com prodigalid,de todo• oa 
ben1 que dalli tinh·\ levado; emqnaoto que os meas 
caroprovincmnoa não podem ze.r a.rguid.os d9. mtscnt. 
falta. 

Nõo, aqt1el111s populações não forão prodigao. Cir-
cnmatanciao de fürça maior as inopellirão ~o tStado 
de miseria. em qus se achi.io ; e elncerameate deploro 
q_ue ei:i ·bce. d_e tlio gr«nde miee•ie, o goverao impe. 
ri.a.I, tlio ·aolh c1to •m acantelar interuaee d< e eetrou-
gelros, tenha abeudonad.a a IOrte doa aens. comp.,.. 
triotao, daquellee qne maio que oa oulro1, du)iio 
inspira r inttresse e amor a mn govrrno potriot.ico. 
(Api ia!to3.) 

Não quero m •i• in1l1tir em aunmpto, qu• lauto ma 
aBlige e cocsterna, do qud não t ratei 1eoiio p arG. 
dar t.est&ronn ho aoa meu& con1titaiate1 de qut niio me 
uqn~o ~.11,,., iue partilho ou"• mago.a, q-:ie nio 
ltU ind;íf .. rente aos eeut. gen:aic1cs. 
V~ V. Ex. Sr. p•esitleote, qasoto u tão ogil;ra-va.

daa ~a cir~umatanciw.s da l a'l"'c)tira de minbo. Prll9io
eia, as qu•ea jé. erão tão critio:aa aot.a do• inforta
nio1, que aca bo de r•~rir : ~6 pois e•ta ang11•lo. e .. 
mara com qn•nt& razão P"\i<> ao nobre preti •tote do 
cooaelho que active a di•Cll• Biio d.. mtdid•& tta
deot81 a fa1vorect.r a, aort6 da lr.voa:ra. du imperio. 

Venbi'io. venhão o maia. d!prea.1-a })l'l••i.\"cl n1 rue
dida.a pr1 meitlda.& cm prol d ... la.vuur •. e qa~, ll tt. .. 
gra~Ha.i~ m~nu, toinda não f··•ilo c.prc1'-'atud .. a. Vtnbff 
ellaa , e eomtanto que ~ejiio nteio e pns•âv 1a.ti&fntu 
oa iniero .. cs de minti.a. província, de.de já lhes hypo
theco o mel! -voto; porqll.e~ qu. .. aoio ae tr~tti do~ vcr
daàeiros ia1eresG•s de Brazileiro• •m geral, e dos de 
minba. pruvincia em p artie;;:1lar, tsqueç·--me ! crnore de 
que St.U o ppos.icioni .. ta,. pa.ra. ~ó lembrar·me qtxe sow. 
Rio-Grandease do Norte. que tn:l.o devo sacrificar a 
bl!m dos meus comprovinciano&. 

O Se. D10Go "~ V•scoNCELLos: -E que representa 
perfeit&mente a pro•incia. ( Apciiadm.) 

O Sa. T.t1'Qtincto DE ~ou:u. :- A{i!on.. ~r. pnsideote, 
niíopo••o deixar de correspon~er à ••ptct.tiva de t odoa 
aqueiles q11e me conbeccm, que cou~• na minha 
cohereu.cis, na. firmua. de miuh>S idé. a; e por i 110 
peço permi8'ão s. V. Ex;. para ainola ams vu: oc:CD
par·me d.a p<'li:ica religiosa do g. biaete 7 de Marco. 
~i que se tem dito, que as diocaa•Ões do n osso 

parla.m.&nto vão ncoZClUdo as do baixo ilnperio, onclo. 
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os imper~N• di1cutiio tbeologia_. quauao· 01 inii:ui
g"• u t niio áa portu elo Coa~•~t1uop'"· 

Nio rectio, por~m, ineolTfll' net•a ceo112ra, • ~e o 
Imp<rio do Bracil ... Mmolb .. -1e 1ob .. te poalO d• y1tt& 
ao baixo imptrio, aão é porque tratemo• aqui ela 
que•tio reh,:tio ... m•• 1itn 11or-i11• iofelízoneate t6t1101 
wn i;•binete, que qner reoohor a fina fo•Q• ama tal 
qu .. tà.o, am governo qne pretead.e Hr uteacíalmeute 
th•ologo. 

O Sa Mur1aao DZ F1um·•• :-D• agua elo<:•. 
O Sa. TnQOI•to "ª Sov« :-Niio p1uo deia:a.r do 

entrBr ne•ta dtacnaaio t.ow m•io. qu•uto empt11baa-
4.o-m1 nclla.. não faço unliio Hguir 01 e~ewplo1 que 
no• u tão d•ndo 0 1 pulamento1 das ne.çõu m .. ia cul-
ta.e da Earopa. ( .lpoiadOI.) • _ 

A.iai.a h' poa;:o t~mpo :tó:& vimoa s. grande d.is·:::u1-
aão que a! agiton a.o pa!' t\.!DeDto portugcez, a propc?
•~to de Q1ll •Ct.o d~ ia.v•&âo q_ae O goveroo daquelle 
'fl&ii prttea.deu. f•z. ·r ~f':s domiatoa ~G po~n .••p1'itual., 
"1aiau,111o a um cabido a. J1.ome..1.ya.o do •ni1v1duo qne 
devi.a "cecpur o Jng-a.r de l'lgetiu çapi~ular. Er.a UlZI 
flCto milito prcprio de govtrnos, que aã-u cootcnte1 de 
iDfl.r:iir p1dtrosam.eott uaa eleiçõ~• ch·i.,. qu~rem aia da 
iDtromett<r-ae oas propriaa deiioõe• ela Igreja. ( dpoia.
c!oc.) 
. se de Portugal p•s••m ... IL Alleman'ia, vemos que 
o parlameDto allemão antes ultill>OI t•lllPol tom-ao 
occop.1do por au1itoa diaa e. muit•& seaaões. da que•tã.o 
reli.glosa.; M d.a. AJle.OJt\'C!.ha paao.1.mo• ,a. Au.,tria. 
ob1trva.mo1 a mea::n& C<Ja..ia; •e deixa.mog a Au-.tria 
para ir a Io~latert4 1 o paiz ele.ui~ e modelo do ~ .. 
ver ao rcpreeeotativo. vemo11 llljDrJa qGe a.a eeH~<> do 
anoo pus.do, no parlt1me1Jto iagh:io, du.nnte me.ia de 
t ru mtz.es , não se ou v10 f ... llar •enão dà Cre1.o, de 
ri~ual e d• d·sciplitu d~ igr•jll. angl1can1, t omaDdo 
par.te noa d~b .. te.a og mai11. dht1nct ·~ Orl\cloreJ, ,,, mais 
erntnentt1 e'ta.d1&t1.& 1 t9.e.i com.., GLi.deto~e e D11u-atli, 
~ ta<io 1ato a proposito da discae•íío de um biU, re· 
!ativo oo ca t ·> puMico. 

Apadrinhado por tau e:ic•mploo, crel<> qae o 11obre 
pre.si 1eote do conselho me dHcu.' psr~. ae ainda tJ.ml. 
Ye1 vnu Ull) Gecn);r d..a qne&tl.o religfo&'9. 

. A. "le•. poréai, de f·zé-lo, tenhoru, pede a jatliça e 
a grat idã.-,, q11e do moa. lnJ:ar J.irij. um v ... to de agra.
dtcimeoto e lonvor ao oubre dep~lado pela heroica 
prc,·iocia à.o Rio·Grand.e do Sa.l, o Sr. Silveir~ M.ut.ia•, 
~tlt com a 1u~ vo~ tio poderosa, quanto e.to1p.eGte e 
.io•ue,...ita. defeod•u aute-hoatem 01 11gradoa direito• 
ela lgrej • e <le •eu ponti6.0H. (Apoiodo• ) 

O Sa. Dto'o "" V uco:tc•tui• ; -Agora po11ha 01 
11ont ot Doa ii. 

Q Sa. Gu••ÃO Louo :-Ea m )e\rarei a .V. Ex. que 
tam'ttm ptJz ta. c t dilha Do-e-~ 

· O Sa. TuovaN•• D& ~ot:n :- E' verdach qG• o no
bre pre•ideote do e>n>clGo com •'l"•lla babilid•de a 
geíto que lhe eÍll> propr100, prooaroo, t&nto 9ua1>to era 
~uitfll, at.U:1u11t e f«ur de•cpptr.ceir a prc faccli1-
aima impre1a.ão, -produz.ida Uf'tte reoiato pelo di.acU\l'IO 
elo nobre depatado pelo Rio Gralldo do SQ! Perm1tta, 
poria:i, S. ltx . 1lª" lbe diga qae den& Tez ai.o logrou 
O IH Ôm. 

. Di11e o Sr. preoicltott iio oon1elbo que ea iaenpava 
.o go~ern ·> pr'Jr ticr f,!t1J de mai1; •o paasc que o aobre 
deputa~c ?4lo Rio Graode do S~I, iacrepa por ter feito 
de m&no1. 

Não, &eohore1, 11io tl exacto; ~ perJôe-:u• o nobre 
pt••ideute do cona,lbo qqo eu recti6q >o o f4cto. 

Nio b~ dauida ele que ~ntre miin a o me11 nobre 
a.tniito. o Sr. ·Silvtira M.utin1. exlate um aby&mo, 
bem diffieil da 1'e1" pretnchido~ a111im em materia po ~ 
titica, torno em do11trioa. 7eligio11a.; n>a• não é meao1 
.certo qt:e, e.mbol'A partindo de P\)O'&ol dUi',. reDt.t1, 
ebegamo1 b meemu eonclnaões, para coadea11u.t 
o ptocedunento do goverao na. que.tão l'l!ligiou 

P~la min!l:a parte. tcab'> •~mpre mt Cl')lba.do na po
aiçio qae e >mp•t• a um d•pnia~ f:&llcaaw11te o•~bo
li"'!; o nobre deputa.do pelo Rio-G r1111ie do Sul, porêm, 
colioeaodo-re "º campo da j111t;ç.. nata,..!, DO terreno 
dJ. liberdade, disparou dahi aobte o nob~ pre1ide11t.e 
do eonadh1, u mait e11veneaadaa "tt&•, eatre •ll•• 

uma 'l"ª tario-o nobro presidente do eo~elho na p•l'W · 
m•i& vitd, tl(> coraç\o talva .. 

o Sa Droeo DS v .. IC4,.C<Lto• :-Se nio lhe chegou: 
foi por ean1a da R •••-Cru, que ti.o.ba ao peito. 

O Sa.. T .. taQtn.."10 DR Soru.:-0 nob~e deputado pdo 
Rio·Gra.nde do S111 diu,-noo, com aquella nobre oora
i;eci, enm a fnLnqnem <ia.e todo• lhe conbeee:o: eotM 
nó t m&Ql')OI • os Cátbo!iooa exiate tu:iia gra:de diffa
rença. Nós contao.tamo-001 com a u1eacia da. nligtio; 
os cataulico1, aMi:::i d& es1eaeia, querem aa Mra:ialas, 
e eot~ di.ffe eoç~ ~ t~o prof•nd.a, qae Diio ê pouivel 
11r eatbohoo e maçon ~o r:n .. 1110 tempo. 

Eio ahi, ••nboru, a liop:n•gem da. verdade fr&11ca..
ment.e exoenciida, hng,in~m prapria. mui d.igoa do 
ca'1cter franco e leal do nc.bre depnt.ado pelo Rio
Guoda do Sol. ( Apoi<>do• e opQ~t••-) 

De•de pois que o aobre elepciado, autorid& le muito 
e ocop.-t: nte na. matetill., deel<1rou que balia. ma
ti if~tit& iocompatibi?id-.de f!atre o catnolicismo 4S & 

lll•çoar.ri.., S. Ex. fez j >•tiça aos illua<ree bispos de 
Olmda e do Par:i\. j o•tl!ieoa o• sens actQs e rce~ 
nb•C-?tt qa.e fo)les "Bio õi~rão outra cou68 m ait que 
lmptdir, 0011>0 eeatia•.lla• vig;laotc• de Israel, que 
f!:eeatm porte. de ;rm ... ndàdts catb~lie.ss iodividuoa, 
<J.UO dt c 'd idamente llão e•~ DO sr•mio da Igreja. 
( AJIOiado•-) 

O Sa Gcs1'Õ.'> L.,., :-S..ntinell10 qae tiDhib dor· 
mid.; cincoettta aono9. 

O Sa TuQVl!CIO o~ Socu :-Assira poi1, etabores, 
DÃO tev~ rt1E \O o nobre prt!&iaente d o C»Dsdbo par• 
ihz~r -1'09 ho ·1 te;:n, 'Jtll!I ea o cen'l.n_ro por ter fe:ito 
rnrnto , e:n.111anto qae o · n obre d~pubdo pt lo Ric
Grit.nde do Sol o a.·•cus·&. por ter feito ponco. 

P .. r,ct que o nobre preside11te d.o conie)tlo caq1.1eeeii. 
tado queoto diste o br•or8:do deputaao, a quem zne 
rt6ro 1 o qa3.1 c·)tll a. leal iade qne o caracte1igaj c,··m. 
a eio.eerida 'le de cenv;cçio que. o itispira, c ::im a((Qt)l& 
g•naro si:!ade qne tanto o d1etiDga~. 'º?'°vou com~le
tau.•nte •m t .. do• o 1 pontos a politic~ r.!igiota d.o 
gabintt• 7 de M,r-ço. 

Rteeba por i••o o meq uobre am;go o Sr. Silveir& 
M1trt1ns os nu~u• aiar.eroa agradecimeatoa, 01 meut 
appl&01101 11 M ··grot•l•ç~es por 11 h •vtr moetrado 
e.inda o .. 1e p~nt-> digno !ilho da heroica provinci& cio 
Ric-Gr .. n<ie do Sul. 

Ca.,,µriodo e1oe c•ver •agrado, V . Ex. bein 1abe, 
Sr. pTeaiclent"• qae ta não EWuo deixar d6 r6aevar .. me 
o di rtit·• de em ~d'> u temp0 t.1rar a limpo a1 diverg•11-
ciu1 i af.,li~n1ec.ta bem prc,fo.ad lf.a, que me aeipatiJ do 
110b1~ de~utado pelo R•o Gr~d• do S.U, aa>i:D em 
ftligiõ.o, """'º em p<>h~ca. 

P-.u ... 1r•i 11gera. a examioar o perioio da falla do 
throoo, attlceote l quea!.ão uhgioaa., o qq,al eati. CIJ'Il
cebido •m term'>•, que prov. cão do JDinh• p•rte a 11>&!5 
forro•\ reprovação. 

Di: o dioeQrao ela e.>rOa Do periodo, a que aUudo ; 
e AI dioceoea de Olia .f.a e do Pari cooa•uâo· •• a&• 

c'ndi\'15>• »aorman q 10 pro;'•"º ~ ooal!. oto auoit&do 
peloa •••p•et;Yo• protado1. • 

Não qa•ro examiaar .?.gora H torio 01 ilhutrH 
bia_poa de Olind~ e do P•rt qno 1:11cítário o coDl!.acto 
nhgio•o, ou •e foi o n<-b1e p•.,id·Dte do eonoelho 
qii.m 1111cit<>a eato eonfH•to, &Hi1tiodo i~uella tuto. 
m•çon[ca do dia 3 d.e M•rÇõ de 187t, l'°~do-1• d<hi 
em d1aote á freDt• de nOJ a •eita., qae 6 1neooteotavel
meoto ad vu•a. a Igreja catbolioa. 

Sobre ute pGnt<>, qae Dlais de uma v&s tem 1ifo 
djecut1do, o pa.i~ tem forme.do o aeu juizo; e todo1 oa 
brazil · irei ta.bem que o nf"lbte presid~nt.44 do c:oindb.o,. 
eleue aqu•lla época, deixou dt1 ler cbele de nlll go
verno 11ac:ion»!. Pª'" wwar-•e orgã<> exelacivo de uma 
aeita. 

Dalli procedem, Sr, pretidente, todos oa ID&lu qua 
eleploramo1, Porque dep<>ia de taea f•ctoa , 01 brui
leiroo eatbohco• ni<> pu~eriio m ai1 ter eanfiança no 
nobre ;>rei.Heote do eooselbo. nem eaperu juot iça d• 
pute do it• bu>ete 1>r.,.idido p<>r S. h-
Q~anto á. Cllldi~o a.normaes. em que, aic O a.... 

ca.rao da. eo16a. ae coa.aetvão •• d.ioceaes do O;io{\& e 
do Pari, creio q'le aio 1eri& cliffi~il provar, qac U.o& 
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SESSAO EM 18 DE JUNHO DE 1875 lbl 

"CODdiçõea proctdem da il>ja.&tiya e viol<11tiL com q~io 
<> govuuo im~riel raanioa. proee11a.r e p•ende.r os il
l111tre• biepoi d.aq~ellu dioce•••, e o• e<>v••r<a. preaca 
em da. ... fort&lezs • dest> c~rte, cem w&ui!ut.o detrl
mu1to doa 1eus fieis dioeusnca, privados aaaim da 
tlirecçiío e puto upiritnal da~ueilea que pelo Evpiri\o
Saoto forio po1t< s na Igreja para reg~-la. 

E 1 .Di.ato, aeubt:xes,. a ni&to r:6mente que COt: slafe o 
eetad.o anormal das ciau dioce••• de Olinda e do 
P&:rá, o •emdhante e•tsdo é com cert12:a d•vido á po
lítico. f&t..l e deHetrada elo g•binot• 7 cio M~. 
(A"oia.dOl e ncio apoiados.) 

Nil.o 1Uiaf~it.o d.e h .. ver ~raticad.o tíío gruae att•"
tado, o governo imp.eri ~ l insiwtio no 1uro, rtquiL:tou 
a iniquidade, mond1rcodo t•11,b«m ~roceosu e pronder 
os goY•l'D&doree daa dux:eses de Olinda e do f'~rti. os 
quaea. como siwplts procur., ilore& doa bi~pt• e Sttt.• 
maodata?Ío•, níio pofüi.o prhtic"1' acw• qoe aau C<Jn
ocienci .. rep+.llião, p!l.l'a o• qaaes não t inhão jnria:lc • 
çio algama. . 

De.te me do, Sr. ~res :dente, o govti no iml'erhl ag
,gr&'Vott,. tanto qu4nto era poseivt.J, a• eondi~ões o..oor
m ae1 das dua& di•ceae& de Olinda e do Pur6, e todoa 
~• ma le• qne dabi reaultuen:. hâ<i de puu •~brfl o 
gabinete 7 d • Março. 

O n obre pttoideot.e elo conoelbo dis,.e-noa b •·uiem, 
que o g ov• roo, scbmettendo aog tribunaes do paiz 0$ 

actos doa bi•po• e de seu• del•gi<dos, deixu 1 que o• 
mlemos tr:bunaés se prcDUDcir·~stw C\tm int.tira libez
datle, o.b•t•n-lo·ee de intervir ;x.·r qnol'q uer modo eJD 
su.t • dt cil õts · 

Não poas.C', Sr. ptet:id~nte, n!da. f::ffir1:nar a Est.e 
respeito, p f. rq\1e tenllo c (lutro.birfo o h.bito de uito 
1d!L1m ar consis. a.!~t.m a. ded.a ttibuoa qae níio poastt. 
immediat~mt:ute 1-1ra.\'n.r. }t1a~ DiQ tobi-tante. iae(). e1ot<.oU. 
convencido de que o nobre pre;id•nte do conoelho não 
é üi.o innocente no processe t?: contiemnuyÃo d.os biapoa 
e seno ddeg«i· 8 Cowo s_ E"· ptttc nde •••. 

Qua.ndo liont.m f.)la.va o n<.b;e predd•nts do con
stlh~, reccrdei-lbe em sp~r:e o tdegr:>ruwo, que ex
p«lira ao promo\Or da cr.m> rca de QJ,nd•. lelici
tand.o ~la-be/lü~imh. dtr..w eia - Gtt• h~vi" Apr•••n
t s do C(.ntra o 111 go~ern .. dor d~quel ~ e bi•pado ; e o 
Jlob:-~ prc~ident.e Go c«nt e.lbo:rartct1;..-meuã.o ~vtr goa
t :-:.do de tão impurtcus. r~cotd;u,ão. 

Ora , e~nborea, o qce si .: r:ü5ca ute t~,e;ramma. t x
peài 10 p• lo D<>bre pr .. idt nt<: do cc·n >ell>o· ao pro(ll• ter 
4e Olíad• , aque:Je me•mo que h'nia. eido escolhido 

. #:&pré$ DILJ:I onb••itr.ir a uru ootro, que Dão ge .havia 
pre•t..dÕ a d• r • qa.<!la dennocia ~ 

A s fe lieibçõ .. c ··utidao ao tc'•g<•tnma. upediio 
pelo che fe do gabiaete, per aqg<!le que dirpõe do• 
cetro das gnçu, do& •mp••go• e ooadteora\ô.oo, 11iio 
podiiio d•ixar de ter S"'ade int!-Jrntia no ptuceno, 
não podião deix ar -ie ••du:tlr a 'l" •m não tiveuo 
•cie>o b .·atante ~iril, fé baatante rob1uta p•r& bem 
cump1 ir o S• n dever. 

U>1. Sa.. Dnnr•bo ;-Tetn " •rt.•za ~ 
O Sa T u ov1i<10 111: l"o112à :-0• jtrcaes o di&&orão, 

e o nobre preoi<lenta do con•elbo eat!l me oa. •iado 
•em protutor. 

O t.el•gromma. do J>< bre pre•ideo!6 ao conselho ao 
prOIJlc. tor de OUnda, nas ci1cumttanciaB 1. _que -venho 
d.e rcferic .. m•, •a Dorceaçii.o de pruide •te do Piauby, 
"'"~dida. ao ia.iz de direito à.aqu•llo. co-1 are .. , logo 
depois d.e haver cr;inden.na.do o primeiro go""ern:a.'.ior 
<l.o biwp~.d.o. <lt\Aiin 'ê.r ~ intervenção do gt.n'erno im
perial naqllella co!ldemns ~iio. 

E poi• me parece qn~ o nobre pruidonte do con
selho e ata• C< füga1 de minilterio níio oão tão illac
~ntea, tãJ alheio• á coD~•mo•çiio do• bispo& e 1eua 
dllltgados, quanto SS. EEx. 1ncu•cão. 

O ::'a. Gua"Io Lo•o dá nm apute. 
O Sa.. Tuoet1uo na lõovu : - Nada tenho com as 

pettoaa, a qn•m •••l"'ito .. mpre. Li:nito-me & r a!erir 
eia lacto~ e a tínr u il t. çõu a qn• ell .. •e prutíio. 

A :nome•çio do juiz de dir•iti> de Olind .. para o. 
pruidencm elo Pianby deu lugar a qne o jais d6 cli
:ruto do Pcl reqainl.ii&~ de rigor o .. vcridaac, 
.applicando ao go•~11a1for da aiococ do Puf, no grão 

11:a.x i1110, ao penu d.o &rt- 96 d.o oodigo ~.ii:nind, u 
qoeu até totão •6 h.aviiio ,.;ao applioe.daa :no m~dfo. 

O jn.iz de direito do P~r:i raciocic.ou aae.im : ee o 
1ll<D co!lega de Olinda, cocdemn&ndo no grão midio 
f<>i nomeado pr"i~ente do E'iauby, 10 ea cvndtmnar 
no max:mo, H apphcar & peca de oeia aDDOI de pri1io 
com _tn._balho, mo:iito 1>aturalmenta serei ~omeado para 
prov1ncu• de ma11 elevada cathegoria, ou serei breve
mente deeemb•~•dor. 

O fa. Gc111lo Loao :-Já pro~•tei "entro. ute jai:io 
e o ncbre or&i.d1Jr i:iio coute•tott oa tcitrtQ.me:ntoa da~ 
quelle di• ti neto e hone• to u.agiotrado. 

O Sa. T•a()unuo D~ Eouu: - Sei qne hom•na de 
crecçn 6r~e• , verd~d•iro• magiotradco, qne antes de 
t.ndo prtz,a~ &_se.a pcsiçOO, não riiciccinÃo por e&ta 
tr.Odo. i;u2s mf~h2ment~, Sr~ pU•ídt-fltl: , t vrnbem. C c erto 
qu• ex1att:m s.lmsa. frtica.~, que aa dc:ix.Go levar p-ot ~•ta.li· 
T&ogloriaa do muodo. 
. ~ pe:io~o da folla do tbroco, qtie eu ata 'Y""• con

ti:r u-:.. ª''·'m : tt O gove!"no km 1ido, infc:ltmt ute, 
conatraog1d.o " na .- r dft mefoa repre11ivo1 para truer 
aqnella parte do eh ro brazilei.ro 4. obt:diencí1< d evida 
á co• elitQ!çiio e ás leis. » . 

Ora, Sr. preai:!eolfli, ~n qnlter!l çne o i:obre preai
deDte do ~oui:.elho 110" ·lu~e"'"-e quem fo i qt: ~ coo atr an
ge11 o gcv<roo 1ie S. M- o r.-_,~,·~dor a. m, i; lar pro
ce.a~9T oa b; t p08 de Oliuda e d.o Puá e os gc. .. : r.aa.dort• 
d• quellu bhpa·Joo? 

O Sa. i..""'Noao BEzUtl\~ : - Ea res2o~do: foi a m 1t
çonar10. 

O Sa. tlusJ11io Luo: - C.,mo soda foform~c!o o 
Sr. Beznro l 

O ~a . TaQu11<10 DE g, tr'A.: -0• bi•po• fotão pro
'\"Oeados por- fa.ctoB, qae estão h,.je b•m eonbecid ,,a o 
não fhierà.o maia que. e1nc~r o s~u direit o e cun:i p~ir 
o sett de~e:t. Que nteus.idade tinhs. pde o go~erllu de 
me.nda-l~s pror:essur, ao mumo tc:ropo qtte mauriava 
a R··mn truta.l" .com. a Su1~ Sé; quem coo~ tranB's.a o 
governo a pret!car \..1;ea vzo?enciaa a Jan9a:r m" ~ de 
:medid"• que ie re ;: eliião 'r .. "4 

O. ~a . .M1~uTRo '"'· Ju.T1µ : - O dever de cumprir 
a lu. 

O Sa. T•aQnr;10 .º~ Souu :-:A j uotiça pnb!i<1& nlio · 
•e in•; ven ez-offic•o, •ua aoçao 101 provocada pelo 
g on:rno. 

O anoo p M•ndo. 11e•ta camara 6 0011 demooilr:ido 
5_ tod~ !uz qne '! Q(t•o •:i:~o•.e 6nanteiro em Loodr•11 
tJ:ah2 laoç:•dv m ao d oa dJ.Dhe1roit Ga. u .ção, con6ado1 
á &ns. gu. ...... u.a p.ra.. certo& e J.cteru..iuadoJ fias, p.:ira. 
ew pruta l o& 'li. ~tDa a-.lta. perat-1hgei:u •• • 

O . ~ •. C•»POS De CuuLllO : -Ao ~'· C'..onio de 
.A'!UllB. 

O E'~. TARQ n_isro »E .So"u : - E uüo coa •ta que, 
nem o Sr. mini.,tro da Jo~t.iça., ntm o St. pr•aide.a.te 
~o coc<e,bo maolfasetrn f. ze~ •tf•oti•a a rcspcn1abi
h l ad• ~a111•ll~ . fu~cc1onor1'>, qQe ti11ba anim lno~:do 
mlío dos <1:nre1rcs do E&t•do. 

O Sa. Lie.~oao BEzuu : - Foi ati! premiado. 
O S1t. T.Att.Qu1:•uo DB ::orz.&.: :- Niio me eoastl, re

pito, que ~ deo;er d~ cuwpnr a. Jei acooeefha,1e 9.<> 
J:J obr~ presidente do ccnoel.b11 a mandar pr<iwovtr a 
respou~bilid>.de do nou_o agente tia•ll.C•ho em Lon
drea, e n_ew cens~ro _por l'"o " S. Ex , que podia ter 
boaa r~ iiOOB pi:. ra ruia tnai1.dar ln:sta::irar um. proce~SO· 
por aqu<ile !heto. 

. Se m• referi o. elle, toi •Óill•D~ ~aia mot trar quo 
•111 ia qaattdo 01 b~a p<1.s fo•sc:;Q aimJi;;of os, llio era. 0 
guve.rno . ~ni.trang1do a ~andar ju!.taurar proceasc.5 
ta.oto m.1~ qaaato u. pr?pna COQUitaiçio do Imlitrio: 
d_&udo &o .' Ctl p<!r&o~ o d11ei'° de ••iuecer, de •lllQÍS
tia.z: e.a crimes, deu:~ v~r que tnn cire'1lbitaaciaa t~
p~ciu• <"-"n vém tl!?Utas ve::.e• •n•ptn ler a acção Ih• 
leis (lt1!":es O governo, pué111, que não maodoa. ru
pounhil11':'r o uvsro_ agente liaaac.ira •m Londres, 
diz qa.e foi ~"sttaagtdo a. uu.- ele meio. n.PR'•iYOa 
cantra as bu pco e aeaa c3el~doa. 

O l:a. Gc•~o Loao:-M&e V. Ex. abe que ü'õ"i'& 
póde du uz=•tia por anticipa.ylio. 
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152 ·sESSAO EM 18 DE ffiNHO DE 1815 

O S.. T .. •01m<1a DB .Sonu. : -·Eu niio er.ton 1<>lici
t&lliio .fllll.IÚ•tià ; falloú nÍ•to .. cciàe11almet1t.!. e •Ó pi;.ra 
1Wp<lDc!<r •O argumento ti.ado. d~ de ver ~e C!IW!'rir a 
Jici, G. qlle receou.eu a !3obre mm1atr0 ds. JllS~Qu.. 

No coD.Atracgimento qtte o l(Of'e.rao &ff'~t.a, Sr. pre
aid&nte, aio .., ~· deuar de 'Ver =• cert" hypo
"Z'iaio.; e "' V. Ex. 'ª"'"ª" que a pal~vn ê ~&pera 
de mal.,, Dão teo.ho duvida em.retira-la.. 

O S.!t.. I.,i,,.,. ... ., llinaa.l :-&m empregada. 

O Ss. Drooo D!: Vuca~i:ELJ.••: - Per!e1tamente 
bem. 

O Sa. Tu1.qnmo l>B • So~n : - Acerffernta ainda a 
h1is do throoo : • Crero que a Santa Sé, c<>nv•neea
d.o -se d.a vt.rd.a.-dc d"OS f11.cto~ e $.flhciand.o •x~ct.ar:nente. 
tão ptu~&.15 circumti.tattcb.e1 f11r.á. o qnt. eatá d.e ea.a 
l""ri" pata r .. tat>.ral' a a~tiga hannonia entre a a.nto-
rid.ad.e civil e ecclesi.s 11ti~t11. " • 

Ora, Sr. preoid• nte, o qtl• eu e relo .! qtte o Dobre 
pre•ideote do coae•lllo níío crê oi•to qne eat.> Hcripto 
na fAll• elo tnrono. s. Ex. e muít• illuetrado e ponpicaz, 
eDí\o póde e&C.r petoandiie> qnea Santa se uteja ainda. 
agora"ª igootaoei" do• t•ctos, qne s• tem dado no 
Bruil com rel•çio ao e 10füet1 nligiooo, q11e ainda n!io 
tieci:ba eoe!arecitnentos caru pietoe. .eobPe at penosas cir
erim•t ... nci~"'• l@:tn qtte. ti:ot. aeh9.i;'l).('i'R. E se o nõh?'e pn
cidcnte d., •·•nselho e•t~ pe<Oti•dido dioto, doifia ter 
ii n~mit.t.ltl.o o minietro que teDJOB em Roma, o S:r4 Vis
conde dr.. Araga~ya, t> q1u.l oí\o r.en:i c1:1a:1prido o ae.u 
dever, nii.o t•rn f~ll,.do ol•rameote â San~a Sé, ou tom 
a desdito. de não •er inteadí~o. 

O Sa D.oco DI: V uco~c:eL~os : - F.•tÓ. 1ne1ura:n<fo 
os. a.,patt9.tnt.ti.toa. 

O So.. 1°ARQ'1000 D" SouZJ.; - O J1,"over110 JllBndou 
pritvei r•meot.o a Roa.a o Sr. llarãJ de Pe11edo, depoiil 
o Sr. Vi•conde d~ Ar•guayll-.. 

O S-... Ls.utDBO But1.u : - Ambos maçbno. 
O SJ1. T.n~c,.10 o~ Sou;u. :--•• indo e•te altimo, 

OOlllrt tnini1itro rtaideote, e não ob"tante. haverem dc
oorri·1o quaai d'ona acn.as, o guveroo diz-Dos ainda 
'}tlC a O.ll••tii.~ nMi utá ucial'tciü., qtl.t 3. s~nta Sé níio 
c~beco a v~rdodo do• l•ctos t 

E~ p()uivel que o govuno c~ie. no .que di: et".er, n.o 
que eetá 1111eri1.to na f&lla do throno 't 

Não ~~ a e&t1Lda à.01 D.<1&goq. r:oiniehos em Roma, 
mae iu11da. do~nm•nto• moito impo1tuteo, que o. im
pre:~•!l 'tem divttl.(ado. deviã.o prevelacer :e':> e!pirito 
do :nobre prtaidenui do MD•~lho, par:t. fll%er dosapp::i,,
r.,o.er a iotnod.'.l.'la cren~a, qllo tem S. Ex. d~ qne a 
Sa.r.ita. s~ car.eee dtt ~•~·l•recirnenta14 

Stnh&,.,, o Sa.uto P-&dro !arn r..Ha<i.o varias .-e:u n& 
quc•tão religi~•a. do Buzil. Q~izer• p·,der referir i~ou. 
qu:a.nto a t.Dt.6 l"t'epeito ti!Ql dito Sna. Snutidra.d.e; m~s 
pal'a niio aloDl;·ã·me. 1eicord.arei e6rne.nte o Sre·..-t:1 dí
rígido •o b19po <'.o p.,á, em data de 18 d .. Maio do 
.iUlllO peasadol ll'J qu'.l\ o •ummo po"Jti6c:! diz: <'r. .. Não 
&õ cocfirmam<>• o qae em tin& de bialo do a11no pu
aado tno bre .. ., Qwunquam <to/arei), ••otovemos a ten 
..-ec•ravel írnião bJOpo de Oltnd&, one tão digne &e 
mo.ira d• ••Q catg6, reoiio qae ca:l'.a :i.hso!1ttamente 
'Y.eD:Jo em todo o VO••o Ul(ldo de proe~dt.r, q~e. se 
âparte da. corm.:i d.o ••gNd'"'" ea.not:tê11, a.ates ncban,à.o 
q'1e tado foi f<iro e<>m acut~ e prn~&nci& (•eil4 pru
de>1Urque), não •óaiente voa jalgamoa digno~ de 
I-cuvo:r, 111aa at& "VO• ubo?t-.mo11 pa.ra qae ti.efi.ti. accr
rima perae~tr.içio que io ma.çoni•tno pur tocla a. parte 
te-m leva.o.t•d.o contra a lgre.j • , citía •enipre :mc;stra• 
de igu~[ firweza, niio VCI deixando j au:ie.ia abalar Z>elll. 
peka h.vorea e arneaçaa doa poteDtadrui, ne1JJ polo 
:ma~o da. eapoliação do exilio, -do caroere e 01ttros tra
balboa ••• 

Eote brne, lunn corno um <nitra qtie~ etn data de 25 
d~ Agcato de 1874, loi di~gi~o ao bI&po da Oiit!lo., 
a.o b~D:J conhecld~•. oon ênl,:O ltnp-res.soa ; e nãQ potao 
•aber ccmo em vi•to. della1 o nobre proid .. ~ do 
l'.OOt•loo oind .. ~:lfüme. q1>.• ,. Santo. Sé Dia eat.Q <levi
dam•n~ ínf<r::na.1e. do qtie ell~"' D6S •• t•lll paoado. 
Se aoaim é, aam1Ua o gov.,-no o Sr. Vi&WQdede A.ra· 
guaye., e ll!ande a Ronaa oa.tro envfaiio, qu1 1al.ba 
t.11& e fA%e?-•~ c'1!lpreh8'2der. 

O anuo pan&do tlve occui.io d.~ diur ~a.e 4 t10-
:roea~ d.o Sr. Aragno.yll niio mo. i"•pira.va. <>onti.1111~ 
S. 1!:1'. é poeta. e 01 pt>&tu oiio si.~ ,,. mai1 proprio• 
P""' traur de negooíaçr..,. tio U<lpona .. ioe, que •si
gem o oonb.eoime11to do relll9Õ0" tio delie..d.a1, OO!!l• 
ua d• Igreja e o E.~. 

Q.i~ado digo, Sr. preaideate, que a Sant& Stl ett.i 
b•III e devíd"1Il.e:!lte iDforlD&da de tudo qnanto H tem 
dado no Bruit, e qtle Oo breves. d:pedidoa ?•!o Santo 
Padre ao• inclítos pl'$ladcs de Ol111d~ e do Pari, ep
provão oomptetamente o pto~dimento qa.e ell.ea tive
ríio, não quero d1zec, qne seja impoaaivel todo e qtu.l
q11er accord.o entre o no•llO governo e a Santa. Sll. 

Dena me lr vre de tamanha. tem.erid&d~, San aubalto. 
sou !ilho da l:?eis Cathuliea, & não pos• o d& máoeir& 
slga.m& antecipar juizo aobre aqaillo qao po1•s. a 
queil-a fazer o Saato Pa<ire. O que me cnmpre é asse
vera= qa• obedecerei Coa,p!~tnmente " tt1iio quanto oJ:'
denar o chefe snpre.mo da Igreja.. 

A elle de.a. Jesus Christo o direito de mand.&.r t a. 
Jlli.Dl iw_poz o dever de t)be.decer. 

O Sa. LitANDllo B11in11A E D1ono Dll V.ucoitcEuoa.
Apotado, a todvs os c&tboÜcoa. 

O S1t. T.a.RQ.CI!C"lo nE SouzA.. ........ N'.io antecipo, portut.o~ 
jnizo sobre ar,uillo qu• queira e p,.u. fazor a Santa. 
Sé, quan:lo o g-1vero.o do Bra:U •e re•ol v•r a eo.tn.r 
11.éris.m!11tl! em um a.ecordo. leal e geucro;Cl, -coHoeaud.o 
a autoridada eecl esia• t1ca em e 011di~õu mcis f,;vora
v•is do que aetualwente •e acha. 

Admira, Sr. presiiieo.te, qae a tallg do tbroao ainda. 
consid.•r• necossari& o. int.rveoçio da Santa Sé pa.r& 
ru·t-.urar a harmonia. entre a a.utorid:a!ie ci\fil e a 
eccle1ia1tica. 

P>r•eio. que, depois d.e quo.ato se tem di!.o, de tni!o. 
quanto tem feito o go1er!lo. tr.:1.t ... \i'a-se d.e um negoeiet 
iutei.ramente civil, de. CJt'.te.m tem?ot:al,. e não po1w 
compreb~nder cc:cno o I".LV1;.~e,; prt&idente do cans~bD 
espera oin~a. pt\a p!Lla~ra da Santa S~ ~sra re\\ti\ba
lee&<'- Ge a hsrmoilla entre 11 I~rej~ e o Estado, 

Todos os dias oqv1mos fallar &"lni da sobl'ra.niit 
naeio11al compromettid•, dL C·Jn1tít11ição e d.~• lei• dto 
paiz vi<ll,.dao, " apez•r d ,.to o goverue> imperial ore
cíaa da inte,...•~çáo da. S•uta Sé. nem tom meios i:>a•
tanto poderoaos pa?Q. deoaggravar a aob.rania da. na
ç~, p~ra t.. .. r nspeit..r u ce>n1titui9i.Q • e.a leia do 
E•t&d.o. 

E' ex.traoriliu.rio l 
Tivomo• h"' pouco temp<> gn•rra eom o Par9.ga11y ; 

clli h.a."'1.n. u.ma qaut§.o, ••nio de •oberlilni.a. ao menos 
de bóar .. 1 dignidada ª" "•çio, • 'iaio1 cumo "6 glo-
1'ioH• pbalaag~• do "º"""•><••cito e de DO•H ar-mo.d~ 
p11zerão fün .> lnta, faze11do prov•lecer o• díreit>S do 
Braiit. 

No an110 possa.no, app\l.r~cen a. ch11maaa 1eaiçíio do 
Nom. Era nm criaie, o l!'overno e1llp.-gm1 º' mcio11 
qu tül11a. à. na ~•posiçl\o, e a.c&.bt,u. com 01 movi
:me.otoe seciicio15os~ d.o• q ·J.ilf.8 não re.1ta. 011tra. i:n.emo:i~ 
qne a dai viol•nciaa e injn•tl,a.s que tDtOO se prati
cárá<) • 

O governo a6 nli.c. tem mtioa pua. a:caba'r' a qttastio 
rellgiosa, qu• dura ha tres anno•. • q"e cada. dia se 
aggrll'Ç".a. mais:, cs.da. d..:.a s~ tornQ. tnaia. i11ca.dcs"01tnte e 
tc:morot;a.~ 

E' que ne•ta que•t:io não e•tiio compromett(ia8 & 
aobet'aoia. ua.eiociJ, new a con1tltuição1 nem u leía 
do lmpcrio, mas oim a liberdade das ooo•cieuoi1u ca~ 
tboltc .. , a i1llieptndeocia e soberania. da. lg'l'•j~ •• •• 

o Sa.. D101;0 DE V .á.9CON:CELLOll B QU'l'llOS 6l?trr.110Ui :

Apoiad.o. 
O $11,. TnQun<IO nx SotJJ.1..:- ... e fiq<i" V. EL 

convencido, Sr. preoídeato, de qa.e o nobre preeidellte 
do conselbo não tun meios para dominar e 'r~ncu a 
acberania da igrej •, a liberdade e 11 coaacieucia do11 
catholii»ti. (dpüo<Utll$ e apaYUç.) 

Conclue. fioalaieo.te, o period.o d~ f<.lta. do !.lulOna~ 
qu~ te.nho analysada: « ae ttnto fú:r 11eeesaario, conb 
eotn vono i1la.1trado concQnO p .. ra •• pl"OVí<ieo.cia.: 
legulativa•, que eue eetado d~ Cou1a1 pos1a exigir.,. 

O Sa. DIGGO 1>11: V.u1:owcns.01 :-E· Q prQjeeto· qna. 
houtem apresea.tou o Sr. Ara.ripe. · 
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O s ... •T .. &Q"""'º'"º" Sci-z.:-Niio-..i' •e o. projecto, 
•botltem 'ª' '""ntedo pelo 11obn1 d6poU.do do Cem, 
' a imcl&cii.o dao :riMõidu a..q11• allnd.•. o dieecmo da 

-earoa. O ·:<obns ·mi11i11ro -da 11Htíça d.11•0 qno· nio, 
.,qn4"·aqne\\o nrir1eoto .. n'õb é do gaverQO. Eotrttento•o 
•iiln•tre depotado-pda provinci~ d.o Ceu~ d .. em~oha 
:·pmpei ti.o pToemioente JJ.a ma.iona.t a.!lOla o gt.b1nete, 
-&'1Dacrt4a> ·S. E ..: . ~o int.imao lig...,õe• cvm o 11obre 
•pr•idento do · c<nu1•olho ••• 
. 0"Sa. l)mw l>f! V .. tcONCIUH ·:-Sio Cbefea tD•çone. 

'(Hilir.r1!!1iit..) 
·o Sa · Tno'U1Í<Jo"b• 'SOm :-.. . ·'ln•. bem •• "'póde 

• preeumir um certo aecOrdo, '\il'.Dà comtnu.•~.,· e!ll'<e ·o 
Sr. preeid•ote' a o o:<>ó"te1bo e o· n"bre · dejmtadQ " do 

.Cearà · tanto m~i• qa...,to·a· éS.IJlars ~a·lemb·u.--que•o 

. nobr• de~ut•clo'" da provincia "do ~a.rã: f".i o"btad:,r da 
~aioria qne àote• de bo'ntom · wm:cu· a defeaa"do:=
ni.a~rio llll. preM!ot.e diecno-.ão do 'voto de'graç •. Pa
rece, poi11. qoe o nobr• p••oidait.e ·d~ COGael~o' pn

. t.eai e á aorrelfa apnoeobr-noa •• to.e• provtdMcilla 
· legi1lativa•, t~odente&' a res.o1vtr o eOotliCt~ ··reli.gio.•o) 

ou a'ntee s. d.eb e,lar a I~Jª t e o ·q_ciê · mue la.u.eut..:J 
' 4 que oão bP.jt:i fr.•Xl•-tUt zr., que o"' govCl"llo não : · ve~b& 
~.inctamente tr"•~r oca& 'propoet.u •o el>rpo lt'giolati.-o 

~ fJ" "'"ade· apr~aenta.t '°'ºr ~atroa. proj~'ctua qQe' rtfvrwio 
. a coottt•taiçi·• d .., iulperio em mai& · cte· um p .;nto. 

O ::.11. M1~1&T&O n• Ju&T•Ç4 :-0 oobre depotado i>iio 
,. p6~e cootinu~r a dner ioto, porque ea já decbrei q •• 
• aqnelle projecto- aio era do go•er<10. 

O Sa. TA1tQVl"1D"DE So~ .. :....: Devo ·~boer-var que o 
'.'pr<rj~ct.o :• 9pnaê"tadu ·\>Olt> 12ob~e deputldo pt'!O (;eará, 
"Div implica •óri>e_htA a ,~v«gao;ao do arl · 95 da cooa
• titujçâo, COIDO a qui a~ disse, mu tam1>•m ~ de outroe 
' ti>11it.oe art•goa, e·pt1uc1palme~te· do art .. 5•, do,qual 
- o·art. 95 é <10r6ll<r10 "n-nar10. •oendo, cumo é. ·o 
' art. S•· .. 'Mn•• gn .. ;;io d .. tlm facto altamnt• toaial, 
· ·qual· o d•. pertencer e quaoi totali<iade doe i>r&zi .. iroe 
;~a·.-?eligiio ·c11tb0Jfoa •postuhca romana, · 

O~·- Gtlsal• Loao : - ·A; ~l'lll&' deite art'igo uio 
• ilept'D4e óoe tranii~•• que ann•rea pvra o do ontro. 

O T••Qc1~10 r>• Socu : -Nio pouo ••g•r,' Sr, pro-
. -1id.eote, que teobo "'ceio deatu reformu da . cu•• ti

tuiçio, P'JTittl•, •e aca. mwfa.."ldnneute oe\t'>ohao, eoa 
tamb•m auicer&u•eote mcDl>Rlh1·ta : (apoinclo•) • tomo 
que uaim como hoje H ,.,..\4\nd.e ~f< rm&r o a.rt 95 
aa eou•tituição o por eoaae{llllÍIU o •rt · S, 'bem pOda 
appartctr amanhã que.m prat'eoda refor1bar tllõ?.1be1i: o 
·a:t 3•, qtt• co1111agr1L a forma do goverDo m~narruuoo 

· 1>0Brnil. 
o~ •. °Mll<l'1H D/1 JOITl~: -Niato tem. '?ai.ão. 
O Sa.·Q1' .. lo Lo••> :-T•m.bem •n lh'a dou. 

"() Sa. Tnqm!llo oc So11u : - ·ora, graQll• a Dou1 
·• q'Oe já Dmo. ' vu >me ·d•u ·razio O" llChre miniltro da 

jtiotu;ia. 

O $a. Diaco ..- Vuool'!CZU:o1:___: Entíio · de quem ' 
aqu•ll• p«>i••to ' 

O Sa. ·TAlió~1~1o"oa Soou.: - '·.à;g"~a', atja-me pCT
'lllittrdo porgu~~r ao 'llobre ··pl'uidel!ta do "eon~lbo, 
quuo aio aa medida• ·legi•liltr1ao, qbe S: i!:x . ... e 

r. )IMpõo ·a ' aprH•~~•r; alim' l!e ]>Õ< ' tarmv 1lO -c<>Uft1cto 
· · ~ligio•o ; e • mqU•Dto o nobre p_reai1eot e do .oo~oolho 
''oí.O'·rne reaponde, !la de Ooaeentir '{tle :eu UClOCIDo do 
-· ..,lt(lint• niodo : 

Da duas. 'UmlL : ott- a• nredida• de> p:O"Ve"'o 1i<>-oon
. -1nriu b lti•· 'da lgreja Catbolí::a, ~u .. 11io-.1 pnjodi
.. eio; deixã~· iot.act09 e reapeita41l.-eN•~ lei•. 

·Na nltima bypotbft.e, ..,. aa· 1t1edide• .. l•gi•l11tiv•• <io 
..... Jl.,bnt •p?f8id"1lte ·dn coni!elho, eiio olhaé.•m R"l•gi• l•yâo 
!•:CCClttia1tic9., tar:oão"··•e i1tuteie, iuteirt.naD~ e.ecu"-
o a ... ,. por1Q.e ·01.- bi1tpot .•·os . eatbotio()• nio ~m -.O'Q~~· 
"~"'9i?· ~,;o n•P!"tº e· a· !i~l~ <>b••t"1001a-d~t·l!11 

CU. Ig>•J• . aos ciomio•• • d~ e1pmto e da eonac:1eu01a. 
' "Se, po>é m; o · nóbre·preaid.ento do coeselho e eeu1 

._...,~,. ~ .. ~;;._,. ptop6r- lllt'di.:81 offoo•iva1 da1 · leis 
" Wt lgTeja; deode jt.-poeao e devo s.flinnar ·ao& nob•es 
<-.mini~· que pard.cn. e> M.U kmpe, qlif> -• lei1 Ml'&o 

impoteotea, e, em· ~s··de ?)1'9Dt t.?EQO ao hontlicto, 
<'lC&lia"TeZ O 8ggtà~ m&i1, ií)m&l:lll<HUia i>rcfaDU 

TOMO ll 

a .. aua qne 'bs de topara~ o• catl.\nliGCs do .govuu<>" 
imperi~l: Os· desgooto&· • Mllloçõea• hão de creocer, e, 
D.eua ·1&be q110 ~n•eqooocia1 P"ºd~ii-lõ l 

O nobtt pr...,d..111.Q no <>ou,..Jbo .,.b•, tem o exem.
' "pio do qu" se .. ià. pueaodo na PNu i1L ·de Bic.r.a.•ck. 
· A.lll t 1,1cl0'8 oa d.LM> ae !orjã.,• -nova• lei• contra à Igr;eja. 
e eo. re.tn1to 011.d..a. até b.-.3e tem ceneegll.i1l"I aqat!le 

-.go-.. -.;de.-poi..otado 1 (·~pei•~~ }'O Jl'l•r •4~• aob.tdien
eie.•, & força mo,.,.l d .. h;reja e d <> ••ato pa'1re, .q11t1 
nio tem ex.tre1to1, Dt:ltl armadas • . n~m d~o tleiro, re-

• \Wte.a · titdo, e~- '\"•rd,;.det?l>' e.tb/lllC<J•/to1o•·og' h<>
tneo1 de <"Or•çio, vão curv"r-ae< di4nU' daq_tie.Ue ·grao
de po1er mOfs.I. qne oão tem on;r ... pro~o .-111.0 a 
prote.,çio divina 1 (Ap,.ia.dc8. "'"it<> hem) 
· Qn.; ii~o ·cbutemplo,'S r . ' preti te~to:·o ~Ue ' eeté acou

- t@.c.,ndo 'na meu -p-ti:; -qo.mdo vejo 81 ameaçai qne o 
" liobTO pre><id~• d.o <:1>n~elllo"f.~·á I~re;i • c~·tholic&,-: 'O 
· que mbis m 'dóo é que tudo i .. o proce l~ "de· 11n:nni
-uist.cr10-:qne· 1e 'diz· c•,Q11'8rv11d.or, t 1to'io ute q'le nio 
upóde . d'eíx.r ~e lbe 9ef ·c•llteírt..do pelo• betos que 
't\m·pra t•cedo. (Apo·a~) 

A pr'poeiio recvrdareí ,.·camars: doa Sro.·dep'utaio•: 
Q ·i•ad.o .l Coada· d.e · Càvt1ar teV4!1 de empr~blo.~ier a. 

-iua cruz.sda coutr& a lg·eja C-...tboli'!-, o ·1;rimeiro 
· pa."so' q ~e d.ec. fvi ·ab :Qflon .. r as ã.r~iras ido · p· .~r'ti:J.o 
· ccnur va.dor, · s qne: ai.é ent no ·.,eneoe1a, e ~uoc~u··ee
. n a& fil•frae' <lo ' partido hb•r•I. Só ~epoi.~ di• ao f.,; 'qae 
·· e1:1.tpr .. S-odeu l'.l 5,)J1. Ct12U.da co'otra· a ::i.'llut~ Sê. 

O que ac· .. bo de=·Oi:er"de ··C.rnílJo·: de Ca"·º a.'". po110 
b mbem •flirmar do pri<1cipe ce Ríanlkr.-.t : pois e' aa.

. ·bito que u.té •certo· ttmp·J pert~ateu ·dte~ ao ?R•tido 
·caô&ef 1'-.d.or: e só qoaad.o qti.i2: ab~tr & lota conttt\ 1;1 

• lgt~ja Cathol ica · f, i qae ·se 1hiit.:•u ª'" liletrag' do• li
L· bern• I oaci oa·u -·da t'roui1' 1 

P, ra C•;nfirmar o qae· v•nho dB dizer, peço liceoç• &• 
·nobrce vreeid. .. ntt do Cvn~e!ho p -r u. ,.,fe1ir- lbC p8.l tt vras 
ahtr1l'rll prOft1iia.1 pato ptiocipe de ºB sm:..tck , a: queai 
S. Ex.. p .. r t.>ce te:r como mod.tlo de F-U&&' n.cçõe.a ua. 

· qu .. tão nligiooll (apouadoa): · eJD 18•9. q1ua 1<1'Bia
tnarek •ia.da era cbdsti.o e conr.e.r ll'adur, COClibr.~Odo 
no p•rl,. · eoto·da Prauia uma !ei d· eaaamento·civil, 
aon.elllHt.! lL · ql)a bm11em ao• f i aqni •preoentada, 
dizia co111 •1U•l la eoe.g1a d • e:i:~r•seão, qne i01 .. 

. Jbe CODheeetn :-espero ~-VIII' b ..att.nte . ptl"a ver 0 

n11•io de loocuru.· wc(ierna qnebr•r-•e. contra. a ·roeha 
da Ig,..ja obliotii l 

E eu. Sr. ~r .. i'1eote. nm ter p .. to11çoo a S••marck, 
t.Dlbem ••pero em De a.a Ti Qet aind.4 alguD1 aoooa 
p•n 'O'lr a lunclll'a do ~binoi:.e 7 de M•rço, qae
b1M-1e di .. nte da pertr~ 1accactr11at M>bre q~e •t• 

· firmad,; a Igrej~ Catho!iea 1 
O Sn. Dioeo H V nco•cnLoa ! oCT&O• 5E,.uous :

Mnito h•tn 1 

( !h>Ccio-u outro• Of>ll1'lfll ) 

o sa: TnQU,f<tO I>& ~Ollú :-Qiia11do º' r.obr8• UJi
, '!l:!atr\te tlcix"'1em o' d;:avi'1 'tm qu1111 •e m~tt&' · ãu! ·qua4-

do v-vh.Ar-e.aJ l<f gna.io' da v,,.rdw.deir<r ptt.rttdo··cottaer-
. '""dot ; .. eu •lbtll' \\s""l;"->T<>pl)r miro.- e'"" o~m• d~ t.e>

do• 01 men• oolh!g•• da oppo•i~ão, qne. ••rn•lhsntu 
'fio pai d'aqaelle ·~JO prod.ige> de que fall<i ao princi
pio · do 11:1ea discareo 1160 ~•olhMenms coei t o'1 .. a 
:boa VOD.ta~e. c.om e:r.trf::wv.::altgria A e11ea tithoa pro
dig··11 qne ta.oto t 6m m u.lhar.-t1:1 d o o p&trtmooio dfJ' 
!J&•tido consenador. (Apoitido.; muito be"' 1) 
N~ne dia' tte;remos um· g r•o ~. b.oq oet• ao n~bra 

' prt,ilientc "<!Di• C<>DMlho e a ••<1• cou:>panheiro1, e ma
' <to?cmoo o 'UOUo ·mebor· v~llo. (llilacta.. ) 

. ·o ·S1 ''Mn<t1TllO º"' JUSTIÇA :-Santa.. gente 1 • 
' O Se.: u•ND•O · ª""""""' :-Eu niio te~bo e•peranÇ& 

diosc • 
· O l;a."TuQnnno oa ~ou: - Pois, eu nio a perco; 

a ttporUlça , é uma nrtnda . tlleologel, & que. pr~·~ 
fn'•ode culi.. ; e por iaao 0011to q11.e !lei d• ver o n<;b1e 

;_ p reeideot.e do cor.~lho convottidv, e miab' e1pmaoça
é t•nlo mai1 fandac!A, quaut.> '"· qu.~ Dtn•, aQt<>t a 
dheeo11ador dar.. gr.itç.a. •e 1er•e mnit.os.c vezet d..1 iolor-

. tui11? para •coov•rter aq,,ellu <J.ll• •• ..Wlio do bo~ 
c1m1nno~ 

.. O nchre prHid.ente do C0!14olho eotá agora dehixo. 
• clo--puo-da <llll grude i.Dfortllllio, e eq cop<ro. q11.t tão-

2C 
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.:mallltar &cl.••rleuci• ccinveaeerá a S. Ex., que u ex
·""°°i:amuoblc• da !gr•ja oio eio pua df.•pre:ar. e as

sU.. 0<.11>0 ellu fi:r.trio e<ollir •• erm•• dH mão• do1 
..aoldadoo de N•pol•iio I, •m Motco.,., bem podew taur 
--<mpellid•cer e d .. maiar... .. eloquencla do 11obre 
;-itreaioeote do cooe~tbo. (Ápi)iado1.) · 

O Sa. C•a1X>10 Jm'1oa : - Elle nio eatá oxcom
· •uog•do. 

O s... Lu~u•o R•n•...._ : - Eatá, tenl>o grande 
psu di•s..,, ma.a ea.&. 

(Ha m.h'o~ 01J~rte-.) 

O ~ •. T""Q"'"'º as Sou .. :-Sr. pre•íde1>te, trataado 
d!> p.riod_o c1e bll" do trroDO, rel~ti•o á qautão reli

.11, •k. tiª" p<JHO de,i&tr de fa,. er um1Õll comparação 
u _tr':_ o ,..eriocfo da re.Ap<.t,t ... @:JCriptu. ~·e!a nobre ecim .. 
m~nao de.,tK can.at"»- e a qn@. foi pr' pc:at .. pt:lQ. <"Oal• 

.mo.a~ o do 110.co: e. f ... undo •th. comp,.r..çio u j a-me 
perunttldn queix~r· me da ll(.bte commin âo de rea
po•~ é talta de. '\Jl r" uo d~st1' º '""ª 

No ••:>»do, a r • 1>pnat .. A f,. Jla do t.hrono f oi tambem 
redigida por mni d1etincto•s a;cmb101 dn pa:·tid1. cnu
Af'rTaaor, o~ qu~'ª çc·u-poodu b m11.iuri~ d. c1.m111iniio, 
«Dbt: ra a p l•W o Dli i .. t.- rin. toil A.via e&;.ierio qUr. l t 
pro•1rtead"11 iegi11ativ>11 1:1 qu .. M: r~ftre o diuarN> d& 

.oo•011,b3'. de M-r di&peoa,.d .. 1. Nota 1e,portauto~ gnD1e 
iiiffere•·Ç• entre a reapMsta <io llt!ns.1.o e de•~• augoela. 
oamttra. 

0 Ir Dado, Se " p Gr ovor & rePJY. sta Ili fd.113. do tbrNlOt 
DOI t.era.01 en1 qu~ t at.à con-:.>-t:~ida. niio cunt1mhe o 
cxm ~ron 1 ÍP~O de li't•tMr m~d:Htu• 1~ gi1oleti 1;1 ue r.ontra • 
lsrtoJ ~ . F .. t tt111• odv .. r1er1c1v. runitu ea lutar , f esta. AO 

. . •vbre preaíri· nte do e· ·o,. .. !b" 1 
A ·~·lll 01if.GÂ.O tte ''"~:·OSL.. a f ... lh do tbrono d"•t~ 

<Ce.mar"• 1-1· JP::.C, ex~.u ime-•ie cl~ m1,r1o diVt!f8n, r. de• ·e 
1cig•. a.11a•gor"' qu" e. t·anH•_r~ rl.1 1 ~r·. dt.putHdf • pree .. 
'\aiá V 81:tl C\Jl C~r•o ~rr• Jtl pri•vidf.D<::ll- J('.1-p: u.l t.l'V&G 

q~e &•1 g v .. r ,w d.e S M. l11Jwrinl p»r"c•rem coove
DJtnre,. à -=.unr J ... d1 • dir .. Lt • r1• •• btr .. oíti ntictonal 
qac oão '"tRo .-:o· p~r•g4• 110 o r1 fl1~to r .. 11"'-i(l.ftô. ' 

9 "eu · do t~per.i .,~e ª" 11.edida.1 l· 1rl~ lativa• nie> 
StJn.O 11+-co•· ""' : e-.. .. 1ou~u~b c ... m11ra. ?' réw, p10-
:ED•1t· qu· .,tl!. .. tisrh " s.e11 C(•Dl•u -• ! 

Qa. u .o m11t d1 • .-. o h· e• tM!I• · br-·• d11 ummiuQ,., da 
'l'tft}'u•t. á. fell .. oo tb· ··f•u ~or •• rru1nir .. atiutrn •1U 
![i~':' .. t~or.~uc pc1ra o ftu.uru bii.<J ~• caa1u1r gra-clie 

(Tn.eno •e "P"rln•.) 
C ,... Br ,,. 1J1!1r· , •• ·~hnr.-• niin pna..n duejt, q·ie o 

P"''•n1t:t1to •o 11 •a , ... 11 ' Dt,... Je.,. r.ClDtrllf .. Jgr .. j ... C&-
1~ l 1.M; n\ .• , C41U10 c ... t h 1 'l••O d·rl1rn fi •u1f'IU•ntJii QUI 

'B&O i t.• .bf10 _4'' !O d_ "''ª~ l• t • (''P°' a 14J•) KI "itlMH, 
~ea .e J• Jl' f'"' ID(l, 1.uo !ut 1• r1. ,. .,. , · · ~tl·md .. a. 

01 "'•• D1•·un Pll ·:,a<:o.:.c•Ll.H L11:Jri:o.aao Buaaa1. 
• O l:JT&•·• ~~NQ 11 ftll dê<J l-11•'• 1-> d • e ap .. 1t.e1. 

O ~. ?.Ji.,., .. DA .l••rtÇ•: - O oobre depatado 
ui.o pó l~ ()'z~· 1 •o. 

.o ~~ TAl\QCUOl.l Dtt .. ·or.J"': - Teqho o direltt> ~. 
d12cr. ~.ur1~0~ ::e:v1· a ··vo ... Ih r <>• m •ua CODFtÍtuintu, 
e p\:ll'l'li l~6oo º"º P~\-"O l u.;õ~tt aH nobre muuetro da. 

' ju~t1ç"' 
(H11 a.parle•: o .'ir pre.J.irl.en.lt .-1eloma aftA~• çci•1. ) 

O illut1tr .. M.H n•ni;r. 1·st- ~rat:1dfl e e:.p;.-nti1si ,., o 
•arÃ~ q~e t.Cli.,,• d~ l'er e•ev,, rto â m .. icr d 1g .\tüi.de da 
lgnJ• <.~t1.1.t-o:i.:,.~ oe~o 1 s da de Su. · mo PontlhCe~ sendo 
.boon.do p· r ~tl;t.. S ·otdttde 1:'111 IX cotn a p u• t'nra 
.ci;rd1o•hna. dts .. e ha ~>C~Oeo·: • o _b(.Jrnem quf" ~e d11-p~ 
"" Obf;l'ltõoCtr• ,.efii cond ç°"" ~ ás lt:u de MCU pa1%, é om 
.e.p.1 .. ttttll ., ( Apou.1d.o6 ; mutfO bµm.) 

.f~c.i. e p,. J.vra.·, ."'i,. prt•ii1e•' te, er1cerrão nma grna cie 
"Y~da& rt.·,, ao1:i grio.nd!i! hçio de a111 bedorit. (Apó&adoa.) 
Ne.o J.-Ó.lll! ~eax .. r oe i--•r 11 PG•ta'ta 11.qqelle c\dadio d.e 

· 1141 pa•z. ln·re que l"t::iCôobece e adm•tte a e.x.i•Woc:ia 
• ...Se cim pt.d r a~.-t -fttf(•. cuj a acç&o n•o trm hlllitea 
--qt1e p~~ de-~rrt.-7 111& l e-i~. ll?e quJzer, eiuda metmo QC; 
•fteu?ao • & crença.a 1ehgivt~1 de &e'Q.• coucid.adica. 
lApow4o1.) 1 

.Ell a iazlo ~'Or que eu digo, e dtade jã 1>conselho aoa _ 

meus 00Deii!.adM1, que D.ão ae curTem, qa.a n.io oba
deyio a1 leia que pf)r veD~tt.ra poo.ei.o ttr -vdad.a• 
coutn a 11<...,j• catholíc•. (AJ>Oi<ldl>I ~ opa.riu ) 

O logialador de llm povo bvre, de um povo catho
Hco, &em, antes d--. tado, a. nec:eHidade~ o deTer de 
attencler e rnpeitar e• erenysa relii.:,ioaae de .ea.• 
aabditoa. A1 lti• que forem de encontro§.! creoçn da 
maioria d• neçã.o •ilo naJI aa P"l'11 e.te » coo .. cicncia, 
não pódern nem de-.em oer obtd•cioa5 (Apoiotiol e 
a~rtu ) O cxntra>' lo •ttÍ• Jegitim-"l' a tyraooia. 

PHmith. pgnra. V. Ex, Sr pre11~ecte. que cu aprecie 
al~no& tot'ic1 1 de um d1scttriso qu~ f i 1'.Ste t1..00 11 pro
feridu no. •tnado pr'lr um hc;n ... e.do e ·distiocto ehel:e à.e. 
partid t> liberal. o Sr. ''ou.d.(;ir Sar&iT&, n~ parta at.ti
JleDto ; qne1tio Te.1 ~n .. 

Li com gr .. ofie iotereaae o du1curso do honn.do 
Hoadc>r ~la Bab•a. o pede a ju- tip que ea •iga. 
ha•cr t1beu·-vi-.do oeUe mai" eomme·11meuto e circ1un -
1p•c1-io que em alguoa membro• da putido couaer
-.adc.. r. 

S. KJ:. vio tro• camioh· •, polo• qaato o oobre 
presidirote do con~irlbo poderia ruoh·er a qur&ti~ 
Jelh.dosa. Uma legi"lttçâo m11i" •ftic .. z . pt·rém mait 
doce ; ~ @Oltnra dmi b1epoe. e fiuat.uente a te.p .. r açii.o 
d• l~r· j~ e d o E.tddo. 

. Q oao10 ao pri11>e.iro expe.~l•Dt'!' , o hoor-4 d n 1 .. nvder 
acredita que a pt-nu. de pri•it1 com t-ra..,alho nio fvi 
de~reta:ia p .. ra oa biiipc•a, que H tle~·rtaÇÃ• • é a aoicJJ.. 
pen• bem 11 ppliC"..ada tt. um C1•11ft •c\o rt' IÍ~i ui:- o poi• que 
a bispo& q-Ot: olhá.o m)oiB para "\rim• 1u .. ptu·a a aua 
p i.tria, convém m•orl11-Jo b~tii~:.r rm R n,a.. 

B.a maoifee o enga.Qo neste m•1do 1e ~~oio1 :.1 r d·• nr,bre: 
eeoAtior. t'rP.60&, oa •"Je;..ior t~ io~. e• hi&pos cootioa:•r6õ 
a '-tr bi!p s; m1Pi fo tii. It:tas iie S .Juíío ~ da I1h1;1. da; 
Cobru, ou .. m RouJlj, ç nt.ii-au~nô ~ Q'· • ~e r · 1 ... r u1as 
da .. ~-.e5e• (1rpoi··dot , co1ho guverná.r iio 11n,, odh H uti
verà~) btt•l&t,\udu ªº coneili.. d·1 v.tH~»O •. ( Apota:•Jo.r.) 

A df'p•· rt.-t9i\o u!i.-> fu::. ce:a, .. ~~ ·· j urt"d .~ç "º •IOiL t>ia ... 
Pº" ~e: Oda t~ e d.1> P.uà, curu·~ oR,., t .. •L• te •.n cc1tao.r 
a rle m ·tueub.·1ru L.chu.t e M~ru.i11 .. d. exiJad a d& 
S1.n e~1t, e WQ oH.o t~1.11 im rdi <i•1 :l d· s illu l'tret bi•po• 
eia Pru .. ~i-1. s. dev<>Bl\:H.u CoQtra tl lta d tSCftt.1.·i • peJ01 
trH>u.nars civis. 

O p<>i• r trmporu.I oi\o ~"'meio•~. i>ri •• r 11no bispo 
c i. th• lico do t:X.ercic10 de a11 . jaris ticçãu ~splrit.ual . 
( •poia·l<•t) · 

F .llol'» t.11mb•m a1ue.lle illQetre. t c1ta.dor d.a. aepa.r:a.
çii-• d• lg·~j . do E• <•do. 

t.;io 'tellllll Dt:Ce,Hi.· 1111.•lti oi.e COmb1tftr fl .. tlf!l e '(!)~ •Íe'Dti& , 

pnrttU" n e plltlh!· •41lê •lle 1:1&. eacn otr11. .. p ·io na&. 
aJ, .. , r•g•ú-llJ• do 1-1ode r. 

Cr.,1 t 1\l~ •• aobre pr•91-tent t!: tfn nnnA•lhn nAo~ fQ.90-. 
l"&~el á. • rpor.u;I\ .. d a. f Jo(' r~j· d • F:s~d . A"' • 4=Q 1 .. oGi&a 
do, S . t- X .. Ã; ' n.ore ... µ •& " l nh ' \::, .. "'e 11016 Igreja. 
~ ·ciuaaf. ( •po•a•ioz e tttÜ> op11Í11.-ln1., T "i"ft º "' .. cc.oa 
du ~IH' lf!f Q U lm IJ· 11 , J r -\'• Ji\u \.t t1 d i:u r.(i.p., t.:.bl :stUa f.l C&, 

F.s t. u p rén. 1 b· m per"'n~'"h ".tu de t.f 1H! 11-6 ~1 n·•bra 
pre,. jd .. ot.ft d ·1 ("0 ·11u·lbu e ~H1s. e1 l•·g ·" J>l ' .f#m "ff gt\.t' 
\ i(l d· •a~ t ·· a1a pr~t-oçit.o Esr ... nõ. 1 1•6i l'! ttt " R optdtiC> 
do au~"'Ho cbe1e do Eat .. õo. A e ro .• de r-i é 1 ~ bas
tante peaada, • qJf!'m •· ff•e o aeu ri t 5<.> uâu 11ó -1• de
"'" j a r H. t nittrK. do Pon ifice. 

Ac< .. te~ct: que eatre o Sr .. zil e.o 1cr.:u.l l') t!u., ª"' ve e & 

Ju.cl .. i..rr11 n., l!ll!Ctilu deze~"'is . no temrw de H·nf'i· 
que YHI. Vúi ~ma. ~nc1e -n ff· r~ a1,;~ Hen • i 1~ue \i•III 
quetth cvotrnbtr um •f'g and.1 Ci,i s,.1 1·e·•t.o. ur1ter n 111 di
voreiu á f o rça.. cocitrario aa Je.1e d11. I:.! r .-js.1 " pkr. t.cn-. 
1e1ituir o 'leu fim . dt-U c.u."'·ido8 ás pb.lllvr&) ~e · 11 tor2.I 
ele Tnr·nu\~ C1ô'l w-1 qn~ lbr: ~iZ• lil : t) .. n~c.r. a. logla
t~rra é nm rnonf'\tro d~ dma llo ca.b.-ças, 1,i\11 11oi fli HPDiío 
m f'i O 11nb,rano; psra 4111s 1@ja.a11 eof')eri:.n o h1t .. iro, pa.t• 
qtie 11 logl .. tcrra. t~ot.a UCb-;a. s6 c1obev .. , oi 111i li c&1' "114• 

ao vo•eo poder t.fmo-o~a~ rtou oa1• o 'ªPltÍT·U.tJI. D '.bi o 
1c b1ema. rdigioeo dt' l:igl~t.eTra, que ft: z. correr n <11 do 
1aa~e. · . 

.à• p•laqaa do Jisnogeiro miniotro calirão on eapi
rito d•~utlle infeliz ,.._;; mat1 .,tou bem certo de qn• 
le t ... patavr .. e C<•oS<lb09 f··rem ltvadc . a prtt<DÇ& 
do augu•to chtfe do Esi..d •• •OliW reptlhc101 oom 
i.tidi~•ação e h<>rror. (Ap0iadol.) 

Nmguem no BraEil, fu. ptelidtnte, a não aertm oa 



Cânara dos DepLtados- lmP'"esso em 23/0112015 14:47- Página 19 de 24 

SES.SAO EM. 18 DE JUNHO DE 187.5 

infuuoa do m'ini1terio, p<lde q11arer o utüelecimcnto· de 
uma lgr•ja. 111ci0Ml o 1clii1ma ~liaiooo. o rOC11pimmLo 
COttl & [~r~j"' c,atholiet apnt.totic.&1 TO'Qltln&. qtie é & 

un.ic& • verd.acl.·ira ti::,•i-. ioatittti.da por Nouo Senhor 
Jca<>I Cbmto. ( Ap<iiad.o•.) 

Umo lgr~;• ori.cÍt. .. au,l é acee.1isariatr1(1Dte obia!D.•tic• e 
he1etice. am crime horre0-do em roligiio. tlta orro 
crua~ em .pc\Jitic:• t 

Nllo me demnNrei agora. em combater & tbeoria d11; 
aepar•çíl:o da. l&••ja. e do Eatado, qae foz porte do 
program rol\ da ••COI• liber~I. e de que m•ie de nma ~ez 
no. tem f<llado o oobre deputado pela província. do 
Rio-Gra odo d o Sul. 

Sti q~• • Ú m•1mo 110 ••Í<> de pntido liberal do 
Snzil exi1te<n d10tioctos c~fes qae não ab:açio •
melb:1.nu~ itt~" 

e !'a Go1alo L' • o:-Não ha acc:ordo aiHo, como 
em C• us• oeotlaru~ 

O S•. ! A.&QDDClO D~ SoozA. :-Entret~uto, CC'1n"' fl•&&. 
tbf'orie.se e..m •µ .. <lr•oh~d.o e rn o •%.emplo d.os Ett.a. ... 
do9-Uo1- a•, tir1de 1ie- diE 'fU\11: ex.isu: cocop1«ta. ••pll-

- raç8.o ont•~ " lg••j .. e o Eo~<>d<>. e quo o<l.o ob• t nLo 
o e .. t.bohcismo ae •leaen vvlve o aagmeota. peoo pe.r
miuão i e n1~ra f-'&r& &OCcvrrer~me a docaooeoto.a o• 
qaae• cu111pro•io ~e owd·• íae.iiElCD.HO q1lt, no• E1-
tad•>s-Uaid•>1, não u:i.u catre a. Igreja e o !!:.at«lo, 
.ou ao~& entre a reHg io e a po!it•u. uma aepa~·· çio 
tão ~omvletR. , CôQ.!(1 k tem ioc.a\ca •o. 

Ro1c- -ob ç» qa• c•t11 •Dgo it< C8m•ra <I moito ilh11• 
tre.ds , t. nãu póde ÍollDOr"' r ül ·dQCU.me.atoe qoe v1.n }f-r, 
maa temo• ne.e.-1:1iotttde ri" ~•clarecer o paiz:, para. qtae 
& O?}oÍi\ô µohliC"- &8 l)ã') à.11S1t.V11sirt, De pe"ua•ã. • de 
que 09 Jl(>de~e• J.<Ublieo11t na Uoiio Atticri~ttua. 1io 
indift' .. r l!ute• a. Ma -. idéa. re:Jig!· ae. 

Lerei. Ha«.11 'de r.ado. ame. l .. i d.&·401111HG p•iz. u& qual 
•B c,.mrufoH.o JJ•D,... uio •ó aoa qae-oio gQ ... rdio o do
mingo. m • aio~" ao• q»e níio treq11eatão a• igreja• 
dar:Mit.Jltl': um cto rtn t.811.1 po. 

« A .aat\~c,~i? do d.omiogo, dis o pnainbulo eira 
mene•~na<la l•i, ~ : 

• 1.• Uma co11•a de iot•UHft publico; 
« '1 .• Um ellivi " nt1I h foolig .. do corpo; 
• 3 • Uco8. f'ICe•uiiio ~~ cntdar no1 de•e .. es pe1.ao1e1 

• rsp"ra.r oa erra• qll• t-ffi gem a hu 1n"pi c!nd• ~ 
•4.0 Uai aiotiv<> p•rtioul.,. 4• honrar. aa propria oa•a 

o na igreja, o Dooa C.e•dur e & ProTi4eoci& do ut>l• 
ver110 : 

• s.• UIU e•tim11lo11te pn& 1) bnmein coang•ar-to 
b olm1 de c, rl \.de, 'l"º faum o orno&~oto ~a 0011• 
10!0.ção d.• 011oieda\I•. · 

• Coa1i1eran'I•., qa• ha i110<1dalo1 e ho-ao iaaoa-
1id'!'r•io• que. d .. pre~aa:io ª"1'' rtcv•re• 1 •• Y•augeua 
qa• pronu.r-. • ha.mtiaict.m.d .. •••t1:•.16o•ç7io do douJiaJtQ1 

uttrojiu " Ha•id· de 0111• dia, eatr1gaada 11 a toda 
a aort• do ;irazrrea • •ppl1c.:::!e-~~ :.:ia ltll.I t~ 
b1lho1; 

• QuA U!D tal pmeedica•oto 4 ooavario a M111t iut .. n•••• de ebr11ti0>, " partarl>& u eopiriw do1 q11e Dio 
Kgu~<n ut.c mât> e:urnpk>j .. 

a Qae e.u pena&• fatem mai a toda a ooci•d•de, i11-
troâuz.•11tio tDl aea. seio tend'"nciaa á.e diaaipação e. ele 
habii. • iannor ... ce 

« O -. .. aado e a• eamaraa d.ec:retão : 
ior: 1 o E' prob1bido, e.o domingo. abri r oa ara>•zeu 

• u loj.ite, occauar-1e em qn ·lqner traba.lho, a1a1stir 
ao• eoccertof. b ile1 ou th...atro•, 1ob peoa <ie multa. 
do 10 a W aohliogs Por cada cootranação. 

.. 2.. • N'c-nbum recov~\ro (-t\ VÍ>'t.j&n\e p ( dP:á. ac.b a 
mc1ma pena, tmpreheodu a111a viagem n o dia de do
miniro. aalvo o cuo de 11eca .. ida.1e, aegoodo o jllUo 
ds policia. 

« 3 .• Noo.ham hotel °" b oteqllia. pod.rl t.brir-ae ao 
d•miogo 1h P""<'H qll habitio a coa.muaa, aub peita 
de =• malta "ª fceb&ll:>eoto do ••t•belecim•nto. 

• ' • A.qaellc.• qoe. ~ a.lo ••r f:}f OJoleatla 00. mo ... 
\ ivo 1affic11ai.., debt&rem de ir igrej• darantc trU 
lllC%H, 1orio COl1dawnad.Ol &llW• ~a.li.& d1 \Q IOhel1t1g1. 

« 5.• O qae pratiCfo• aoçõe• i11cu11 ... ni111te1 n•• pro
ximidadea ou in~rior da igreja pagvá de S a 40 
110helinga de :malt&. 

« A execução à.o pru1nte clecnto é coa.fiada ao• 

empregaW>1 de policia, escolhiilo1 '°ªº' o& t.Jm~ palw 
CWWDJlll0-81. » . 

E' ac•im, Sr. preeideote, qu• procedem o• legi•!a
d ore• doo E:1t..<too- Uoidos, é aaaiJn q•ie d•1m•u"- . 
o qlle entre nó• •~ diz do '"" compfe&& i11diffe~nQ&r
em ru11t.erJa ttligioc:a.. A1a.i no 8r•s1l, " ieo. on o mea. -
.h<nraao amigo o Sr Diogo e!.. Vao,,,,.cchoo aos ln•._ 
t&HtllloG para. OÍÍtrCet:T' á C0'1Hid•t8~ da CSWIMl ao •. 
Su. depntadue 11m p •ojectu •ca:itlh~ote ao tt~ordo q
ac&bG de l••. jl!•itaoii• logo :-Ult•amontanismo 1-jL 
que para 1er nltrlltDootano b,,.,,. t..llar em !>.u e >'e
lig.iio, ca ignja e no P"p~ ! 

Abda b.• poaeo, a e•inal'"..i. doa npnHnta ote• d ... 
C..rolioa elo Nortê r.:pellio de ••li •eio 11 " depn••do,· 
pelo f•oto do ba•or •nbhc•d<> n1.oa br.,chare, oa qllÜ.. 
ae decla. rz:na atoea., Dt-g•ndo • e1:11teaeia de Deca. 

D111a •••im·o d.~cr~ t-.1: 
• A cam•ra, c"n1idoraodo que J . W. Tooroe. dt~ 

tad» d.e Wareo, d~( .. odeu e p11blieoll • doutrina bla1-
phemJitori1t. e aobverai..,a da coo&\,·ttlic;io !10 E.u.:to d ..... 
Corolin .. do Non~ li ds m .. ral. rtosorvg: 

" o m•DciOa•do J. w. T!uorao é pelo P"" OH ~x
pel11do d.e aeu 1eio oe~te re··iow. • 

E' maia o.n1a prova d.e ·1lle • • Eet~dos U11i io• aã.
vivem .S am Deos. &el'IJ crem:; .. 1. 1e11.1 rei1giio . como
all(ooa prate,.,dem que vivi.o CJS. Br..,aaJeito ~. (Apoia.'-'os
e n<io <1poiu®•.) 

Alh o~ e JC.i•te, 4 vercho,.,_ Uln~ tcligii<> du E11e.clo. 
Nem o c a1 tbolici.nmo, ne.n.i o c,.1~ini1mo, n~m o luLllo
noiS1110 do retig1ão do EBtado oelU pod1io 1•r, •lll.. 
viau do mo 1o colllo ae formáriio e e ' .zn,1i.a,irio, 
aqu.tle1 Eatados. 

Ao contr.rio du q•1 e •e deu oo Br ... sH. h meo~ de 
diversa"' o r i.i!e aa. prof~-sn.n •o ,-r• ··Çk14 rol1gu·11h d.1ffe
rf'nttt:i fo .. n1ór ilo a llfliim ,.m ric:at.t&, e. t to. t•t. 111 cil'
cQ.wat ... ocia.", :ui.o er.t. poni.v-l ~u.e bouv-t.1,e cic·a J'&

li"ião pred <J ll.linua,tl!t um~ rcligLã~, d .. Eet.ad··· O que, 
oouet .. nto, cão qa.cr dizer 'iQ• noa E"t11.i1n~ ·Umdud o 
cbTi•ti .. oi•wo tiob w ~ª' ts• e11a1 fó· <1Jt:1l .. a não u~j .. 
m1.ic,., retpe•ttt.do. ou q·ie a.e diga .. faça. coutr . a!
gu•u• dai ,.e)tdl cbtiAt.Ã1 o qut de•gr ,.. c;11. ·12rrteote •• 
tem ucr1pto .. fe1tu. eni e nó•, a- .oir o catbolicuIDO. 
que• a rehg i'·o d' E., , do. p•or .... d,, pel"' ~a~•i co
hhdado doe Kr.:il iroe (Ap iadu•.} 

v .. tt..a4o •<>• ox !"'d•ente• lerubudo• polo i•l••Lf• 
MD•<lO< Sr.r· i••· fallatt\ ·•aquelle qu• • S. Eit. pa
recea. ma11 effica~ J'&f· M 1olu\:ÃQ do conftie•o, 

O 11tíaiu er1 .. q11• •Dltar •·• bi•poa, 01 .. ., o hoorac!o
••n•••or, obterã. d• Ruma ordom para ct•• e!lu entrem. 
ll& t be·HtoCl a 

Nao orolo, Sr. prtaiileoto, q"• oa ~i>pol preso• de1-
obodeea1Hm ordew l~git.ici1a d1J gc1verno ; waa e•toa 
pernafülc do que uto • poc11o~t.. é o aoloo qno pód._ 
r111olY•r a qnt!ttâo ref•gioaa. Ewqaw.ato 01 d 101tre• 
bi• pol de Olio-t• • d~ P•rll e>ti•trew p..-101. er,ff,en~~ 
a de1eoD1mu aal vi'>l•nci• <Mitra •llea ~<Cttt&•a pol• 
gov .. 110 Í>r•perial • S~Dt& !)t H coo11d•rA•á Cõ•c!.a e 
em ooodiçõoa de• iga .. •1 aio poder/< eotr•: ~m '""' 
..ceordo, n•m o go•erno poder4 propô lo .. D:l faltu ~ 
oouaider19io e h1p-e1to q~e o gove •DO de ua:a paU::; 
cat.hobco deve ao ch•fe •11premo d. Igr.j a. (Apn a4os.)>· ·. 

Qa•udo cooeidt.ro na. eerle. de e.rroa e de •t.t~'tltJ.d.~• 
quo tun comm.,ttidv o i:overno imperi•I (opoia""-r ~·-' 
nQo «pOladios}. u.o .intui.to de. re•olver- e1t.e: coo'flicto. -· 
o procdim•Dto do lo\'llb1'ete aosoa.clila-•c a.o d• UIQI. - . 
-viaudao.t.t. qn.e, tranavia'lo do verdad~iro carn1r:.ho,. 
embnnb .. ·t1e em uma. vaah. e d"n•a flvreata . • eruiJJ&-
raahado cclla, perde C<>mpletameate • traamot•na. .. 
aada • dUll lld.a, ora , .. iri~t-se p•ra • direita .. ora par&i..· 
a•· qQerda. e qcanto m11i1 r:amioha. m11>i1 1H Apt>l"t& do-
U:rmo a qtae •• din ge. (Apõ'll-) 

O anuo pau .do, quaa .o o nobre miai•tro da ja1t;i~ 
1119 declaroci qa.e o gu•t..rcio im pe i.1 n :c1 uhecia a lc
gitimidadt da llollleaçio aot g-.vern.doreo das c!io..-e""' 
do Oliud• " do P•ra, eaperei, Sr. proaidoote, que .., 
qa ... tio t11ligio1• eotraria em uo.a pb• 11 Ili••• paccliea..:.. 
q11e P6• o• c1»boliov1 P'"'•ri•maa Tiver QCD P••ll<'O maia;.. 
traa(\IUllo• em aonao co.acienCÍ•• · Eai:an•.i-me. w
~ém, compltt•maote. pci• q~• •• o gabinete 7 de Mare
:roconbecea a iegittmi 1o.de daq,11elle1 goniroador•• foit.' 
aómeale para a11gm111t ar o lll:mUO <iài '1ctimas, pal'L.. 
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.oque , sqtldles inclitoa varõ<!s fouem preaoa • eond~~ 
-nado&.. 

Farei uma breve eXp<>"içâo do qu~ tem feit<> o ga
q,icet& depoiB dã. .pr~11ão e cor:uie.mneçi;:;.dos bt"&põfl·d.e 
{)linü e.,~o..Pará- p~ra. qo.a.-ettt..ata~ta. ea.rnera. aê 
~nveioça de qtle não exBp;aro qaand.o affirmo, que ·O 
mínir..t.oJio tew · -pro~<iid.o · ua quce'Wio 1eligio1a como o 
'Yia.nl.b.nte .d.e 'iue. 'lallei, ou como um homun, que entt"C 
U egca.rae; e áa ap.alpadelle11 tm· ,uma .ca.1a, enjc& -com
.partiJ:xlenUl s não. eoo.heoe. 

Pelo a vieo de 30 G& Setembro do -anno pasaado, • 
CoTerno imperial _:aceiton a nomet: ção do~ gnvernado~u 
(tu b1opa.fo de Oltnd~, • m••dvU· quG !c.•••m. ellea ~n
timadoa para cUlll~ri.em no pta•o de oito diaa o dia
pooto no .. •i•o de 12 d•· Jnnoo ·de 1873. 

O a.vi10 de 30 ·de 5etambro d1" aaaim : 
f( Cópia.-~ .. jlecçfio n .. n-Mlniete.rio dos D~gor.ioa 

da i~p.:rio. - Rici de Janeiro, em 30 de Setembro de 
187ti.-lllm. • Exm. Sr. - S. M o lmperad•>r, tondo 
ou vi do a.1111 ~tcçõea do.a cf'g(')cioJ. dit. jnatiça e do Ía'lp~rio 
do cc. naelbo de E!) ta.do e: o tntsmr-1 conselbo, bouve por 
btm t"eMl't"f'T: 1.(1 Que e•ja ~ceita~ nom.tnfão dó&. go-
1Jer71DdMFS do bi•po1.o de Ohoda fHta. pelo Rovd. bi.po 
D. Frei ~ it..l; 'l • Q" e "jâo inti,..ad-01 oa dito• gov<!r
<ft!JLU1r~• para. cu:mpn.1em llO pr~zo de oito diliB o avi&o 
de \Z de Juoho de 1.S/3, •Xp-di~o em virtude da im
perial reao~uçio que d ... u prr.virnento ao recu.rco fotttr
po&to pele irrns.'l"tdi\d~ do Sant1saimo g~cr0meDto da 
igTIE")u. matri:z de S •nto Antonio du. cid1Jde d!o .R~cife~ 
eoctr& o acta do rurncionao::to biti?O "'D~ a Cecl~l'ára i.,_
terdieta; e no ai.11D <'Je ncu1a sFjão rr~onsabüi.~tJ.âo.J, 
() que ClJwruuaic:u B V. Kx. pKTa. os d.,vid• a eff. itu•~ 

• Deus gn•rde a. V. Ex. - Jaíio illfrerlo Carrect ~ 
oirveirct. - Sr. ptr•iliente do. pro•ínci& de Pern•m
buco~ » 

Em cvnsequ~ncis. destt"' a~so. fni intinHldo o t~ go
.,.,modor du b1sp•do de Olin"a, chantre Jo,é Joa~uim 
<";a....lelJo de Andta,'1t, parM cn.n:•prlr o av!~o rle 12 ti.e 
Jucbo t.e 1873, iioto é. pio·• levQ:ot.r os icterd1cto; 
lençaàl'l lil pelo prefado l1o~@l"a.no, @; por niiD haver pra.
t1ci;;. do um Kc.to cuntr:e.rio :eie. le•• cn:oovicao~ repu~n .. ute 
â. ~tta. c~-:Jl:C;f!tiCia, foi pH:ic"u .. do, pte"º· cood~wnado 
e lá e!iU dc-1-tetnd~1. fórtt de •U& provhJcia DB.talJ e á5 
t'Xpt-n.-ar. de a.OJi~of!: gtnl'!t<J1u••· 

Ducuti1,-is.,, poi-êm. ~ '1Ut&tõo na imprenaa, e DO 
parll!Wtnto, e o J{~ bluttt conveucendo 1e de que havia 
pratic do U·).) d1tiltt1.~, um 1"Ct•• tiditnln, maadi:it:?do 
ltvuDt~r 1nterdlc1(1S, quP. o ptopriq J:.~bir.rU conf.·1 .. 
ei\r~. já. êstovão [l!V;tDtadoa ptl:~ natoririau{,. ciY11, 
rr.udoc. ciimp-lett-m~11t~ dr TUrtJo. qtH~c1Jo, p~rtiu~ i: DO 
lfTr<·~ n.u.D 11 a iotot.1o1ur•r p?'<.iC!-11110 •o ~ ... goveru1111.dor 
tlsqudl• b1•p, do. 

A,.,.\n\, ~r. pruid'f'nte. o distiDctn 11•c,.rdote. qo.e 
aerc:ia o • a·,.i:u d" ·~· g••vern-.d•·r, f .i iotlw~do~ nii.G 
al"ln·• pt .. IJkr.:t. c1;n::q1dr o M\'H••.1 12 ne ,Juoho~ mlla P,UtA.. 
J)iCCLi\MllJI. OTT FAZf.IL t••I"IST.A.R Pllft J.CTO :Pcnuco IS 
ACEJ!'a YA O LlltYJ.!11U'A!tlL~TO lll•I l~1'11:DDIC101. 

li.' o 4uu Col.11H.11 d.o i-tp;u10.te t..:fficio, d.e aecõrdo com 
o qu~l foi r~itã. a iotm:u1.çiio: 

« Em ,.drht1'1mrntn a m11:a dlieio de 14 de Novembro 
prcx.1ruo tindo, n..l:j.oda Vnic. ict1mer o 2.º ov1naior 
4e.s~e bif'l;adn, p~dre Seb~n.tião Consti+nt.iao de Me
d""iros A~ID rle qUfl>D•) p~szo 1e o;to d.!rts l"llmp-ra t1 ·,.vi
"º do mh 1'ttdo do imp.rio de 1'4 de .Jnoho de 1873, 
a qu"!. ge tef~te ourr.-i df! 3U ite Sete':rnbro rio anno pro
'Xn.::;n t>:;."'fo"'-"10. ~tDb· s •n·.-i~ifo11 p{'lr e npi.s a l!Ssf' jCJj:zo 
na•-rnellH dht-.._ -f' .. z-lJdo VlLo. irumediatarueote proceder 
eon1r~ ,, tl':ftridu governa..tor, si. 6.odo ó prs20. não 
dec1 ... 1~r ._.q· &Cto pnbli:::o1 qn~ aceita o levantamento 
d.~ lii1~rdict.o~, ch.i.1".ândo d.e impedir Os efi'e1tos G.a 
i._r.i~ ão ªº goVf'.'i"'UO. o~un Gti;.:i rde: a y lllC.- !Jenr1que 
1-e:relra de tuc··~u· .. -~r. jui~ de direito iDterino da 
COID"TC:H. -d~ OJ•Dd'l. •• 

O gn-i.·erno j :\ não queria. o levantamie.nto d.os i:Ii
te-r11ictr111 e cr ntêctava·:s~ qne o. di11itirieto pad..re Mc
de1rofil 11tcl~rafJte. P'·'r HCto pob:foo que .. -ceitava o le
vant•JJ·Pt>fr•. c;.rdPcat1c pelo jtliz de C•t>cllns. 

A. ,;1ffe .. e• Ç""-• pois. f'Dt.r& o primeiro e o s"ga:tido 
pJ'fleed1m. .. uu é. mati.if-=...,ta. 

Co"·'· prre::n, rc•poo<ieu o argo.ndo gove.-nador do 
J>i•p dç? 

Im}l()l't& diu.r-•e para qne. • tlaman. e o paiz !i.1!2tm 
1&~endo q'!~u e 9.~º eng~rad~• ~~ aa pr~ten~• 
do governo unpenal no confh~ta. relJgtoeo. 

lnt;mado pl;l.rn.. deeh.Hl' .lie i.ee.1ta.va. o !e.'Va.n~m~nto
doa _intfard.ictu&, aqc.elle guve:n;i.ad.ur .. re1pond.ett not, fe.-
~nte• termva : ·· 

" • Em cnmprím•nto da illtim~~~ q 11• por ~Ça.ri~ 
de V. ~. (o jn.1z ele <lireit;> d~ Oli~~a} me foi toata,.~<> 
dia. .. 21, ~bo .. a boora.d~ do.clsrar, a. V. S. qne, ac~1tq 
o Je,.ant.tll•lltodo1. interd.ict.o1 a que ••.refere .a PJ•~.,. 
ci~na.da..port.r.,ria, qna:Qto ao•_-"en• effei~s temporaH,J> 

O qn~ mahi: qneT o g<i't'e~o 'l Qa.er o que não .. l~• 
compet~ quer eotrlll' 1:1- a !Spbera do poder t&piritnal, 
nc.a domi.DlOB.-<h. cQD"Cl~~cla. .. qq_er, aa.oaUar penu e~ 
pirituae• qae e1t&o fóra. de &ua alçada t 

O .governa for ~o hi•pado de .. Olinda açeitu,n o )e
vaI1t~DJepto doa 1nterdíctos, noa een11 •ife1t.o~ .teJPpQ::
Ta~~, mala não ob:staate eatà. filando pro<:el!if:l.do,. e não
paa•ar:lõ mni.t<..s dias~ .11cm·que_ o tele:gr,.pho .ll<;.1$ C-.lQ
:muoique a 11aa pr11iiio e oondemnr,ição. 

O n(. bro mlnii:itro da jru tica. dec!aron hoot~m. que 
os govein·dore• dot bi,padoa tinhão sido recoo.beci
do• por qtte a DOmeaçiio deUres !õr u. feita a.ntfla dL 
prt>~nDda do bi11 po que a. fer;. Como eabe d1 uo o 
nobre miaititto ~ Vio p~·r -ventnra, S Ex. Brllomeoçflot 

O Sa. M1N1&Tao D• JrsTIÇA. :-E' ponto veri6c:i.4,o. 
O Sa.. TABQt:I~ro DE SooZJ. :--Lomo verifi.cvu ~ ·Peç<> 

por f.11.vor que me d1g.a se viu A .D(.,toea.9&0. 

O Sa. MJNISTBO º"" JusTtÇA :-E' anterior a pro
nullefa .• 

O Sn. T.<BQUl~IO DS Souz.r. : -E11 pod.eri a •f!irmar • 
cont:-u.rio, E:eo..IJ q11.f' o m1bre minieti-1) pudeue. t:::icbibi,r 
prova da auervão que. tm1ttio. piois qu.e e1ito11 cutt, de 
41ue Dit:Il.I o 11.obre IDíai•tr o da. jlletiç.d.. nem ii.lg~ 
outro do ••11• collep;a1 vio 11. nomeação d•quolle1 go
';e_rnR-ior.;;-1. PeJiel po1ém, a ver:tade que eu de~lar~ 
qu~ • .oomeaçà.o f. i eum tft'~ita enterfor á pronunci;.; 
• ae toquei .n.e.11tl'l pull to fo~ 1ó pllra lllo•tra..r que O 
Pobre n,,.i.ciMtro nll<;i vio a nom~uç~o. 

O Sll •. M1•uroo o• .ro,T1ç.:-V, Ex ba de 10 lem
bra.r que, tn11ho~u-1e cilll. 1"g~tinád.Y.dA doa governa. ... 
dnries doa bi•pait1 •, ~a lhe '•t"c!irti que qtuu:.t.o ao de 
Olicda tr" i,.,;iti1J110\ 1 m-,. '";u .. n.t•' i\ ào1 outro; não 
1ob\11. aindA, e aqut ••lfi • oobre <i•putâ·d,.,, o Sr. Diogo 
do V•1cuocello1, qoo póde ~~r to1t•rnnnbo di•to, 

o s h. Duuo.o D• ".ucurc:ce a..LO• :-A vaio.do. 
O ~ ... TAILQ\:ll'i:IC LIK ~ouz:a. :- Hr1pr-itu UiUiW oa t .. -

ltotol de JOrHCcUIL!lLu '1u D· hrC r.uiol•t.ru Ô.A ju11tu;"• 
a eru u~111u i ot. da juri1pt.t.1rle:u:ii... eu o con.J.cJ.• ro K\6 
cawo n1ru mt1•1.rw. .,. 

O ~li M1~1ana D• JnTfÇI : - E' bnn<lad• de V. Fie. 

O $n. T .. UQUIP.~O IJll:i ~Ullh. :-•••. o qu~ D~u (b•taà 
que tQ 11u,.v .. ·t t- .. u~t .. nt~ qa:e ainda. qu1u:dn R n,,.. 
JlJe~çnci dci• 'iZu\lf'rn,..r1cn~a f, "ª~ poJ11te1 iN é. pronnDeia 
d.o bl~p1, ne1L pn7 ir•u dt·ixon~ d'! •~r J.~itiuia~ poia 
é ev,deotie qt'le. a prc1nucciM do t1ih11nal civil não plde 
ftii.ztr cenat a jurisdici,.io eapirJtnkL 

P.r1r1. provar eht.e e!1Unc.1a.do 11.ão q;~uo reoorrer 
•gi...ra. á. diRtioeçS.o e. in·i~p•~:ndencia do$ d<:1ua poderes, 
civtl e tc:cle-.ibtico. '?:lern •9mbem ao~ • rgnm,.ot~·tJ qnc 
o ci.ir('ho aanonico fcm::'.lcc-c e ".!Ue de ixo parM- (•utra 
oceu,.i~. Pre5r.o l'é"COtar a legíel"ção do pwiz, ás tle
cisõe .. do go't"@rao, e"- cawBra. 'ferá que eJlaB são ie 
1.ccordo com o que eu au:ne.nto. 

E' ce•to que nad>< existe qnanto á pronuncia d<> 
bispo, porque tiunca bva'Çe govfrn_n :oel!te pai.z, que 
nnrndisse proc.e--~ar e ,t.>reoder b1f:pos. E,.ta tri~te 
gloria.estaqa r~sêt'\TadP.. en m\o;s.t.etio 7 de M.rço, pt'l'SÍ
d.tdo pel' Sr. Vi•conde do Ríc-Brs n"" 1 ~{.a, ae aqu.iU<> 
que se diz da j urh1 rlirçio dll! um sim p?e1 pa rocho, 
póde com maior Tbzâü ia.i.2e.r-1:>e da de nw Lispo, ~u poHo 
rec~Tdar so Dobr" Jl)Íau.t .. o ri A ja.ati ça o a.v1&D de 10 
de Maio ele 184-5, o i..'-'ªJ fCrtm1.Jmcn te decidn quo. 
o p•rocho pronuDcia.do no fôro civil PÊ.o fica s111pen:10 
de su.a• 1nncçôe1 ~spintusu .. 

E' uta, Si. prc?id.tntt:, a vrr::3adeira. dontrin.,.. a. 
nnieo. colllpativ•I com a. independencia do poà~r espi
ritual e não .. ; P"rqne o j.>;&bin•t.o •t&>t<>n-!e a.lia. 
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O "Elt. MmsTllC> u.l .1"1rrç• ; - Hv. bomeus· "'"ito 
co11beeedott• do nono direito, q11.0;· pt11.1i<> o contrario. 

O ·Sa. T .. BQVl~IO·OE Son:u·:-A juri•<licçio e1piritual 
"'J1io ·•t..JD. dt.·• h~mieo.11. n•.m de goverao ci-:il. e •a não 
P"""'ªª ªº gov•rno, e c1 .. ro que el!• DBp a pó.ie 
illar. 

O Sa . Mouu. Ri"'! :-Só o Sr. Visconde .à.e Nitlle
rohy d~n p•t•«r aegur<> (H11. oub"o8_ apQ~!ea.) 

O Sa. TUQIJil\IO 1>• Soi;µ :"7"Lembrarei aqui aa,p,... 
lei..vr61! . do ~tu.nde P~udo. que .. &e dizia. apo11.tolo ~ ~ 
a.b . htmai»Uiw. ntqM p.,.. hõ~. sed. · pt1t" . Je1"m 
ChritlwR·· · 

A pr.,nuncia pode privar o• bi•po• da• hont~• ci
... ia, do titnln -de eon&elbo de S. M. o Imperador, d~ 
.e.lvu .d•~ fortaleme,, mas nio da jurisdieção ••pm
t-aal, qoe elleA recebem de. D•11• p~r i1>ttrmedio do 
Sa.mlZlO p, Jltifice, rui.o por que oe dium b1•po& por 
graça de Deu• e da 8&11ta Sé (Apoia®•. muita be>n.) 

O S... D1oso nB V ••cor<ct:i.Loa :-0 eontr01io é o 
d .. j>Ofümo <la Ru•·iA 1 

O Sx. Le.r.J'J>ao Beua&A. :-lntromeitem-se em iu-
riadi'cção a l oei... · 

O ~n.. ML~HTl\0 O• JlJ.&TlCA :-Não i introm~t.~r ; 
o biapo é en•pr•gado pab1icÓ e iocurre n~ diapoaiçiio 
da lt1. \CTUuio • e 11\U>IO• apoTle!.) 

O ~'" T.aoo:mo ne ~º""" : - s~ p,..oid@ntc. tendo 
de 0t otin r· .'\r <> :tttu dls~·.urso. e de<J."'jaodo fa:er alg11-
ma1 ft ·tu ra.1, t ogo a V. E~. ut.·a w~a4e fornecu· lui:. 

(O ~r. p•t•,df!nte •wpen.d,~ <t •e•-'ÜO por mom.ntos 
f>IV.(). •ali.•f •1zer o ora.<to<-.: 

O Se.. l'BK•10ENT1' : - O Mbre depatado p6ae con
"tiran11r o seu ai•t:'1n1u. 

O ~a. T.uQu1N10 º'" ~ouu: - E' i~qllAlificqv .. l, ce
:z:ibore11 a. ..,jola1.dl'\- t; ioJmstiç~ ex.tre;idea p .. Jo .,:ov~rao 
i.L.p~+ia} coc.Ua 1•8 gr,\.·troaiores dos h1spttd·1B de 01iniia 
e du P111.ra, t x.:.dodo "dei-ea a. pr.11tica do~ actcs coc.
derncud.o• pt:lttl feia díl I~:r~ja e pela propritL C'"U
aeiencrie1 em UOl paiz onde é ~·re.C'e.it.1 C•1t.1atttUcio"O.oJ. 
qu.t niogaem B!'j<J. peraegoi~o pol' motivo de religiü.o. 

Os Sos Dtoco DB VucosCELLOI E LE.o.m>ko Bnnu: 
-Ap<>iado. 

O ~a T~.n.Q'Ol::"flO PE SouzA. : - Um g overuador de 
bj1p•do ni'ao t,: e. ·. t.i ia.de <iª"- e~tm;a d1r <it.o1 prcipriG• . é 
tm1 pr-p-·•t.o, uru delr~a..f, .• am vi~nrit. n,, bi .. p·l, que 
adu..ioiat.ra a " ioce1e em v~i: do bit.p., e ~m 11el\ Ol Jne, 
que n i10 t•m outpos c· o "~~• que t\I df>: ltg1>d c a, 01 
<lD we11 niio J.!Ó ft!: u ltu1p~•e .. r riel'b fo fring1r a. t~i d.o 
Plrit.od.:atQ. ,.~tu c.i btar ou.L&.41.eute (~ytra•Wa) 

C.mferi ndo o n.nninto o bi•;.o $Ófe 1~~tringi lo, 
cc.mo a elh r Mnv •r •O .. r,iço oia l).(«Í"· J><·Í& •1t1• (; 
diruto do mao~n~t• rogt1 l~r •' !órm.i, oa 1i in.tu Jo 
tn~i.nii•tc\. 

Ero virhde dl•IO, º" biepos a. O!iaola e dr. P. rj, 
nouu·:. odu ~nv .. roadr.res 11ara &8 ; Unt d lLtea .. ~ rt1-
t :11ot•râ.n o nu.ud . .,ta, cnmr. f1..· rmàlm~ote drclttr6r~o ao 
r.ob •e pr•,•o\ ... nte 'o C-•·n,.e·h• ' > qu~!ld<> S. Ex occupou 
íutt ritHUC Lcf.c it pashi. do irupit:l';O, Da a1ueocia d.o mi
ofat,.o rP.11 nee t1va. 

Aiaaa. qu31J. ·u, pllrfm.. nãci hoo.ves~e r ... st!'ic(.ãc al
g!lm~1 e CJ S birp".'11! !-5.•J !'""f'ervaEse{lJ J>tlrl:\ &i O Je\"8U .. 
~a.wf. ntn düa if'ltt:r1~icto&, eite actü é do:. ta\ ~uVHdde 
4e inrporta ncia.. ~ue 0s g1~ve~a.ttll· ree não pod1ri.o pra.ti
car 11UHH 1JJ1::11ldato e ·~peci.o\ aos biapo~ d~8 d~ocesu . 

Os Sns. Le .. ~na.o Bt::zcRn.A. E DloG-'l DE V 1.1<:0Ncr.u.os. ! 
-Apoia.:io. 

O :5n. T.utom~rn llE Souza. :-li'I. com e~eito, ~a:sos 
qu.e. Ili.O 1ea1::r ... ..,., •l>& ~lv J>?l..)~rio l'.iireito, e para pratir,a 
dc Et qm1ea se e.>. h::e seu pre rnsod .. w upeciiJ. P..;deria 
•gura;e1tar A ta te r~A~1to a. ()pfoião de a..uito• e d. ·Uf.o• 
c-coou1taa, ~º' re ellf'rs B_h rb s11, F c- rr .. rie, ~iiUpie~ • 
Dt•vti; m•• pw.rtt .oi.l, .. f:.:t•g•T a. &tteov-io d.& c~ma.re., 
limito tne · , tf~ ir n cp!nJf,o de B! ui \ 1 aur..r que '4-m 
eido ult.unaro·.n.te cib4o 11.0 1euado ptlo nob1t- mia: .. t :o 
d.o i.ii'erio. 

No .. a t,.,.ta~o 1>e Juj;ciü r.:..,z.,,cutici1 aq11elle 
êooto ea.non!,.ta. e.t:':':.mer~a10 <"• eaeo~ tlll que º' vi
garfoE doa bi•po• rada po~ern f•Hr, 1egcmdo o direito, 

oem e<>llll!'lÜJaão· esp«i&l elos prela4c•.- enf.r• ont.r.,. 
ca.u .e.at.e : 

~ Neqv.e inrerdicta rel<Uare, rive 1inl,a.b ~' livl 
4 JUtt. • 

E; &i~~.d.a, ~t-Q) conh•:.cido- S:"", prnaideQte41 o prineipio 
d~ P.i!"1.to, cw.ti~aiço : l~ ~~oli ... co:nce'~~ ~" .. ~ 
11íunt. ea. qu<11 qui• rum u•e~ Tleri8imílit~ c~mu;iu, 
(Cap. cum, ín 9•Mr"ti; De . (·tr:.~:o v•cani.) E ~IAu. !l~~ 
é de .. mvdo •lgam ~ero•irn.il ~na o• bi•po• d .. aem . pO:; 
deres pna a pratica. ~• .. nm act..:>. qu~ *ll••-nl\n qniz..., 
rii<> ou Dão pudarão p12ticar, tQjeítand.-.e a. 1olfNir a 
jn.l~n~ priaiõ em qt11? .:Se acbão. 6 .m1nif~•til .a jnjnt-
1içA e v inleocia qu.~ se t!llltÍI. _ faz..:ot.l.o aoa gov .. ?aa.di•HG 
d oo biapad~• de Olinda e do Pa,é. ( 4J)Oinr.loae a'{Jal'l'8.) 

E ' ,.Jamoco1a iuju1tiç.A.~ df:•P"\í8mo gr<0'&tt lto, •x:\.
;ir· •e el?l um. pai1i li'1re. e catbc,Jic:::{') que z:im a .. cerdoce 
t v..ça. e.quillo qi1~ a. lei• d~ lgTii"j .. e a -propria coaeciell
c il• r•peU.m. (Apoiatüu e oparlü) 

La wcnto, Sr p•••Heate, que o Sr. pruideoto . do 
c on e.eiho , &tos eoJlega1 de miobterio não ettejio pie ... 
seates, tenbéo-•• retirado da c .. a . tal vez para alio 
ouvirem 1IJioh::1.a palavra&9 que ot ioC(fmn><idão. 

E ' m aia anl~ prova. da pour& conaidera.ção qtte os 
:nobrd mini,.tr~s p tess.i\o ~o pHrL.aMnt'\ , aus~ntAn
do-e.e des.t" c 11. a tt. quudo am d.t>puta-!o da oppeeic;i.C> 
di•e .. t..: " f •lia. do tbr<>o.o ! ( Apoiod-!I • aparte.•. ) 

Não me cmbarg•: r~ a ........ o pT("l~" dim• ato do mt
l:l\Gtuio H t:n 1)e e - ui.lou&r K cu.m rir o meta die.v~: .. 
(Mi;i10 b•m.) Q·1~ri» ,,.,rg <11•tar ao uobre preoideote do 
coae~lho Ct·n_,,,, ~,,er.f.n'Üa pttJVer o g .;\"ernc. :~e di0t>.ese1 
de O' iudQ e d" P .. a, depoia 'lile f 0*8elll prea"a 10101 
01 ~ovE>~o~ d.orii:!!I n~m~a-d.os p~Jos bt1ro1. A minha. 
per~uot.s., p1.1i.J.1. é agora de :.dgarna ll<.lrte e.&co.aar1•, 
poia ·~ ·e CI tdf~··apbo j_á d~u. Doti.:.ia do pc:.ia.a.a:.e.cto 
do go".erc.o a eu4'. reRpeito. 

O gowrao. ma.nd• u iatimaJ' o ag.!.>i !o dC'I P~rá pa.ra 
e.le~~r ..,i.z; ,rio; ca]Jitn.l..t. e o.e.~te. u..·.;d.o attril:nüw ... •8 
nma fu.cuçii.o espe..:iu.lj~,:;.j'Da do ft::-d.c.r e•,:.irit1ul, qual 
' .. de COD8i-:ie1'1ir VhgEL U[:U& ~ epi•Ci.liJH.l. 

E' uw n 1V'1 .attt1nt1i1.1.1.,, tnn ~tteot.t.do iaaudito1 um 
\.·er: ... ; erro c rüue CQUtr.11,. att t~i• . da lgrtj-t, que t:Cl 
não ,, .i1ac. ciP.·Xt\r ac p:- tl.ig.r lle1ta occa.11ãu c,..,m 
t <J dt>G &'1 ituetgitia dr.. m1nb.a. alrua.. 

O ~11- LtA'.'!nno Burn·u & DroGo VUQ()'.'!CtLl.01 : -
Apoi"do. 

O ~n. Flr.n"&RM n• M•~M,_Ç .. :-0 n~aoo gov.ruo 
lltlid ll n '. '!\t"' * c"'n l:l~ .. p;. 'ª o dr1potitJ!lO. 

O !'a. D11 wo V.&. !llCO!'C!!LL• 1 : -.~A. ha n:iui\O que ••t i. 
n u et Cknuuh '· 

O ~ n . T.uoo1ft10 nE õo~i~ :- 0 cdire dep •1ta~o 
}MJ<> ft,o t.r n J~ d 1l 5uJ, qa~ DÃO é •n1f)f'it-l DPlt& 

tuti.tttllt, clj &e-cu" trnL1-boat"' º· co11u1 j i\ n -.>1 bitvia 
d1l•,; rro umit ·lw• 11e~•U· a ~ot. .. • iorrt. 1111• nfm 01 <""r
cerll!'ll Dtm1 t .8 t .. rro1 t••• :ii • f-·Zt'!" ctJ11; r e ; uri1dieç.ão. 
o p"der r •piritoal doa hiap• •- (ApoindO# ) 

.E.1 uto t-.~~-t ~ u · hr, qa"' m"!' 1 T•f:,z it>V<tcar. 
A d ii. ce:.1e d o r,.,r~ • .s·· f)':"'•at ' eo•..,, nio ftiti "\"P;• 

O Sr D. AntoDiQ de M .. edo Coota, bi•PO d•~a•ll<> 
d.i•\C"'Se., e hi .. ~tá .... : ... o t'- .. !l,o "la 'llrb 1 t:a d 11. j \'tu1. d!\g 
Cvbr ,.s, e, r:e " fo"C::R f"I impe'1e 1le "º''~ra11r pt!liOal
r:·entl! .a. au\à. 11iOO:f"flie, pórt_~ e deve nge-la peloe •ens 
a.tJl"~~dfB . comi') o tem fe1t1 fté •gon. 

Não pretend1 a~reseotar 1:1. <i.~1u.tri·1a dos caoonh1ts1 
C"nctrn~n~e JWtt dh·P:r!a;t1 m ···ios ~mo VtiJZ;\o u ~'.a 
epise1:pae:s. F.st.t)!l inf,Jrrnarln dt: qa~ o nCibrfJ di!-pu
tad•.• p~1 8. pro ,•in.-::1a de Pianhy, rliiizno R3C"r.iot~, t .1 rn 
de tr:n:ar vart• 'Ott1h. diflcn:S~ão. e: S Fx é m 'Jil (D!T\

P"'~ºtiei nll tnitter1a. d·"I q'ltl- ~u. •imple• •ee"lJ.,ar. 
O ~n . ::\l'oaAEs REco: -Jó. ~eii " p•lura 
O ~Jl T .. nQ.:t!'OO mi SoczA ~ -E"pero, p(1il , OU1i o 

uobre dtput~do ?:a. d& et.. nri-emnal' 111overamentt ·este 
"POVO •\t.e:a..1~.io Jo ~i.:· \"t:CD.O impt"ri&J. 

· O! Su Bcnll.L&M n• Mk!<1>0"Ç4, D1oco V A!!<:O>C&•LOS 
1: LK1o.~nn.u !iEz-..&•A. : -.s.pu1a.;.o. 

O ~ ... Tuom~io Jlt! Socu :- Eatr-taat..:i, Sr. preai
dtn~. não ~aso pte1ciodir <'e cit11r aqui utQa opiniio 
muito re•~ita ... • l, ~ de um bisp<> bruileiro, do 'Pti
mero daqudleo "' 1u•w o uobtt mioi•tm da ju1ti~ 
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t.tm. J>?Odigalia~ seo.s &ppb-~""•• pela pn>deticia 11 

car<l~ra com qn~ '" um 11;avi4o 110 _ p<"uent.a ~n
a.teto. E' o Sr. '1zapo cio !li• lie J.on•ITO, o capellao
rtlÕr d·· S M o 1,11perador qaom. Y•i fall•r agora 11e•te 
optlsettlt> q~'! t-11ho ~m ai;à.ua. 

Nt"•te opuile&l • deoomLn .. d.o -• Si: D• ÜUt(Da. ru1t
l:l.l'DA ICK eHSl'!'-'i • lll•,,•11 1 PIC&JQ•·I DIE lJ• SCEfülXi\.
S~ Ez. Reç-a.142, dir•giod .. -e ao li(• vera as.dor do b•&P 1d.O 
4o O!tnd... olir.o.ot•o .fo•é J .. aqll·<n C.m•lto de An
drade. com w. jOP.Uu. iHa.et.r1119W qa.• tod:o& lb.e. r1.eo
all.~o~m, "eX,ri L-ü.-&e •to- seg'1l13.'-C ciiod.o : 

a • ª _. i•lgo àe rigor4"i&·-.. d.e~er decl•ra.r 1olemne
m,e:::ita s. V. S , qa.s ~wqa. ... a.tn o RZ:l!l· li Revm- Sr. 
D. Fr. V1ta.t, o• o l'•p11.. n \,: ese> Puatitie• Sn~m-J e 
S.?remo P~11otnr oi\4 d•'4r-~ui.·..,, rem o contr,.r?.o- ~t\ 
Hlnpre rco ohet;é•f'\ â. V S.. com-o tegit.imo e u.uieo 
d.epo .. itario ia jqriacli~i-·• ir:pi•C"P" • paTa g-') 11eroa.,. a 
dioc"F-e de Oh .. d.w.1 e rJII gU:i. falt& ao• dott!I mcn
cion~do• rfLV"êr.-od.· ·• .. at.Mdou&, comtanto que gcutr
den:i a o~1•1h . et-r·•·lll·d• pe in Exlll. e Rovm Sr. 
biepo oa rafl!f'nfM prov1 .. i • 1 a ,..tfi ·io4 

q ~e a.lgu•u OU.tr'1 • ec ·• •ins t1co af'ln díp~oma pooti.ti.
cio. u~w provl,..io t'l· B:J:t.n Sr. D Fr. V1~l se ap:re
lflDhir a tr"(Jte .d& 1'Ü"ce~e d-:: Ql1n-1a.~ l("j11. elle &irvpl~g 
prYb~te~u . .,,. <tl!1a1q11er ~Í.ct.it .. deeecle11a..,.,t\e ... _ a.ia.d.~ 
qti ... o.d . uo.ha e .. h.ct.t>r "'P'"'~ ·~ai~ eu nl'\.o o "ec(1nb.e.ce.fi!:1. 
pQr l•git.iwu '"q~tD1t.'10t de""• d\OCH~, 'Gem. c.oa:i elle 
te.1Pi reJit-<l.ã .. , .ueat '••tei ae"'ham va,o?' ê-rtJo:aioo ao1 
a.ot.01 d.,. jn.rieoil•".ÇÁ() qu .. t ·v r a -.urpa-lo. E "' r~i"> é 
elnre, p-}rqaeéaite i ... 1 sertt i}IPJ{itin101 iotrn•u, 11ch.1ema
tl!:o pera.o •e • O· C1a·~iei .e ia. a l.::r.eja. e DeEJ.JI : •eTá h, bo 
iatromf::tti1o no rebsa:h.•1, e oio puator~ eatradv pt-l,. 
porta, ~omo P-e tX'iJ,..,.eeão a& pag11:Jtt8 d.o Evaogel~o 
(S. J~io X[) E ai ~~ '1'""' p•r~ aoHllpan~a-lo fagir 
&ro l·~1timu 1-11\•U:1t". uD d..1)1 ~~llfl elle •Rc·1•b.t11 par'& ~a.ar
duem o reb~Clb.o oan6. .du ó. 1ao. •olicit!lie ! L •• 

.- BelD r.~i a11 qu-e o g_{•mf'I: tio E~m • Rvm. Sr. 
D ...... Vit,..J f.,1 la.r•ç"' 10 º" r6l do• con-iemnad.ns ci.o 
E1t•àg wa1 ta" bocu •ei ·~a.'"' .eea aoroe 8'IQ@ D8.n .f1Ji 
ll)!t1g• do ao1 ci.•p1ic·~11 d.l;t. lK"""Í'"• lft q1.10 o Summo P on
ti1ico aiodQ a •p!"lllii"' e 00111 lllUito alllor-ven•ra~e.l 
r:tão. 

• E' tamb•m tri•ts vord84e, qtt~ S. E~. Rvm.._, foi 
proceHado, p~•o e jalg"d" em c.m tribnnal crril. e 
Ct>D.dt-mo&<iQ • p•O• •Je "('1Mtf'V &D.?l:OI ae pritàO COltl 

tt•b-iho; (peca qa- S. M. ~ fo,pe•ador ho«ee !"'•bem 
CDIIUDUtor eal prl,.âo eirop Cd na forti.leza. de: Santa. 
Crc:~); rua.a. t. :iobeUJ 6 v .. M .. de. qo.e ae fern•• 101 p61 
e .a1gf'!m:l:i.a .&1.Cl' pul-ot pr1rrio a o.m bispo de. •ttnba.i
ç811 qa• o E.tad.Y dà e: tu·"· ct:tw1udo grilbõeg aaaes. 
{o:i\o b••"ot.e. i.t0•l\.to 1 µara. àt!tnrp~ce.rem ja.ritdh~çã.o 
~~lertu\.&tic19. e e'"• i. ito.aJ ao !'l"bt.dv~ áa cooaeie:i:J1:1as ; 
IQl'DJ o Jãl{OdO ft10 ... ham\dO ·m puvia>ea:t.o de um ca
ia.bouço nuu.!& foi c111ui h·rs.do pela.• le11 dfl Igreju. eomo 
<:bst·H-:1110 e• ocaiw PU.."" & t .. ,JI1\i.wida.de doa act.oa d.e 
a11toridade epi"'"!'•l, aauio pela co11,ri1.no e eatio 'lue 
a lt.cttirv['lHtle &e• me.ra nalçada. maia vatorjsa [a. e~ 
o que vlllt.fe muito. mai1i ve11er1vel e [Jl&i.1 .enhors. do1 
<:()raçõ· •~ q_a.e ~1 a:da aeut.e• t1 111f'ecto9 ~ea8rosos. E' eq,
t~o qQe um bia'9Q p .. r... IP.r ôbdecid.o pode.rã Cct mo 
s. Panlo ROS c ........ a ... 1 1V 18, leaibrar •uaà es.d.6u 
e dlu.r : t'!ttm:ar~1 e.1toft! t#7t&UEontt!\. MeOíUttt~ » 

D•poi• d.e .., haver exp•euado e!Il li11@.nageaa tio 
lraoca e Vf:T8ttat,5iva, D ncu.tu Sr b1t1po do Rio d.e Ja.
ru~iro~ pa1u~ « a ~ ~a.a•iaar no opn~ea:lo qfle. tenho pre
.litmte~ 01 dt .e.not ca.Mlt. em qttê umt. Sé. pód.~ &er 

considerada v .. g1it. oa. impeiids. e cunclne com a mtior 
se:gt.trsu:i.9a. ~ i ln~ a d.. ..... ut,.10a d.011 mais autorin.dos 
Câ.Unt>i•t.1Jti91 quia a so d• Oliad..ta. e e por couaegain.te a 
d.o Pará}t ui.o está ...... .ga d.e ma.àt1ira algttma, cio 
obstl\ate eecar p"e.31} o ooa 1e.zi2a.a4o civilmo.ate o res
pectivo bi•po. 

&' • ver1aiei.ra doo. ri••; e n-., Joi como o uobra 
ereoi4Ut41 à.O COoHlhO e B•lll OOllegtl 11:11 tll&teria ti.a 
gt~ve, t.io eoM11<111oliiiear.e e•p•r•tD.al, deixário ct. oa,'l'\r 
<l'I bí•po• <io B · •-il, • •lll p•rt\C11l .. r o,o ilhl'trt e~ 
pe!t;..,-lll6r de S li( o ilili>er-.<lor, p&r&" oou\41nt,nm 
C>Om o ~- <l• &ll[Uo• m•mbroa tlo 0.0110 ooohlh• 
<!:• Eludo, conTo.'"t.iiio •IOr& em-gniida •roodo '1'11-. 

O Sa. DI0&0 »• V ~&co:mcau.ot : - Sio º' m:&iores 
ceaa.ri•taa qc.• t.em. o p l' iE-. 

O ~" T~•QUINr• Da Soou. :-Von cit•r ainda 11ma 
autoridade niaie o!e. v •d·1.. w ma.for q_u.~ tem a lgrej• 
Cd.tb.a.Jica, a do :".iam mo P1>a1ifi.ce; e verá. a camtira a. 
cnntit'IWlçâ" d .. de11trcn• upu•U pela Sr. biapo d• 
Rm de. Janeiro. 

E:<n 18~9. f<-i p-<>.,.e•ado, prno e ao11dem1udo a. 
exilio o arcebíspo d~ Tairi-1.1.1, Ill'>0.111~ohor F.rMtu;<·ni, o
qa.id a1-icula. depoiis .ti,"' ,.z:1\,1d. • e: atina.ou a. govema.- & 

iu1a al'chi ·dio~:;e. pot 1ate1medio d.e um acu pl"epo•to .. 
0 gnVH!'IO de S~rdeabfil. qa1r. R1t-gir COntr& ieSO; 

c::ia• t!Ill ve!.: de ?l't.>Cetl.e-r tio d.-1pottcawt:a.te, aotnO' 
acaba. da t~ztr o g•)Vt roo nr;iperiaJ, dirig1o·&e á. SaDta. 
Sé. pediodo-lbe c"m inotao«ia & norn••ção de lt<ll 
admiai-trs.dor apoaiolic> paro. & ><retu diocese de 
Tnl'im. . 

T •nb.o aq11í, Sr. pruid.eote, 11ma carta dirigida em 
d•t~ d.e 19 de S.t•mbrn d• l R5i pelo ••11to pulr9 
Pio IX ao l'ê:Í Viçtor· Emrna.I112 .. l dia qa.al depois d.e 
con 1enin~r o e.A.•l:lwottnto- ci'l7il. c1•ruo eootrario {u leis 
da l1rr"ej-.~ sccrP- f'Cl'lltii. o 1mca .. rta.t P"v'lti6cf'I : 

e Re"'ta-n~& agora. de~r.a:z: ... ,.. o e·.roivoco, e::Q qtte eetã. 
Vo.111ta Ma~i::ta.de, qu,1uo á. a.'lm1r1iAt"'1t.~;ão da d.:ioce•fl 
à.a Tarim P.a.rK evii:-r deJ•).Dg .. • .eop•d!u ·•no.a: c::o.uf.e.a. ... 
taremos de p"!!:iir" a Vou~ :rt:11geata. 1• t€nti• s. p1:1CieQ.
cil.' do •f:!r as d.uae. CKrtae. 'tº"- Lhe '1irt~nna.5 -e.m 
d•te. de 7 de Ser...mt>•-O • 9 de Nn~emb":. <Íe 1849. O 
miaistro de vo ... '&~ -· 8.~~~1" P!ll Ruma, h·>je em Tti-
rim. podeu\. r ... f~rir-h1~ ~ t:ii:I' tC•{lf!lto t1!Qa r ~B.-xio~ 
quo t uvio da laol'Sit Ouccn., tJ q11e reeoroio.r~au.a a1.U 
com torii:e. a JJiic.pliei<iade. Io"i11t111 lo &•JUP.:l:e mialstro 
pela QDall!"!::tçào de 11.rn a i1l'UO•f't, adnr parir. • diocese de 
To.ritll, i:i6~ !b.e ob~er~álJJO• qae o miaist.ro p;ernontt.s, 
to111Kado u. re1pou11,_.b1lid'"'de .1a prhã.11 e e~ilio~ tãc,r. 
di~rJCM de r<8pr<J".tiiçifo~ d11 '• Ol'J'lffl't:iCJur areebi"P'' de Trt
rim~ tinha obtido tlm relU.l\ad11, f1Q.e prova..v""li:nente. 
não ~ape.ravs.. te.ado &•~U.•~l111.~ m~did. ... s 't rn ... dc o pre
hd.o olli•c1.<> d~• •ym,,~tn·a• ~ d». •eoe· aç~" ((e um& 
tão gr:i.n.ae ~arte iio c ... t!l.1thC1"1m.o. qtte •JB t.ein m 11.ni
fuhdo p1o:r- ta.ot•)I modo•. 0 ... r;i.t p"OCed." qU~ "1&tamol 
boje th i..n·1ô•f!ltt:1i llida.•1B de 1.0rm~...-noa em •·ppr>1içio 
com o 11entime,1to .,e aiimir-'f~i> maQ1f•1ht,do pe[o 
manao catbol ,oo. prívaa1o o 9r~ehi1po d• Turim d& 
admini&i;r.;.. 9jjo d.a S.UK d1oç"& l9 . • 

DdBta car~ 1e v6 qf'le o aroebi•PQ de Tarim. ectav&. 
Cô.âd.cima&d·•· e e >..il-ttdo, é: nM <.1b.-t.it.ote ®otiaaa.v& & 
governar a 1ua dioce1tel' qut1 o go "'UQ.O de Victor Em
lllS.ú.uel µed1e. "COW i 1•11tl'uc11i:1o à S:.t.11•.a. Sé a uomea.çio 
de. '11.m ad.cní:n;stra..1.o'!" p1:LrH. ~·ln ... l\a. drneeflle: ... 

O Sll Lg·~""º B••Bi:1t• : -Olhem qae pedlo ( 

O Sa. T.r.n1Jit:uuo .,. $.oe:r"'··· t4ue fia. .. l1Dot.1te o 
Saxato Pad,e. rt!t;.HU(.1-ll f.1er a pe ii.-1o, po .. J:Jio qa.l!râr" 
prh•ar o al'('.ebi11p0 d.:!'! a...imi·i~l!l ttnçi 1 .. rn l.JO.ê e.tava. 

O gtivernu de S. ?d, fo,.,..,,.1 poré m. Cd ~u<ll olo 
de Vic~• Emm•DUtl ~=-l'~'tJía. a.uctunra~ decl11JGa: 
nga 011 impedida a Sé -10 t'"'ª• e or~eno11 ao eabidll 
qoe nv:me.a'!ISe v1g .. tiu c~µit.a.lat" .. 

E' até QQje póclo c b•g-.r u d'"p<llitmO 1 
O cabi<fo ~º P~r& ,,ii,n pá<le nem de"~ cumJ;>ril 

ordem. tã<> il!e~!. ~ue.nto é t. no g<>"verno imperial. 
p ot<jUo oa C• bldu& llÓ t em inri1dicçõ.o, qua!ld<> a Sá 
••tk C3.llODi~meDtt: '"'ª8ª~ 

(Trocúo-1~ a-part~ ) 

Provavdment• o governo ª" S. M. lm)'.>erial conti
naui com a pal\iíc~ ele pri•1i .. e ca1llb,oço1, d.e que 
nos fallou a n 1bte deputa ln P"'º Rio de J a11eiro; pro
va-ve! mentll!: mH.a:d>1.tA pn •Cesn.r oa çoa~g,>• da Sé iio 
Po.rá, que não ge .ca:rv~riio l av.a v•1utt1.de, e a.quellet 
diguoa 1acerdote• atrão c:on -t .. mt1a.d.01 M:tt.a. não iin
porta: a verde de ba de triu,.,phar, ~ f& ha de uuui
kr-te 1 (Apoiadoe.) 

O q_ae f~rá o i:; .. ve•ao, e!ll vista do. attituie do 
R~m. cabido do P·~•' M:.a1ari M) bispo ma.is 1.ti~igo 
do :Sruil, ji qn• ltif·liz;m~ote nii.o n:i•'41 o metrapofi
t&ao, que laça a uom .. çlo <1.1 •i1t1rio e•p1tal.•r' Nio 
b• de OOD••guil-o, 0 b1tpõ IU&lo onllgo cio BrKi\ é O 
Sr. bilpo de Cny•bl. • .. i.,o. ~l!Il ooowotteid<> q~o ••t. 
r.•p<.itanl pre.1 .. do ha de aabll' a11mpnr o Hll d•~ 
b de nb~ re1pelta: u leil lia Ignja, rac~uclo li-
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-:ter '""~ " º"'eaçôio oehiomatica, .ba de 1abor ~ppO.- a 
ordem do govel'DO o invenci ... 1-"""JXl•win.al (Apoi4· 
de•.) E iti de.li e ae oão O:%er u.1uw, Porque entio a 
SJnta. se ha de pronaneiar- te do n .e1mo mo-i<> , COlllO 
so p~oonneion & r<apeit ... do ideli% bispo ele Gmyau&, 

· .m Vt Hlatl111, o qnKl •m uw moweolO de ol1QCl11a
çlio pYeeiriitA;.u-ee. uo ah:ysmo do 11cb11ma, acuita ado 
d o go't'eroo do fain;jg..-rado Gusmão B1aoco a nome a- · 
çi.o de &tceb,.po de e.rocas, cnjo ltg•tiaoo pa.&tcru\~ 
act11a lmont. deporLad .. 1 
Eapt•~ •= Dtl>.•, Sr. P'••;a .... te. que os bi•pt.'• a() 

BreuJ hô.· · do d c~ r aet:Ur•• tt•trataDh" ele 110• fé, que 
bão de $i frr t:T t.(>d& .. ptr~ê~U'\.•io, tD81 CJ.Ufl t m 0...~
~ria e,.piritual nõo hi.r- <ie ohe'11::cer eeai.o •º visar10 
d e Jt1n•-Crir1n.o , o Summo-Pootifiee. e t• l'i' da 
Igrej~ f Ap<,i-•do• e Op<·rle..) 

Se e~t1v~ne pr~!eot.e o m.nr~pt•tidf'DU do conMlho, 
petgnotarii.t 11 8 . Ex qa"111 é t.tU@ .g.ovtrca a ctualmeoto 
a d.1oc .. , ,. d e- Olioda. e . CDn·o pJO"=»•f" Ul"Dte roe r,s
pondtri& qu• é o ~ov~rn,.dor d•qoe ll" dl<·Ct&e, aqueli& 
Jt!tatDO q i.e •X• r~e pu4er•• dtte,,r.M.10& pt-lü r~sp+ct.tvo 
bispo, "º 1h nt.1 l' .1J'la •n'~' R. t.:l'H 11"1 . Ci .. çiu fl.•gr .. nt.e e 
palo:,ar. fim que } ... bura. e gb~e'DO i 11 ·perüd .o 11e1d tnn do 
T ::.ga. a ~ d. p ,. r6, p nr ,r.e o b\ .. po t' • IÂ pre•O e COO
dt.ruD• ~o r!vl Jru•o t .. , e ao n.o tSmo 1.#.IDf>' ' .tecooh .. ceodo 
a. l tgi1 ic: H~-fe do g .1 ,,·e r nr.d • T d• Qjc.ccte de Ol1oda, 
q t:e t1io p~s"a de uu.1 f'r· ~·o•Lo de tiat.ro bispo igu•l
m entot. C<'P~h·o:rn~1o e p n .. o . 

e JJ') t-ft'1-1t.o. ~r l'\r e,.. t-f...;tJie. V . E"C- 1abe qtu~, Si>Dd.O 
CJ ~ovuu .. d..r do bi~ ~ lldo um Jtimples prepvito, OIXl 
'l"tlO.Dttà.t.ni·• do t•Í!•pn, os 1oeue. • od · 1e a de11 t-ro c .. n:ar, 
apen.1u C"11eem oe do aen cr1;..lld..u te • aen,,o aa•iCJ~ 
é oboit.1 qne toe a pr · naneis. ou aeoodemoJtçiio du bi·pO 
do P ... ,~ é u i• tÍ \ O pu,, d~C·i:lr ... :r .1i1. r.é vag~ . a proouccta 
Cl'J con~1emn .. çff.r1 d" bi*'I--'' d,.. O l1odt1 dt-vt,. t e; u.bem ur 
m~·ti~·o p a.r u fl$ser kru)in. T rJ.9 pLdertd do l!l':U prc
pot-tu. 

P11r» provA r ~111ta thetie nMl"Jo p-reci!n do dirtiro ca
Jl:ooieo bi..ats. · rn" o · i,.e11.o q- il; e a e:. wttra ti;be qui:i, 
• eguod.n ,,. prinei .-io ~ r~~nl ... '11 r.-tio no nl i'. Ofia.to , \li ma.
d~nça d,. eit,1n du n1 .. urt,,1 .tc fll:Z: reo1o.r (·9 pn rlcr,. .. do 
a:,an ·1~t~r\o 1en~a h1t~· r:.u1,. 1 \P H ~v\·cm.vt-J &O ca•· · a 
Jl:).l.:X.·n 11o1 ri." dire i"'-.• : f"f6olulo }ure da11 t~3, rl!~til.t:ilur jus 
41CC•pitnli.<. 

Se •. b lfl t.lfl do Pau\. pnrt. .. nto, nii.n i ·óde oomtar no
._,c 1 ~O\HDY.11 1e11 p•Ji1 t.cr.1• da jd qua Pt·n••••Ç11 qoe 
&1t4 C'Cltl1 p • it1 o, t • g1 Vt-ro•), p &r .. •e r m•ht:• .. c tr e Jogi· 
C0 1 dr.\lf: f , z .. r <'.rnar » jc·1· ·•ic\·Á•· d t• ê0"'f' l n ,.dor de 
O li:ott)a. que H·\Jr••t::u i-. ~• .. e ce twmb"m. ui ix·<ierca d.o 
ta.w h1e~.o et' JJlroc•i .. ao 1Ap1JruW... . ) 

o s:: \lur.o i M. r r fll~\~ ... ~1 ... r ~e P'' i. .. •tant e. CCIJD

prt•btlod· u ftl • f hor ~- d 1ffi ..;.bldi..ftt ... dn q '•f'& ti°\. . que v ro
"tOCM) : e. y~r i u11 ~ro· •· U a11a de leis e,..c .. p..:Jc.n .. ea pan 
:re=i-•·1\é-• tt ... 
n~.·1. rd .,. .. ; & C,.rt·po•ito d o ponto d ·· •toe. agora m e 

e a.t u uc1•up"n to " di"c_of•ri1çr1. .. do ~ 60 d, teí fJ11-
llJ~tk11t>o tte ·~u <te t.-hi•· d~ 1~74 ~ 

• s ... uni" dit •C""~"" \.' ' ~ r. riiz f 11111 !l l•i, uu virtude de. 
cwo ~tr. 1 .... nç . jut i ~it-21 1 .. t••t' t- i.,rr.rc a. p• l"J r proço
cur la. A el·. 11.;1\o neum ~ . r~n1 in .• t r -c or <>ti ae um v igario 
CE. ~· i · uh"t pelo r· hi· lP t.1)1 t:.·t1.et111tl. 

• ~e: o µr• w. h t-nte P.U ~ e:rh 1 11Ílo !nr ibfCJrm .g do dentro 
~I! ~. '\! ch'tl11i do r•,.n ·t ;.r.l j• t1 a .e-t.-1ç:~~- t1U 9 .. <leottc~ de 
quliot· rz~ di tJ o ~~<> 1 t.c1 • fw JJ'e~t1:1r o ja.r n,ettt• i. o mi
Ilir:tr<J º''" nq.~<ci•-.e t-ccff'EÍll>t>tm·· r;i;"ri lf'brá uUJ c •,n.n:i e ... 
a arÍ-.1, ~ 11 ~\.·r),ra f' a'1.u.;.Jl:!itrttJá i...ti b~t18 llJCJ\tt:ÍS e ia:U
D.:0"" ' i• t1• r tv ncoentea a d•nr-e .. f'! •••• 

Na Pra.ui•, pvia , o des~Jot~s.1x:. e .a tyra:sDIJia vrin d~ 
lei c 1 ... d' ...... B· <· Ztl, su c.._.01.0:.rlo. , :ião L~'\·ecd') fehi: .. 
JDO ltP. J.:'" rlea .. ot.•c..t.- -e tytlfonic. 1i. a tyracoia e o 
d t.e.poli,mo Vt!ro cio ~c~·a;:i(l \ 

(Crurôo-se áp •trl <!<. ) 

P•Fe~ " .T.•,. ta r de ootr.n4 ~~~nmptoa, Sr. pN!lidtnte, 
jl qGe oã.01 t~nilo -pcd .... ""ra&. D.glli te ... u10~ b" .. u.ntt: t:x, .. 
preHit"O•, q 'le pt1niio tta~a2it tA -d".s AS violell ,.ittA e 
attt,n1a.1oa, cot'llrntt tid • ~ ptlo n ;ininerio i de M dl'ÇO 
lhL qutatto r .. J ,~h.:1~ . Não pr·1r.<t, p• rém . d~iJtal' de la ... 
n.e:oht .. 1od& UIL.111. 't'f'2. tine t"~ª a t.t.fo nt.MdOA e ~i oft:o
e.ia• t.-obio aidu prll. tteado" por um Q:liul•t~rio qn• •• 
d.iz Ooctt~ t 'fa:ior ; e, eatrttAato, i..rn peni111 biodo, ar.ar

'lli.iaado • p<tcarado iu~ O cJemenlo DIW CHtu.-

1 

J 

eial:neote Ci:lnscrT&dor de _ncua aflciccia.dc, o e:1eED•Ato 
r~1igiCJao, KlD pen&ar ta.lves que e d•e&e,ato da aa.CO
ndi.de e du leia da lj.!;reja h& da tr. ar utci•.,arU..
meote o dea&cal(> da 5olo•id&de e d.1 laia do E•tacJo. 

Sinto qna o u .. bre n.it1iat<o da jll.lti"' •• \eoba a
ti~~º· p~rqa• pret<ndi& pctgbDt U & S J!:~. qual .• ,a 
le1 ªº. p~•~ que aa~ "!•a o en>'pt•go de cuaigo CH'J><l~ .. 1 
tm Cld.adao1 bre..z1le1.ro.s, ~:a.bota p1ue1 e eumprindtJ 
aenli DÇli tm ~Puidio n.íht .. r ; qtterla qae o nobn mi
ni11 tro me dha.e111e q11e pru\'ideoc1a• totaoQ o ll?ú'Yt~ 
pata e vi ta? a repPodnt!çi.o <io orio.iine10 •b1110 1 q .. 
&ioda. ut~ aoao te àta ce 1er açoa1ad• con. raia de 
gan.eile-ira lltD illft"liJ: eirladio q~. u. ilho· de f'•r
D~:c.do> i pub:jco lft Doto io, loi Cllt!.\Í~de CC.tn trU.C ..... 
to• 49 c:iDet e at a acoote~; 

E' f&tuÇ1 .. ado 1 Sr. prt:,.id,otl':, qur: ~•cad~· uma. aa
tnfl r .. i>8'tlÍ•,t ica t hoa.nfrtHl'la ,.b lidu o f'ltlpr PJtO ia 
cb,b-.t& oo& e.o1d-ad ;,.. s. d1, e ii:ere-1-u· . 111 Ut11Voci.do1 
c i,·i1. que têm s. dir•:,r,.wça. dl! ireoi ct:.a,..rir . aw• ·~'n
\et1 c;~1 l>O p rf s i·íin de Fr~nant10 . ai-.da ""J~ suj.tito• 
a u a.gi 't>~te caa1i~4, ccrp·r .. ~ r 

5-t Hqti..-l!e cido. ! fi.-. e• mmett•u """l'in · ~•, elle os está 
.,:pia:i,nitu fela eoo"!tmcaçno qq~ 1o:if're-a : • e no "P~ 
1id10 ·~ qoe ~1t6.. C'.""·n •L e t eu o- ~ Cls criu•e1. de"ria 
1off•er n<'v1·~ pr<•Gr.:11!•: ... . ou~!"•• p~or ... ~ l l\'.( rte" iio •et 
iu1t:o•t<t11. Nin~neru , ~l)• ~n_., t.ânhtt- <• rtu~iH1 de inftn. .. 
git lh~ aw Cil.t.iti~''• <)ue a. n• 1'ttit. ê4"·nl't1lo ~~·:'lo a:\>. lto,. 
qoe a.'1"ilt a e '1•gr:.~a a Gl:.!:·i ~ a.d· boc· ~· n10.. qu ... Qto 
ma ia .n d P. ridnd~ b,.: s~lelru ( .i 110...-1 ctJ ... ; multo Ô61".) 

vlt'J ~ V E.x . :Sr. p•rlH •eut-.. , • ·~ a .. <tl &. · d n de d.-g,..
àw.ç:1 ·· um10f' ch~,,. do_ O <'i•1a.dâ: - br.·:U, ifo tlt) • ._ 

CLll· X. JX Va le lill ito n eDOS qth• O r i 1.nd:io r C>IDQ.Qrt C0 1 
t.-m ~· • bnrb ~·J'"•· :iiforla n~o i..h;ui-iadr, 1 p(>IO& t • plen-. 
do r,.., d 8 ch·jli&bt,,.Õ.'-' chtut.i.. 

V . E:::r.. PL~be, porque é woito li 'oª" hiat- )'"h•, qne 
S. P~ul<1 e&tr.ndo ph•O, t l'I t!~U":" 'V .. fl')Q~<· 3 •1tl z ... ,r.c. Jll
:!inufr ltie. i!Ç:OUt .. s Q •.i.l f-1,i. poréo•, tL dt- f · '5 · L~ & e2 -
ce V!fiU ~Uf; )<.J.11 e~n,1., U e i;?rà:n'1 ê • J)(Jl't(')1U dan gea.tel! 
P .. '" nãos ffcr ti.1. ivl. m:t t'" c:'"1t1~11 7 

C·H'S ronJU"u.ii .ium : hr .. d :l t-1·e ln ·· CJ04"1t1 o 11ea i:iti
"ei! t>~Ío dr • Í·horlâo rt JMi&c•. f' ~Dto b:>1f.l••D P•t.t. q tul: • 
tH ln,.t· tlrn~nto d, B ·KellJ-içB.-• t· ft.hiu• d!lflL mão.e 
à.21qut lle qu-. pr .. teortis 1pph 1·:.1·lo. Nu 8r1 zil, tat.te
U Ht.o ·. o ci ittdOO br1-11l~1:-o 4!!UÍt. aiodu. Guj•ito "á 
cbihata 1 

N'ã.. çnnheço lt: i o.J.:n •1 a qu~ autt.ri~• t :io harbare 
C,_ a 1.,go. b"m d\~ t-r~n d111'-lc ~)i ,. ·in r , CollJo O'Jeth à;. de 
U U'.UtaDrs , é }J~l'l\ll t1irl 11 pt' •O .. rt. 1~5 d·· do DC' H •• <<>
d 1g · colm ~n•tl, no• e:."''ª ew que t.•a .,utc• ~ctào f11.gir 
d)o e prhõ ... • 

" d 1,,:01•h.fe. do~ rid .. ..J5oa br•a.iJ,.ir· a, a d i.rnià•dc 
bumH1 ·~ deve e:u rta ri t.a :ia. •a, t o tt . • oa tod•""duoa 
dn ool A• ul"" .. 1 ~. qoH .. ,.tr tr q•1r- tJ· jff.,, .u .. s Cl•nd c,6el: 
e por i U fl OJ:,h OJtnha f t&.Cll Vc1K. ... !!.f 9 Cfl;:deo fllt.r do 
rnnd ,. n 1a1• .s IC" n..De tio Zl.-Ol'l't!uo10 ntnu-c. ·.Apoia
do• ; rtiuiro btm.) 

O t1~brt" D'll: rJi.tro d s, jost.i911 ret!!"!'.'U· sf!. 1>il•) p~i.;. 
co c~u ~ 1Ji1 C • utio·-~r "' Ou\·1r n ·e •. Út• lrop«Tl a t.t 
nhn bvrtlio o 11.eu pr•1t0 st.o e u P l•IJ. b ... d~ n.brr. qc.e 
dti ' ''º rts r PpT•·not.- ~~~o Tnado~âl J..lf' d·.i.: U~i g C it8t1$;0 
C11 t p ·· rL l, R 'S i-J\ · li~n.çJ\~ . da ?a.'t cie. ~llll1t.!i tir" tT'll t1ÍdA
d i11" hr l<2ildrt.Je. à df"~j-J'fito nP.: d1-.~&içâo f, ru .. a.1 da 
C< n·t;túl\'ºº d o irop•rio (Apo iodo•) 

Qui,erh ta.n.be,!1 •.t P."' ~stnreu- p ~fLit-Dtfl o Dôht e r.r.\
nun .. dti ju,.t;ç .. , v -re r.·•rgno':!l'" h S Ex. >e já f<·i 
dE-ci ddo o Crfe.,re CPTlBi: ·tu r;, juri !ll:h ,~çP.o. r:r:.&Clttde> 
p e ln 1•C>e'tluh · n1:i.nre ds~ a.rnoRf' d" P"rn>iu.bc.r.tJ, a Pro
po. ito rl 11 un • .:t c:,,.iien> d" iab~ s· Cti?"·pu• impH r""'..i;. e 
Ot)c ced1 1Ja, f' l'k· t.rib•lo~ 1 d .. t'"'! çã eu1 t n\;Or du l Jrcre1 
ref<•rW to do do e . ercito ~ M ... aôd da ª"UC..•.pçii.o s~n
ti ~ Jl· ·· , L~re~o D ft f, rt" l":' Z :~ du s~U_Ul. 

Nff.o 
0

prewo-10 occ.op,.,r~ m" lllal'" . d~ ebamads. Hàiçál') 
do D<1rte. O ti~baoal p('" pa !ar, o j"C.ry "'ª CApit•I da P.
ra•·:rb" j~ fu. J11etlça, ab"tOlvt·a "'v a.ut.nia tm~mtt to:ioa 
sqo•ll~· qae f. rii, ,_, pronmci~dos con ~o c•bf.~a dessa 
1e'i 1~ão , qoe tfnto ah·«r•. \'OU a lu agiaa ãv dCI nobre 
p r u i i • n t e do ccn • .. l -!'i o e do ~t-U1 o tu·ga• ( . ..fpaadc:.) 

~·;,,, J>0"flº• P"' l'' rn . pre~cicd:ir r.e n f '!'n f-D>Ff' ao ioçf
derlt•1 r•h i.ti•o ao &l l'er'!'e Sa1.ot.i a.~o. su• po. t o c.a~ç.a. 
da<iu• l!a .. díçiio, qu l"i •m• du victimaa d& policóa 
do nGbre Clinr.at.o da j uUi,.. · 
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· .~o.ot,~c.o' ~•e, Sr.·--ptle1id..:ut.: ·'!'•;:lama â ··~~u.çio 
""cloo altoe·· põd<n:I do 1!41.<d<>; O "'-bi<tado .. oioo UllmO
--.Ófatbi' ttpreôeõtaá&ioe ·d& nàção. 

· Tr&t~ .. -u lini'aiteiitada contra li '11b·•r<1Mie ·mdi
·-y1d11.J' ' ·ao•·l:l:ié1izio ·••i.tip0· coa~ a· iadepende11cia d.o 
• podt>' jadici,rio. . • . _ . . 

· Pt"o· .,,. . ·...,na do Born-Jora1m comt> .,.b!'\l• dr. ·tal 
--·&ediçio, d alf•r'n ttforiloado · M • a<'el d.a· AsaampçM> 

·Sinti•Rt> ' f"i'·cc'i1~11tido · 1LD Recife, a ' li.Ui' ;recolhido' á 
.,; :lórt..lna -do"Bram. 

Ami~oa a~ paciiot.e; oonveacidoa· da il!•gii!idacl .. 1cle 
' ·sn.111. 'pritlo, ttqnerhio em ·. •eu - f&vor ao tt1ban•l .~d~ 
- • .. ~taçw do diatrii:to OT!U"! ' a.;· hah~ e0<p"4. q'!• foi 
.. Cvccedi : a ; mu nio'ca.~pnd.& tm 'VJrt.ad" de emba!'e.ço 
.po•to ~lo C'•Dlll.l'"" nda.nte d~i ·a..rw'aa d~~ Pero~buco, 

~ que,• a. pref'txto .. à.e "ter o·· "P'ac.ieàt.e n:a1htar; e ·do •• 
·•'• <': bat' autite1m~ote vtt•o~ nio woaentlo qb.e fol6e e11o 

&yrete'nt.-do· ao tribn ·1a.l, uoico· competente para Co
nb ecer ta' legalidade da pti1lio. 

C-õn•ta-mt <J.Uft. para Se- herts.r • . aeaobefl iencia • 
. d f'aae.tn f~ito a.o Anperio,. triba.uai d"' nla.cã.o" a com
ÚlandU:ntd d tt.1 .ara>a• ati·citon um confiicto de jarl•

. dicção, qoe não aei · ae já foi, nem ocmo foi "iteidiao. 
O certo ' · por6m, Sr. preaidente, qae em cr·nff

' q'atoei~ do heto que •cabo " narrar, o a lferes .••
" &lllDp<;io Sa· Liogo, oid•di>o p•c.fieo, bnnred& p11 de 
· iami1ia e ad.vo~Mdo em a l, oos teTwo1 de Pernam

buc o e da P~rabyba, hteve pn!BO aeia longo& r.iez• • • 
'ft..i proce.a•ado, reapoadec.. a con.el bo de guerra. _no 

. q ... al foi uaaaimemf'nfe .abeolvHo. e iÕ hll poa.Cl•• ?i!• 
· .-.i r'elo Jornal hu ve:r a1.fo confirmada sua 1:1.b5(jh1ç:a.o 
,. pel: euprt:IDO eoi:ls"lho m;l ttar. 

Não ccn1nro prnpriemente o proce1no, oem o C<.ln
. · ttlbn' de gnerra. O que •U reprovo e coodemno é a 

it. fuurls:dta. preteriç~ d"' otdem <te hobea1 corpiu, e n a 
••.lutar · go.rnntit. da liberdade do cid.dão, que aliaa 

,. n íio era incomp .. tivel com o pro~uo • o conoelb.o de 
g11erra 

T•aho aqui Sr. pre1ideut.e, dr.ui doc1ulO•ato1 q11e 
t:1ch• receu:i Ul.t: :1eJ,c04.!io e deUáo '9er o C!&pricbo e 
p...,pouocia de ·que foi victiw~ aqnolle c1d•dio, :l ' t of • 
Jl"h<> do qo•I niu .On •u•peito, por iue eUe é libtr.I, e 
P"' coDatgoiato adv.uano do partul.~, a qu• teallo a 
b<o:\n de pe•t.o11eer. 

p,., ••••" <locur: frc.toti, qu11 aão da~s ofli:i0tt di>'ilriª"' ptlo comroeu'la.cte d•• •tmu ao oomrnaadMité da 
fi~ r;t•l"'!:a. do Brnm. v~-ae: t•, que caGdaado recolher 

· áqn•ll~ fo,.al•zs o alluM Santa•go, o <> mmandonte 
d u ª'"'"" ordtnon que fvue o pu.o poet.c 4 di.poai
çi~ do chefe de p• lieia :tf!IDpre que o ~qní1i't>1oe ; 
2•.· qne o -m• tmo erun~a!1d.a.:ote d.•• ·~u m_a.odou 
chat.r que fx Hê o p•c1eDt.e a.prt~Gt.'l\do ao t.ribuna.1 
ela ,.leçi<>, 1 0 1> preuJtto do ooaftieto ~e j uri1dic9"0 
,..,, eUo 11uc1tsda. 

• lllm. e lbm. Sr. - Pelo oomm•ndanto do 9' ba-
. ' t&lDG.•• de inlontori~ li•• oer! ·hoje ma.11dado apnoaenhr 

a V: 11'% o • ller•• rofonnooo do aeTci'IO Mac~l de 
A ••"a.pçio o S"ntioir;o, implicado ·no mov1meoto aa-

1 d iai""' do tf.tm.o d.· BOw Ja.rdim~ qu-e •e1ã CQ'J i trvado 
·: pns10 : ua furta!l!'r.& do aett co1.1maudo, maudacdo-o 

ap1 esent• r ao Dr cb.efo de p Glicia Hm ~re qne por 
elle lbe tor·nquiaii..da a. ua presença na ~•partição. 

' Dec1 guarcle a V. Er.-lllm. e E:itm. Sr. br1g~deuo 
1 Jiygino .lo•~ Co•lho, ~ommllndante da f. rtalt u do 
· !trum.-0 brigadeiro H11.MEl da Cunha. Wan<Urley l111$, 
~mmaadaute dil& •rm••· • 

• Q,uartel gepenol do commando du armaa d e Pu
P•10buco, 30 de JAoeiro de 1875.-~:m eolmçio ao ••n 
<ili.cio n . 178 dé 28 do correu!e, un~o de 1i~ificar

··lhe que aeb •j.do-•• o alferes J.f.irmad~ do exercito 
?dauoel da Auumpc;ioe s,.nti•go p~ao:I. minba ord•to 

· a :. f .Jrte.l•z.a d-. • f!n inb!rino COIZ3nnmdo. 'J>Of cti'mt tui
:Jit.ar, ê t11)dO affactad~ • P" ª deaoia d"lta ptoT\acia 
<> eor·fticto ele juriadicç:io, que- M dá cotri ea~ ® m· 

. m hndo e o tribuaa.I da relação, para que provioona,. 
· C>•nk decida, deixe Vm. de u.andar •pP•entar ao 

mumo tiibm•lo nfuido alfena, <ienudo·vm; léieu
\ÜÍ<:a< ao me.mo tribunal dUta mfu'ha · clelil>ê"*9ão. 
Doua ~a Vm • ....:.sr. iene.uto Joaqalm Ma&.oel d• 

~ S.1va · • Sá. -eommand•r>te· . int.tino ·a.. forlalo••' .q"' 
1Bram ..;;.B?;gadclJ'O.' Jía.noel ·.t..·Cost11· W~l7 ·Un1, 

1.: com.1%1aod.ute -da1r •r.w:as~ .. 
· 1l.him;··aenhorea, um ·preao que podia ser apree~

t:ad.o ao 'Cbéte •e ·policia de l'ermambnco ; "~º foi' i 
prtleaÇi do aa'puior tribanal da ·refaç.io dRqaielle dia

·· · tricto em .virtudo de or.dem de lu..b.e<ti"coi'pu.<, p •:rq'llc 
O comdla'Dd.:n't~ da1 .. .a.im11.i· Dâ.o q 'diz; e au~ Vcsnt.t'de 

- O.póiiiva: ae "ª fo,ç,.· · l>ablicA e 111u balBa da' forta!íza 
ao Brum. ( Apoiodo• ) 

' E' woia C>llÍ ·r..ct.o, que proTa •star seado o paiz ~
vema.do pela fc,rÇ'\ brllta (apol<lito; ' a1XLrk1), facto 
t~nto ma1e )amecita""Jel.. qurt.ot" é certo q a.e a m1~e•
tade de· am tribanal de jastiÇl< 6coa C<>rnplett.m<ut<o 
otfaooaàa. e abatida dianta daqnella for~a. (Apoid.do•.) 

F alt:i-..me tempo para tra.1-ar coa-veniitnt,e.-. eote de&ta 
•••nmpt o A ·eamare.. Po"fl-mt e -·1I1prebende· • ·1mpor
t<>ocia a~ue; e a n•ce .. i!h.de qo11 h mol d· · ob•er ·~C' 
govtrao · a.1 · 04'c~sw.ri 11 11" i 'lfonn1'ções, :afim • d~ "q·ae 
·po.u1Tos·toaiar modida•· qae "ob•tem · a r ep-oàn<;Qão 
d.e· ~ttedta1oe · Aem elbNrttn. qoe ·"ia.rs atão= m&it -fffi.
e .. zrn' a' C 8. JtberliAd ind tri..!àaJ de ~":' .. 3&09 C:O"ilci!farJio& • 
( Ap0i4dol: JlurJ.o bem.) 

Sr. pr .. id~ote, a · bor>< e• tá muit.o adi&0tad .. -
a~ho ~e fa tigado, e ~aho por ill ~O uece .. i.i.-de ·d~ 
COMlntr º. m•ll ~IBCuno. Mas. -oa f.z~-lo. µeclinió a 
V. Ex dtgo~-ee tra1111wi"tir á. .- 1:1ioriis. ao1e1:1t4i 'üina 
aup~lica m"ito bum1J.ie que Ine d irijo. . 

A respoata. l falia dn thr~no, tal ooctio foi apreHD
tàd& p .. l ... nobre can.miHão, oo perJocio coa i.:e rueatc á 
quutà.o rehglc.as., comprumette eeta augiuta. camara 
a prest~r eeu e~:it1cano ao g ovPtrno par" •s me1ida• 
log~•l•t1va1 , qoa o gover~o jolgu conv.,,iutn i 1e>
lll9"0 da q tieotio. 

J'.oi~ bem, ·~ peco ao• mono honrado• coll•gas· •da 
~oltld;::ar~~ ed~ª~0;f.f.'º"em me pcriodo da roa~&~ 

. Senbcreo da m•i-.r ia, Dã·> "º' eompromettaea a Totar 
1011 op~rnaiva• d a ig~ja ca.~holica,eatll mai cuí11hci1111, 
qtte.~ a1ada aaa fax .. s '1.n ID~ao.eia. recebeu gm ••a.! 
b r"VOI a vós e a vo•~o• 61b;.,,, p -tra r.-generar ·Voa 
com '" agau hutraes do bap111mo l (Apoiado1; m1'ito 
·btm.) 

S..abo .. a da maioria, cio j<TOlDOtta•a voaoo 0011011.uo 
par• "'"clio.u l•gi•t .. 1.iv11 . '!ti• pouii" olfender a igreja 
eathohca, eata, ~'ªª mãi qoe 1•uctiticoa. a l:uiio oo.n
juga.1 •• qu voa ~"'ª:1~ a yoene mnl...,re1, a. q nt cn Ir 
gron .. om o a ub1•r&auno ti Saio de e•pu•a. ehrutit 1 

Sennu,.11 d.a m1ioioti&, uio coa ·or.-..ea de wodo 
algum par1> que ••jlL .;of&~ .. a lib•1<1a<i• deua -autll 
Igr. ja, cajo1 a..iainroa cerrárKo os olho• d• VOH~ 
n:aioro•~ como hão de cernr oa • uno& aqe a ltimlJI. 
znomeotm da 'fi.ta. aeompa0:baudo-vc·• eow •• 111.._. 
prtce;, com 01 ••aa gelllicio1 áqllelle lagar t r• m•10do 
ond.1 acabi1>· todtt.: •• Kr•ode:t• I de,.te mundo. oÔci• 
c...me~ão todu aa realidaclt• do. vida e~rn .. 1 lA;oo~.) 

Vozc1 : --M-11.ito bem, nmito ·bem. 

(O orador é'felicitadiJ.) 

.A. aiactusõo· fieii ~·ailllia pela. hora. 

· O S11.. E'uuo11:•TE dá a ••gllinte ordem do dia pllr& 
19 do· corrente· e Jevaat& a •• .. io ão 6 114' h oraa ·. u 
tarde 

JYur~e a'}>nme<•a Mf-a.'-Vofa.çlio·clo préj'OCtO cnje. 
di•cuuao fiet. u ·cacerra.da. 

Ap~iétitaç&o· de piojeetos, indicaçô•• e requri
lllento1. 

. _ Fin~ a. 'P"''""':" hDr<i o- 1Jnfu . ...:Coutinuação da 
diacuuao Clo l'•oiecto de · teapoata §. f.&tla do 'hrono. 

I dem doadditi"o l !is:•çã~ daaf.irçai de terra, p<e
cedeodo~ a cii>ca"io d.o r•i<H:i111e111to elo Sr. Ea
crognolle Tau.oay • 
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SesS'ã.o,.em ·I-9 de ..Junho. 

PRESIDENCU. DO SR. CORREIA.. 

SU!IHA.R10.-'Exp•dieote.-Preten.ção do the .•01treiro do 
· cof'·P. dos o.rphíio• da c(Jrt1.-Lolerius - ·Refurma do 
regimento -Or.fem do dt ., Ob.•er· af15e• do Sr. Jo1é 
Calmon. Pedido de iriftrrmrrções. Aprmma pão -
Discurso do Sr 1i'erreir11. · Vúm11a - PMido ·de i'Tl.(or-

· mações -P•·oroqaçiio d11. lei de orç,rmen.to Appro
!l(t9â,o Segrinda discussão da me.•ma. 01.scnr.rn do 
Sr Fwnei<'a Viá.nna -Questão de o•·dem Ob.<erva
j)Õe.1 do• Srs l.ea.nr.IJro Bezerra, Jfurtmho Campoa e 
S1lve1ra Martinr. 

A's <>nze horas da manhã., feita a chamada, achiio-ee 
presentes <•S Sra. Correia, . P~ula Foo ~ eca, CHrlos Pei
x oto, Joaquim Pedro, Elias de Albuquer·~Ue, Luiz 
Carlos, Fernando · de Carvalho, Patllrno Nogue•ra, 
Cawpt•S de Medeiros, Aog-eJ., do A rri. rat, Ba· iio de 
Pirutirimga, s.J.tb1el, :iouza Leão, Ferreira Vi.nna, 
.,V1lkens de M11.ttos, Caritoso Juo1ur, Piotv de Ca1rpr1s. 

Compareceafo dcp:iis os ~rs. Oliveirrt Bor , es . Car
doso de Mea•zes, J vãtt M·nd~•, Martinho de F'eihs, 
Cas·ado, Leandro BÚ•rra, J oEé Ctt lo .oo, Cuah" Fi1<uei

· redo J •1nior, Silva M.<ia, M..raes Heg,; , Pa,ranhos, 
:Mello Rego, Te•xeira da Rocha, Figueire~o R .. cha, 
I''auatu de Aguiar, .Manoel. C1emeot.1n•., Cuod1do Tor
res, Araujo Góes Juowr, Br·•sqne, Florencw de Abreu, 
.Araujo Góea, Angust·· Cha•es, Cunha Leitiio, Pinto 

; Lima, D•ogo de .Yseconcellps, Esc1agn• lle T · uo-y, 
· Tarqumio de Souza. F tO.es, Fernandes Vie1• .. , Gusmão 
L <• bo, Alcof .. rado,"H,.llHada Cavalcanti .Carl · .. :s -ia Luz, 
Herachto Graç•, :Badfo da Villa da B• r••·, Olympio 
Galvão,· Frett•a Henrique.,, Fiel .fo Carv.albo B d1deira 
de M.!lo, Pereira da :::itlva, G .. mes ele C1<stro, Leal de 

. ,Meoeze, Campos Ca.tvalho, Alves d s Santos, P rt•lla, 
Alencar A rar,ípe, c ... J. Pereira e Ferr•ir · .. d• Aguiar, 
abre-se a se•sao áa onze boms e cincoeot.a minnto.s. 

Comparecem d•pois de aberta a ies•â·1 os Sre. : 
'R•nri roes, ThMdoro da- Silva, Pe•eir - Fr•n ~ ' , Aze
vedo Mon1e1ro, 1...:uQba F.rre1ra, Badi.o ·1e P•nalva, 

· Cunde de Porto-Alegre, Men•z•s Pr · ~o. Du.rt.e de 
'Âzeved•i, Horta B•.rhosa, S1l veira .O/fartius .. ~iqu · ira 
·:Mendes, B1tt•llCPUrt Cotrim. Cnelbn ·de Almeid ,,, Ber
n ard.o de · -M · nd.t.n~~ . Xaviwr·de ·B·1to: Miranda Ooorio , 

·-·M<>r~e& SiJv~. Arhoj. Lima, U1bO· Cintra, \'anüllo 
"Figaeiredu .. P . n-lino de · Sousa, C·· raei •o a .. Cunha, 
'EÜn•pio Deiró, IJ1og • ·Velbo, Cicero D"nt•s, Bolbino 
·.da (.;unha, Ou jU•' E.trada Teixeira, M .. rtioho c .. m
pos e Borges Mr,nteiro. 

Faltão C•'m particip•ção o• Srs. Agesiláo, B•rão de 
.. .J..r ~ ç . gy, B•t1ia, , Barros .Cobra, Corrê• rle 01i ve1ra, 

.. Cam11J H••Jl· to, \i•n•ioha, Fufrasio Corr.éo. Gomes do 
.. ic.à.mar•l, Heleodoro Silva, .lguamó Mamas . . Jo·é de 
... .A)en:·iar, J oaq;iim Beoto, Lop•• Gh• v~•. Pneira doe 
,Santos, Pin•1e1ro Guim.a.ráe•, R ·dri~o Silva, Rebello, 
Sobral P1 .. to ; e sem e la o• Srs Aat,,oio Prad.o, Evan
p;eli•t• de Arauj,,, F. Bel1aario, Juão Maooel, Rocha 
Leão, Visconde de !1-l.1ná. 

Lê -se, e entra em dis <•Us•ão, a acta da entecedente. 
· O Sr. Flor•ncio de llb.reu rei.ma co11trs a íose1çõ.o 

do sen nome entre O• que deixárã·J de· reeponder á 
charuad~ que teve h~atem l~l(ar. 

' : Efüctiv~'' ente o Sr. Florencio de Abreu esteve pre
sente á clí•mada. 

E' approv"d". a.a.cta. 

O SR. ÜLI VEIR BoRGES (servi ado de 1 o s~creto.rio ) 
·d.Í conta d;J srgninte. 

EXPEDIENTE. 

fi)fficios• do mioisterio,;da guer~a. de 17,do P.orrente, 
:remettendo inform•do, o uquerimeuto·.dos 'fficiaes .do 

l ;;l}• regimento .. de• .. r.R.'lÁllar.ia ligeira, , .pedindo ao e<·rpo 
egisl~Jivo lbes seja marcada uma qnaatia.para.a11ilti-

TOMO II 

·liar a comp•a da f"rra~em ilos cavallos q1rn 1rssuem.
-A, 1:ornmi11são d1:1 1n_~ rhha e guerra 

Set, do s· cretario do sen11do, de 18 hmbem do cor
reot.e, cnm rr•ur>ic .. ndo ter conshdo á 1uella CB 'nara.. . 
haverem si1o •ancciooa<ias as resoluções· da ass•m
bléa geral qne upprovã<> a pe~são anau>l de 2:400S:: 

-dada a M•rquez •. rl e Sapneothy , e " np ·•entadoria d!> · 
des -mbarga•!or Aff aso C1or<ie1ro <i e Nel{reiros Lob ·•to~ 
e C · JLic~deu um :·;:1 a 1: de licença C·Jm ordea'1do ao ba"l"9' 
charel J oaq uim Hippo 'yto Ew•rt"a de ALne1da, 'ffi.cial 
da secretam• du p11licia d< cô rte. no juiz de direito 
Maooel de Azevedo Munteir;>, ao desembarga1or J osé.. 
Felippe de Souza Leã·., ao bacharel J ulio A11gnst >' da 
Cunn"- Guimarães offi.ci•l maior do tribunal do com
mercio de P~rn ,ilubuco, e ao coutinuo da relação do 

·M ronhão G.briel Antoa10 R•bellu -Inteirada. 

Outro do Sr. de ,.utRdo Joiio Mendes de Almeida, 
pedindo licença para fazer uma b'eve vi•g•m á pro
vincia de S. Paulo.-A' commise<o de constituição e 
poderes. 

Requerimento doa emprPgados da . secretaria .n~eta 
camara, ptdiocio que seus vencin;eatos •ejiio iguala
dos i.os da secretaria do imperio.-A.' comwissão de 
policia. 

Outro da irm1mdade do Santis~imo Sacramento da. 
matriz da C• adelaria desh côrt.e, .pedin 10 isenção 
do pagaru•ato das decimas urhun• e addicion"l e do 
imposrJJ s1,bre l•g•d ·~. em atteoção &os .soccorros.. 
public"s e gratuitcs que pre~ta. - A' cc.mmissão .. de 
fazenda. 

E' li-lo, julgado objecto de deliheração, e v • i a 
imprimir para entrar na ordem dos tr. balboa, o .pro
jecto c-..m que conclue o seguia te parecer : 

~RETENÇÃO DO TBESOUREIRO DO COFRE ·BOS ORPBlos D.'

C~llTE . 

«Â. ·commissão de jusl.iç:i. cioil, a quen foi r em&t
tida a informação que • i> li ci ára do g •Vrrao áaert'a da 
repre•entação do thes• ur.iM -do c c0fre doe orphãoe. 
dest< côrte , Luiz J u•é d• Goot.a, e entregue por ·este 
a íafürm sçiio ue dera" Dr. juiz de orphãns da ! • vara. 
Ítcerca, do u bje~to d, repres•nt,.ção du t.he<oureir ' por 
certidi\o •Ur.be.ntica, observa qu• d .~• refer:das iafor
maçõ» consta que sendo por nvieo de 28 ~e A~o•to 
de 1869 supprim1da a g "· tifi•.,açõ.o de 1 :WOR por 
annn que parc•bia o thesonreiro '1os o·phào• desta 

· cô,te desde 1854, além da p ·.r cent•gern de 1 ' ~ 
de 1 º/• d.,duzifa das qun nti<s e vai res pela pn

. m•ira V • Z recu'h·das ae cofre <los orphii.os, orde
naadn-•e ao clito avi11~ que fasee elevada .. dita 
p:•rcentav.em; ·iae sendo effect.ivument~ elevP- -la a 
lJ/ O ·1e l •/, · isto é •e Z.)0 rs q·ie percebia a ltOO rs . 
que ficou ·t'•rcebeatlo; ~ue Dú B ana~" dec·•rridos 'de 
18ü9 a 1873, em que por drc111nstan3ias esp•ciaes, 
que meaci(ma a mfo•mação do Dr . juiz de orph '·\os,. 

·· fui WH.18 co n.; ider<\vel a p11rceota6e_m tissim el~ ,;~~ la, 
não exaedeado dB l:6tHJ8, ter r· o mé.iio, se,i;t1,1tlo 
informára o governn, fica a i o a cargo do thesou-.. 
reir" as de•peza• dos cofres, servente•, moveis, livros,..! 
t<lõ s, selo e ' xp .•: dieate ; e consid.eraodo que est .• por-· 
cent• gem é insiga1tfoante e nii.o retribne as despe ,.iu, .. 
trab ;1 tho e re . poa, ,;b;lidade ~e the•oure•ro, que au!lmen
tárãd cum a cree.ção C:e mais uma var .. de orµh3o~ eln. 
1871 .. que o g ··V•ra' • no fiaal de sua informação não ·iJe. 
oppõe ao rest~belecimento da gratificação que perce-

' bia. o thesoureiro, se fôr. diminui ta a porc n1.~gem que. · 
• lhe foi m•rca.J.a: é de parecer que seja at,teadid:,. .. a.. 

re presentaçfto· de que se trat •, se11do restabelecida .< a. 
grati tic•çã ··• de 1:200R por anno, e arhitrnd '' a porcen-· 
ta.,-em eotre os dou• tormos ·.•e 1/ 4 a 4/ tO wbre t •; .. 
pelo ju1z de orphiios em ,, tteação ao •C1Jre«:imo d ' tr&
balho que !.~• s"brevew depois d~ arbitrada a primei-

.. ra porceatng' m. 
" Nestes r.ermo> a commissii•J é de parecer que ·• 

adopte o segainte· projeeto : 

« A 8SBembléa, geral rewlve: 
a:,Art. L• .O iheaoureiro . do cofre ,.dos .cci;pbãos,,da. 

21 
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eõrte terá a gratificação annual de 1:'l0· li e porcen
tagem de 1/4" ~/10 sobre 1 •/. arhit.ra1•pelo juiz. 

• Art. 2 • R•v~w;ão-ae as d1,pos1ções em contra
rio. 

" S la d•s commi•aõ .. , 18 de Jnnho de 1875. -1. 
6. G Alcof<•rado.-T de Alencar Araripe » 

E' jull!ad· • bj-ct .. de deliberação, e vai á com
mi•••o de fazead. para dar P"'recor, o seg1liate pro
jecio: 

LOTERI.U. 

« Art. 1° Ficão concedi•hs du•s loterias para au
xilio das ohrns da 1grejw matriz I• p•rochia da cidade 
do Bom-"•1C•'P880 da pr• vincia de Minas-G-••e•. 

a .i. rt 2 o Fica cuncedtri" ta 1t1beru uma. loterÍJt para 
anxdio das ohras do enc~namento da agna potavel 
par• a OJesma cidade. 

« Art 3.• São revogadas as disposiçõos em con
trario 

a Sa'a das sessões, 19 de Junho de 1875.- Dr. 
Pauia Fon,.er.a. » 

Eo1.ra em diacussão. e 6ca a1iado por ter sobre elle 
pe 1110 a palavra o Sr. Gomes de Castro, o 1eguinte 
parecer: 

B.~FORMi. D 11 RE&IMENTO, 

« Fm 11•ssão de 6 1e ,Julho do ann o passadn o Sr. 
deput·dll M ... t1nh,, e ·ill.JOS fundamentou UtllU. indiaa
ção e ote.;dd duds Héa~ : 

• 1 • 1\. rev"g ç~o d s a ts 92, 93 e 94' do regi
ment,o p.-:1ra .. er -ed .•ta 1.' 8 mm1-1t.- s rle .listado, que 
nã f. r m ep .t.·1 .ri,, a eu1.r<i.d.:1 ltvre na ca•i.ara. 

(( 'l. a Q e se a •d1ciooe tio regime11r,,, d1s.p siyão que 
pr1 hlb"1 .... os ·1epata os o uso du uni orm~ a ·1Ue se 
refe.e" de·:ret .. n. 'lH' '10 21 de Ah il rle 1813. 

" .\ião s .. ndl) ~stas i ;é a lntim ... roente ligadie eotre 
si a '.Ornmi.,,..ão rle pqh j f1CCrlp r ge h-t. "g rtt e m 
a prlffif.Íra re..ierv,.n-IO a segunda. p~ra outro p-trecer 

a C, n-i<fensndo ·~Ue O arr, 54 d<ii. COllSt tuiyão µer .. 
mit:e ~ue 1 s n1ini8tr A de P-st do ae1:ut1tão e dhcutão 
ás pr1•p stae do p der ex-cutivo; UHld 

C< (] us1d-raodo tHmb ·m que COOVém attender O m•iB 
possível ao disp .. sto uu art 31, que declara que não 
se póde ser ao lll .. mo tempo OJembro de ambas aa 
catIJhfa!:!: 

• A commis,ão eceita, com as restricções que julga 
convouie .. tes, á idéa crno1da na mdicaçào e é de 
parec•r : 

« t • Q·10 os arts. 92 e 93 4o regimento eejií.o substi
uidos p~los St>gurntt'-8 : 

• Art 9l Auo m•mstr<·S ~e estado que não furem de
putadua os quaes n110t~a poderáõ l·fferecer moção al
guma, nem as-ist1r ás v tayôes. fica permitttdo a en
trada na cama.ta para libBISttrem e discutirem as pro
postas do poder execnr.ivu, o pr,,je•,to de respo•t~ li 
falia do throuo, "s m"ções de confiança, e, na orl(a
nizavão dos ministe• ws darem • xplicações sobre a 
po1it1ca que preten·1eill seguir ; e bom a.sim µara 
âiscutirem 1uaesquer <•Utros projectos, quando convi
~ados pela cam,ra. 

« A"s mon•stros que deixarem vsg·'S o seu lugar na 
camara por força do art. 29 da constituiçã , fiea 
tambem pern.itt1da a entrada· até a deci•ã, sob'e a 
eleição a que •e proc•de', podendo bilar sobre todas 
as quet1otõts, ei:1m exce(Jçâ,J d1:is ,,e urdem. 

« O requerimento p•ra qu• o mim•tro de estado 
possa as•istir á discussão eerá verbal e votado sem 
11receder discussão. 

« Art. 93 lfa verà na aala das sessões, no lngar 
~ue a commiseão designar, assentos exclusivamente 
destinados para os miu•stros de estado que nãe ferem 
deputados, os quaes, quando •ierem à camara, serão 
:receb1oos á porta do ealao e acompanhados pelo 3• e 
4• 1ecretarios. 

a t o Que seja supp•imido o art. 9i do rer:imento. 
a s.Ja i:tas commissões em 19 de Junho de 1875.

.Jlanoel Franc,aeo Corr~a, presidente -Delfifl() P·nheiro 
4N UIMa Cintra, 11 11cre~1i.rio.- Manoel Pinhtir• d6 

Miranda O•nrio. 2° dito.-Ft-ancsaeo de t>aula Oliveira 
Bor~e•, 3° dito, interino. n 

PRIM~:IRA PART!c: DA ORDEM DO DIA.. 

O Sa José CALM " (l11tdo ped·do a prl/m!ra em 
tempo) :--\r pree1 ente. em pouc s 1. iont<iB proJU.
r~ne1 fuodamentur 1· m~u requerimento. 

V Ex. ha •1e recordar •e de que o anno pas.ado O 
honr..,r11• repreeent11.nte pela proviocta d~ M D><B G~raee. 
o Sr. Martinho Camp"IL pr•fl.tou ffllevaar . ., .. erv•.;o á 
proviolna df" M 1nas (opnmdos), rt.isr.11t1rido '"qui a ce
leb'e questiiu de .,.ai. • de café (Apusa.do& ) 

A prvvrncia de M1nns ~r fJre1o1,de·1te, <~umo se sabe, 
cobra direitos de ex~urtação do café que n•lla é pro
duzido; e o me•mv faz a pr. vmcia do Ri.> de Ja
neiro. 

A provinma do Rio de Jan•ÍT' tem o privil•gio de 
6sooliear sua ren 1a. collocando em c,id"' u.ua das rece
bed· rias das outr ... s proTtnciw.H centrat>1o1 nm " nfe
rf'nte de guias 1íe c~té; de s·jrte qu.,, se esta.~ gU1as, 
dHdhs pt--1, s enq.Jr"'g.,·1• s dns 1emais prov1ncia~ oâO 
furem · O·•fe•id s p•los eml' •gado• da do Riu de .Ja
nt-iro_ pJI e nã > ~ao a.dmit 1 1 .. e aqui 

Vozu DA DEPUT•çlo DE MINAS :-E' um escandalo. 

O a. PAULA FoNSE04 :-ll:' uma tyrannia in·1ualifi
eav.f. 

O ~R JosE' CALlllON :-Este privilegio é <ia maior 
ine nveoie·11JUL, t .. rn,1011• se para as 1111trae pr11viocia8 
um verdd 1eiro impot'to em f v r da dt• Rio de -lao .. iro, 
que co1u elle ~e lucnvlet~ i·1dev1da111t-nt ( Apoi1-"'d"1.) 

' ~R C•MPOS r,ARVA1.uo: -E' até aitentl"ltoriu dos 
d1reit • d. pr . . v.ncia d· M·nao. (ilpo ado·.) 

O Sa JosÉ CALMON :-0 qne é ver 1arle Sr. preai
dear ... , é que Cl•nttuuào os ::.bo~os d~n11nci>1do8 µele 
h .r1rw.10 dep ta.dt· pel.-t. m1nh;t pr 1v nc1 -. e t>ll venho 
a esra •'.am11r .... denunctar mliois um, de que tt-oho nuti
c1a b~ d"''" di.s. 

V E< oão igoo•a que "estaçõ." de Oür,,-F no, ia. 
estr.da de fnr D. Pedro II •utre as da G nc·ição e 
~ap110aia, está aberta ao tr" feg o. 

< •s lavraôÓres d'l"ªª locoltd .. de entregiio alli o seu 
café; os emprega.\f11s da pr•,Vtncta rte MiiJas co
brão o imp !Stu e prt.ssão rc.~1bo, qu.- é a g•1t1:l ; ma1, 
C111J.10 a f'rovincia 40 Rto dfJ .Jttneho até r1oje uãf) DO

IDPOU C· nft'rente pd.ra. 1:tquella estHçff.o, estas gu1 "8 não 
são aCf'ltatJ na côr'te, rie ffi')do ,~ue 08 PXµ• .rt.fdores 
de e.fé da prov1nc\a de M1011.• têm de pagar s-.runda 
vez o impusto de llXport.çíi.o em boneficio do Rio de 
JanPiru. 

E' o abuso ID\lis escandaloso que se ha visto. 
( <poiad,os.) ' 

~1s " r"zí'ío, Sr. presidente, por que man~ei lÍ m•S1' 
o meu rPquerimentn, pe~1ndo ,ne cotn a ,b,evi ta,te pr.a
sivel infot me ,, rnin~ster10 da f11zen 111 sobrP- os motivos 

uo têm .. bstaoo o presideote d' pro~iacia do Rio de 
jaoeim a enviar para alli, até esta data, o seu, empre
g~ w. (Apuia·tos) 

O Sa PAUL.< F. !\SECA :-0 que querem é au11;mentar 
a renda d-. provinq1a do Riu de .Janeiro á casta da oie 
.Min s. 

O "a. PnESIDENTI~: - O requerimento do nobre de
putado já fui apoiado. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, entra em discussão, e 
é approvado sem debate, o seguinte requerimento : 

PEDIDO DB lftFORK• ÇÓEB, 

« Req neiro que o governo informe com a ~ostive 
brevid"ae, pelo minist.rio da f•zeada, do motivo p~r 
que "té est~ data não tem sido uom·afo pela pre11-
deacia do .Rio de Janeiro um conferente de guiai de 
café pua a est.çã1> do 011ro Fino. da utrada de ferro 
D. Pedro II, •om gr- ve prejaizo para a lavoura da, 
proviocia de Mioa~1 Geraes. 

• Sala daa se11qes, 11 de Junho de 1875. - Joli 
Calmon. » 



::)ESSAO EM 21 DE JUNHO DE 1875 ma 
O ~R. FBRREIR.l V1.lNIU fundamenta e mania á mesa 

o Sf'guir1te rf"qUe1irueato , que é lido, ap· iado, entra 
om d1scus ão e fi '" •dia.do por t•r peci1do a palavra 
o Sr. 11Jinistro ct" justiça: · 

PEDIDO DB INJ'(•B.HAÇÕB8, 

a Requeiro qu•, P'" intermeriio do miniaterio da 
fazead,., •e peça ao 11;overno : 

a A. .r•laçliu •specilic•tl• de todaa as operações de 
cr•dito a tran"atc•çõ .... penrier.te~ de lí .ui ~ção feit&B 
dirf'CtH ou rnd1rectambute p .. o t.bf"t:« 1uro Dt1Cm oal com 
o B ;.uco oi\ 1}eUJSu e ... C;.. 8 .. M ··Uá. & e S.DOf'X;frJ ·1 1 ·se
lhe c,hpia. rto~ respP.ct;Vol:l d• •cu11 t-;Ot(I~, e vti ra2õea de 
urge cu:t . n c1 uv .. a1euf'.J.., ri· e ·d)t ºº'" dtis oper ções. 

« 1!:11· 19 rl• J .. oh· OP 187:>.-Fe rpirn r .n:n.11(t .• 
O ~ll FE•RE•BA Vf,NN• (p•la • 1d-.•11 ) entende qv.e 

este r· 4ue '" eu tu é por "ºª o•tur Z• urg•ote.( Apoiado•.) 
O nohn- m1u1stro '111 JU · t.iç-. pedi .. a p1>lavn1 t~I tz. p~rk 
con,b ttl ,,, o t•r,_,d,,r otill~ reClttma v ri1 ·S documeot.1 s 
com urgencia, os qua~s o pttiz precis 1 ceabecer; 
requer 1 oi"' ao Sr. president.e 4n• coni:iuhe i 'arui.ra 
se tipurova a urg-• o i-:L pl:j,ra. coot 1nuHr o debHte até 
votar se o requerimento, vistu o objecto não adrnitt1r 
a.diameioto. 

Consultada a. carnara. resolve ne, . tivamente. 

PRO&OGAÇÂ.O DA LEl DE ORÇ.tllBNTO. 

Procede-se I> vut,• çii.·1 do prnj•cto que proroga & 

lei do o·ç•mento vigeur~ •fé,, fim oo !• semtRtre de 
1875 a 187i:i. cuja 11 '1Lcuss~o havia tio .. do encerrada, 
a é "PP" V•do. 

O Sa Gus!lllo Lono (pela ord•m) requer dispensa 
de ínter&tici s p~ra ,ue este pruiecto entre em dis
cussão irurnedit1tt1.11-eote. 

Consultad, a camar.• resolve pela affirmativa. 
Entra, porta to, e'" '2• diseu-sào o projecto. 
O @Ir. Ferreira Vlanna pronuncia um 

um dtacursoJ. 

Em ••l!uid .. , tocando a pala vra ao Sr. ministro da 
justiç•. t•m lugar nn•a ·~uestao de ordem em que tomão 
parte o• Sra. Leandro B•zerra, M .. rtioho C•mpos e 
Silveirll Martins, reclarna .. do "º"trll a d•cieão d ·> Sr. 
presidente ácerca de tempo que deve dnrar a presente 
sessão • . 

O f'n . l>nBSIDEl'ITE : - O art. 2• das emendas ao re
girn•nto fe""" em 1 ~71, diz o s•guiate: 

« As eee•ôe• · uraráõ quatro boTHs, •xcepto quando 
discut1r-se a respo•ta á fal la do tbr •DO, o orçamento 
aa nce1ta e despeza do Imperio e a fixação de forças 
de mar e terra, porque eotii.P duroróõ r-.inco horas, » 

D1•cuiiudo esta resolução, t. atam.is do rçamento 
da re ·•it, e despeza do lrnperio. A sessão tem de du
rar cioco b«1ras. 

o Sn. MINISTRO DA .JUSTIÇA dá um aparte. 
O Sn Pnu1DENTE : - Não sei que outra cousa es

teja em d1rnus•ã .. s•não o 1,rçemeoto. Se p• •sar e•ta 
ree< Iu .. ão "º. es da 1-i do • rç . 11 eoto, cuja falt. se 
trata de su 1.pr<r, s-rá em virtude <l•llll que se cobraràõ 
os impo•tO• e •~ f•rli.n as deepez ·• publicas. 

Eu terei de l•vaotar a se»Íln por ••t•r passoda a 
hora; m•s 1.ão por baver mudado de p• r•cer. Antes 
da ref,, rma do regimento tod . s as p opostas do poder 
.executivo prongavão a sessão, como se vê do 
art. 53 § 1•. · 

A ref, rma de 1871 ten o intuito de fixar os casos 
em qu• bave•ia urna borR addic1oo•l de trab:,lho. 

Acabou com a prorogação de t·mpo proveniente de 
versar a discussão s bre proposta. do poder ellecu
tivo. Par,. •quel1e fim nã" se &.tten~en n.aio á origem, 
e á fórma d·da á aµres•ntação da mRteria. em dia

. eu•são. Attendeu-ae uni &mente á n~tureza da m te
ril' de qne •e eativeeae tratando São boje quatro aa 
ma'.eriae cuja discuosão tem f .. rQ& p•ra prorogar a 

. 101&'i, sem votsçiio da camara. Eotre ell•s està o or-
9amento da <leapna e d• receita. (ApoitukJs.) 

: Os oobrea d-.putadoa enteodem que este · projeoto 
nio deve ser con1iderado como orçamento. 

M••· alem de que o regimentn não diz prnpo .. tu. ou
prnj cto de lei de orçuwento. porém , geoeckamente~ 
º"' ç11m~ 'tito d11 receit11 e despezu . não 8· 1 q 'le lle p1>sSa. 
de · ur.n~ fo, ma ccrn~idf".rar n presente r"ttul11çR., , por 
virtude da qu"I uma. lei de orvame .. t1• t•n. de vigorar 
além do praio d• BUii dur•çã" : não pod•nd<• p"r isso 
d•i xo r ri• P"rttcipar d" caracter e oaturez , •1 esea lei, 
cuj s •ff 1toe "" plia em r•I ~ão á c .. brao1·a dos 
impo•tos e á re lisaçãn dos d•spe>as public••. 

E se, couf• ·rme precedent•• ·iue O• n1 ·bre• depu
tattos a c• it!lo, e t• ru st ·•o ohservHd J!., JJert1 ittt>-ee na. 
1• d1scu .são der.e• luyÕP8 sem.ibaote• u polit1ca g · ral, 
como &11" perm•tte oo con1eyo d» diM UF'sâo do proj~cto 
de lei rio vryHUH·u tu t-m viriurte de prop1 st" rio (J1,der 
extcutiv,., oito se ,.óde ~du 1 1 tnr "i°'" a reso ·uyão de 
q ·· e tratamc s sej» c· •mndt-rhda de om m. no p}•r•l um 
eff, •to e ~e "utru modo pora our.ro {Apoiad.01.) 

Se ª" trutHss~ de constituir o d1re1t.o, oâ· s~1 t> té que 
p! ·llto concornaria c11m (1~ nohre'" deputa·ios. orne tra
ta-•e d•· eurnprimento de urna d1sp•·si~ão •m vig r, que 
S\ 11 •brigado a 'bstrvl-)r. 

R-sp•1to muito a autoris<da op,nião de meus il
luat•es u.ntecessores, a qu~I t.t-fll gniude ~ezo ~· bre o 
meu esptnt··, e não foi seoão d'""1.u.11a · ·~ u.u1ta besita
çâ« que, pelas razões exp"ª'ª"• me •p•rte1 deosa opi
mão. 

A questã'> de ordem t· mou o teu · po, a hor. estí. 
d&dn, por isso levanto a •e-.ão; mas mautenho are
solução que tomei. 

A d1s<'us•ão fica adiada pela hora.. 

O Sr Pre•idente di\ a s•gui .. te ordem do dia para. 
21 do corrente, e lev•nt" a 11es11iio ás ~U•tro h ras e 
cincveot&. wínutos da t•rde. 

Cuutinuoção da discussão do projtcto de resposta á 
fali .. do tbr..no. 

Idem da 2• dita d~ projecto prorogando o orça.
me. to atQ o fim do 1• serne.tre do ex•rciciu de 1875 
a 1876. 

Hem da disc11Bsão ,:o eddi ;:,vo i tixaç<10 daa forças 
de terra, vrecedeodo a do requerimento d Sr. Ea
crag&o!le Ta.unay. 

Di•cussão do parecer d" commiesiio de polioia sobre 
a alter..9ão doa art•. 92, 93 e 9& do regimento. 

Messão elll ~ 1 de ..Junho. 

PRE81DEllQU. llO SR. COllRBU .. 

SUMMARio-Ex p•di· nte.-Ucen· a ao Sr. denutndo João 
.Mendes d• Alme•da, - ilpµr1 .~a9no . -Ordnn rln dia. 
- Res11osta á f' lla do fhr .. .,o. fi:nrfrramento. 
Appi·,,vaçri.o. - Prorog çno da lei de orçamP.nto. 
Discursos dos Srs. mmistro do just•ço, e >erreira 
V1anna. 

A's onze horas da manbíi, f•ita a ch•meda, 
acbii.o-ae presentes os Srs. c,,r,.ia s, bra1 Pinto, 
Bernardo de Menclonça e Camp,.. de Medeiros, 

Compareceu o dep• is os Srs . M1r0nd " Ü•ori", Pinto 
de C · n pos, Luiz Uarlos, Eli•s d· A huq11nqu·, Mo
r•eg Rtgn, Cardoso Juni<·r, Salalbiel, BH ·ão de Pira
tininp:•. E•crs~nolle Taunsy, Ferreira Vi ,nna, Arliujo 
Góe•, Alves dos Santos, Souza Leã· , Balhmo oa Cu
nhR, Augusto Chaves, Sil•a Ms1a, .1 .. •quim Pedro, 
Fiel de Carvalho, P•uliao Nr•gueira, B•oriqn•e. Go
mes de Castro, J1 .ão Manoel, Barão da V1ll• da B·rra, 
Cicero Dentas, P.uJa Fn!!•ec•, Ba•âo de Pen•lva, 
Carneiro da Cunha, Mano•I Clem••·tino, Cunba Fí
g11•iredo Junic.r, Cuoha Ferreira, Campos C-rvalbo, 
Olympio Gal vã", Meoez•s Prsdo, e, elho de Almeida, 

. Floree, Carlos da Luz Portella, Gom .. do Amaral, 
Duarte de Azevedo, C1rndi 10 Marta, Wilkena d• Mllt
toa, Siqoeira Mendes, Teixeira da Ri .eh•, Aleocar 
Araripe. Diogo Velho, Costa Prreira. Paranhos, F .. ns» 

.. de Aguiar, CRudido Torres , Gusmão Lobo, l!ernsndll" 
.de Carvalho, Oliveira Borges, Alcoforado, XHier d$ 
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C<nipt.rtetlll depoi1 de aberta a oeH>óo o• Srs. AI..-eo 
àos Sant<-o, Gaeruiio Lobo, Le1LI d• Meo•1<a, Jms 
C.lmC>11 XHvier da Brito. .Auojo Lima, Oieta Pe
reira, B ... lbino dt. Cao.rta, F Bd1•ario, Bro1!lque. Flo
·renc10 de Abrt11. PHrHnbi•,, M"lrticbo Camp:iii. Fer
ttira Via.oca, ~llv•irit. M"rt.tn&. Hc•rta. Barb1 u .• Ouqne 
E&t.r111da Te1xgira. lf.trt1~ho d" Freit8.i, Berro1 Cvbra, 
Corr~s de Ob '"''•· Ferreira do .Agaiar, A.ra~j~ Góea 
Jnn iQr ~ • Lea1 r1tiro Bt- urris.. 

F --Itáil cnm pllTtidµtt~iío oa $r11. Ag:eeilio, :Barão de 
.Arac;•~y B<bi• C1Ja1e de l'o•to·A•egre, Caw1•fo B~r
ntv, linti•illu Fjgur-1re'1n, Cllaba Lt-itü", Carlc.1a Pei
xoto. Ca.rdtat) d·- ~fHJ•l:G .. , c~miL.he.. (Jlbôa Cínt:ra., 
Eutra.nu Corrt!~. H1 !1mrio1q Síl'lf'a, Igoa~it.· M2.· tins, 
J. de Alecc .. r, J1~U.qUlU1 s~ t o. ,Joã.o Mt'Ddea~ LC>J>e9 
Cha.vea, M~ !'uu S1tv.11.. O yrnpu1 Gll.1118'-. Per~ira dos 
S1u:ito11. PwuJino ne ~1 ui;~, P1ob~1ro Gtiil'THtrâeP> R o
drigf) Sd~tt. CJ R11h"1tu: e !!em ~11:e. 6 $ Srs . .A.atA-DÍO 
Pra.do, B c.rt('t$ Mooteiro, Bit!.i=cc- urt Cot.rii•l•, Caiiado, 
EvaDg•hst" ~• Ar-uJ~, EnD•pio D~i,6, R ,eh· Ldio, 
Siqaei~a ld.endcB, Tv.-quinio de Souz~ e Vieconde de 
Mauá. 

L~-e ' • e é approvad11 sem d•bah, :r. acta da a!!.te
eedente. 

O ~a. 2• ~ECl!.HTUIO (servindo de l •) dà cont& do 
se~te 

D, us G!lioio1 do 1ocrohrio do ••nàdo, de 21 do cor
reiite. cr mn.1uaicKod11 q•·a ttqttd!a camara. 1o1dcptou e 
vai diri~ir A &un .. ~i.:llu ~m1.1ttial a& l'eRr·Joç~eg d.a aa
.!enib~é:L g"rnl •1ue culll.!t":dtill.I H. Clttudto Go.ig(-n prh'i
lei;!.iO p r •lt'2 uUU•·fL ,.1..,r1.1., &fl1be~ecer no l mp..:r10 ums 

·11:1bri...:a de. t.ub, B i~u~1'-'I ~<1• decomin,,.d<;s de Vec:q11e 
J. & e .. 8 (l Al~xu .11lr111 GnBpkifDni e ont:ro "por igual 
ten:ipo par.a. it1t oJ.uiir no I~·pe:rio polvora. io.explo~1va. 
-Inteira. ·to. 

Mais dou1 idem iJem, purticipando niio ter pvdido 
aqoella c~m11r!l. da.r o 1tu C:4 n,e::itui..ento â propc: aíçã.o 
de&ts c1:1.mr..ru. qu1111 1ont.1 r11sv1.1. o goveruo & rele:v~r ã 
viuva do coronel Tri"ii.u J<0aA P nt' da obrigação do 
pagamente• G>igid.o ~elv al~•nce d.e Eetanialóo Jo•é de 
Fre1t11.a, dccli.Ja~Jn tuCJblilm •.fne de accord.o com o 
pa.reo!r d .. comn.iiuii.o de hr.:eada forão vs paprie 
aPresentcvio1 pel.u pei.icir na.riu. • qn& ee!'viríio de barn 
A re ar.!uc;Ü.·• rtJeihdu, r,.lll,.tt:doe. ao governo. p~ra 
de.ferir c""'mc pa.r• ccr de jaet·ç'd.. -loteirac:!a. • 

Outto do ~ r, drputM~v J. t-e Alvea .doa $;i.ntofl', pe .. 
aindo lic enç 1, pJr U'<·livos de. ft1nuha. para ir i pra
"\"incia. de :::l. P1t.ul.,, de\·eu.·10 n.e:UJc rtir ee ~uço15 d.iu. 
- A ' cowlllj11ii.u t.I~ co1n1itQiçW.o e poderes. 

Requ.r-1'im1nto de D1.ruingoa Lyra da Si1vs, &]nmoo 
do 30 aoca i!!I (.tlHinu du {lv tia. 'o.cuJdade de rr:iediciua. 
0~1ta (Õrte, p•ril11do P• ro. r .. :z:ar txcn:e d.O u:tirno, 
.dep4 is d.e .,.PP'""·a iQ cv primdro- .A.1 ca?I.!IDi&u:io de 
in•trnoç5o publico.. 

Outro da j111. ti' ndn1ini11tr ... tiv" do bo!!:plt&l portn~uez 
<le bene6.ctn1.:iu~ e111 Peruurnb 01co. p1-d1ndo a i tieoção 
do pug:.a.rut"ntQ do inqJ•.r-.tu <1e ~ e i1•1a S·.bre corpuUl\Õi:s 
de n.ão-rr•• rta.-A' c:umu11t-t.iiu de fHZeJ.da. 

Proce de · e .. , na fó rnt .. d·• r"giruettto~ á 2..l. leitura. do 
JSeguinte prcjecto D. 64: l:!eete ~uno ; 

ELE.JÇÃ.O PUtECTJ... 

« A.rt;. I • Os eleitores para. deputa.dos da 16• lo
gi1h. ta.ra lhes e nfen, ão nas pr<·cnr2çõe .. e~p,cir 1 fa..
euld.ud.P. ? 9.T I:\ ~ l't>f . . rmit. fio ar t. 90 da couatituição. 

« A:rt 't • A reforma Berá. ilO aenticlQ do. clciçâQ di
ttct& e por dí1tric:tos 

«" A1 t. 3 • Os ..itm'iÍt &Ttigoa que tivf:ntn relaçio 
C.OJll o refurmado aerH.o po1trn1 em b:e.r:Doaia com e lle.. 

• Em 1 de J uo ho de 1875 -Ferreim. Vianne. ~ 
O Sa. P>1s•ll>B,.7B : - O t>"'i~ct.e :Ses. a<>b~e ,. m~n. 

para ~r 3ª Jeito.tu DO dia. 2 8 do correllte, e então 10 
'>otar "" de\"e 011 não •tr admiti.ido oi. d.i&ene~iio. 

ORDEM DO DIA. 

. Co!!tinúa a 2• di•ca•ttiio do pi:,..Jeçtv deat.e, llPllO q~ai 
p~rcga ~té o f• •emutro do '"ercicío do 187::> a 187& 
a lei de; orçame:gto vige.titl. 

O Sa. lli11B1Qrie (pela ordeml diz que a c~121.ara 
por nm vvto duplo reeonhecen já a ur11rncia de.ina.
tenlil. eUJ di6Ctl e.são; primtiro. q,,01rndo d11puJBC.·U .a 11ca 
iI:apressâo em nvu.lii1•; d~pds. quando v o tci!1. que eUe en
-~:s~:. em 21. cliecu s.f!~ imme.diata.rnente é. v\,ta'ção. 

Orai cr~sc•ndo é1..ta.. u.rgeoeia Q medida. que se ~ppro
xi:ma o tE:rmo do exereicio corrente e a e.e1trad a do 
-vindouro: que tem e~ u r 1egldo pelo mumo pn1je:Cto,. 
ba nece idade de ad!i.uU-.r a a.doFção do pr(·]ec:tu, re
mt ttendo-o pa.ra o et:-oadr . Por iHo pede q rie Fe coa.-
1uae a caD:l•ra ge constnte no encerramento d.esta dis
cnn?Jio 

_C.,nanlt~da a. ci.mus, ro•d~e pel:> d!lrmativP. 
Pt<·c•de- •• ã. v~taçiir, e o roíerido pr<•jecto é apprc-· 

vado p~r" p•S•ar ~ 3• di•ciin~o. 
O Sa. HESRIQVE8 (;>•l~ or<'en•) ri iz '!~•a "ºt'•QilO qn& 

acaba de ter lug-111.r, 1.- vela. ~na a CY.1u.i.r-. ~u111• adi1i1.t1ta~ 
a d1.t1ocneaão do projf:cto q \..t11 Í" rorgga u cm~a.mec.to vi
geLte. 

O '•·· .AZEnno Mo~nlllo :-Nfio ap< l•du. 
O Sn. B..:NklQ:rl!R: - R .. 1r.;i.o u1.n:in~• QUVl'I diis.0: 1 in .. 

cla.ind.t..> o ll fl h. j"'; d~&te• ªº"''' rli11• tru 1io 11H:1ti6-
cados: o de S. Jo~ot o <11111 8. P"'Jro • uu, it<.miogo; 
ficüu s-6menle ~eis- O prt·jecto ttiw ttie1r1M 3• di1cu11t'io 
pa.r1;1. pud~r i r pb.l"'ll O 1et1;,.do, Q lltJVI• t1• r • lciu 1 lt(\ 0. 
eDt ttr; perianto, pede 80 Sr. preaiU•U\e l[Un C0Ullllt6 
a canu· ta. se cii•peo1'!s o iahr1.t1cio (Jtar&l qtus u prc.
jecto ootre ew 3~ di• one•ão na •enll<.. do i 3 do cc.r
rente. 

.C..nenltade. a c:;.nia!'a, re•olve pelo. 1 flirn,ntiva. 

.il>Dl7 l."YO Á. LEI DE P"<.>UÇA l5 l>E TEt.:t.A. 

Co~tÍcÚa. 8. discus,1(0 do 'ftigo additi"<"O à Jei de 
for93s de terra., ap,prova.ndo cs end.ig•·• do proce!eo e 
penal mi1itA.r, coojc.nctaru .. nb eútn o req,u.u1m~llto do. 
Sr. E,c[agnc..!1'6 T.1:1.un11oy, mandu.ndo aep&r'"r da. lei de 
for~••· 

Não •e aehaodo pu1nto a Sr. Mortinho Campo~, 
unh:o or:i.id.-ot it:i.acripto. e n 1ngt1.em m,.i11 J-Cctiodo :a pa
lavra, enctrra.-f:te a. dia.c.us.-Ão, e proce:i1rnd.o-se ã. vo
tação~ 6 spprovado O a,..gu1ote reqc.e!'ULeDto: 

c-< Requeiro qli.e coDtinú~ em diacue11tiho o additivo, 
sep•r•do d05de J:Í da lei <i• fixa~iia de f ... rça• de tens, 

" s~la da& sestões, 15 de Juabo de U:n5 -Escra.
!J7L<lle Taunoy." 

Ccntu. úa, portanto, a discusslio ~<> ndditiv~. 
O Se.. Pni:;-rnE"T&:~Te::u i;s. p(1la.vrn o :·r. Eac:asnolle. 

Taun•y. 
O Sa. EscR.1 oxoLLE TH1<l. Y declora que tendo de 

f&zH part "' \la (a. II.itn1ss:lu Mo. ·10e vni 6d llffecto o 
exame d.os c o1fgvs a que ae :t-!e·e. o [l,dditivo- em d.is;.
cu.ssfu.1, deshte da psla-.:ra pi:.i-a. ,,,-o~r.1e. 

NãC> e,t.ndo pre•ellte o Sr. Duq ce·E1trada Tei
::.eira, qu.e &e acbs.va inacr1pto, e. moguPm ma.ia pe
dindo a pwla.vhl, ec.ce::rn-se a <'i&cus~iiv Prc.ctde.-Ee á 
Tot .. çã.o e é aprin...,.ado o Sf guintei ac!<l.1tivo; 

a f1c:f.o •· pprovadc s o cc.-Oigo peo> 1 e o codigo d.o 
prore.&so militJi.r, or~anisados pda comn.issiio de exan:e 
à.a legis?açã.c, do t xe? cito. 

• E'm 1 de Juoho de 1873. - F. /. Ca.rr.loso Jrinwr. 
-E•cragnoUe Taunay • 

O ~'" Pu&JDBNTE :-Em 'rirtude da ant.rio~ d•ci•ão 
da catne:ra., qu~ rtinette. o a.dditivo que 1ie~b:l. de aer 
9pprovad.o ~ :a. uma. commiesã.u esp1cÍ•l.. por mim ~o
meade. e .e- mp1.,1.ta. d-e ciuQ!l u:i~'Sllbl'()tl, oom•'G ~ª'~ 
es.•a com mi Hão oa Sr1.. Conde da Porto-Alt gr-o, Ç.ar
doso Jwü~r, )ltello Rcso, Ferrciu Viaiin. a Ta111111y. 
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11.!FO!Ul.L DO U~llU!fCTO. 

Eotrs. ~m cli,coa&i.o o p-irecer da commiu~ de po
lici.11 q•le altel"lrl u re~iu eoto O • a "n.' 92 93 e 9l. 

o Ar-. c;ococ• c'Je Cas•1.ru pror uaeia ODl 
dil(~UT'l!IQ 

O -r. Miranda ().orio ·2ca. U"'"etario. &l!f"

':lind-r dtJ 1 º) ; - O nobtt d~ •. u1" 10 fo'el· · M · r~nhô.o 
prlrn·ipl»Q "' in1 ... 1lfl ar o pttreeer diier1rl o quti ~8 
8ef1ti• b~ .. t~rtt,.. l:H~NOb do por t~r de (11opf'\J'• ll- õ li. Ual 

pv.rP•'er que tiJl ... 1u1:ppL1nbl'I t-er 11Lrlo re 1i"i10 p r V. Ex. 
y Ex. e· D'h .1teo .. od.e . "'r. pr't'i ·deote, qae o 1n.eu t•C~
nb~u·eQt .•• d .. v• t.er :•!::-ta n.a1or . nãu ~ó por !.hei talt"'
re.u•., cooh .. ··im.-t.!.O& e os ru .. i.,,. de ·~Qe ditpõt a 0t·hre 
df'puta10. cumo .,orque uobo tfe tippõr·rttt .oa moti t:ll 
:p•f"at:lJ tatlo" pt•r S. ~:x., eujQ. iottll•ge ci" e Of>Ín1õea 
11>u1t.o r· a.,elt ·• . Eutru ... n o.. io et1it:..udo p'hef'nte o 
dilfoa c;r \º ... ,.'l" .. t Mrio, qtus fl'A ~cbii. inftlir.n...•ct& 
de>eo1e f: que IDf"lhor d •> qce eu tnt"rlk da .. tM. c;a~•· 
tio, :Jiãt· pt•l,OC:•, (! .UJ(> D•fl'• btO dM <..'O.:'ltrtl1r.•80 d .. p11li
c.ia, 1'eiz .. r d.- o.ooop .. r Pº"' h1,1ill•11 t..111po .. tttttDçâb 
da cal!i~, de,1u .io 'º a 11itum'"'" cO•••ld~r .. t;õ ... • p.a.ra sa.&
tênf.ar o p~rc:cerqne .. cahs de ·er ia1yU.t(DbdO 

1'0f!iizruEot~ o uobn J .. i.mhdn C•Jrueçoa fl1%•udo qae 
nio ent".ootu ~a.ode t1 ·ffi ~n1d.,df.I "m Ois!" ~ea voto e01 
favor do p .rece.r, e aµ•?J·•• qu riu bt.tr r.hcua1a1 
ob•e•voç1le•, a .. brt~uc!.o qunto. as ra16e1 em qQe olle 
lle 6•M L 

Já é, & p,..,aid•ote, t>ma grar.de cooc.,.ain em 
favor do doo\t1na s11•te11tada ~1,. cumm111io de po
licia. 

..!. primeira ro.~Po qne at11e1fot.. o nobre d~putad.o 
et>Ptta. o puec .. r ~ 1.JUe seiracdo •tla. ' 1f'ioiã.o. a •Dtn..dsi 
de todo" eg miai-tro• D4nta ê~l%Hir.. lt1'h• da graocle: 
OOQ'Veo.ieQ.ela., pot'·~u .. , t:ebudo e\ ea na admin'i•tn.oio 
d.ca negoc\ue pu~Uc "'· podeníio Íti•tra.•r a can.u1ra sobre 
qu11l p1.er n•Aten .. , dit.r-lbe iufc.rru" çõu ., tra.. l!lr em6m 
muih. luz At\cs debat,.s a~uí 1uJ1cita10•. 

Sr . .,ruidente. não •ejo r.zão p4ra qa• poua pre· 
valecer o motavo a preaeQLado ,.e 10 uub'e depatado, 
eori•a.ato pel~ ref· rma. propoau. pela commi,,•io aio 
ti.ca oe m•u.-ira >. lgnma e em caao algttm. v~1a la a 
eptrada doa ministro•, qae Diio forem dep<1ta.dllll, no 
99io rlea\a camara 

De feito: •ceita.. s ... pM•id.aote, a reformlll propoeta. 
.. m.ioittro•. a.ue aio f orem d.tputLclo,,. pod.e.rão ae.m.
pre ter ent.radt. º"'ta camara., porqtte oa e tt.& ee po
ierÃ n:e.a qu•t.tõ•& aie\11. import.o.:.tee vc.ri&o ·" por força. 
dai di•P<"ições do regim nt<>, o ••m o!ltra d•pendeD.. 
eia, ou_ •Dtâo pelo voto ~& camara, quaodo ella. jnlgar 
couv .. nu~ote . 

O Sa. Gon• '"' C&uao ài am aparta. 
O Sa. Mtll•No-. O«>nro : - Eo. ttatar•i de.te ponto. 
Se. poi•. Sr~ pruidtnte, ptla u.forma propoata, 

apeot.• em algnu• C•to• 6ca depet::deote d.o v._ to d.a 
e.mua a. tatrad a do• mltii1tr1'9 no na "io : ae em 
l'elultado é e lla uimpn poMSi •e}, o uot calO• a::Jai& 

impor\&btea fttCUlta.d.a. me11110 pelo ngiClJento &em cle.
pend ..... ~ .. "' ta:nautL, cão vejo razio em qa.e ao faade 
a ob j.,cção dv Dobro deputado. 

De1t.a tõrma nunca • "·~mara. fica"'- prive.;fe. d(la ea• 
abrtcnlHD't>• qne podf'll' tra:ter á di1cu,sã.o GS miuis
voa de eet.ado q~e não fo•tlll de putad .. s; porqt>e toda• a11 
"e••• qM dia reconhecer a gecenid~d~ denu eacla
ncim .. ctoa. lhtfl pC?Wittirã O iDireeao, 10 •&te fôr de
pe11•outo d <> H!l voto. 

Sobreto.fo, •eoborea, exiota llma. r .. ão muit:o ';loile
J't9A qoe aetnou ba.a.t.Ante no n~imo ela coJ:Droieeã•> de 
p olicii:., ~u• 4 ••t.bolecer D.Ola ••pecie d• rociprocid&de 
411tre • • da.u e&m!a.l"U.. 

O <0eoa<i.o,oomo t.od.01 ia.bem. aão ad.miUe a ~11tra.a.a 
lo• m111átroa de estado qne não ~ a&ff!llo a.Ili. 

0 Sa Gosas X C~'1'RO: - hóO 6 Olltz'a queatio: 
11.·ul ••r& <> mdb"r t•gimuto '! 

O Sa. \Sm.•rm• 0& ·•10: - N"'ao ••i• T&Zio alguma. 
part. qQe o oe11ador qno e mio.ooiro poHa ter eutrA"
fraoca ll•ata caaa, q11aodo o mumo nio se dá com oa 
deputado1 ~ l'elacão ao senado. 

Mod.ilcado o ngime11to pe!o moclo propo•to yela. 

commiaaão. aebo qne uta.b•l•ce•á ell• nU'a brn ciou~ 
trios. p .. rqo~ tem ae v1d.111r jà, .... j,, a eotn ·a ceata 
cua "ºª o..tniatr1.ia qne não for· !!J oeput.1i1dos. est .. be.-
1~ce se C4•rtJ tudo 11mbre ~"LE- pc•nto uu•u. u.,eeie de re.
cipr· cid.d6 •ntre 1b du;.e e marM.a 

o s. G•••S DK c~sTaO : - Lá é m•lbor o •y•tema, 
%l0 pout-o ttllJ ~U"' $e tT.btz:. das Cu1µJDi~>ôe1t que ,_..lo te-
cebttr ot m~aiu .ro11. · 

O Sa. Mm.ANDA. Os Rm: -A.ebn er.K~ ·1Ué•t~o de 1or
Xl:>s•li'1~de .-s~ rt:C~ .-\:Ã." de t~.111ittr1 a u ui p•·uç .. impor
t•ttt•. e ~r~io, a,1 1 tn""ºi f>' 'J w1ona ., .. rt .. \IUlt a C- i t?l
n•Íe,.i\o o Õ.6 du" io'ia."à. iu:.-:·T:iLr ntD .. e u .. ;>da dn Dobre. 
~po."-do J>HI"~ a .. otu::io. Ob""'' v11. peréu1. (.j,Ve u eya
Uu,a de 6'•rtPio p ·r• ª" C· JJ•IJ•Í "gÕee uão se eDClontra 
ew patu: 1tlgo0Jas. do ª""''11 ,.,~m ·to: to• 

O oo~re ••e1JUU.. •o Jn111sr.i,. murtQ a re~peito dA al
't1n1t1. p"r~ do p• recer. que rliz. : 

• Ao. n.ioi&tttt• que: <i .. 1x11r .. 1u \ âfl~ roa f;eut luga;
re& oa c~u.i.a.ra. pt r f r\:& d· ~rt 29 da CO••&t •tn•c;ã.o, 
fi 1a t .. mbrru ,..errmttilia " t-Dtrll•ta n é i.. d~d1iio •Obre 
e. elt1L~â.1 . Q que. s .. J.trm:·.~rl. .. r po.d@1od11 fitliQr 1vbre 
tOOQlil 81\ que .. tÕ·A, Ci ·D.I ~);.c .. pç..:•O •ti S de ortiem .]) 

O nc.bre '"'..,utad·· in,p'Jgu•·U ~eta ,.y1t" d\"> ~a.rf'CIU'i 
di2eod .... ~uc cat .. vi. cw .~ 'tH• bdlC\:~O <~on> .... pua.iieeaa 
P•·? clle t" 8 1 a••e leei-ta.&; pur rn~. l:t(..c re1"1 e ot•11J S Ex., 
act-itt1. » Q(.Ut.rio• rto par"·cer. •• dr .•ut.••t• que pt!rdeeee 
rea. lvg"Hr ._,or ae r <t\b3madv ao miD ·!t..ru• oán devia 
1.er eutr1ooda oa Cot. ••.'" raa " .. nàn tw~ t"3flt '9 em qne fo6Be 
ci1ovi<1edo Cb)own a. 11tteoção ..f. nobr~ ae.,utatJo so
bre este p.•oto. ..ue foi .,. r S . Ex. tà11 eon.b a. U.do. 

A. •·•p-ÍLO d· s d•pdt.dOI •111• l"'tden. ••11 lugdt 
por serew C":bi-a1a.,• ·• ~ t ma.r pa rte ni·I co1•~1bo& da 
coro~, e. cuu tni"t1ã. de PI tida •Otttodea. deve" faze"r 
uma l':'Xcepçi•' s>• r jr:l,.:a.r oonven,eote q1H! 11.eu,pte na. 
c•marll ~atejll pte&e:ute .. tgnm mewbro do poder exe
cQtlYO. 

O ~ •. G· os 1>t C.i.s·no :-Neata ponto é i11au1ten
tavel o p&.re· '•' · 

O Sa Ml••Jlliu. Osaa10: - Não t:J;itie contra dicção 
a.lgnOJa no pt1.h:•·er A ci·?:Dwissâo, 1.1briad.o un.a e.:x~p
çii.o •111 r•l· F · ao• depat»d<o& qne p•·d= o •• • lager 
por &c:r .. Ul cba.mados 11 0 mt~terio, att r'ndeu á g rande 
o nveoi~acia dl!; existir atmpre oo seiu d• c i.mara. um 
membro cio poder e'ecu\lvo, qlle de prv n.pto poau 
e•clareaer <\U•l(\llef q oe•tii.o e mn11ifeote.r •obre ella. O 
pcoeam•nto do go'"erno. A conuni•5ii> qniz. evitar o 
caeo de não ter 111 aa"'otD us. camara um aõ dos mínis
tr09, o que •e.ria. ino.•D\'eo1eo.1e. 

O Sa. GOME• •E · ... no d~ l1lll aparte. 
O Sa. Mn .. ~D .. r 11oa10: - O 11,.b e d•pntacl.o fa!lon 

cio C•IO •m 'ltl" "Pv1:1r ... ·eri;eu~ de u.om"atu xnoçõe-s de 
co1:16..>ttlÇ~- Neste po .. t 1 .'' re~•1r 11.Ja. prup et.a ao regi
IJ'ICDto oa.o e.itera. o -,tJ• Já .. 1l•t.e Par .. e~te Calo OG 
DJini•tros t .. rAt•. coC. 10 j·:ii t iuhào .. ntr isd. otP>ta. camt.ra 
<jU•odv qui2erem, tt.ltawo uqo .. llea qn~ Diu forem de
p11tadu . . 

o Sa Gollta DE c • .,,110 :-.l ... ita a prim•iu parte, 
a logica pe.dt que ee .. 1'!<-ite 11. .. ,~:u1t. 

O Sa. Mra.1,.n• Os• .. 10 :-0 qu• dbee o nobre de
putado 'º' <.tUe poàta i!ppsrec .. r de º ' ºm .. nto uma 
que9tã 1 de coo ti .. cç11.. N .... te caso. d.e d.uu uma, o:i o 
m.iniatro t O'D oãn é n1enibro dH. c"Ql~ra 

Na primeira bypotb••• cào b qne>t.Õ.•>. e D& ••gnu
-da a eotrade. dot n.iini .. tres nepe(Jde uoicam,.nts da 
Qtta vontMde. N• &te p1•nto. Ct?CDO ja di .. M, â reforrn,a 
propo1ta não • lttrQ. D r .. g•m t> ut. •, aenio qa" •·to v. ae:rem 
oa minhtro• rtcebi~o• ··luu 3• e 4º ncrf:t at-ioe.. 

E d.1poi~ ~ tio simples o modo d'" v utar •e a ~n
tr.aà.a d .. miu11tl'o. !e~uo-tu a pr,>po1ta &1t.a no pa
t"Ccer, qtn creio ni4o b~veria incOQVt:oinlcit •lgoma ae 
em CQdOI ots ca&<"a de.peodCM-e du voto d& eamara a 
eut.rada Mlla doa mioi•tro• q11e não foo•em depntadot, 
J>OTquo pela noua f6rma d" !(0••1110, c:levto1o ltlp· 
pôr· ae que o miu•aterio tem sempre o apo o dt. C&.Cl&rt., 
não po 'i& jétnai• rece1ar ·•e u.m• recosa. da parte 
d.alia para adm1:.ttr em i~n ••i11 t1m tzJ.tmbro do nie•mo 
govenio, toda• •• vez"• q a.e foct.it pn:c\IO. 
C~io qae t111bo mo1-tra10, ao 1120Qo• ~ua:nto a::a• é. 

pt>aaivel, quo nii.o pr.ccdeai. a.a ~. aprea~tada• 



SESSAO EM 22 DE JUNHO DE 187:> 167 

pelo honrado deputado pela provincia do Maranhão, 
e que o p•recer da coo miosão de policia e•tá no caeo 
de •er aeeii..., v .. to C• mo · Ó teve por lim, com" •• vê 
dao 'bZÕes neJle exp •t••, estabelecer lllJJ8 b"a dou
trina de ac "rd c m v& .riocipioe eonatit~eionaes e 
com o qne •e pratica no senado. 

bão u1.a11, Sr . pre••d•nte, b& razões que tinha a •X· 
pendeo, e peço deo .. u1pa á camara de haver por algum 
ten)p· ""~CU._•sdo eu .. bttenção. 

O 8r Plnt.o Llmo.-Sr. preeidente, não me 
de11Jor1· rd ew 'har a ru.zâo por que não poiso 
vota• yelo p•reeer em <llSCtJ•são. Sinto diver ir da 
honrada mn.1 m1st-1ã.o de fJC1l1cia, a quem consHgro o 
mai"r re•peit.o . ID•B "ª •"'-Y" s seguid1os até h· j• no 
nosso P•"hmento n•.nbnm 1ncouveoieote têm " "res•n
tad•·, e ante .. rue iHt.rE>cem ID•Jlt~ · coufo,.mes á indo] e do 
nosso •y•t•ma pol1tico. Por isso, •por que nã" me P"re
ça opp• tuna a occ•.a•ão esc• lbid., 10• pó~e aar lugar 
a auppOr se 4u•" vio1a dor obre prfstdente do con•elho 
a e•t. e•niara m1ot1 •<-U • •t" tn•d•rla. 4u• pôde ser 111al 
iBterpretad" p· la < µiniâ·, n•!l'o-lhe meu vo10: 

O lia MiaA1'DA \'SORJO: - A rndicaçiio foi feita no 
anno pa,.~, ,i •. 1, e o p~re··er fl ·l da •o em virtude de 
recl•u aç;,., do º' bre deputndo por M·nae Ge ..... 

O l'la. P1NTO LIMA: - M .. i• uma·r·2ão. C.1mb to as 
con ·lu~õeto1 o t'ª' ... er . porquA nãu Vt> jo fuotiumeoto 
.Para ~lterh r - l!'e li. JJr )t T.IC>o ~egu1da. e aceita UJUitu par
lamemnrn•eute . (APº"' '.'·"8) 
• Pc!r J.ot18as r1-tZÕ1-~ • .- µor.~u"" oão quero qu,.. mPu vt •tO 

llgll1fiq •1e o qut- dle uão é O~li(l ·-<J ai preseote perec~r, 
apez. r da u 1u1t:.t e1<ti11Ja e cuofj1derat,.:ã. .. quf" me DP r .. ce 
a il U t.rada Cl•IJJlloi·• i>1· •ie policio d• 'CHSI>, a quem 
peço ci~twnlpll ~ dp ·1UP.m es1.H•!r11 toleru.o .,iH.. 

O ~r uar•rluho Caunpo .. : i)esejaria, 
Sr. p dil eo e tU· V 1 x rue nz, -s f11vo.- cte fa-
zer v1 °lr.1:1r o i..iu.• ec..r (O orodw é suti ·feito .) 

Sr pr .. si'"'º ' e, t.e·1d11 1.1du a. i : . fel1~ 1 · 1ade t ~ não t.S

tar µre~t>nt.- oo 01.w ... ç .. da se~sft.u, e rle o2o ter '-'uvido 
a impugo . Q•O dr. roobre rlepnt n. pel M .. ranbã11 , a 
Cllju_,.. t p1 i~ .... dt •U een•pre u rua ·or p..-so, porque vejo 
qu .. nto j. ~ x. C· t<tuma fuariamenta-las, e respertr.-as 
por isso eec1 iire n u1r.o, e . o de . .-cul.,a 1:1.0 honrado de
pnt•d" P· r oão p d.r-1• e re&phnder, p< ia que eato..u 
na 1mpos.ibi iao.de de , b. er, não ieodo ouvi<lo su>1s 
ebjec~ões 

Do n.esmo m"d"• Sr. presi~ente, "omquaoto esti
veeee prr1H!mt .. . mas dist.rM b1d . , """ nã·• sabia ee conti
nuava ,. d1scuse o, pou n 'uvi 'Í.1.8 nbjec'rões f . itas 
pel i11.·bre deputod · p•l• R .. bi,. 1u., • e ·ba d., senbr
ae; ruas a esse µouco que~ uv . B ·u (1bri~a iO a dtt.r uma 
lig•ir · re•p" ·tr< a S 1!.x e a sustentar, não o pareoer 
da mesa, ma• a 1déa <1 · minh• md1., .ç;; .. 

O honrado deuutauo pel" B bi .. . u" p ueu que ouvi, 
pareoeu-m que as ubj •cçõ•s ~ue fez furão duaa, uma 
qne oeubum in .. onve ... i•nte b•via r••U•tado 1a prat.ca 
cooS-l(ri.d .. no regi~eoto, "utra que a. occas1ão não é 
opp rtun•. 

Neub11•11 inconveniente h• re•ultado da pratica eon
ugr .. d« no re im•nto d z o D• •br deput~oo; é exac
tamente • contrario Sr p•e•id•nte ; os gr•vis•imos 
incoov.r11entes que 1ém r·•ult.•do da <-bse?'ancia do 
?egimeuto, ID lnduz .râo a f.z., a io~IC çào. 

A coo1tltoi~ão deu entrad1i ntte camaras aoa iois
tre8 •DI cas• e determinados, que estão d•finidos na 
mesma con•titui~ã .-; e.&a entr.ua dad .. pela con•ti
tuição é P"'ª us 11Jio1atro8 de qnalqner d.a caa .s 
do parle.rn•nto. 

O Sa GonBs DE C.uTBo :-Ahi a con1titnição esta-
belece dever. . 

1 O SB. M•BTINHO C.u1Pos: - Bem, o que é preceito 
da const•tui~ão uingue se lembra de contrariar e eu 
não 1.Le deix .. eoot.wioar pela epirlemia ou endemia. 
const.ntemente reinante nas altas regiõ-s offioiaes 
deste p.iz, qne entendem que a letra da constitUlçiio 
deve só servir, e unicamente, para sotfocar-lne o e11-
pir1to ; oão penao a• sim ; e quanto maia vejo ea1a idéa 
predominar nu alt .. s r•g1õeo, cada V•z prevejo e maia 
temo aa oonsequenciae neceaaariaa, nio reruotaa, 
milito proxim1ts, porquo1, Sr. preeidente, a 11ação eltá 

cansada dest · systema hypocrito e desrnoralisador, 
qne no• vai levaod1• ª" ultimo gráo da eorru~ção po
hti a, aio da D« inf• nd .. , pma D• 80.•mos ha p• uco1 
aunos, e S11r1 üs já a naçã•1 m~ia corruwp1d.a ua& pra
iices do governu conetuucional. 

VvzEI :-Oh! 

O Sa GOMES DE CuTao: - Não diga isso o n~bre 
deputadu 1 

O a. MuT111eo CulP09 :-Eota é a minha convie
ção e " mrub .. ·Or 1 

O SB tioHs DE CuTaO : - Mesmo a ena indic•ção 
não h Cttb1:1r1 C1·lll iBMO 

(Ha outros a.purlet ) 
O ::ia MARTINHO C•MP08 :- PerdOe-me o nobre de.

potaoo nã .. pó 1~ •er llJIDha inten~·ão, nem de n•nbnm 
a1.1Ji~o iio g · verno repr .. s .. otativ1•. t-xcl01r do p~rlamen
to os lLJni"tr• e; ao ~ontrario, ., minrra. opiniã. · é que 16 
deput .. d1os e seu adore• p"dem ser rmuietros , apoiado8), 
e em 1.wias tt."' teat at1 vas para organled. , õe~ ele ruinis
ter11 ·8 t>Xtrh pari rom ntnr• B não te ho vi ... t~ . senão o 
e•pirit" ·;ne ne•t• paiz t.,rto g •. verna e ~ue procura a 
eeu ge1to 1:1.tHC<ir a c-,ost1tuiçã", não C01uu Carlos X, 
rei e~toi->idtt, que ent1:1Vtt. ·~uebrar vi 1leutan,en•e . a 
cart" fraoct-za.. 8UCCUrub1n •o, C· ruo er .. j11sto, na louca 
emprez11; .uia.R pelo C>t.O.Íoho mnit m)lh• ba il e uPrigoAO 
de º'"ª astud" que nã .. d~•• oim• eon1 Luiz F~lippe, 
de CUJn re.:,HIJeo º"' segredos b .. bt-lS est.Õ.1• Jâ ee reve
ht.01l .. etIJ wem• rias que corrt'm o u·UD1o, f11zi.11. Pste 
pri uc1pe n8a1m d~ carth fr~o eZH., e· m f<•1 s .. mprc 
fii;nr•do pai•• f,.]bos illu•tr,,da.s 10 tempo, f,_nc•z,9 
e tul(lez,."' um .. XCP.•leut.e l~h).o éo tie e 1 PU guttrda
chuva (r,,ad 8). não p• r a a Fr . nç", wa• p•r a f&
mi11)t r ai cbi-.péo ·le s l • u gu r'1.a-ct1uva que a tem
pe~tride f MSg• u e C(.;DSuuiÍ·· nas ruãoe de quem parecia 
8Uflt.+-ntn 1<1 

( Jh.cno-.•e mu-101 apartei ; o Sr. prendente reclamei 
atte,.çã · ) . 

Sr p•e. d•ote, um chapéo de so ou guar<t11-cbuva 
pó te ser " '" excelleute iostru1ueot pr• t.-ctor. mae 
não ba de ser em uma re11ião 1•Sallrig . da, •Q •Utad.a 
pelo• r1j .. s ventos. 

P .. ré•10, Sr p eeideot,e, nenhum 1n "oveoi•nte se 
t~m s .. guido eotre uós da ob~erv nci -. dl• r ... cimento ~ 
E' precie.,,merite a experiencia e J.>f ·. t·~b ,.. m t1re reco
nheci 1a, rlH1. grbVÍ1t ,1mos iocooveo1 .. ot,.& ... ,.&~ obeer
vanciit que IDfl' induzi· ã,., a faz.era 1n 1c çõ. . 

V. l!:x s,he·iue •ou me•,,bro da O.>µ •1çã" e m•i:nbro 
da pei· r .,Mrt.e du. o µ p(lltiÇâtJ desta cae.. ., .• rt.f' condem
nada e proscripta etern• meote. q e · Ó d·v• h~nrar 
en1 nuwerv "ºffi -.if'Dtt'! p >i. rs e~ tent .... r i1h111r l1 hiet1•ria. 
e fazer crer que ha liberrlade •l-it•-r,.J u .. te paiz, 
qnaodo a verd•de é qae senad· , C • ma " ~ dtoa deputa
dos e 11 ini11teno tudo provéru tle uma ~ó e uni1~a f, ,nte J 
H. um •Ó e nu1co poder ne•te p iz 1 

Pr .. te•t· , -r. presi1eote, qne niio tenho a pr>tenção 
nem de c rt•jar, e men»s de mole·t• r a ~u•m quer 
que seja, vessoalmente ; nunca preteorfi B.t1car ein 
te1upo · u circom•tanc1a alguma a qa•ru nâ·• tem oetn 
o di·eito da def••a pe•soal V Ex ê, ent••t.nto, o 
system• da imprens• mioi•teri•I. dos e .ueimbod•·• que 
em tud .. 4uerern •er um ataque pese .. "! ~o ch•fe do 
Est•d·1 1 Se 08 Sra. minístroe e os e u• ar1oig .. s pier•m 
agra1ar, ou •liiv1llr o peso doe ••D• erro• pa.r" jus
tific11.rem •e, 1ando á• ruinba• p•lavr.o ca•acter offen
siv,,, rl'ahi não me vem prejoiz,, algum, V Ex e•h•; ~ 
caminho muito trrlb.ado e proveitoso, sem ri•co para 
ch•g•r ª'' favor nas reg1õe• inaccesoiv•is; 1wu1toa têm 
a tr••te coragem de e><plorar a a11a •obraoceria . e 
têm aproveitado, ferindo-as ; mas isso nã me apro
veita a mim. por1ue, se o prazer e regio orgu]h., de 
nm chef• de Esta o é ver 11um1lh·dos "ºª eeus "éo 01 
que o a•acõ.o, es•e papel nunca ha de ser '' de um 
homem de bem e de honra. (~poiodos. mu,to bem.) 

O Sa. Gc&!lllo Loso :-V Ex. é injn~t • c •mo que 
tem d1to eru 1eferencia a uma parte da imprensa. mi-
11i1terial . 

O Sa. M.t.BT111110 C.t.•POI :-Pelo amor de De11s 1 O 
'ornai em que V. Ex. eocreve tem tratado de1ta. quei-
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tio, mas muito ligeiramente; tant·J V. Ex., como sea 
e~llel(a são dous b. mens de aen@o politico. 

O Sa Gun.:i.o Loso :-Agradeço a V. E«:. 
O Sa M•RT•Nno C•MP08 :-Tenho o prazer de con

fe.ssnr . vi-l•S 3mti11i; ensaiarem os primeitos paasos ••• 
O Sa. GusMlo Louo :-Perrtã ·, .. . 
O Sa M•BTINDO C .. Mros :-Ouça V Ex., não ha 

nada no que vou diz· r q11e po.i;s :1 nem de Je,1e cho
ca lo: \li va (\il h· ren1 n1 s µrimeir ·>8 passos da vida j i.r .. 
nalisti ~~ e pr.,ctd • .rem sem • quell e , Jto t.ioo pol1t1co 
que •Ó a .. xp · r1eacia dos rr•go10i· • pôde dar ; n.1as 
brub m ví-0• , tenho praz•r em rtizõ b, proruptamente 
atr1 JJ lcl ·11n carretrn. e 81'.'g ttirem n11t r 0..: bH melhor; não 
tenh .. , p is, um ·t unic -- c~osura ~' ftiz r-lhPs. 

M•s r>Ão é in.preoea offi•.lÍol a dos e• .. tr•lrnbados '/ 
O Sa Gus111lo Lono :-Isso ,,ã·> poseo •s ber. 
O Sa MARTINDO C•ftlros :-Eviient•m•nt• é , e é o 

']Jrocesgo UP&du lrtcon .,,at.1 ve] <~om u paJi• 1 e dever do 
.governo ; ~m vez d e dor Cf • nt~e e ju1·t ·fic·ar o_e erros, 
os atrenta<ios da Hd11 .• in1str. ç ?io t·e commenda uma 
arma d.-s ~ ae, que niio 1 ff-ade a.d vers :• ri .e, mae as 

·pessoas 11ne eetâo á te•ta d" u.dm1oistruçii.o; e é um& 
·:gre.ve i11jnri• ao chefe do E•t<du : die • Ó póde errar 
tJur cuL..1e do!i min1st.r,Js, os unicos respo as~v~is e para 
-os qusee é U;u dt":'-·er de boura e talvez o prim~iro 
doe se as dev.- r1 s não con'sen 1i , que .~P.nsurd 81 prin
cip • lniente ru recida•, c .. iãu S<>bre a pess• •a do S,,. bera
'nu, e que este polisa inco,rer no de•contentamento da 
'nação 

Mas , Sr. presidente, onde existem os ataques que 
·o depntudu MMt1nb 1 de Carnpoe t em dirigi.ia 
á corô« 9 A ind, oão tive ad.verten<lia da 111esa, e creio 
que V. Ex. é maito ma is roonarchisia do ~ ue eu, 

1.p or1l"e eu oâo nei se sou, e V. Ex sei q •e é. (R1.<a
M•) O Sr . M1L1·t.nho de Campos e n. Cll•ôa.1 . . Que 
·tenho eu, Sr. pre · id , nte com " cvrôa? Po is os uob.res 
wtoL·tro.; quert!m fur ar~se aos atdqu ... s e ceusuras, Qtl& 

,anerec•,m, no• at<r .ndo sobre a corôa? Isto é tr.ição. 

O f:n . PA.KANHOS: - V Ex refere .se sem duvida a 
lll.m artig" do 10 nal âo Cnmme•·ei C<·m o qual o go
verno n•d t.•m e cujn &utor uão couhecemc. s. 

O ~R M••TINDO C•MPOS: - Mas . Sr presidente, 
.: permittn n1e V. ~;,<. 1e. ponder ao n«bre deputado pela 
B a hi a. O n( bre deputu ~1 0 nã) ar..hR Tn r.onvefliente em 
organis• çõ es 11.ioíst riae• cowo a de 30 d" Maio? Eu 

.. ar.h . o.u "ttenhdo viole o to C«ntra a constituição do 
'Impeda. 

O min;sterh de 30 ele Main era composto de cinco 
ve\b,,. >en.•rlore•, p•la moior parte albei. s ao runndo 
po!itico : er .. um ~overO rJ relacionado CPm os partirlos; 

'n,as todo o seu pode io vinha n:aisde C'Ut·a f,,ma de 
, ser o bo em q«e g oz• '' " da ma.is intima conli<nça 
pe••o,,I r1., ·1,1,perado r o finado Sr. Ma,qnez de Olmda, 
co.ja m1-m 11rL). 11 .u 1to acato. 

Um unk1J n.en1 b1 o dd cttmera foi tira.do, o que era 
.sem dovid ;.; n "· •·hum ~ um e.enfü• que tinha., parR ser 
: mioi1n.r1.,, p •'que nãu ena rne .rtb ro d u. camora influ 1·n
te. na pohti ·:a n•m pr<>va1, TI • tribunu, foi o mu ito 
d·jHioct» e l'on•ado dfici•I de mari •. ba o Sr. Dela

. ni1He , <'Uj >< p-ss a nin!(nem nrnis Hspeita do que eu, e 
de qneui n1P. p•·e,.o dP. ser a m~g. , . 

Jlfas o D• hre d-potadu p .- !a Bahia não vê nisto in
c:on~enieo.tf:? 

. Sr. presid.nte, na nctu .J admini , tr~çãv o que vemos? 
·Nós ti v• mo8 uru mi oisterio fortt-m.,,nt~ orJ!'aoiehdo. o 
. do Sr V scnnde de hab,,rs hy , em 18.)3. A razão prin-
cipal al1'gada p ·ra a •U> d1ssolução foi q1ie, em con
.sequ •· ocia de prnm• ções para o senado, o roinisterio 
t.inha fka1o com roai• sen•doros o que depnt .dos; e 
o Sr. Vi<c"nde de ltubnn1.• y, •mb ,ra com o correr dos 
acontecinir·ntoll. não sus;tentn,.se m~ds aqnelle vigor de 
opiniões libera •s com as qu "e' tioha brilhado na "PP0-
11çii.o no pri11.e1'0 rem~dri , é ioc -nt .. totavel , ue nunca. 

' l'enuno.iou 1nteirameote a essa h"1pgem pe1ada de 
oprniões velhas; prestou homen•gem ao seu libera.
Hsmo antigr •, cl istmlvendo o minist no em que oe de

' puta <los se t inhão tornado minoria, pelo motivo de 
promoções ao eonado. 

Mas isto não serve maia de embaraço; os miní1tros 

até creã~ lug9res de sen·1dores para e~rem nomeado&, 
como provu o project•1 de reforma. Isto só não deu 
bom re•ultado ao Sr. conselheiro J "•é de Alencar, que 
foi banido por ser mio1•tro na mesma época em qne 
era eleito, escolhido e prefer1do o S r. Antão, p or ter 
sido m1ni•tro do mesmo n inioterio. 

Est" regra, unauac10 desde já á camar;;, JJiio ha de 
preju dicar aos tr.s actu•es Sre. nrinistros ; bãi> de ser 
escolhidus porque siio minist.r"s e porqlle creárão para 
si os lug•r•e que bãn de sFr eff,c1ivemente crehdos. 

E perguuto a V. Ex. e ~o honr• do deputado pela 
Bahia : quaes síio os n eios de d.desa quo t em a car
mera dos deputados contra as usurpa ções do poder 

. modernd«r; apoiado em uma maioria fixa e immutavel 
do senad· • 'I O g;,verno, é quecr1 nom•ia o 1 sub ielega
do•, os deleg"d' s, os presid•nt~s de pro,iur:ia, é quem 
nomeia eos eleitores, que or~aIJisílo a lista triplice, 
sobre "- qual a cnôa escoll.i .• , e o senado depois, se o 
c andid ;• to cão é c<> merva rt l! r, depura-o ·para se f•zer 
m eihor el•ição e haver melhor r,ccasião de mante.r-se 
as•im mac~essi vd á opinião o.o paiz um sena1o fixo e 
invariavel ( Ap~iadm ) 

Sr. preRid•nte. poucu me impnrta que as gazet3s do 
gov.ruo Il!e >êm como rnc•n•rcb1sta, republicano ou 
petroleiro. (füsadas ) Pouco me emuar i• ça isso ; pre
sumo que a cadoira q'>e aqui occupo, se rue .expõe á 
ruá v«ntade .de uma i rn pr~n'a nssnl 0 riada, tambem 
me dá occu ~ii\o de man;f,wt"' f "ncameut.e e sem re
búço a roinh i opinião 110 p··iz , que me conhece e . do 
qual não tenho a roiuima qu€ix". 

O Sa. FwaENC!O DE .AaaEu: - E que lhe rende a 
·devida justiç~ . 

O Sa MA11TINno CA.MPOS :-Ao cüntrario; cada dia 
a minha reso.1uçau é lllhi • firn e e in ,..balavd d.e expôr 
ao p&iz a verd:ide e a grav1•la de d~s circumstancias 
·&ctaaes. (Apoindos; mu•to bem) Não me resta a mim 
a meoor c:tuvida: os abusoi=i nã.o f.,zem variar o meu 
juizci sobre a bondade e effic0ci~ das ios;ituiçõee ·que 
temos ; mas a meema tendtnc1a não vejo geralmente 
·no paiz. 

V. Ex. sabe que·depois de 1831, pórJe-se dizer, deixou 
de h>ver squi parLido repoblicano : hoje •xi•te nume
ro•o; a 1g1rns c«mulafo• p• d•m fozer des•pparecer um 
ou ontrv rep~blica 10, m as não podem nbaf•r um par
tido . q11e v•i- s• t.qrnando f"rte e numeroso. (Não 
apdar1-0s e apo•ados. ) 

O nobre m101stro da jnstiç0 . V. Ex tem vi•to, não ha 
diffi ·uldades que o f n tem. nii.o ha ioimigos que lhe 
cheguem, o n.ioisterin é t.fio f •. rte e porleroen que não 
os teme, desej" n•µ ltif.lic.. r-1'1es o t:Umero Ha poucos 
dias o nobre ministro nos disse a1ui em uma. q11estão, 
que é verdadeir" me o te qn•stã." reli!!:" '"ª i' poilidc1s e não 
op11w.dos) : estes dcue bi~pos est.ão is ·lados, neohum 
c,;ll · ga OB segu•. P rot.•1' tei . Sr preei •ente, do .meu 
banco, e e •ct~mei' pan fJº" p·ovocais os biepoe que 
e•tão qui•tos P"r pru •l enci>< 7 . 

S. Ex. r.ão ·est:l. c0nt,. nte c com as difficaldadee in
superaveis que para elle. p•r~ todos o• seus sueceeao
res por muiks annos tem lev1 ntedc o minister10 ac
tual n•, quesr.ão rdigiusa .. . des•josos, Cr·nio todos 
os f•acos e prod• g c19·de o•ten taçõe• de poL1er, de ~mpre
-gar contra. mi<e1·i1s e i oerioes m•ssas populares pouco 
numerasse, parec• que a1é a. "rtilber1a. 

Li nas gazetas d" P1ir•byba do Norte que .uma 
choupana de capim foi ahat•da com uma. pP.ça de 1frti
lheria 11 Li mesmo n ~ P.t r~hvba do Norte, se os no
bres mimetros pedis•em e.•chrecunentos r. um partido 
numeroso que ell"; têm lá para o centro, o partido 
daqnelle comm•n<J.ante eoperio•, 11roigo intimo do pre-' . 
sidente, que mata ao meio ·dia nas rues, cujo nome ' 
me paesa, e me vexaria. mesmo de pr< nuocia-lo aqui 
(assim m >, pu iess• eor1necer d o •eu , poder impnne ·e 
malefico 1), eese ullhd·1 do preeidente rta Parahyba, 
diria que pera abaterem uma eh up <na de capim iião 
precisa-se d' artilbari•, b ~•ta o uchote, e, se é e6 
p1ra aesassinar o~ que estão d•ntro, baetB introduzir 
a b·1c> do hac•marte . em · alguf!la frP.sta tlae· paredelJ 
de ·harro, B"mpre ·rscb9dae quando estão seccae. 

O nobre mmietro ·te,n· sempre o · mesmo· systema:de 
argnmentac;ião; m~s volto. á minha questii • com o.no

' bre '· d~putado • p~la .· Bahia. O nobre deputado '. póds 
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desconhecer que a camara dos deputados, q.ue deve 
ser a mola principal da política deste paiz é hoje uma 
peça secundaria, que se af~sta ao inen•ir desejo? Onde 
e quando infiue a opinião da camara dus deputados? 
(Apoiados) Não ha quem nos possa c_o~testar, fu~
àado nos factos, quando nós em oppoB11,iao nos quei
xamos da triste condição a que estamos reduzidos 
com esta pratica da nossa forma de governo. ( lpoia
das .) 

Oo ministros são obriga d 18 a dizer em publico 
que não se creia nisto de governo p2ssoal, que elles t êm 
toda a liberdade de ae.ção. V. Ex e o paiz sabem q~e 
elles dizem isto: mas os m -. lhore8 de todos 08 parti
dos, os mais escrupulosos, costumão cansar e· enfer
ms.r incuravelmeate A priocipal h"nra e gloria do 
honrafo ministro Euzebio de Queiroz Coitinb" Mttttoso 
CEmara é haver cansado defiuiti van1ente com o seu 
primeiro ministerio; e, permitta o n obre deput -do que 
lhe dig•, a principal cauaa deste eshdo &nomalo do 
governo representativo no Braúl esto. no pop•l secun
daria que a camara dos deputados representa. (Apoia
dos.) 

O SR DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA : - Ainda hoje vi
mos dous codJgos Yotados por acclam•ção , com 
violação do reitimento. 

O Sa. MARTINHO CAMl'05: - O nobre depuhdo es
queceu-ea do papel que c mbe á sua provincia nas 
eleições de 1867? l• u tive então a fortuna de me ver 
ao ledo do nobre der.utaoJo, e ver r.omo se exércia a 
liberdade do voto no Brazil. Em 1869 o nob re depu
tado não apreciou C•)I!lO se exercia, tio hão mu lado 
as posições; mas eu continuei a ver o mesmo sys
tema. 

Nunca tive uma murmuração a fazer contra o Do
bre depntad >, elle o sabe, quando S. Ex. teve sua 
conducta muito criticada por olg1m~ do; seus anti
gos co:up10heiros . Não ha sentimento m "is respei
tavel pau m ;w do que a amizade, e est,. prendia o 
nobre dep 'ttado aos seus a.mig. ,s, trucidadDs por sua 
causa. O hoa,em que não é fiel ás ·suas amizades 
pessoaes é inliel a Deus . e infiel a tudo, e não póde 
ser fiel á patTia. (Apoiados ) 

Se tivesse volta1o á camara dos depuhdos, em 1869, 
como o nobre deput ... do voltou, em vez de apoiar o 
ministerio, ter-lhe-hia feito opposição. Vi, em 1872, 
creio eu, da m•sma maneira qne o ncbre depu
tado. Eu não faço a S. Ex. a injuria de dizer que foi 
eleito pelo g over no, foi tão eleito peJ ., governo como 
eu ' no meu districto. O governo uóde fozer o que qui
zer. Se deixa o poyo vot,,r em· uw lugor é porque 
quer, se não quizease não deixava. 

Não foi o g•iveroo qnem me eh geu directarnente. 
Nun"'ª me ele.geria direct1mente, nem este nem l"len
hum outro governo : ma• o governo fez-me o grande 
hvor, a gr .nde f(r <ça de não impedir que os meus 
eleitores me elegessem ; f.,i o meomo f;1Vor que fez ao 
honr.do deputado pela B;hia, e devo ac ·edit.r que a 
toda e camar a tall'.Jbem . 

Ora, c:im uma c 1ru ara vic.osamea te eleitu já é 
difficil que o governo pHla•,;entar pudesse ter aqui 
alguma effic . ci~ e m!•r ulidade . Mas ecc •·escentemos 
a uma carnara de nã·J eh·.ição por.iu!ar <JS , .rganisa .. 
~ões ministeri •:.es do no•so paiz. sem di~tincçitu de 
parti1os. Sr. presi:leote, não crtie Y. Ex. nem a 
camara qnc eu me iefira sgMa lÓ a organ isa çõea 
C ijnservado~-as ou BÓ á m·ganisação presente ; Ho con
trari., p 3nt não m~ embar,.çar e me ' 'ê r •canbndo 

· por st1pp •S'"-' po. r sona l smo, supporci que o miuisterio 
actual está 01g;i nia,,do á iog·lez• ou á bel~a. 

Mas n1s orµ;·a nisa~,õ ·rn m\ 1.tist·~riaes, 0u si:: c.onserva 
a mesma polí ti ca, ou se treta de 1nu .. hr » pc1litica .. São 
duas hyp< .thtS ·1 S Se se trata de rnu far a politLca, 
não ha mnis ninguem que pre "ise crni ttir j uizo, cada 
um de nós o km emit•.ido ne.ste re<:<nto. O papel de 
victima e o de algoz t·•m toca.do alte rnativo.mente a 
todos nós, embora pHa nóa libernes seja perwaniente 
o papel de vie.tima, p .:.rq ue quem pó te, póie .e quer. 

Tratou se d e murlar de política, e sabe-se qu~ é um 
decreto de ioi · ll1vd colíete de couro para quem é de
clarado J'ór<1. d, governo (ll1swlas) JV verdade. Sr. pre
Eidente, e nós vamo-nos adiantando muito, in ventando 
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termos e castigos novos A constituição diz: os castigos 
corporaes ficâo abolidos, mas em fim o coJ:ete de couro o 
que é '1 O estaqueamento o que é ? Admira se e acei
ta-se o mal{aifico inveoto castelhano. protege-se a 
sua nacion , JisHção , e o homeu1, o barbaro inventor ou 
introdu ·.t or, f•z-se b•rão e não sei como não cb•gou a 
ser du1ue ... é porque não viYeu bastante. (R isadas.) 
Mas nas primeiras oCCleJÕes vai-ee estendendo o jâ. na
cionahsado systema e a idéa, que a principio fui uma. 
violeac1a, 'Ull.(arisa-se . esµalha-•e pelo resto do Im
perio, e entrará no a•ylo d· s mendigos como o tronco 
e os angmhos. A P .. rahyba do Norte começou com 
collete de c,,uro, as eleições não estiio distantes e todo 
o norte te oha P"r certo e infallivel o collete de couro 
a qu · m não quizer a cb.•pa do Sr. ministro do im
pelÍo. (/li .•adas. ) 

O SR. MARTINHO DE FnEITAs : - E os caudilhos que 
são 08 presidentes. 

O Sn. MARTINaO CAJUl'DS :-Esses, V. Ex., sabê, 
que vão h"je ar.é para •s paroch1as vê< como os mili
tares votão • pôr mesmo a mão na gola de nlguos e 
dizer- p·•ra o quart.J-como no Piauby. (llisadas.) 

Trata· se de mudar de pr•lit1ca: V Ex. sabe, nãQ 
t"'m questão, o partido que venceu é o que hi cha
m ado para o mi oisterio -partido, eu não sei, é uma. 
idéa obnoxia, é uma denominação que temos só como 
um mote de g uerra. 

Trata-se só de no •as orgamsações ministeriaes ; 
esta con •. tituida uma camo.ra, eatender-se-hia que sa
tisf"ita a direcção gen.I da p•,]it.ica do paiz, era licito 
a ess<1 camara intervir, conforme a promessa da. 
constitu•çiio e coruo exige a natureza de nossas ins
tituiç.ões, na org11 nisaçâo dos r1°imsteri ~.>e. 

M• s >Cnntece ieto? Ero l:Jou fé e com verdade não 
se póde dizer que sim. S•j amo• f rancos. Eu abstraio 
do m' nistcrio actu•l: o m·nisterio •ctu al cahio do céo 
por 1t escuido (risadi•.1s) , esse é pe rfeito; nas eu abstraio 
delle para ter liberdade de d iscnssib e não se ver per
sona.lidade.9 n i que est-::u dizend<.;, nem interesses de 
momento. 

Se. presidente, trnbo interesPe e muib grande, é 
evitsr no paiz calamida~es, porque, V. Ex s•be, é 
impossivel qiae urna grande fracção, senão a grande 
maioria d,. nação brazileira se contente com o papel 
politico que nó> temos hoje. Nó i somos estrangeiros 
dentro do Brazil, nós nã • temns direitos, temos gra
ças, tem"s favores. Como V. Ex. sabe, a um estran
geiro di•tincto se concede direito de cidade e quali
dade de cidadão em toda a parte, e é o nnss > paii t.J vez 
o uoico que isto não concede ; mas V. Ex sabe que 
se é cidadã<> francez e ha muitos Francezes que são 
cidadãns ingleze•, e creio que Garibald1 recebeu uma. 
carta de cidadão inglez quind•i v sitou Lendres, de
pois de t <r expulso o rei de Napoles. 

l\Ias, Sr. presidente, na• no.s t.s camaras, mud~da a. 
pohticn, o patz, d cilrnente como uru cordeiro, abaixa 
a cab,ça e aceit~ a politica que o poder moderador 
designa com o seu miuP.terio. Elege-se una camara.; 
essa c•m ari< capricha em nnnull~r- se ; as oppo içõss 
2qui na<ia sig•1it\cii.., quando já ha miaist<rios de so
bresalentes . V Ex . ouvio o n b ,e ex-ministro da jus
tiça; elle, expliC•' ndo a diss"J u1·ão de seu ministerio, 
dei xou es8e pc-nto fón de questao. 

A camHa toranu-se ·iaducil ; chdes de opposição 
se iev»ntiirão, como o °' bre ministro du justiça, con
tra umigos dos mais íntimos, e creio que até paren
tes, p,;1·que julf(O que c,lle é pareate da priocip •I fami
li 11. politica <lo Rio de J aneÍl'o , digo principal, pelo 
gran:ie poder e autnrid"de rios seus cnef•s . e arvorou
se em cbde e cabecilha da !•ppo•içã" pelo vantajoso 
prttexto do elemrnto servil, que 8brta o mando 11. 
muitos nasaituri 

EnLll'i, Sr . preeideote, l.vantão-se opposiçõêS par
lameutf.r es er.:crgictis e poderr•s ':l s, tua: para cortejar o 
sol que despont'1., cu eriti'ío 8ã" h'mens de grande ta
leot•J e penetraçao qne "P"nhiio nos ares e adivinhão 
rrimci•o que t ·•dúS es si ;;n•eS d" tempo. (Risadas.) Esta 
e e. verdade : de •graçada d~ mawria que ten ta influir 
na poJ,.tica e vó> conservadores eoffcei• d€sie 18W ou 
1871 o que os liber~ts sofüêrii.•) de 181i6 a 184.8 e d~ 
l.865 a 1868 . 
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Pergunto, Sr. presidente, ao nobre i!ep1itado pela 
Bahia: não é uma necessidade para S. M o Imperador, 
não é uma necossidade para a tranquillifade da he
rança monarch ca ne>te paiz, qu" o govrrno reprn en
tativo entre nos ••U• dev11oa eixos? P ., is o nobre 
deputado nã·, vê incon venieoto em uma dispr,sição 
reg1rueotal que tern aut<i tÍs9.fo tndoa e'tes abuso•? 

A DHÇâO 5· ffre, vin~a-se cu ruo todos os povos 
opprimid·•• ew t · da a surte de m" nifest"ÇÕ•S c«ntra os 
seus oppresRf. res. que nfw poden1 cuota, cum a boa 
vonta<le drn;. aµgrav(tdoa ._;elos abueus. 

Estranh' U-> ~ que o uobre ex-mioi,tro rl.a ju,tiça do 
mini i::. terio 16 •1e lulbo f rdln:hf: o. , s miuiste,·i1 -s s nbre
~{( l trJtes. Sr. prn,_:, tl f' nt~, 1 s ::- r ·.·iço que o ;iolire d~putado 
ex- rrH01Rtro pre"t"u fui 1 ~ 1 cv<,nti ... s1mo . 

Ain 'Ja hn di ~· s, ·..:,r, 1Jr.:i.f;1c1ente, reccJrdei aqui um 1<rtig<J 
do Sr :,ií \veir,; Loh •1 puoii<>a J .. na vC3a SI~" d H ·iué la do 
mirnst\: rir, 3 de Ag ., t o, uriiizo n que coub:· :-w mi
nist.-o da jmt1•;.a d • 16 de ,Jatbo o obr1ga1,:ão ex
offi(:io, de resp on !Cr ; mus cour e lhe a t a réf., muito 
ruais nobre e p;1triotica. de "ir r'1ttlicar depcis que 
caJii ... dn 11,iaist1~ rio 

D izia -se ahi qne em d iJcn di~s os sncce;;s.nr es d~ ei
tuLyão liher ~ 1 dos u 1 t.i n10~ d :~(1 von(·,s, daE. noss :: s 
vv_ccas go rd hR (r1s 11 d11.~) t.!rih?io «' btido m 11 is do qne os 
rriini st.erios liben .es em citi ~o a u1 .. os. O q tlP. quer into 
dizer ? 

O Sa. GusruÃo Lono dá um aporte. 
O Sn. MAnTINHo CH1Po• :-V. f-:>0. bem ~3be que 

~s fr e4qu fz ~s pt->~ sones <l•·A 111eus ami!ios p ulitl c·os eu 
ent.~nri o l.}ilP. podem t~ d~·1xem vir ::o ddrnt.e p111qne in
iluem n HB coutrns publieas. 111 ~s não pl1sso H:r ,_ ccu
"Sadorpes~oal de (L;f'UK ami~os polltic s. JA uâJ é JH ·U CO 

:fttzer o que os a u b~ts d~put-1d1 , s fazcru. ter accu .. 
.sado os Sf:U"· err .. s dec r\dw1ni ~tr ·11,.ãu e de p· l1 tica 

O Sr. co11celbe:1r1i Z>t curl:.-; s di::-s e no senbdo rur.it:. de 
Uffiít V!:Z , e hl:l poucos di vs tem rep E: tho sol.:.n.rne ente, 
que f .. i tle r- pndi 'u de 8 . Cliristo vã · e n 1J a ca UJ Fi is Sí:r á 
mi.1istro ne>te reiu arJ,_._ Eu peço a V. Ex que <m
pngue a sua infiu:·n .'.ia pi;..ra e;cin1 LS act udes Srs. 
mim&trns , e p~ra cüm úB :túf.C~ i: 6S '· ff· S nrnr.m -:1 de 
SS. EEx. ne>te pont- dtlicadi•sÜ;.io, ,,_fim de que ist<> 
melhor se apure 

O Sr. conse ,h-.iro Zacarias foi despedido de S. Chria
tovifo e nun~a nn•1s. : e1 [L min i~trn 1 

Q•ieni. Sr. pr os.dent• , n"sLe paiz c"nhe .. e o St. con
selheiro Z , cari "~ · s ., be q"e por indole é um h0,uem 
até propeurn para o p.in cipio da hUto, id,de, <:om .. en
tre nós se euten ·1 e, qu" al •ás n;iu é talvez c:o,uo eu 
entendo, e Crf.iú f!.t srno gnP. nã • te\.·e (! Il ôo2 vetd_.s c< .mo 
teve o Sr. Ví•c1mde do Ri o- Br .. ne,o e o Sr Marquez 
de S. Vicente: o Sr. eonstlheiro Z .cfnias foi sern pre 
um hcrnem mod er r:. do, de c,1j niões sér irr s e tixas, corno 
frncto de um g rnodiesiu o kLnto e do se» p,ufui.do 
.i;abH. 

V. Ex- •abe que em um paiz constitucional, a 
affei,ão e de• affw,::-w ,,e.eo .l do sobaano nad.t quer 
dizer. Na Ing :.t.erra foi ministro, " mmistro <la mais 
elevada impurtanc1a, lord Chatam, ini ·, . .igo pes•c•al 
do rei. 

Lord Chótam era inimigo pessoal e figadal do rei, e 
o rü queria descartar se do homem ·-JU" ttnh ~ eng-can
decido o seu p .. iz, que o tinha eleva to em quatro 
annoa de uma 1;os1ção huruilfo á posição de prim ·ira 
:potencia da Eu•opa. E' verdade que o governo pesso•l 
immediat•mente depois produzio o aba.t.imento da
quella nação assim elev ada, pe ruittiodo que uma pe
quena expe1ição navhl com pouca força, exercito 
-0omo o que Luiz XVI manfou á America, se pud sse 
.alliar aos insurgentes p•ra fazer o fraccionamento da 
;m.onarchia ie!(leza, rednzmfo a Inglaterra a potrncia 
de segunda urdem, el!a que nos qu aLro aunos de inis
terio de P1tt tinha destruido o poder colonial da França, 
e apoderado-se do ccmmercio marítimo; mas na In
glaterra o inimigo pessoal do rei póde aer ministro, a. 
despeito de ure rei estupido, pequeno, mesquinho, por 
que na Inglaterra as eleições, que têm grandes vícios, 
são o fruto de grandes v10lenc1as e fraudes do pode
rio, emfim, de cousas que assemelh'-o-se á influencia. 
dos potentados de aldêa, males todos que corrcrupem 
.a eleição ingleza; mas Y. Ex. sabe, partindo tu.iode 

esforços e rec!lrsos particulares, e proprios dos partidos, 
vem por fim, emprell'aJos por todos os partidos a. 
se contrabalançarem,. a niio serem ia c mpativeis com a 
verdud~ da reµ resenL,ção ta ~os o• pa•tid<>s da In
glaterra. Se havia gran ·i•s pr.iprietH•os to,.ies, ha
via graodes proprietarios wlúq"; se o tory corrompia, 
o wh ·g fazi>'I. a mesrua cous )'.t ; ~e Utn emprt::ga.va cer
too ru l:'ios , o outro empregava p11r sua oarte os de que 
p c dit1 tirar reirnltado, e nni e !JUt.r 0 p o1ião obtt'".r r: :nitas 
wzes a vict.oria pelos meios b ns ou n:áoe qne empre
gasEwm. 

O b •.ilanç> flu :• l. P'" fim . eenr).) o pr,;cesso eleitoral 
corr .1 1;pidu na i ug ·ut.<'!na, l.1~ha co :uru •i u o pP.iz ver
d !i. deiru r epr·~·eoí, .. çã. • Ol<doo .J . P. o pc:rl.-tme.nto tinha 
f , rç"'- p<irr:: i• ·· pôr á curô .• t1 g{1veroo que a naçãa 
que..-i-.. o b(JllH:'m 11ue e· nvinha <;io p .,iz; mas entre 
DÓ·, V. Ex. vê o que se µats>t, 1~ , Sr presi tt:ni:.e~ o 
que se ""5"" é o r;,rnlt~ -1o d ' fr A quez~ da C'-mara 
dos ·lrputa.ius. 

St. p· eP-id1 nt;~ , o sEn ;i ~o nãn p6 ·ie e n2') deve to
ruur p.Hte 1 ct.iva. na p1 llti ··a; e ~" : a toru ."!r, rn~lhor 
p ra.- ~~. qnelles qu~ o quern •11 \;ê r n ·f: rm ~.it!o e não 
Sf.rta e ,usa ctiffi ~ .,il.. com :> ã. t · rn siri.o, n tíi fl toria 
Dl•B IDM·t ra, H11nullar a ca.n1. r <tri~ lo<ds o a Iogla
terr~, 'lUe Fliás t em utr H e; n;.;t tnic,~ã · 1 , consistencia. 
e c i utra~ raized, que não t J> m f um so SPn •t dtl . 

A cl'lmarii d1 .e rJ ep11r.:.cks tem s-t. '',A.u sa prio 11ipal da 
:fn.iqUeZ.iJ. OU!:\ t-1:1<ii~I e1rit,:Õ ·· " JlJtt.R ~ irdu. ha out ra ~0.USll, 
é a que r t.su:ta da sua i :. fc riorí1t·d ·· politica em relação 
ao N;:: n i: to 1 iof,..ri,· rid.~tie ·~ue ó artig · do regi mento, 
cuja n f 1rma pr<1puz. co ·' tHi g r ~1 . 

O puvo , Sr p,eúde.•.te, ving•·•e ~os po·le res que 
scth~n1 d ·.•. nr-hit a de l!'UBS at1.nhu i çõ -~ FS J~g ... ea ; o povo 
viDg •1 -S ~! f. .lev~ vi :1gar-se , po· 1~ 11..... t.odo e qu~1 iquer 
que r.eoha :'.'Off1 f'(• l't.tido err•>S nã · <lev. ficar impune; 
guai1.1uffr que s' ja ' ' pode r, e : té lhi r uma rv ·, bre intui
çã1_1 d~ ju t1~·-~·~ P!h ent.enie, e P.nt.e .'le hem, que quanto 
n ,e:-is µ< tfieroSO f_ó r O aut! r de U•ll frl.c t.o merecedor iie 
puuir; fi1t, t . nto nniia e i_,erg i :a. f: t~Prt 1 de ·e s ~. r a c -- n
rnn:. Ü• gn.,·de" r:•ã dev" 1J1 eóm"nte. destrutur a na
ção. deve111 comprlr ex.ri r.l.arnf' nte :1r, regr:;;.tt do dever, 
deveill <for <"l(eillp!o• d< editic yii em tufo. Não ba•ta 
ter vida priv ~ ·ia i•••nta de ~" ' P"ª• é se <·b<ígadó a. 
dar cm t( idvs1o .. ~<·.tos da vid:-t, t~n f r pr1blica, quer par
ticul.r, n<.·b• es <J Xefilplos d• i,,e,,•eben•iveJ conducta; 
é dever d13 to.io1J cm g rande!i- pr·.r s'lm~ g-.~ns d.ar exem
plo de res 1Jr-ito á s leil': orà rn »rÍns quau to n1ais a d!e
poe•r;ões viLes dO paiz. aq .• ![3s •1ue bem se podem 
charn;:ir o r:l':.'r ... -o da org aCtÍ'.1r1çã ' pr>lit1ca, e estas, 
Sr :Jrt sl den te1 no noss . !F iz e~tã'J an 1qllil'ldas, nada 
v~lem ten ·if, a eonstitu i<;ã. · n.,cnti 10 *' i:. espe.rança.s que 
a neção nelb depooitava. 

M·,_, ~ , Sr. prt;sideute, ui;;st en qu e r... pnf<ição inferior 
d &. camara dos deput:<o us não vinha só da eleição. 
Trist1se)mas, e.mb1.11 a menos iucompat\veis cem a ver
dade da representação ll•Cl• •n"l, f.ir iio as eleições in
glezas até 183I, e ninguem pó« negar que acamara 
dcs commuu>, º '' seculo paseado, teve . como até hoje 
t em, ~·rau ~l. e ir.fl.uencia DO g-ove' Do d~ lnt{laterra; de
Cidídam .. ate te ·•e e tem a .upremacia poltt1ca. , 

O vicio não ve m só das eleições; é p'eciso exami
n Lr o mech nismo pol1tíco e estu ·hr outras causas, e 
uma dellas é incontestavelmente esta desgraçada . d.is~ 
po•içii.o do regimento. 

O inatrumeoto prmcipal do g• veroo vem do senado; 
e tirando-se do se11adu nõo admira que se reserve á 
cam•ra. dos deputados um papel ••cundario, um papel 
inferior, porque no senado, como V. Ex. sabe, desde o 
primeiro reinado formou- se uma º'igarnhia retrograda, 
recoloni .. adora, e isto no pri.1.eiru re1aado, porque nos 
nossos di•s não p6 1 ~ mais tJ.ominar o pensamento antigo 
do senado de impeclir o movimento liberal do paiz. As 
nossas institui,ões constitucioaaes, que farão objecto 
do enthus·•Bmo dos liberaes d"quelle tempo, como o 
abbade Duprat, estas instituições encontrárão no se
nado o principal ipstrumento para a. sua aceitação, 
Tira-•e em regra q presidente do conselho do senado, 
e se este escolhe quatro collegas na. camara., mni.to 
distinct .. s, capazes, como em geral os reputo todos, 
todos muito capazes, e estendo mesmo esta. minha 
observação até ao Sr. Costa Pereira .•• 
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O Sn. MINISTRO DA JusTIÇ.I.: - E' mmto digno. 
O Sn. MARTINHO ÜADIPOS :-Não conte•to, se eu es

tendo a minh" ob•·rvação a e]le, e se não tives~e .ca
pacidade, estava investido della por inspiração d1vma, 
desde que fni non1earlo. ( Rwidas) Mas Sr. presidente, 
como ia dizendo, s~ o presidente do conselho escolhe 
quatro collrgas c"pazes é porque quer. · Podia fazer, 
como em Muntev1déo, no Paragu,y,. e em Buen~s
Ayres, onde h" sta ~hamar para auxiliar nos negocios 
os o:ffi.ciaes maiorel-l das secretarias. 

O Sn .• ~RAUJO GóEs JuNrnn :-Mas lá é republica. 

O Sn. MAhTINHO CAMPOS :-Não precisa dizer que é 
republica, nunc11 incuiqu"i esta panacéa; mesmo não 
tenho consul•do a prccurar. 

O Sa. AnAUJO GóEs JUNIOR :-Ist0 de consulado vã 
a q'1em toca. 

O Sn MARTINHO CAM•os :-E a quem tocar. (Risa
das.) Mas p•;d1a u presidente do conselho dispeDS•r-se 
de procu .. ar cump"nbeírus h"beis, eLe •Ó b"st~tia; o 
ngiruento lhe faculta os meios de anaullar a camara 
doe deput elo• Eu já o••vi "izer que era rl1sp0sição 
express" d, coa5t1tu•ção o Imperador nomear e d· mittir 
livremente os srus mirnst,os; que esta d1s osiçi\o não 
tem re•tr1eçõ•s; qu• e•ta liberdade de escolba é 'i~re, 
ampla e illimitada, e o p'lder moderador tni·· ficnd >, 
segtrndo a regra do leão, senh"r das suas attríbui
ções, porque >Uas são, e de todas as outras, porque 
quem fôr cap•z que ·• pretrnda e ss dis;•ute. (Risa
das ) O re11:imento dá os meios 

Sr. presidente, no ••nado V. Ex. bem sabe qu•, em
bora ~o;siío ser ín•xact•s •• palavras attribaidas ao 
nobre presidente do cons• lho qnanto á reforma elei
toral, •iue se houveoo•m difficuldades, nlh alguem fat
iaria aos oenadores; nóde ser inexacto qu"nto a ter 
profnido •stas palavras o Sr oresidente do consflho; 
póde se.r inexacw quanto a ser preciso al11:uem fallar 
aos sena1oreM, mas é verd•rleíro, é da t11storia patria 
o fun•in, o pensamento encerrado naquell.s p•lavras, 
o que fôr pol1t1ca <to presi 1ente do conselho tem maio
ria no senado ; isto não suffre duvida. 

Ha objecções contra mrni,terios liberaes, e o crtho
doxo Sr. Pimenta Bueno 'm 186~ e 1865 deu bons 
exempios de opposição que eu admirei. 

O Sr. senador Ferraz, hoje fallecido. Barão de Uru
guayana, creio eu, em geral, e felizmente para os 
titulares, o nüme primitivo é mais conhecido, UB<•U 
desse dir<>ito, e V. Ex. sabe que chego11 a dizer uma 
vez, com gran~e estranheza de muita gente, 4ue cavia 
uma alta pusonagem que, devendo conservar-se na 
sua alta esphera, de•ci'l. della p'<ro. vir fazer pressão 
em neg ew< a que devia ser alheia, como os da com
panhi. Uniã•> e lndustrl!L 1 Essas • bservações pa,tirão 
de um •eoador. e ~oo de um liberal perdido, com·i eu 1 
(Risada•) E' o C:<so do ndagw popular, que diz: A'1 
vezes ellas cah•m de maduras." 

O Sn. GoMEs DE CAsTao : - São as melhores. 
O Sn. MARTINHO CA,.POS: - Eu prefiro colhê-l&s a 

meu gosto, " é preci•am· nta a minha queotão com 
aquelle artigo do regimento. 

M•s o a·t•go do regimento, que dá iogr•sso fr•nco 
ao miui-0 tro nã1) dep1;tado, sempre que queira., a toda 
a hora que lhe p.r· c-., tenha ou não de tomar parte 
nos d. b, tes, é uma de rogação dos artigos da con
stituição que marcão os casos em que Q ministro o.qui 
pó de rn trar. 

Ü ~B. Go>IES DE ÜA STRO dá um aperte. 
O SR, M•nTlNHO Ü•MP s :-Não estou longe d e 

concordar com V. Ex .. porque para mim. na comtL 
tuição não es•ão •Ó 180 artigc•s, estão t<-dos os outros 
do direito publico coostit.ucional, estão todüs os que 
são subentendidos nara •iue a constituição possa !lar 
as garaatias q•1e p;·ometteu (Apoiado•.) 

Mas a questão é esta : o sen•dor, sendo ministro, 
está cert·• de •qui eotrar ; V. Ex. sabe qua alguns 
delles, não digo tudos, fo•ão homens de partido, ser
virão ao p•iz, aclquirirão relações, têm influeocia, 
alguns mesmo têm o defeito de terem prestigio e 
gozarem de estima nos antigos partidos a. que pertei:-

cêrão ou pertencem, porque V. Ex. sabe que já se 
chegou até a dizer neste paiz quo senadores e conse
lheiros de •stado não podião ter partido 1 Isto foi 
gr"nde questão em 18~1 e 184'2, é facto hi•torico, 
e essa opirnão prevaleceu ent•e os principaes coaser
vaciore• e se não é a vira-volta politica de 1814. e;,ta 
opirnão ia fazer p"rte do corpo da• leis conservadoras, 
corpo d• leis conserva<lor•s •Ó condemnado no 
senado pelo falleci o Sr Bernardo Pereira de 
Va•c .. ncellos, e esses projectr.s de revo11:ação de leis 
reactor"s lá estão nos archivos do sanado, e a opi• 
nião deste grande estodista depois de 1844 não 
encont•ou pêas par" pronunciar-se e pora <hzer :
" quizemo" fazer uma lei de portidn, e fizemos uma; 
lei de !JCVerno, estamos manietados e e trogues á, 
corôa. sem Ill''IOS <Je resistencia constitucional" ; estas 
opiniões •ão sabidas. 

Sr. preKirleate, o nosso r•gimento resente-se dag 
doutrin,,s da reacção; u·~ senador, homem de talento, 
de prestigio, se teve ahrumas relações C< m os partidos. 
facilmente póde embandeirar um pr.,gramma com 
mescla de to·Jas as handei•as polit.io»s, e dourando 
as por·tas, nã,. lhe fdtão meios de ganhar uma eleição 
e domin»r a camara dos depnt.ados, que se julgará. 
muito feliz de a ddxar"m existir; não precisava ter 
<lepntarlos no ministerio; membros Sí·Us no rninisteri<> 
só pó ie impôr nma camara rle ele ção popular, e não 
uma caniara q1ie seja sómente a rnentirrsa ficção da. 
representação nacional, sobre a qual se deva apoiar 
um p• der usnrpa<lor, ainda que se chame moderador, 
poder absoluto, pessoal e impeccave]: temos um se
nado, é já uma g;ranrle def, rencia com o systema con
st1tueion,,J. é déferencilt com os preju•z•·s populares 
verdadeir-.s dcsteE máos tempo• o termos um senado 
vitalicu'; e e cem ara dos deputad •. s não tem meio 
vlgum, sem tornar-se far-cio•a e ser di•solvida e re
commendada áq HUtoridsdee polÍ<1i•eS, ÍStO é. OS SeUS 
membros que ousarem ••g11ir o p&rtido da liberdade, 
que dcscoaheçfio os direito• premmptivos da corôa, 
suão reci mmendados á policia. dos president•s, dele
gados e sub:ielegarlos ; d"u o meu testemnnbo con• 
sciencioso e verdadeiro para todas as eleições feitas 
pelo• governos conservadr·res e o elo nobre ministro 
do imper•o para as violencias eleitoraes de 1867 ; 
dou o m•u testemunho e o de t dos os libera•s, ácerca. 
das eleições feitas por mini•terios conservadores e 
pelo D•. bre ministro do imperio nas parocbias, nas 
ig,.jas, nos collegios eleit •raes, e aqui, o que ainda 
é mais crimiooso, ne•te r"cinto, verifi.,ando poderes e 
faze ado questão de g' binete de verific" ção de po
deres ... este abuso sim, é novo, é invenção do nobre 
mimstro rlo imperio. 

O Sa. M1NrsT110 Do IMPERIO :-Eu nuuca fiz isto. 
(Ha outros apa,,tes.) 

O !'a. MAnT1::<no ÜÀMPOs:-V. Ex bem sabe o que 
fez 1 Permmbuco, Piuut;y e Ceará o attestão 1 Mas 
esta mascara de r> present.ção nacional ten•ie a des
apparecer completoruente, e riasa ppareoe. queira ou 
não queira o govun", porque a no\'ão não p"1ece dis
posta a FCeit r aioda o papel de tiguror n" com~dia 
eleitoral, qne só interes'a ac irov.rno de S. M. Impe
rial; a neção não pó ie, não lhe é licito conv•ncer-se que 
terá parlamento seu con> o •ystema eleitoral, qne só 
t<m per fim exclm-la de ter acção no p- rlamento e 
nos negocios publicas. Sr. presidente, partio, diii"-se, 
da re!igião dos sentimentos da corôa uma reforma 
eleitoral, que deu dg11wa vida po!it.ica ao interi,;r do 
nosso paiz de 18'15 até h• je ; fm aquella lei logo so
phismada em 1860,que permittio ás aldêas mand.rem 
ao pxrlamento º" homens de influencia !oral, cs s•us 
capitães ·ILÓres ou filh«s e sobrinhos de capitães-mó
res, conforme a vaidade da mais prettnciosa burocracia. 
o diz 

Por este 1ystema a ele;ção poderia não mandar Ull'.\ 
só viajan1e dinamarqnez e apaix nado pela Jib~rdadet 
constitucional, que brilha naquelle recanto da nlha 
Europa, ª' eleitos poderião estar no oivel da mvilisa
ção da sua P"tria, mas terião aín.Ja outros preciosos 
defeitos, serião legitimas representantes dos srns dis
tricks, ccnhecerião, e serião possuídos dos mesmo". 
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sentimentos e interessea que an imassem os seus elei
tores, e quanto aos potentados de aHêa... emquanto 
houvM ~leição não haver á no mt1ndo quem lhes "rron
que a influencia nelbs . Se por de•graça um ou outro 
perverso ainda avassolla rnros pontos dos nosscs ser
tões. deve o seu pc,der • o governo imperiul: o cor nel 
João Dantas. da Parahyb•, se a ;[i assassina impune
ment•, é porque é prot•ctor ou iastrumeuto eleitoral 
do governo imperial ntLquellli província . 

F "sciaou-se a n sçiío com esta reforma eleit•,ral, que 
perm1ttio ao go , ern:> in'.peri • l prol ·'.•gar <te 1855 até 
hl'je enta farç 11 . qne t eria cuh1do dtuote do d,·spreZ\J 
publi <'o, da inditferença. da nayão ba muit~s a11nos.-

Puis o que ó um •ysteroa el~tto r al, que aao pa1wtte 
que o rei d~ niirte, o .s ~. V~sci -nde de C~mara ;~ ~be, 
quando nã.o ::,poia o uuuisteno, n em poss ··• ser elt 1 t<~ r 
na ª"ª p••rochia de ::l. Lou reaçu da M t•a, e que por 
outro bd1J lhe dá, qtrno .to Hp.1ia o governo ~ l' ti~m 
p or si os cinco sen• dares C;1,valcant1s, sobre os. sei3 
que devia d"r a prov1Uc1>i de Pernanibueo, sen 1o am1a 
o out ro senartor da provincia, na pbrase doa Pernam
buc/ln(is, um ca va.lgadi J ? 

O Sn. CuNuA Frnur.tnEao ,JuNIOn -Não apc,iado. 

O ~Il MAnT1NHO Coiros : - Per<lôe-me V. Ex., eu. 
dig0 na. pliraN · vulg·;r , ::i o povo se vingo, e nii.o é 
exclusivo do illu•'.re srna;{or , a quem me refi ro, o 
app• llida. 

O '3n. CUNHA FIGUEinEDO JuNIOn: - Nunca fui nem 
ha de ser ca valga·:lo. 

O Sn MELLO REGo:-E' um cidadão muito di~tinct•J. 
(Apoiudos. ) 

O Sn. MAnTINHO CAllPOS : - O seu prote2to é iu
util 

O Sn. Su,vEmA \~,'1\TINS :-Quem niio é Cavnlc'.0 nti 
é cavalg.,1do (ll•srvlri s.) 

O Sn MAnTrnno CAJIPOS : - E o povo eGti no seu 
dirtüto . o povo que vê amn. f;1mi\ia upoit1da. en1 m~loa 
offii•.iaefl itnpôr rJerJJ ·3!len t en.:.u·nte o seu doru inio a nmtt 
populaçii o, qua eu su pp<· nh <> ser do n n< mil•.iii.o e cento 
e qu ... reuta mil hab1ta11tf::! r.; ruas que CH·1·1 qaa o n!..lb ra 
min1stm do imperio e le váta a d0us milliõ , s e nã'.l fe l 

quantos mil. 
Sl. pn·sidente, estes e outros vicios VêlI! da ma ·1eira 

p or qu.e se E=xecut:i. o govel'no re µresent .. tívo n{'s te ·Jaiz. 
A ca111ara d1 s deputu<l os n ;1.o tem meio u lgum de 
infl1iir n ~1 s orgaoia~ \· Õ•! S minist•·riaes. ( Apoü.ido.s.) O 
povo ti'a da• oppns •Õ·>• 'lue sdfre r.o~os as desf.»ras, 
e é o mais feriu" e espi,it 'º"" dos libellistas qne se 
tem vi ta. Ha, cliz se, nes feiras de "dmaeo duas 
clnsses de compra.dores: u1nn classe dos qne ctmp1i'io 
a flór, os primeiros l ote~; esta dasse é muito exigente, 
paga ben:. mas escoJl1e á sna. v0nt .. ~ de e t•ra o~ nie~ 
lhor t;B a nuna':fs ; n1HS tiu. outra <'.lasao de n12gociaates 
que, por h"bita , •{<•Sto ou já com vist 's de proseguir 
no negocio pdo me·1no sy.: L~mn, comprá.o i;nais barato, 
mas levão o refugo. 

Ora, V. E x. sabe os rtsultados ; os primeirne exer
cem um cnmmercio qne por su" naturez"' tende para 
a ciganagem do commercio de animaes, e comtudo o 
exercem de uma mRneira nutis decente; os se~uodos, 
não podem tira r proveiLo senil.•> exercendo o "fficio de 
ciganos, procurando imµiogir as boas peças que com
prárão. Nunca nu.is póde ser um camroercio verda
deiramente va11taj1oso, a té porque, V. Ex sabe, o lo
grado uma vez não cabe segunda com o meemo fre-

guSez. 'd - ód · t l' - á r . pres1 ente, nao p e ter 1s o app 1caçao orga-
nisação de governos ; mas o povo ach>< explicação e 
certa anslcgia na maneira por que alguas presi•tentes 
de conselho, e o povo ousa. ir roais alto , muitas vezes 
tendo amigos mais babeis e capazes, prescindem del
les e chamão personagens muito secundarios, que não 
t êm aptidão nenhuma politiM, nem capacidade para o 
cargo. Talvez, Sr. presidente. seja esta a principal 
causa da instabihdade dos mini•terios em alguns 
paizee. 

Isto precisava de remedia ; nós não podemos con
tinuar no estado actual. A organisação vitalicia do 
senado já empobrece e enfraquece perennemente a ca
.mara dos deputados; passa -se muito rapidamente da. 

camara para o senado : para uma qunlqtter situação 
politica é mão de empenho que todos os seus ho
mens de a lgum merecimento sejão postos no senado; 
elles li estão garanti<los para servirem ao púiz, digo 
eu; ao seu p<rúdo, di< o n• bre ministro do imperio, 
que ás vezes gosta de :l'allar m is francamente do 
que eu. 

O Sa. ll11NISTno no Ilfl'BRIO: - Q1tan·fo não tívesse 
o meu partido par:i. apoiar-me não 11ceitar1a o oargo 
de mioi.tro. 

O Sn. MAl\TINHO CAMPOS: - E' exacto ; mas eu 
queria que V. li; '. suu1si,e pelo seu parti-lo. para go
veroar corn euat\ d11utrmas sJm,. mas a bem dos inte
re sse• d ct nação . e sendo ••sim V. l!;x não estaria na 
situaçria em qn• tem estado ru1nisterios cuj os presi
de a te• de conse lho são despe·iid.,s de S. Chri•tovão, 
couw V. E.x . ;. ó1e s · r com u. muior f;cilidede ... 

O Sn. MrnrBTRO DO IMPER10: - Eu aiod a. não fui. 

O Sn. MARTINHO CA>1Pus : - ... com maior facili
dade "iad>i do que o fü. coa>elh ,. iro za,,atius; porque 
V. Kx sobe que, embom l t<e i ecouh•ça distiacto me
recim'"nto ~ uma g rand_e eaergt a. de caracter . oão iriJ. 
nlém nai> OC"ssas dtvergead}·S · ne oão são Sêoão dispu
tas •1e tri bua;i. : comtu w o Sr. z ,.c.,ri" s osti m .. is forte . 

O Sn Mm1sTuo Do f~1P.:nro : - E .-Jisput,is que não 
po·tem diwinuil· o re, peito e eonaide!ação que lhe 
tributo. 

O S1l. MA nn Nno <'AllPOS: - E que eu coos•gro a 
V. Ex M.s os nossas dis,;ut , ij e d ivergencbs não 
roe leva.r i1ío " duvidar yue V. Ex. tem tooa a e uergia 
par •!. manter a su "~ digoidade , 

Porém o n<.ob re depntacl.o, o s,, Gttsm1ío Lobo, fal
bnrJr; -1 ;os aqui e-m un:rn .. gr .wde qu1::s1ão de Eflitado, 
di~sP. 'JLle ba 1nn'' certa mctneira <l • apertu~· a mão que 
rend~ o " 'ª!" eltivo onort« i e ''ní•1mla toda a tenta
tiv,; de. re•i•te"c''" (R<sad11s.) 

O Sn. MrnioTao DO lllPERJ.O d{t um aparte. 
O ~n. MARTINHO CAMPO:; : - Não sei disso, nem 

quero Ea Üer; ·.t o tJOn tr~ rio . de» ie já previno a V. Ex., 
Q '.tÍSt2.. de uma COf:-f: spr1nde aci :\ sua, que vi publi
cadt>, IH·je ºí' Jornu l do Cmnmerc o, se V. E x. quizer 
repetir ·:.·1 ui ·.· n ·' '\virl >;s ' le hi, rn serei aqni " St. Sil
V<ira L1.bo, pe1ire1 licença a.0s rneus amigos p!lta SH 

o seu represenhnte. 

O SR M11<1sTno no hirERIO dá um aparte. 

O i3n. MA n1'1Nno <'AMPas : - Mas , Sr. p•e•idenle, 
o nobre de l'u ta1k, pela Babh tem esp"ºÍ" sufficieute 
para ap?.i(:H' far.t.os ~raviseitr.o• da nnssa historia. 
.Nem eu Bet tawbe:n dunde vom esta f .-aqueza dos mi
nistros e• n1 relaçiio á c,orô •' · Eu já citei a V. Ex:. o 
Sr. Enz•;b :o, na f!ôr da id11de, tão g raode e t iio nobre 
caractM, tão bello talento, que pàra o seu partido, 
com ju;;ta ,não era uru Evan<telho, para nós outros 
um inimigo te mi vel, mas um homem que rnmpre res
peitámos pe•soa lmente. O Sr. Enzebio cansou; o 
Sr. Euzebio estô r;iorto ; tu--lo quanto é relativo {1 sua 
admiu1stração póde ser explicado hoje; tudo ·se póde 
dizer em rel ação nos motivos que iautilieárão' para o 
serviço deste P" iz, tão pobre de capacidades, o 
Sr. Euzt bio , um homem tão eminente. 

O Sr. Euz•bio nã., era daquelles dispostos por Deus 
para cruzarem os braços e abaixarem a cabeça, não 
era desses . O Sr. Euzeaio era um conserv• dor até 
com tendencias P"ra o arroxo ; mas o Sr. Euzebio não 
era um aulice búx:o e vil, nem o podia ser Por que 
cansou? Canso11 porque era inutil rEsistir. Resistindo 
o que farta ? Tres mezes de romisterio rela.tando e 
não offerecendo solução alguma aos negocios . No fim 
de tres mezes de ininisterio, de relatar os feitos sem 
propor uma unice solução, subscrevendo as que lhe 
erão ordenadas, o Sr. Eu•ebto comprehen,,eu que essa 
situa• ão º~" era sustent&vel, q ue era compromette
dora para elle e inuito mais compromettedora para a 
posição do chefe \lo poder moderador, que não póde 
ser aqu.tla accas!j.da no parlamento inglez por muitos 
distinctos parlam~ntaree. 

O Sr. Euzebio 11ão teria cansado se o seu partido 
lhe pudeue no paflamento ojl'erecer meios de resieten-
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eia contra a corôa , como o parlamento e o povo in
glez offerecêrão ao Conde Chatam contra J orge II. 

Sr. presidente, eu não citarei um outro e:<cmplo con
temporaneo, que já citei em outra occaaiii.o, porque 
tenho motivos •le e.onaH.eração pessoal pora não tocar 
ne&te e JCemplo : alindo á cerh impossibilidade. 

Sr. pre&idente, o• defeitos do syst.ema el eitoral não 
nos .cumpre remediar !10 regimento da camli,ra ; mas se 
este nãu tem pc. r fim re•gu rdar as attri baições ' la 
camara, en tão é me lhor asseo:1blé 'ª tumultuaria • e 
anarcbi !~a e de que est as com ap ~1ar <=! n ci as de regularc!?', 
e que não pas•ão de honra1as sdaR •fo R1e:.1s ou con
gresso do l:'aragu '' Y· 

O nohre de ut 1.do, poí~, nã 1• tem ra.zn.~J. Gr11ves 
abusos •e•ultárá•i ;,:o facto J.e have)'-•Je e•ll 1850 alt~
rado o regimeoto para dar qui entraia soa miniot:os 
que não •"-•> deput"<los. 

O S1t. 'l E1.Lo R•r.o :-Esa?. alteração é de 1 8~5, é fo 
tempo dos ih· me• . 

O Sa. MARTINHO CAJ11rns :-D1,s libers.c• o i•r< teot·• '1 ue 
não é. · 

Mas o Sr. mini •tro do imper i,,, que. é tií.•.> es~rupu
loso com a coo i:,t1t 11ição na parte que lh~ ~gr::vJa, na 
parte em f1UP. é um g-d arda-sol para dle e p:t: 8. o pntler 
moderud··r, devi e1. es ten..!er tr..mbem <·s r. t; US nsnrupu li.;s 
aos nutros a rt1 g-os d..t constü.ui(;ão Ü !'· ministros não 
de J-iUta1Jos nãu têm µ1·la cons ,.ituiç~o a entratla li vr e, 
que incoa te:; t llv:-:: l111r.ote lhe rlá o reg·i n>e11tfJ . 

En di sse ao nobre deput,do pelo M"ro.nbão que não 
estavn l t1 nge · ~e concordí:l r cor.u S. l~:x. p::i r .-). <la!· :,n. 
trada 1!.C1s minisroc1 ·~u~ niio :f. rem clepu•.ados ; ru :~ s 
permitta o n•,bP! derJu1.atlo quP. lhe ~·hg·... 'Jll e if.to é 
uma coecessão á nr•nstituiçãt> vh í •sa io p·~.rbmentn, 
se outro mew nÍL J b U'ler d~ attend,,r BP a n 1,c~ss l
dades rea€ s d., governo na t~ suas r.ell)çõcs r;nm a c i.: 
mara I sto é um a d 1 ~µosição n·.VH: a lu :'!.lBt~ r ra n ão a 
tem . Os membrr•8 eh. carua ra u lta, qu~ sã.o n;ini--tr:· s , 
nunca têm ent..;,d:.1. n2 camara ctos cenin\0113 e vi .e
versa . Et ver ~11d :: ,~ ne lá em erubas aB r.am anuJ híi. 
sub-Becretarii.,s de E o~Mlu para todas as p~!.stas e o 
membro r:l a cam f1ra dos c ··nirnuno, qwa é miniot,ro, t t- m 
na cam11ra dos k· r ds o i=;eu sub - st~cretado, l. 8., im <:orno 
o n 1eUJhro da. '~ a ~ t1 :.- r :' dos lo·dn tein ns. CP= tnar a dos 
cornmu na o r f:~·:ed ivo DUJ-s~cret ·Yi<-1• Cá t ambem 
podi a haver o m : s1uc), .au o governo rluíz::sse elevar a 
posiçi'io dos seu > ~uxiliarcs. 

Sr. pr•,;•id rnte, não b a syate m» pal'l amentar 1,02ei 
vel , s~ o governo não eéti ver nas rnEos dos h 1•mens 
m •is capaze• e respát»d.<. s do parl:miento. Não é 
licito •i uvi,hr di•to. 

Seja lá pelo qua fôr, amhiçi'í.o ou patrioti•lYJO , 
esses horneos •ão ris que se dedid io mai2 aci trab ,lih~ 
e ao estudo no parlurueu to ; esseo homen s são vor força 
personagens a de•µe ito d,,s qua·'s nem •lm só minis
terio pó le sub•' stir se não ti ver meios no recinto do 
parlume to de oppôr o taleut.o ao takntc. , a eloquencia 
á eloq ue ncia. 

Em ge ral os ministros não parlnmentans, ainda que 
Deus lhes h ·.uv•see dado grande tdrnto, não .stavão 
preparados para este geoero de trabdbo. T emús visto 
em t• .das as partes as teota• ivas; os Br: urbons fori'io 
obriga.rios a aceitar constitu;9ões em todo o mundo 
onde reioavão. em t oda a parte ensaiáriio esta fórma · 
de governo, e em p~rte alguma apro veitou a elles nem 
aos pa1zes. Os que quizerão conservar as corôaa tin
ríio de aceitl>r a influencia parlomentar. 

O systema de el•ição pelo governo está. morto mes
mo entre nós; o ultimo esforço, o ultimo arranco da 
eleição da policia é esta reforma eleitoral d J nobre 
ministro do imperio. O governo imptrial, depois d•sta 
reforma não tinha outru, porque a semelha.,te obsti
nação em um caminho tão mão e perverso não ha res
posta se náo o abandono absoluto. 

Por todas estas razões, Sr. pr ~ sidente, sou obrigado 
a entAnder que o nobre deputado pela Babia. não teve 
razão. A refvrma que a mesa offerece aos artigos do 
regimento, baseada sobre a minha indicação, se tem 
defeito, é não ser completa, não restabelecer inteira
mente a• disposições da constituição. O ministro, que 
não fôr deputado, aó deve ser recebido aqui nos oaaos 

em que a constit uição o autorisa,e fóra desses casos não 
ha razão ne m coaveniencia para admitti-lo. 

O organis~dor dos m1nisterios que saiba desta 
regr1t e que os orgaaise contnnd•J com isto Prescinda 
inteirarLente da camara dos deputados e será obri
gado a presciodir da nossa fórma I" governo; a nação 
lucra rá muito, J><•r qne o d•s1;o tis mo qne o-ós temos 
torna- se despend10so e caro pelas fórm as constítucio
n aes, qne ain ia gua rà~.,, e toraa-se fl-Índa ruais noci vo 
pory11e pód• durar aoúm mesmo algum tempo, guar
dan~" e•t"s :ipparenvias consti tucionaes; sem ellas 
t eria cah1do ba mu ito tempo. 

V. í{x me permittid, cmbor:i eu d- sde já decl,;re 
que \~i . tarei po:lo pa:-r;.ce( d a comrnis~:ãc, . n:l.o porque 
ell e s• j-< e" .. pleto arr me ij~tisfaça . mas p<;rque é 
u m pa·.so d. do em n,elf1or c•ni in »o do qne o d•i re
{l irnf°!11to, V. l~x. . me penmt~ irá 1ne 1!11 ~~onsiderf: alg uns 
dou art·gos. V. Ex. pto~õe que o ,.n. 9'2 seja subsr.i
tuido. 

ü ai t 9Z di ,.: "Ana minist.ros de F st•do, que rüi.o 
Íôrem df' putadeis fica pe rru it.t,Í la. a en tra ia na ca
m 1., r a., sen•pr<1 qne a julg···f t:';ffi con »eu i t::n te para tfl
nHn<:>m p;:J.rt~ no~ ~<::b:v: .. s publico~ , com exceµção das 
q lll'S ões e or di:!m N iLo yn rl,..rão, pi ré,o , l:fft,recer 
nHi~ã algnttia~ ne'1J a~~i~1i á vota~~ão. )> 

O ortig'' qne V E .-c pt· ~ õe é o segnint.e. (U) 
Ora. eu r1ão sei :l. , az:,o por f1 ue . t-xdiuod1J os mi

nh~.trc·s erri toda e quol _1u~ r oc~aa.~ão n oB t'U•.ros c~1.sos, 
os ~hr:..í?H re ·•os p2. ra e .:;t~J, occasiii.o, .. é verdade que 
mmto unptirta. Dte m&s rm qu a. J, pc·J" is so ruesmo que 
é ín1 p<1 rt,.nt.e, é deter d ~, camf:! ra mP-t ie 1· n o ministerío 
º'' St:: us ht.,_ , _ . ~·r1li mús CJ paz ~- i; , }Jq_ UeJi ~ .. ~ •1ue fl f'.jào suffi
cient,e;i µara f 1,z e• e1u f :.ici;: ãs neee~:::da. .!~ s l!!aÚ.:r tJs das 
discus~õ .:·s n1f1 i" import:-üte P. 

:· r p.r .:::s i<ldJte. ma.riteado- se es'-a excepç~,r.i , nós cvn
s ~ r \.~iH ·S a. e ::-.rna r:t do·, (i~p n t1vius n a d.~µendet!C•LJ, eru 
que P.ctual .. ,1ente está d.o 'J !Ji'P.r;blenLes d~ Consrdb.o se
nHd1 ;rfs. 

Na se'-35~ -. .:.;, ctuu.1 l !'".<~smo nós ·v imos que :c.i u m in
con vfl:r:io:-:H t;:,, 11·.Ha e .. v ·1 n ü1g-em p 1:1.ra o ministerio a. 
~e.rmi ~bfl O _rpn~ .o regirue ·:t.o cl:i e{,~ [:"d.ere1t. VÜ aqu i O.S 
u:101 :!tr:,,; n~·.1 ) d ·!pu t ... d 1s. A 11 1sc1H•r-au da r .:·f.i1·ma elei
t'it ;d cv i:E::..! s 0::: 11 . a uxilio d.o nor1re or esi rle ~ te do e ·u
selho, ue t:.i. de?. n e r...b11 ,n '.A~ tro tv r1 a.rl('1 miu 1~tro; st;:. cv.~·
n·.a be ~-· Pi.l nwi o juizo da camarn. v~tion ; para nós 
~a º!)J.i'Jíâç ·l.o c o· .. 1·e ·.t c.f.'sbimanrn.11te,_ p .rP.. a maioda 
da c·r:tu~· r:· corre u · p.u1ldmêot€. As ri.i:ve r:r,en 1~i~~s BGb. e 
orgar.~ ls ,._ çã'1 nli 0isteri . ! tinhão sido fxi)Jjcatlas n~lo 
Sr. min1st.r1.r do in·pf':ri0. .. 

(1. nobr•.; ;n<-- a1<le ii t~_ <lo c?n~elbo não a~ iant< •U ~epo is 
aqui pr;r !'Ua vez -.·.1.f·l<.1. idea em na ·.1 a er< cl l?lre~eu , 

o nsult a<!o foi pte j •<i" , para o prestigio dos depute.dos 
ministros e. para to:~o o H!inlsterio, t•_,rn ando-se puhJico 
quo o cuuílicto e '" dive·g•nc;a do Sr . preo i d~nte do 
cooselbo com o Sr. n•Íni ~ tro do imperio continú:i. a 
exi~Lir c>,~u vez lU !iis fl . ~~ rantt! , e~b~>fa o t• juste p ar a 
VJ r, Jarem JJlOtos , como JUn í.o eu VléiJ •l pnr es~, as ruas 
º?_'.li pessc.aa que Deus me livre de ter u suaa opi
mo, s. 

A sim S8. EEx. ficárão vbjan do juntos nci t al 
carro mi msten ul, ma" em CODopleta cliv<rgencia de 
opin1õe~, como podemos dar testemunho. 

Sr. pr•s<dent•., a necessidade para a camara dos 
deput dos exi•te de f~~to l'.!ª~ Grg.nisxções mini&te
r1aes, mz s é que só ••iao rmatstros deput".d . s de ver
da<J.e!r~ capacidade e não continue este systema. 
pern1c10ao c"m que no seg un ·fo rernad•J se torna im
possi vel toda a b, a organisação ministerial, não senio 
a capacidade condição sine qua non, e conservando 
ministros por províncias. E note V. Ex. que é a dou
tri na só para duas provincias : a proviocia do Rio de 
Janeiro ·a de S. Paulo e a de Minas não exigem mi
nistros seus no miaioterio, · e muit ' s vez•s eu fallo 
pelo Mine•ros, estimaríamos não os ter tido porque 
pela minha parte supponho ser orgiio da minha pro
víncia, sem distincção de partidos, nós pre•cíodimos 
do privilegio que se tem querido dar-nos de ter no 
ministerio o pe1or ministro e o I11enos influente. A ·Ca
mara sabe que não me refiro ao Sr. ministro da ma
rinha, não faço este conceito delle, se o fizesse di-lc
hia com franqueza, e nem nisso havia injurio. pessoal, 
nem ofünsa á nossa amizade. 
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A. disposição do regimento, cnja revogaçiio propo·· 
nho, é um embar•ço para o mini•terio, pond•' em jogo 
o amor pruprio dos ministr·>S. Cada um ~overne e 
dirija a •na casa, e isto facilita a m~rc,. a do governo 
e obrig~ vs presidentes de collselho a sere>n ruais 
cauteksos na tsco•ha dos ministros. 

Aos hom•ns qu• têrn occu 1•ado ougos elevados de 
admíaietrac.;ã.1 mttis vi::: zed, ndquirindo mais cabal co
nhectme~to doa negocios publ1cos, a esses cidadãos 
·corre Jbes o dever rigoruso de morrere1n no 11eu posto, 
servindo ª'' pa1z; e V. li; x. sabe que com e; te sophis
ma coüstitud"u;,l ado1it•do no n ·>Sso regimento temos 
visto ni1 i;"Ü ist · que nós denunciam JS pvr vetes. a 
pntern.;ã de g 1vtr0 Gtr por meio de ~aixe ;ros) depois 
qt.:e a e Hôa ia,·sstio-se _d l il1tei.-a u.nt inria.dt re<.Ll, 
<iepois 1ue lei afo.jtt,i 'º qu' o rei governa, adminis
tra ~ re1oa. 

Sr. pr<si,lente . de pois qu• entc~deu-se o governo 
repr<:sent,,t.ivu aqui pr •r ••t~ fórma, a t.endench é gr-r11l 
nos hr:meoa e·t•i:·:ente. .-Je to io3 ,.,g parti'.l.os para evi
tar o g .. vano B;' c" m a m aior d if!kul•lode qne se 
póde fazer enlrJr no g t>V·:rno um homem de •erdadeira 
ircpurtao,~ia, to .10~ des~ jti.o f-!Vltar e de tGd1)s os parti
dcs, se ell ea oã ) 1~uerem, co1110 o nnhre mioistrt1 do 
irup<rio te·'"" 1r- r1ueza de coofessar, tratar só do bem 
do seu pHttdú. 

O SR. M1~1STRO DO htPenro: - Eu uão diese isto, 
nunca dirL:, • euüdemno sempre esta proposição. 

O Sa. M•aT1N110 CA"P' s :- O nobr• ministro disse 
que ficou µor beiu dv •eu parti·fo; est~. escrir;t9. 

U.llA 'i'cz :-Por h~:u de todos. 

O SR. ~ÍART•Nno CAMt•os : -Pera mal meu (risadas); 
c:;mo eu, falia todo o meu parti.io. 
Sr. 'Jree1d".!ot", ae o nobre n1in\stro ju1~ou t~_zer o 

ernrificio >ie C<- ~tinuar na admioistravi'io pt1blica, toda 
a camar11 ~ t(.ido o pau. vê qual é o seu con~trangi
mento N;:.o far ·ia injuria de acn-ditar que a p< s:ção 
do nobre 11 ioist.ro ih~ é s~t1sf/.\ ! toria. p orque , '-!uando 
elle fez o sacrin .. io na sna posição. de princípios ca
pitaes para coutinau no g· verao, é fór., de duvid:1. 
qu• fez o s110r:fimo tn"1• duro que se podia fazer; mas 
na or!( •n•s ' çi'io 'L nüss , ~o!i1ica, da maneir• por ~ue 
se pri:lt.1ca o gov .. rno r~('.lre~t'.llt'1tivo, a qu1-stão de dei
x ar de str "º '''ºº um partido é que•tíí.o de p-;esar 
de al:;!OZ ~ vict,i,na, e niouue1n dará prfferencia a·:> 
segun.do oaord: ""''e• nl,oz do que victirna; uma vez 
po&taa ~U+-f-tã.' 1 oe~teiJt i:-. rmos, antes ':?Bpoliador do QUe 
eepolihd·,;m.,s é pret~iJ".o coostituir .AS cousas de maoeira 
que cadli Ui.LI teuba. d1re1tos ci •utra Ofl quaes ni?guem 
Lusa t•r:t-r; é e;t .. a verd11de1ra posição comtitucü;
nal dos r-ovos li.oie,. 

Ni. situuçi<o 11 cr.11a! tu ln Muverge para. pôr tod,;s os 
p>rtido• e to'"ª e~ hoUJens J>Oliticos em nrua situação 
uokrosa; mu:lauç~ de s1tu•ç~o pol•tica dP. um parti
do "carreta !-' " ra to<lna O.d amigos as peri;eguiçõ~s 
que o g1,verno póde . infligir e a suspensão d1;s prit:i.
cipaes dire1tcis de c1dad:i .... 

Sr. pt"et: id+->nte . oi. sr.e 1)t:1iz mP-mhroe importantts da 
maioria sã') df'S ; ~t.cend1dos em pretençõP.s leg-ae~, quEin
do sãu JlJuito l~gitimaJJ ente orgãvs dos interees~g de 
sua provi r.e:,;.. E' º''t"rio que o nobre deputado 
pelo MMTanbão (re(e1e .1e ao Sr. Gomes de Ca.sti-o) 
üo desco h•cido o di:eit > dos Maranhens•:S para 
co -stituirem um:• scci< dade bancaria na sua pro
vínch. 

O Sa Go>rns DE L'As1 no :-Não está prejudicada a 
questão , ~eo .: e do cou&.Jho de E~tado. 

O Sn MARTINHO CAMI•os :-Na tutoria insupportavel 
st.b que v1ven10s de<.CJ11b~ee-•e até o direito q,ue tem 
o cidbdão de &.rru~car o qu~ é seu, OB seus e pitaes nas 
cpera\:Ões de uma • n preza licita e de incontestavd 
proveito publi<:o. V. Ex .. que é membro proemi
nente e respeita ••! da maioria, não cooseguio nma 
pretençã., seu.elbaote. A lei de 18b0 não autonsa 
sem.Jhante pr...,cedim•nto; a lei de 1860 não fez o 
governo juiz para ne11:~r a formação de taes sc
ciedades.... (Apartes.) Submetteu a penas á inspecr,:ão 
do governo vs estatutos das sociedadee. 

O fn. Goin:s DE C.-1.srno :-Abi está o mal. 

O Sa. MAa11~1IO CAMPOS : - N., questão" dos bancos 
não creio que o preside.:te do c . usdho posoa ser com 
justiça cen•urado por toler~ r a org:« isaçfto de bancos 
de deµcs to ; eJ:e n•itJ tem direito de negnr, o que elle 
não póde c0nceder é o direito ·!e emissão ; quanto ao 
mais, " sua "ttr ·buição liu:it.1-ce ;;. •er se os estatutos 
ofündem es le,s . Cont•a esta interpretação da lei 
tem se protestado sempre. 

O i::R. Go.>1ES DE CAsTno : - V. Ex. ms ba de aju:lar 
a UCC'.i b. r cun i11to . 

O 3n . .tvI.nTINB·> CAMPOS: - Cow.•Mmo• por 'habili
tu a carnara d • s deputados o. ter iuf!uencia. V. Ex. 
(1·eferin·lo se ao Sr . ministro do imperio ;, cum que au
tori !u.de níl.1 estava no g overno ~e tiv~sse dau.0 edse 
exem plo l Ti,,hn Lté bpa10 a mioh" boca em Watbria 
ekitor~l, se tives ·e feito prevalec<r a 5Da opinião. 

O Sn. MINISTRO DO IMPe•w dá um aparte. 
O Sn.. MARTINHO CA!lIPos: - Nilo tem V. Ex .• não 

tenho eu 'f•.1tios enn ·•á1n•?B a quEistãu Eleitoral, mas 
neohum de có; pó le dizer a ultima p ~ lavr•, póde 
propôr a ul ,i ma soluyào. (Apo•otlos.) Deviamos julgar 
" t i.dos nest• e•p;rito de equ d.-•e. 

V. Ex. ""be que ruuit ;s dos membr~• ,_ods proemi
nentes do phrtido hbertll lur. o e•trenuoe conserva
dores. 

O Sn. M1N1srno oo lillPERIO ·lá um aparte. 
O ~- n 111.anr<Bo CAMPOS:- V Ex:. não me ouvio 

bem. T · mo• um exemµlo : o <'hefe do gabinete de 
V. Ex. foi U>n ~xalt c. rli .. i>TIO liberal, como o Sr. Sal
les Torre• H· m•m o e i1t·>r -i•> hellv Tima.ndra, o re
dnctt.r :lo ilfo?'imbondo (Risadas.) Afi , nço a V. Ex.: 
era np'2 do meu tempo. N•Jm elle nega, nem tem 
por que negar. 

A. sim. p~i>:, !l elhoremos a po•içi"o da cr.mara rlos 
deput,drs. O ae•1ado j(J. tem um mon ' p .. lio pode- . 
roso, que é justo e k~itimo, natur:d pela capaci
dade e experi•ncio, que n«t•rl!l.ruenLe exalta aquella 
corporação : que i&to lhe boete. 

Qttaa~o • o go•erno Hnperi, 1 aprn, por qualquer 
cuosiderr.ção de alta pulhica, br;u ou m~, Roiqui:ar a 
Climara do,; •deputad._o, expellindo della totlos os seus 
horueus mai~ im1!>ú rtantes, o parti,lo condemnado é 
varri<lo, e li principal cuidado é dtcepar as pa- · 
~ottlas. 

F .. ça o ncbre n1inistro do impu;o triun,phar o seu 
ter\:O, largue o gl•'Çerno aos seüd urlversatios, entre
gue -o, por exeLLplú, ao Sr. S ilveira Lcbo, e o nobre 
miuistro ha. de ~<r t õ.o rl e u>\t~do pür Pernambu~o 
coq:;o eu pela Cbind (flil ,.ri·tade) 

O Sa. M1ms-rao oo lMeEaro :-Entreg-ue em tão boas 
mãos1 aB!:ltguro qu~ n Ho vem cá uinguem. 

O SR MAaTINlIO CAMPOS :-A' Sevrro-lh'o. 
O Ea. M1N1sTao n u lMl'ERlO: - E eu couc, rdo. 

o Sa. M•RTE'iH!' c. nlPOS : - A c•.<luzi este exemplo, 
porq11e V. Kx. r abe que o Sr senador Silveira Lobo 
é um homem reso iut•-•, e que capricba em ser · superior 
a todas e.tas fra1uezos a que t odos ruais ou nienos se 
sacrificl\o . como ~'ta do nobre ministro, que governa 
só para '' seu patt.irlo. 

O ncbre minist.rr> s«h-. que ba fraquezas a que um 
homem p6de oujeitar-•e s•,m •gnominia, porque n·ão é 
para pr.,veit•> i es· oal. ~~ •io o grande perigo de se 
arruar qua•<Juer poder rio Estado de autorieações que 
o devem acima rie t1)d•1S : f16de abusar, e isso nas me
lhores e m ais puras int•n1·ões, corrome.tteodo-se deste 
modo os maiore~ abusos com O• motivos mais lícitos 
e honestos. 

Sr. presidente. qual é a sn•te que tem tido o go
Terno • epresf-:ntati vo entre LÓR 'I 

Vimos ex.cluid· s do guveroo permanente um só par
tido, que consta•,ternente m•i• tem soffrido no paiz, 
até dos rr ioisterips chamad. s liberaes. O partido libe
ral tem si10 escolni>io para a opposição parlamentar 
permaneote de· S. M. o Imperador. 

Sr. presiiente, nós nr.s '1'1'-ixomos do pessimo go
verno do nosso paiz; mas respeitamos os motivos da
qnelle que se ind.uz em erro e dirige esta machina por. 
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tua só vontade mal aconselhada ou não escls.recida, e 
não .fazemos responsaveis fen&o os ministro3, para 
msnterem a cn rô ~ om espbera inaccessivel ás queixas 
velhas e sempre aggravud·.•S da n•JÇá~, que não é 
ouvida no seu g overno. que se quer dizer represen
tativo. 

Nós, as vfotirnas, temoe scJfrido vinganças escan· 
dalosas e mesquinhas .. 

O SR. PnEsrnEN'l'E :- Cr~io que o nübre d.ip·_itado 
não •:stá n .... 01dem. 

O Sa. M•uTrNoo CAMPOS : - 80 V. Ex: . me dá li
cença, c';mo te·1bo flido iuuito :--\t P. ~R..lo p··:r suppoetos 
ataquf-s ao IwperHclnr, e ·. r et;:-> exp:ic ·· r -ruoo;. 

Suppo :,hn que oii.!) ha r> qui nin .!..:.·1) em qne m ,j i& res
peite .-. re:.ileza do (jlle <1e !Hg:t-zcs. Por ex~1r1;~lo o 
nobre niimstr: • do irnp~rin paiec~ t{ne nã se ;,ij f'Jh;.i,. 
ant.e o lrnµtff•·d1' r p .ra lbe t1ffe .. cer n rr:en ~~g~m á 
f r.. lla d 1i t lu-ouo i.risud•u: ); p .: !S o rniol f'.t.ro irJ 1.J ez H!nd <l. 
se aj·., elha, P'' nm". ir.·is ~o á civilis ·viio do seu paiz, e 
UiTH• zon.t-n ri!· d •. po~er rr~;~!, n.in·1a S>.! âj ~ id~.rn. para 
é.:fferecf'r um di $. curru ao rei. un puhlir.o 

Rnt,·ettl n·.o v (ttÚ VüU dizer ao ·n -:> b : c miuL:tro é <l·J 
parlam•oto ino:lez. 

Em 1734, V ~:x. asb• , Sr pre., iden'e, f~rnova na 
. Iaglaterr>< J . rge II. ~\ i min• • tro rlurar1te dEZoito ~u 
viote anrws JÜrd Widp1Jol, um n onH:m a r eG ptit1:. <lo 
qual a opinião da. biSl.iJ riu. tellJ rnud~Ldo iote1ramel]1.c, 
um grande e di tiact•J parl , nH·n~,,r. 

O ~u Go>1ES OE CAsTnO :- A pr1 ia •lo: tem sidn re
fornl?.do 0 jnizo do 5 e · ui;. 1npor :C"\ rJ P· ,S : i Tt Op•·it,o cl.elle 

O Sn M..tnTINJJO CA.l\Il'US :-Con. o ministro M;t.tntavfl, 
no governá a C:11·rupçfiln d 1• l~ SHl r.lJ f; S 111e L.vn;.va na 
Inglaterr:l, bew r. -: 1n1(' fm t od «.s o. · n a ~:ões Jl'I J:. 18 c1vi1i-
Sadas ;( .· Eur .. p" na·p1e ,le:• 1,. mp• 0 · 

M•.ls \Vil1iam Wy,,dh•ll1 levant u •e, J'.,!hu des
abrid11.mente na iuf!.en c'.Í>t pess .1 al do cnb t rano. nã.o 
h •in çe ningu•m no parl.ir!'. -t: uto 1n;:.d1•z <iU~ prt 1 t~~ .... t :\.SS.! 

cont.r:.>. i ~ so; tnitd. v a-B i~ rle corngl · abu B.o~ <la ~dminis
trnção, e se o p :: rlam~nto nã ·, te1n c·ste dir t:it.1), o pnr
lawento não t.e<rn po1l •t nlg cnn. Est-< obj•cy!:o nuoc ·~ 
foi apreseot,da na fogJ .• <e•·,·; .; a!li o dirtit.o do pa1·i a 
mento era ir á f., 01.e '1.,· m :• 1. 

Mas \V'1liam Wy,Jd!nru Jev,:nt u-t~ e disse: 

« Supponham'o• qn.e nm Ccpricbo da fortuna tenba 
elevado ao pot to de pr.im -= ir0 n11mst ro nm b 1Jrne!-r. me
diivcre de fo rtuo.:j , f.! •Je orige oi b ·~ixa, 1-o.lheio a toda 
a ncç5.0 de honra. e d~ ví1t.11de, ).ão teado 1.utro nnpG
nho seoã.;1 o seu prorr ~ o t: •lg;·;.nr.ieciniento Stlpponha
mos que este h <,m em ncd,. en 1.end ., d 0 .. a n•gocioR do pai:r., 
e que emµngu~· nhs t.rausaeyõcr. com o estr . .,ngehv 
horuens a.inda n1ais i,,;oor ~ nte~ qu P.. el!e; s11pponbamos a 
honra da nação rleslu-tn.d 0.1, nu ímportuocia po itica 
ptrdida, seu e. oram~rCi '1 ineult!-t d-·, H:ns mP-rcadores ,,,u .. 
bados, 6eus mariohei.ros pP.rect:nrio üO fuo lo das mas
morras e tudo ist·> pall111d" 011 desprezado pelo receio 
de f•zer perig"r o mrn1sterio : 

" Depois, supponh moa que e>t~ mioistro se torne 
possuidor de U •JJ& fortuua imn,ema, o d•.sp jo de nma 
nação ero pobrecíd>< e que eile empregue •Bt" '.t1rtuoa 
em comprar no seuado nacional code1ras pora os seus 
confideotes e favorit ... s; 

« Suppaohamos •m um tal µarlamento t'.ldos os esfor
ços para •xamin" r sua conducta coust?ntem•nte .Ru
plantados e .ªn.nulla~os P'.'r_uma m,~or1a corrompida, 
por uma maioria CUJ• tra1çao ao p ~1z se recompensa 
com empreg~s e pensões dt•tribuidus com vergouiJosa 
profusão; 

" Supponhamcs que o ministro de que se trata se 
colloca insolentemente acima. de t 0idos oa homens 
que se distinguem pelos bons sentimentos, pela for
tuna, pelo nascimento, e que, não tendo principias ho
nestos, e\le ridícula.risa taes prinJip1os nos outros, e 
procura em toda a parte aniquila-los e manchar; 

«Com um semelhante ministro, e com um seme
lhante parlamento, collocai agora no throno um pria
cipe sem instrucção, tão desconhecedor dos interesses 
dos seus povos como das suas inclinações, fraco, ca
prichoso, governado só por duas paixõ:s, a ambição e 
a avareza : não pensais vós que o maior Jlagello que 
JlOSSa desolar um paiz é um tal principe aconselhado 

por um tal ministro, sustentado por semelhante par
amento ? " 

A hi~toria diz (accre1icenta o publicista ilo qual 
ext,ahi esta nota) que esta saogreota apost.ropbe de 
WyndtJ,m f .. i acolhida com vivos appl •. u,os no p~r
lamento inglez 

Sr pre•idente, pergunto agora a V, Ex.: 88 o ca~o se 
déMse f·ntre nós, não haveria ctireit·• pa r d=z ... r a n1esmu. 
cous"? O que ee no• diria ~ Se nós disse-semos que 
um go verno crea uma r, . .,çâo P"litica, e f.z 1egenerar 
a r. 1n!!t.ituiyiiedD '3 Ci1.n,,es, t.1ro.tod ·1 o µod.-r modl:'!tad.or 
ab·oluto1 pe·so:.J e irrespooea.v .. l. o 4ue nã·i t: $tá em 
nOS8n CCJ013lÍtu1ç:Í r1, e q11e pr1. el~. ll.irt · a C01Ôa C-:, r:JO 
o unicr> p,d t-.r d11 Etotad"? Rr.~puotli5. .. -n · ·~ •1t1~ at:1ca
v anio i-; u e· rô i. , <i · l~ i!ito er;.. ]n ,~«nveo1eote ! PlJiH é 
nvs~a n11.ribui,/1.··· 1~§i ~º .~rt. 15 d. •i· nst ): nV~lar nn. 
g'ü<'rdtl d 1:t ccJn t,;tui..,;a.i f: prnv•• r 1. h~rn ge,.~I dH. oaçãol): 
e é •m:l~ d., º'"s" 1nic1.u va (§~ i " 0 1t • • n da cund, ) : 
'' o ,..xa.oi e '~ª ~.1d111iHstr ,. <,rn .. 1: ~..:.i;t:1. i-... 1Ja, e u refvtm<.1. o.os 
nb11H· s ncll .... iutr1Hhv.duG.1> 

I·!o t .. •11J ._,nnl11giu com o qnt>: dii;;se \Viliiarn\Vynd.ham ; 
e niu;.!.· u ~ 111 no p r himeoto iugJt;z tinlrn. rnuii3 autori 
d<: de d ' •1ne elle . 

Eü1 l TiO, nu rninist.-rio Rr,ekingbam, onrle se acbava 
Jor1i C1Jata!1J, cnju re~lism ·: i "B ui h·~~ d··put,tdoa 
sabt:.rn 1t qu~ p1rnt.o c l ; e ~!" v11. . t ,~ nt . ·~ut- póde-se r:izer 
que nn Rr•1 ude P ~ "tt! 81! U.S ~ xag- ... r a ios ..iP.nt,imentos 
n.: onc-rctncos iropedirã.n qr-ie ele th. e ~se á Inglaterra 
t,_d. s us lcnetic1,,s que po .1ia ter fcit.o, e qu e irupe
cl i ss~ t,c·d o o mal yue o ,-ei f •. z fl ?."'- ta qu a fr ..i. ; e rn 
1770, C t1a1 u!n 'ie'~l ..... ·ou 09 parl1 11 en t.n qll~ 1.~sde 
n ~·s~t'nyft . , do rei n ~.o h .uve n ai~ n11 .• i~tro indi?pen-
clcrite : o rei t:.rii q1H:m tll'.iu dir1gi11. ~ (:,..zi:t. . , 

P~<;o, Sr. )Jrh;i 1 t: ut. ~-:. a V. Ex P. ;'1 e ruara h~€ r~ ç'i 
p ·i i P- it.: r dgv ,u . 1·x \.1 a o .() ·( r. a bi ~ t,1ri c: d :1 •n rlar...o f" nto 
lnglez e nus seu·; beJl.us exeaq..1J · 'ª pr0cnrc.r e. rnio.ha. 
dt.L: a p•!B P' ·dl. 

. l 7ii6.-Miuist~ rio Rokingk <! m , rl ~ b :.i t~ •a n1ensrt~!lll. 
" Piot.- \1~ p<1 r "C'' ·~lle en di ,, tiog'' cbirarnent' <'9 

f.r : 1y~1s de unh. infiuencil-.i. dl1minaote (o gtt.bia ":" t~ io
tio,o.) 

cr O 1-(n ve ... r!'), p~la b-w ::t elo gen ~ ~a. l C-1nway, negou 
c s t ~ s up;HJSt.i .•nfl lf enm :,. 

11 Ji~u ufl o a. vej-J, drn :ó! e c.lle, eu nãn a Rhtn: eu n~
f(O-a _. b ~ ulnr.amtut.e 4u:.intu ao qu~ Jn~ diz r~sp~iti:, ~ 
eu aeg.1 ~ t ~ r..t•J ·111anto 1.1osso julgar y_uanto aos <.·Ui.roa 
minist: oe . ... 

O Sn. MrNISTRO no 1llPEnIO rU um apart~ rl.ii~n~o que 
nenhum m1ni11ot.ro a•) Brnzd a~cnson Hinút fectos <lest-;s. 

O Sn MA.R'l'INDO CAM os :-Ü• n uss·is rnioi >. trn• t o
dos ?êm dito Jsau n:esmo. O pr11 prio ~ .ose lb .iro Fur
tado o di ft ae, e direi mais, o~ Ru .. e• nvflsaçiio mrds 
intima, oa mais íoteira e P.bsclut ·.;, cnntJttnçf~ , como me 
prf·Zu qu .:! rnaot:n he. comt1:1igo1 1o1 r~uclle ex-1uioistro me. 
disse a mc•ma cous" que .. uço ao nobre ministro d.o 
imperio. 

(Jfa, um apnrte.) 
Perdôe-me, a8 confissões aqui •iio officiaes ; outra. 

cousa minist.ros não parlem dizer : é uma posi
çã, espmbosa, e é dever do mini•tro c 1brir a c ·rôa ; 
mas, cir. presidente, completo o m•.u depoimmto· 
dizend o que t•n>b•m •lle uão estav>< pouco cansado.: 
qua:ido C•hi .,, cabto muito a seu gosto, posso afiaaçu •. 
estava cansado. porque a consequeucia da influ~ncia 
pessoal. da 1nfluen~1a da corôa., a mais nociva do. 
todas , é que della res.Jta tudo quanto aqui d•sorga~ 
m•a os parti-ias, toroando toda a r.sisteucia legal e 
legitima impossível, porque, confesso ao nobre mi
nistro, a V. Ex. e á caroara, seria muito mais 
conveniente que semelhantes reclam• ções em nenhum 
parlamento se levantassem contra um ª' berano; mas . 
quandJ a verdade obriga, não um dever imperioso. 
Cooway aegava esta peraic10sa iufluenda. - " Não a 
vejo, não a sinto, nego absolutawente ql,lanto ao que. 
me diz respeito. » 

o Sa. MINISTRO DO IMPERIO dá um aparte. 

O Sa. MAU'l'INllO CAMPOI : - Agora vou dizer . ~o 
nobre mimstro do imperio, que « eu nego-a, d1z1a 
elle, cauteloso como S. Ex. , e só tanto quanto posso. 
julgar, quanto aos outros ministros. » 
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Esta é uma observação da historia : 
" Os amtg •8 do r•i vota.vão em corpo contra 9.S me

didas da ad mm is tração, e o rei tramava contra o bill 
da revogaçã" da taxa de sello d• America. 

" Lord Rockmghsm protest.ava contra isto ; mas de
pois da sua derntseão, disse ao rei : cc qu• quando es
tivem ao servi\lo de S11a Magestaie os fuac. ioaarios 
em roa•sa contraria.vão e ero~araçavão ae medidas do 
governo : que est,.va convencido que isto não era ia
teir.mente confvrrne as intenções do rei, e que asse
verava ao rei que isto era muito pr.·judicial ao sen 
serviço. » 

1778 -Lord Germaine conlessa de p1•no na camara 
dos communs q 11e o rei era seu prop·io ministro. 

Fux exprim10 o pezar <leque Sua Mageatade f·Jsse o 
seu proprio e mal avisado mini;tn. 

1779, NovembN 25.-Abert11ra da s"ssã.~. 
D~ade o começo do r<inado diz F ''" ter viato o 

plano do g .veroo »rlopta·to, e invariavelmente sfguido: 
o rei era sflu fJropricJ min:atro; isto não f:ra 1:imp\es
roente um boato da rua-esta verdade fatal era evi
dente e mamf.- sta. em t·Jdas as circurnstanmas da 
guerra da Arneric« e d ; e Indi:ls Oc . i ·iant.es. 

1 i80.-D-.sde o começo <l·• r.nno se fizerão numero
sas 1·euuiõ,,s 1mblicaa, e se fu •1dâ rão associações para 
r~clam"T ref,;r "ª" finaoctiras, e pare. se qu»ix.ar da 
excessiva infbencia da corôa, e do patrocinio e da 
corrupção que a m .. ntinhão 

Fúi .para rnp•ração deste eg5ra.vo que Burke pro
poz o seu pr . ·j~cto de re!urma finrnceira . e el'e Cln
fes •ou qne: "" fim pnnc,pal deste projrc •.o era di·u.i
nuir esta influencia perniciosa, qu< em si mesma é a 
fonte ine got.a ve l do to las ~a prod iga lídadea e de 
todas :is desor :ens quepes> sobre nós com nrnio! peso 
que nülhõe8 de '1ividl'\ 1 tira o vigor ús D(1ssa~ armas, 
s:abedoria. anil nm;;sos con-.elh(;s, e t 11da ~ sombra de 
prestigio e de aut .• 1rdade ás partes mr..is venera veis da 
nossa constit,iic;l'to. » 

1780, Abril 16.-Eis os t:ermos da moçiio Du
ning : « 11 influencitt da coríi' tem augmentado e aug
menta, e. nece.,s•ta ser dim :nuida "·e com urna emenda 
de reda·'Çã '> do lord ad.vogado geral Dunc!as, foi 
appro•adR. 

1780.-Nest1 ses•ii.o da camara dos lorde, as mes
mas que,tões forno cl.,batidas. 

O p• es1dente d. camara dos commuus, em discurso 
de oppo•i<;iio. deu to•temunho pessoal da influencia 
1empre crescente rlri co• ü;.r,. 

Shelnurne, "8 d· F <Vereiro, propondo um inqueri to 
ácerM d"s oe•pez:is publicas, triluxe novos testemu
nh ria de. in!lu•uci" inconstitucional da corôa ;-o mais 
notavel foi " d•> 

Marqnez de Roeki ogh•tm: " Ha o propo•ito e sys
tema aes,ntttdo de governar 0 paiz sob as apparrncias 
legaea, pela hfiu«ncia da corôa : tudo d"ntro e fóra, 
no seio do g ~ bi;1ete, no parlamento, e algures trRz o 
CU!lbo <le~te syst··rn.a: t(1da a. ~conomia do g :)verno 
executivo o ostenta em tod"s os sens r J.mos Os P''r
tidiót •s deste •y•tema o c;,.,fessão e susteotão sem 
reservas e ,rn liv"·· B, fJRnJ 1·L!etvs e j rn ~· es: >l 

" Oe.,de oco "<CÇO 11,0 reinadn eni um axiomr; assentado 
da corte iue o poder e a rnfiuencia da coro~ b"stavão 
para smt•nt.r todos aqudles que a Sua Magestade 
aprouvesse ch•mar aos seus conselhos. 

(( o 11xiom:.1 fuo ·lava-se no fact'l ; por:iue a infl zen
cia da C<•rôa tinh"' creado maiori .. s pura sustentar 
t odos os hr.mens . e t"dae as rne<iidas que os minis 
terioa assim cons tUuido.< desejrirão impôr. " 

Por u,otivo deota moção e da sua di scussã.o o rei 
decretou a <lest1t11ição dos lords de empregos que ti
nbão p.ra int.11nidH acamara reepect iva 

Este abuso manifesto da prerog~tiva foi immedia
tamente ••sum ,.to de discussão . e a 6 de Março 
lord Sh Iburue prnpoz uma mensagem su pplic«ndo 
ao rei que rnforms >se á camara se. ell e tinha recebtdo 
conselho,, e de quem, para destitl1ir p:ires dos seus 
cargos por mot1v., <lfl sua cond11cta no parlamento, 

A m çiio n~o P• ss•>U, ma$ os acto., inconstitucionaes 
do re i forão energicamente censurados na disc11ssíh e 
a influencia da corôa, sobretudo na administr2ção 'ao 

exercito e da roilicia, forão objectos de novos ata
ques. 

1781.- Ea:euda• á me:isag•m forão propostas nas 
duas cam ara•, e ooiniões muit•1 calorosas se manifes
tinão francamente contra a ind•b1ta influencia da co
rôa e contra o sy,tema irregular e irresponsavel pelo 
qual se dirigia o governo do paiz. 

O Duque de Ricbmood di.,e « que o paiz era 
governaria por caixeiros ou prepo•t 1s, cada ministro 
encerrado. limitado no seu ministerio, e que pnr con
sequencia, em vez do acoordo de opi•.• iões, e do con
certo nas me'1id~s~ não se. via Sf"dÍ.rl dissenções, 
:f1aqu•z' e corrupç·ã· .. O gabinete intimo havia sido a 
ruina do paiz. » 

O Marquez de Rc-ckingbam deAcreveu o systema de 
guvrrno praticadc• des1e " prin oip•o do reinarlo como 
• um sy.<lema de proscripção, favoritismo e i-n.fluenoia 
1ecret•t. » 

Fo:< att.ribuio sempre á ioffoeocia malefica do rei 
todos as derrot•s e desastres <la g "e'r" da Arnerica.. 

1782. - Ministedo de lord Rock•ngbam. compo1to, 
dizia Fux " de uma parte qu• perteoch ao rei, e de 
0•1tra que pertencia ao publ ;co. Comtirnto que se 
pe> m cwe1:a no po 1e tempo sufficiente para cercear a 
ioiluenc1a da corô• . pouco import depois qM ee saia 
um p••uco mais c>do ou mais ta·de . " hto dizia elle 
por ser mem hro d•st~ coali.sã·• celebre Lord Tl111rlon 
dizia que cc Ro•krngh"m Je ,a as cons"s a tal extremi
dade que a sua c .ber;a ou " do rei devia cahir para 
saber se qu 0m devia governar o pa1z. " 

1783. - Dn· a ·>te ns negocia.ções p'Ta a organisação 
do mioi , t.rio da coalieã·., as q•1aes durãrão 37 dias
( de 24 de Feoereir..i a 2 de Abril) : 

Fox 1HCCilSOU os ami!.?,OS seCrt:'t1.1e do rei de en1bara
çnrem a oq;; nisaçii.o, e a camau interveio, vot.ando 
uma mensag .. nn }lfim de rogar ao rei que cc orgonisasse 
uma administruçfio que tfoesse direito á confiança do 
pai:t." 

l 783. - Machinações do rei por occasião do bill da 
ln dia. 

Mos1iio de B·; ker, snstent:ida por F ox em um dis
curso admim.vel, c"e o d.e orgurnentos con.it<tucionaes, 
e de advertenqias eloq•.tenles e indrgnadas; - foi a 
moçao: 

" Qae torna-se n0ccessario dcc!aril.r á camara dos 
communs eer um cri1ne g-rave, stteotorio da honra da 
corô,, cúntrario aos privilegios foorjam•nh•s do par
l am nto, e subver>i "'º da c, nstituição, propalar uma 
optaião real ou pntend1da do rei sobre uma lei ou 
qualquer mel.ida peq1ente em urna dds cam ara.s, na 
inter:ção de pesar sob'e os vott!B do~ seu' membros. " 

E•ta moção, impugna.da por Pitt, f.i "pprovada por 
73 votos de rn3Í• ria, e a c~mara. res"lveu formar-se 
em coinitée para exa.mioer o e•tafo da . nação. 

E ctus qneotões t"daa forã" por C<lltsa a,,quelles 
impostos qu~ tiverã" como res;i ;tafo a s•pa.ração e a 
ind.e pen iP.ncia da Amer1ca rJ,., N-crte. T.,diJs os grandes 
politicoa d~ Inglaterra prn virão o desfecho e clamárão 
como hO!lG p;triotas, mBB farão desat!.endidos; er.a di
reifo do rei lanç.»r impostos, e até á ult1ma hora . elle 
praticr•U <S$C d1re1to. 
· Lord Rockingham r.rotestára contra; quando minis
tro era o cbcfe do gabinete, mas depois da sua de
mi_'!; F.ão ... está me rec'-.rdando ai:i ni, Pf'm querer fazer 
iusinuaçõ '•B, o Sr Z;carias (r•sadfls e opartes), elle 
já ftz uiua declRraçã no srn t a.uto ou <1uanto parec ida, 
o Sr. Silv.ir• L<obu já a f"z, e o Sr. Alencor já a fez 
tambem .. mas Lord Ruckingham depois da sua de
mrnsiío di•se ao rei que quand c1 es teve ao serviço de 
Sua Magestade os foocc10n ario• publicas... V. Ex. 
sabe que lá era priv.Jegio do rei (como aqui) provêr 
OR cargos pnblicos ; Jorge provi ·~ uté mesmo estes 
em pregoa i;se iru como de... tabelitã a... uma cousa 
assim, que bl]Ui ni 0guem pratica tal! P<r um em
prego apeoas o Sr. Euzebio caos ou, por urna cousa 
dessas e offensiva pe•soalmeote a dle, que não me
recia .. mas Iord Ruckingharo disse o que já recordei 
á camara. 

O immorhl Pitt, Q rei dos communs, abatia-se pela 
sua idolatria real; a ca.mart. sebe quanto a historia e 
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mesmo os amigos lamentão a bem de sua gloria e 
da sua memoria a sua fraqueza n, presen<;P. do rei: nma 
ent!evista com o rei, um ap 0 rto de ruão o pnnhau de 
nariz no chão ; a entrada do gabinete do rei, o puaha 
de _nariz eu;r.e os tornozelos, o graede homem desappa
rec1a, e surg10. o humilde cortezão Suas declarações, 
plis, são a explosão dos gritos da conscienc1a. 

O Sn. GoMES DE CASTRO :-Aqui os nl>Sos fazem o 
contrario. 

O Sn. MARTINH~ CAMPOS: - E' verdade, o rei até 
demitte de si t:Jda• as attr. buições reaes, elle. é s<Jb :·rano 
mais constitucional, e mHis amigo d" liberdade do 
que do r•gio poder; mas a nação corueça a suupeitar 
o contrariei. 

Sr. presideute, nenhum dos homens que conberem 
a histori• parl•meotar i~:nora a c•lebre n.oção de 1780, 
moção q11e nã · era a palavra impr<ldente de um mem
bro da "PP"•ição, mo.s urna •'1oção f<.rmal vctad8. e 
approvada. pela c1unara d·,s cummuns. 

Sei, Sr. pr•sidente, q 1e gabi .. ete intimo aqui nu oca 
houve ; S u Mag"stode • ã' ,1reci.a p,•ra nad • abs•1lu
tamente de ga>nn~te intmrn. E' verdade que umas 
certas notabilidades de vez em qu ndo, para intimida
rem os merubrus da maioria, aodão espdhanio p·o
phecias a resµeito da ch·.•mada de a•iversarws e co .tra
ria&, quErendo figurn.r de ~iibinete intimo, mas gozão 
àe muito men •B intimidade do que oa ministtos, que 
são os verd,deiros s.r.1et,,rios de e;tado. 

Soa Magesta le, est;i justiça a biato ia não pó:!e 
deixar de l11e f •.zer, nun 'ªteve gabinete iotimo senão 
os seus n•inistros mesmos. é vud-.de qu• sobre elies o 
pa 1a,1Hnto nada influe na e·culba e nãu •ei se nades
tituiçã•1. das pessoas é .,os>ivel, da politwa nunoa; 
ainda não aconteceu aqui n.udança pela camara, 

O SR. MINISTRO DO l11PEn10 :-A. maioria t.em certe
za disto: de oã., haver gabmete intimo. 

O Sn. MARTINHO Cu1Pos :-Eu tamb•m; ma~ inti
mida-se a maioria contra deserções; ha um• s certas 
influencias qne prevalecem-se dos seus g•.ões e ami
sades para andarem impondo de contidentes loto é 
charlatrtnismo (risa tis), 1mp •stnra. 

Nunca houve aqui gabinete intimo senão o proprio 
ministerio, Sr. pre•ideote, nem tambem é necessarío; 
na Ioglaterra era preciso, pc.rque hHV!a camar•s até 
certo p nto divers&s das nossas; mas aqui f•z-se logo 
uma c•mm1 inteira Para que outro gabinete intimo? 
Não é preciso. 

Ha muita C·JUs~ que se parece com os a bu•os de
nunciado• no p·irlamento inglez, mas nem são om grão 
tão escandaloso, nem tem todos o m•smo prooessn. 

Gabrnete int•mr>, por ex-mplo, não ha, é uma im
postura, é ums inculcação de valido• e cunfidentes q11e 
o niio são nem têm valor oenh,Jm, e alguns até iucul
cão-se de conselheiros. (Riso das.) 

Más é uma impostura é uma 1êde armada, não á 
opposição, mas aos membros d., m"ioria para cootê-los 
e em proveito dos Srs. mioi•tros Isto, porém, é uma 
ioju .. tiça feita á corôa; ella. organisa seus mioisterios, 
não precisa de outro ga biao.te além do seu minis
terio. 

Já vê V. Ex., Sr. presi lente, que tem procedido 
muito parlamentarmonte, supportando, porque não 
tinha direico para o contrario, as minhas anarchicas 
observa1·ões. 

V. Ex. sabe que eu nunca tornei o Imperador res
ponsavel, torno os mini•true. Até rlcsejo que o Sr. mi
nistro do impeda nos explique como é que o Sr. con
selheirv Zac4rias foi dospe<iid.o do p ;ço e nunca ruais 
ha de ser ministro. 

O Sn. PrNro LIMA : - Q1rnm póde exp!ic>r isto é 
elle mesmo. 

O SR MARTINHO Co1Pos : - V. Ex. sahe o que 
aconteceu ha p ·ncos "ªº"ªna Ingl~terra ÜG mioi,.tros 
chnnados pelo rei G11ilhe' me 1 V, d"pois a., reforma 
eleitoral de !83I, parn suhit tclirem o ministeiio d&. 
reforma, tomárão a ei "· reep·msabilid.de do act0 do 
rei e tiverã'J di: dar contas ptir seu turno, e qu ndo 
Roberto Peel recnsou o g·werno da Iogl~.terra, porq11e 
a ra.inha Victoria Ih~ negára a d.emissã" de algumas 
dam&s do seu serviço pesrnal, o ruinisterio Russell 

TOMO II 

teve grandes di!ficuldades para se justificar no parla
mento ; mas nao se chamou a ra1oba a coutas, cha
mou-se o minhterio. E' esta a ficção coo .. titucional. 

Sr. presidente, q .. ando os "busos chegã~ a certo 
ponto, que ntnhuma das garanti"s l·g"e· os póde re
primir, _e .• tão é _justo foz•r isto que se faz ou parla
mento 10glez é JU•to, 1od.ispens•vel e ioevitavel cha
mar o verdadeiro culpad·, a conto.a, é d1re't··. impre
scriptivel do p>.rl•m•nt,; p•ia prover á segur&nça d<J 
Estado e á verdade d•s 1mtitu1ções. 

Sr. presidente, V Ei<. cc•m ,rehen~e a intima Iiga-
9ão que 1êm os "b 1sos qu• tenho denunciado com a. 
posição eru que a camara dos deputad,1s se acha na. 
organi•a9ão dos governr>s. 

O nc1a80 regimento det'oarmriu a cHnara d1_;s deputados. 
O sen -do absorve com uma rapidez lamenta~el os 

hnweus de mais capacidad'·, e ponanto de rnai r in· 
fhenc1a na cam 'ra aos deputados. A ••t• b•l1d"de de 
um •y•tern!• eleitoral que conoiste todo na bôa ou má. 
vontod• do governo, f,,z que a camar.t elos deput.1dos 
nrw pos.-.a o:fft:ireccr resistencia_ Se &. 1!timartL resiste, 
aiud« rnesm•> só p·•r f !ta de confiança i'"'ªº'I em mi
ni.troa d·· mesmo p'ltid.o da c1Huar , é acamara que 
é disso! vida e ni'b é o ministerio. O ministeri o p rte 
de um" ürigem ce[e,te e impe,.cavel; sete homens têm 
por furç:-.1 ra:ião, ~. malGria da cam1H!l do iueswo par
tido, d .. me•mo peasarnu1t•> polit1co uã' pód.e ter ra-
2ã•, c.rntr 0 tres ou quat.r>J homens urna vez que clles 
esteji?i.o inveRti·lüs de uma comu.iissão impe id. 

Sr presidente, este estado de cousas é mais peri
goso ainda par" a mona. cbia do que para a nação. 

O fact.o é qne uão ha c .. u•a de alta. ou pequena. 
administração de que todo o mu,,do não faça u Impe
rador ret;punsa-n·I, ew vez de fozer os minit:itros 

Eu ainda &o • nt'o dia fallei de um fnctn muito pe
queno ; uma e8! ra.da rle ferrv cortou uma puvo" ção e 
proseguio para o 1attrior -o pa1z_ Por um erro la
ruentHvel ''ª administração esta estrada de ferro nã~ 
fez urua estação dentro da povo"ção, e Vd.i fozê-fo< a. 
600 ou 700 bnç~s Acontece que e,ta est•91i.o é feita. 
em uma propriedade em gr"nde parte pertencente a 
uma familia respeitava!, que tem tido a fortuna e 
honra de poder muitas vezes obsequiar a familia im
perial. 

O Sr. ministro da ggricultura m•ndou a esta ca
mara documentos que toroã•• imposs1vel a S. Ex. se
melhan~e attentado. Dos d .. cumeotos re8Ulta que não 
se aproveitará da velha estação, que, segundo se diz, 
S. Ex. já C··mprou ... 

o SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Não ha tal. 
O SR. MAnTINHo CAMPOS :-..• senão as telhas e 

algnns mat~riaes. 
Os engenheiros uctuaes e a •dmiaistra11ão da e•traàa 

de forro derâo a S Ex informações, que fazem muih 
houra " este• engc.nheiros pela probidade, energia, 
zelo e illu•trnção com que escloreeerã.1 ao nobre mrnis
tro. Se S Ex. errar, erra µor qµer•r errnr, p ·is foi es
clarecido de m•neira a turnar impossivel a uehbereç!Lo 
qne se diz ter tomado. 

o Sa. MINISTRO Dl AGRlCULTURl : -Não h\1. tal. 

O SR. MARTINHO CAMPos:-Mas veja V. Ex. o resul
tado de tudo i»to; em um paiz livre e constitllci"naI 
seria até occ:.isiíi.o para exan-inar os n11tivos da con
rlucta do nr•bre ministro. e talvei "'é p~ra accusa-Io
crimia"Jmeote; nc .. Brnzll to1o o muniu abaixa a ca
bf'ça1 llH•S t•·do o mur1do 1nurmnra em voz. baix:ti: C<êra 
impo .. siuel fi'zer-se melhor e m<tis justo, lti de cima. 
queriiio assim. » 

Isto, ~or. pre,i•lente, que todo o mun io diz, V. Ex, 
sabe que cm 1864 o Sr. Ferraz disse da tribuna do. 
ª''nado em relHçoo á Cmipaabia União e Indust•ia :-é 
preciso q1ie "cabe est• influencia, porque nii" é licito a. 
uma entid.ade snperic•r s"t11r eles.a esphera elevada. 
cm que e~tá pjua vii." proteger intei ess2s iadivi·1uacs 
de u.1n~:t. co:npanhLi. contra os i::iteresses da •:z.aç:l-o. 

Repetinfo o que o Sr. coUBdheirn Ferruz d1s•e no 
seuado, V. Ex sabe que eu ,,;;.,, sun d" sua opinião; 
tinha votad'-' pela lei ciue elle impuguava, rnas tmha 
v0tado díscutind.o-1\, 

E' necessario que o nobre ministro tome uma reso-
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lu9ão, se com effeito não tomou, como devo inferir dos 
aeos apartes. 

O Sa. MINISTRO DA A.GRICULTURA dá um aparte. 

O Sa. MAaTINBO CAMPOS : - Folgo de ouvir o que 
V. Ex. diz. mas era tempo de V. Ex se decidir a 
resolver alguma cousa. Não ba negocio, por mais pe
queno que seja, que encontre solução em semelhante 
ministro. 

O nobre ministro vai adquirir um ou dous d•saffei
çoados, mas a nação até já deu grand•s favores e 
concessões, que aliás erão de toda a equidade na en
campsção <l.a cooopanhi". O nobre ministro, porém, leva 
dous ou tres aunos para res Jver um negvcio, que qual
quer juiz de paz da rvça decidia logo, o sacristão dSt 
matriz esclarec•ndo-o. 

O resultarlo de todo isto é dar a todrs os erros da 
administração uma< rigem ·que elles não têm e prou
vera a Deus que tivessem, embora venhão di•er que 
estotr. em contradicção, que n nobre ministro tomasse 
a coragem e activi~ade que ile lá de cima podem dar
lhe exemplo, sem que eu me possa fazer apologista do 
que se faz. 

Sr. presidente, tudo isto é porque a cam"1a dos de
putados não t•m influ•ncia algum• no governo ; se a 
tive•se, se ioJiu;sse na orgaois~ção dos ministerios, 
talv•z daqui a qu•t.ro ou cinco annos, ou mai•, S. Ex. 
pudesse •er um excell•nte ministro: é moço. podi .. es
tudar. m"e com o systerna de goveruo const;itucional 
do Brazil, em que umas vezes o conselheiro de estaio, 
outr11s vezes um senador não q1Jer ser ri .inistro, e acha 
melhor güvernar como o rei Jorge por caixeiros, faz 
bc m arranjo e com modo ficar de fóra e dar um ho
mem por •Í, " assim se diz que foi imposto o nobre 
ministro da agricultura. 

O SR MINISTRO DA .AGRICULTURA :-Appello do juizo 
do n; bre deµutado para " cate ara e para o paiz 

O SR. llÍARTI•no CAMPOS :-.<ão estou faz~ndo 
nenhüm máo jmzo, mas a vudade é estz. 

O SR. MINISTRO DO lMPERIO :-Qnem sabe da or
g~DJSbÇá(t dt s ministt:nos são os ministrvs; eu pela 
minha parte protesto. 

o $R. MARTINDO CAMPOS :-0 publico tambem sr.be: 
a logica não é privil•gio só dtos ministros e d.e nós · 
outros; a 1og1ca é privilegio de todo o ser pensante; 
postas as prewissoe, todo o mundo tira as conseqnen
cias, e n• st. historia da org•nisa~ão de ministerios, 
quando tudo está fóra d"s seus eixos, eu veu mais 
longe que Ge n«bres ruiniotros, parece que nem elles 
sabem. 

O S11. MiNISTno no liurEnlO :-Se fór ministro verá 
que não é as~im. 

O 811 MAllTINDO CAMPOS :-.Assevero desde já que 
não serei nii11istro f!SSlllJ. 

O Sn. MINISTRO oo h1PEll!O dá um r.parte accuaando 
a iaterve•·çiio doo hbert1e• 1,m eleiçõeo durante Bltua
ÇÕ• s 11 beraes 

O S11 MARTINHO CA>rros :-Se a cousa se désse, eu 
digo já a V. Ex qu •I era" minha sentença :-Requeira 
a qu~m com pete, v·á se er.itender com M3 seus eleito
res. e nuoca p~rli, e só ptço qiie ine rlQixem e~ta U.ber
dade de me eoteoder com os meus eleit .. res. 

O Sn MINISTRO oo bIPERJO dá um ap•rte. 
O S11. MARTINUO CAJIPO• :-Os amigos são os mais 

.I?etnic111s1 s ellJ ~rr11stnr a c0f'rupçã~· ele1~ ral por parte . 
ao governo, porque oào se lhe• pód.e resistir tã.u facil
mente como aos adverear1os, que ravas vezes pedem 
taes favores, em 11uHoto C's ami Ob pod~m com os abu
sos ioveterad"s quer.r reclama-los por direito con
suetu 1rnario do governo imperial 

~or e nsegointe, t"nto para os amig :s er mo para 
os 1mm1gos eu teria uma unica linguagem: - requeira 
a quem compete. 

UMA Voz : - Em termos. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS: - Não tomava conheci
mento dos termos (nsa,tas), não me mettia ni•so ; 
d.ir~a apenas : - requeira a quem compete. E' a po-
111çao que quero que V. Ex. deixe a nós os proscriptos 
de 30 ou 40 annos. 

O Sa. PINTO LIMA : - Mas V. Ex. está aqui. 
o S1r MARTINHO CAMPOS : -Ainda; não me queixei. 

E o nobre ministro dv imperio não pôz o menor em
baraço e até fez-rue a fioeza de dizer isto ~ue acabei 
de ex pôr em outros f erruos ; dis•e o m•nisterio que 
niio intervinh~ para que os meus eleitores não fizessem 
o que qnizessem. 

o Sn. MINISTRO DO IMPERIO dá um Rparte. 
o Sa. MARTINHO CAMPOS : - Não comprebeudo que 

desejasse senão nestes termos. Já respondi a V. Ex., 
não qnero para mim outro procedimento C1 e•a V Ex., 
des•jo vê lo aqni, estimo a presença de V. Ex. no 
roei.o da deputação liberal de Pernambuco; é uma ne
ces1idade. 

o Sa. MINISTRO DO llllPERIO dá nm aparte. 
O S11. MARTINHO CAMPOS : - Eleito no meio dos 

deputado• hberues, é U•uà neoes>idadA. Com os ha
bitua eleitor•es, que V. Ex. deixa, é tão custoso que 
a reacção não seja igual á acção, que a melhor justi
ficoção que teriom ·B era vê !o aqui. .Apezar rlo nobre 
ministro tir•r d'isto um certo partido, c•mtinno a sus
teotar ~ue a p essií.o do g"verno no norte é maior e 
mais efficaz do qo.e no sul, e os meios mais variados, 
e o nobre ministro já a •entio. 

O Sn. MINISTRO no lMPEn10 :-Não entro nestas 
comparações. 

O Sn. M•nTINHO CA111ros :-Para a def2s~ do norte 
sempre estou prompto, ~ntro s~mpre, e entro intencio
nalmente 

O nort 0 nas primeiras legislaturas prestcu á causa 
da l!berd11de tãu gr.nde so niio maior contingente do 
quo o sul do Impeno. A P"•içã,o do norte em ma.teria 
de eleições não póde conti outt r. 

O S11. FEnnEIRA nE AomAn :-Só em materia de 
el~ iÇiio ; nau folia n~s rear.iua ... 

O Sn. MAl\TINDO CAMPOS :-Trnho já aqui fallado e 
de outros >1ssur1>pto•, o que. o nobre deputado níio tem 
feito, roaa o que tratamos agora· é d-. eleições, e só 
pooso f•llar de •le•çõeg porque t.em relaçã., intima 
com o •asumpto. (Bilar1d,,,de e apcirtes) . 

Trouxe o 
1
exem.µlo porq11e se foliou aqui na pessoa 

do lm 1 . er ~-idor, e (!.,esinu pc.rque ttmos hoje o prazer 
de contur com a 'pceseoça de tod•1S os rumistros O 
nobre ministro da agricultur~, por exemplo, não ouvio 
as ·iU•.ixas muito s:-ntid.•B e fundadas doe habitantes 
do Juiz de Fó,.,,, que eu aqui reproduzi. 

O Sn. MINISTRO I/A Ac1ucuLTURA dá um aparte. 
O !'n. MARTINHO CAruPCP.:-V. Ex. estava passeiaudo. 

(Risadas.) 
O Sn. MINISTRO nA Acnicu1.TURA : - Fui assistir á 

inauguração de llllfa estrada de ferro . 
O Sn . MAl\Til'IHO CAMPOS:~Mos a •ua mi•são é go

vernar " não p:.>seiar; a sé de do mimsterio é aqui. O 
nobre ministro nã, podia e•hir sem pussar a pasta a 
ontro, " era preciso regular a ausencia doe ministros 
pelo que se tew 0bservado em anteriores viagens im· 
periaes. ·. 

Se, por exemplo, as bombas <la sua. repart.içi.io de 
in•:endio (ri.fadas) nrrehentassem, se um mcerod10 tu~ · 
mass• grau •e" proporçõe• º" cid~de , qu~l a ~utorirl.a
de competuite par~ providench r Ae6uorio a.s urµ;eo~ias 
d.a occ•siã1J? Não P' dio. haver traosfereocia de auto
ridade, porque V. Ex .. estava ausente. e o rei estava 
auseote. O serviço não póde ser prejudicado pela au
seocia do DJioistro. 

Entretanto, V. l~x. devia ter tirado partido de sua 
vi•gem ; não iria sómente a•siatir á inauguração da 
estrada de !erro da Compi:nhia de Macahé e Campus; 
eu pelo menos nã.o deix ari .. de visitar o meo ruorro 
do Côr.o se fusse ás vizinh•nças de Já. (Hiluriáade.) 

O SR. MINis•no na. AGRICULTURA :- V. Ex. tem a 
vnntagem de estar sempre ~m Cebulae (Hila~idade.) 

O SR. MARTINito CAMPOS: - Em cireurustancias 
identicas eu oão de1xar1a de mostrar üS meus galões 
e os meus orden•nças aos h• b1taotes de Ce , .. Ias, 
porque se ha uma cousa ouro que os homens do interior 
se desvaneç:ão é vêr um seu conhecido ostentando a 
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magestade ila posição: se V. Ex. fosse ao morro do 
Côco havia de despertar grandecontentamento.(Hila-
rida de.) ·~·;" •' °"':< ' 

O Sn. M1N1sTao DA AGl\IOULTURA. : -E V. fl:x. em 
Cebolas. 

O Sn. MARTl~Ho C•MPos: - Seria a primeira conga 
de que tn.tas•e, a prim•.ira cousa que havia de fazer 
como fez o oobre mioistro do imperio; mas isto fica 
par• o<itra occasião; não cabe neste debate. 1, Hilari-
dade.) . 

V· ltaodo, Sr. presid•nte, "º assumpto Hério de que 
IOS occupamos, direi que o direito que se concede aos 
ministros, que nã11 eã :i membtos da er:1na..Ta. dos depu
tados de h1g-··essn franco oeate recinto, ter.a sido pre
judicial á irdluencirt da ca11111rit ; s~m eEte direito não 
terian1üs muitas VPzea visto ruinisterios dos qu~es se 
póde dizer que a camara é 2usent,e; mioi•terios em que 
a camarlJ. não tem a devida i-·fluencia, fJtespons.~bili
d.ade; este mai teude &. aggravar-se. 

En ja disoe que o Sr Vi ;conde de lt• boraby dissol
veu outr'ora um seu ministerio porqae ficou coru inain
ria dos SPnadores ; e este rnírdr..teno ficou mais fraco 
quando ficou c•-m maioria dt deputados, e iic»rá mais 
furte 4ubnd(J de;Jnis da rtfürm:i eleitur1:1l os ministros 
actnaes fôrero todoB nomeados se1utdores. 

Sr. presidente, perganto aos nobres de,,utadoa, pe~
guato aof\ amig-11~ d i 6ystemtt. epree€nta.tivo: o esr;ado 
act11al de consao é compat.ivel com a indoie de vossas 
inRtit.ui1·ões, é comp1.:.tiv~l corn Pe.t.i::i.a que acamar~ de
mitta de si »q11ella legitima infl 1e.och, direi me•mo 
aquella preponderancia que lhe compcto ptira que o 
gov~ruo do Estado conserve o car11eter pupular que 
deve ter? 

O g~1verno do senado dispensa 0s gnind.es t.,,Ientvs 
parlawentarf'.S d:.t camf~ra_, dispensa a gra.nde caps.
ci-.ade pratÍ\3&, da alca admini!:itrayão; sendo presi
dente do con•blho um senafor. e parlarueut.r traque
jado, a influ~.ncit1 d~ camc.:r~ é nu.lla, não ba neces.
sictade 1]e capa.cid:.ules desta. c~.8:1 uo goveruo, e é 
precisamente movi to por e.t•s inc0nve01entes que se 
t llJ d.&.tH.J n&. pratica do systerr.a reprf'Eentativo que 
eu, já disse, vou votar pelo parecer, não que •lle me 
satisfaça; quizera que ~stivesse nos termüs da con
stitni<;ão; a C·mst1tu,ção é muito sabia, a constituição 
não qniz o deBpotismo, "rranc .ndo a liberd•de da 
eleição com o voto de dous gráos, não quiz tam bem 
que a sabefori'1 da coastit1Jíçiio servis•e para manter 
a tal pelotica de suffrugio de dono graos e que ser
visse ao m1oi~terio para dsr ingresso frilnco aos mi
nistros na camura poµular seniío nos casos em que 
a constituição torna is•o abril!."" torio. 

Sr. presidente, declaro que prefiro o syntzma inglez 
de nunca entrarem os mi.ni?.tros na, carnt::.ra a que não 
pertencem; são CCli'pos eatrn.nh!:S á carnara1 eetranhos 
fiquem e não se a:lmittão; se is6o <iHpendesse d.o meu 
voto, a posição da e .mara cedo tornar-se hia pre
ponderonte; sei que isto vai desBgradar aos sena
do1·es, que er:itõ.o no habito de serem ininistroe ; n1as a 
pureza do systema representativo e sna vercbde ga
nhão muito, sa a c~~m1u·11. doa <lepcit~..;clos 1e~,dquirir a 
influencia que teve deGde 1827 aié 1837, e que de então 
para cá prngressivancente vai dec&hindo. 

Neste sentido, embora ache que no providencias ado
ptades no parecer da mesa do .ôão s•tiofactorias, por 
incomple·caa, voto por elle, pr,rquü :restrint5~ o arbitrio 
do regimento. 

Entretanto, de;ro dizer a V. Ex. ~ue um dfrdto 
conserva aos ministros. que nii.o é adn:ii.s~ivd, nem 
compati vel, o de virern á cmr1Rn1. no di;"i de apr1':sen
tarern o seu prograrnnw. : é ... té irnpos.:·i vel ao pnsi
dent·~ do conHeHw, que é se~1eAo:r 5 e:: precisa f~~z~r g 

·mesn1a aprí:s:mtnrtâo Ú i;ua cu1.:..'1ara. Sr. prrsir;eut2., 
são pr<.cissões rU:cnla_s, ri une,,, IH~, <:.d12~;rei co:n_ elli:;~ 1 
porque á rt:pres'.·,nt.•,:çao tpJ.rj 13•) •_1a ue u1n m101::t::r:·10 

corn um senatlur á fr~nte, -uun;::a n-:ie nt:rvio s·~ul!o 
para e.ntristecc~r-ir1ei porque v_ejo E•2lla o papel secnn
dario que te1n acamara, q11ancto, ahC:i:1) lhe penencfl o 
papel pdncipal., pela natureza dü- nf.;S[F1 g·>verno Sé 
ha vicio no.orgüniP::;ç?o d_~;, n1):;;.-1:n-1- carnont cL~ <:lBeuta.
tlol!', e etl creio q ua ha rnanife;..to 1 corrjjr-...~ 8e ; nl:..s 

aqui deve ser a mola principal do governo para ser 
governo popular e li•re. 

_Sr. ~residente, no me~mo caso estão as interpella
çoes :. 1~terpel·a-se os mm1stros senadores, respondão 
os m101stros membros da CHmf<ra; é uma necessidade 
for_ç•.r os mini•tr~s .ª ser~m s~lid.irios Não é possível 
ex1g1r q•Je adm101strarno tao vasta como a de um 
g~an<le Est.do seja toda conhecida por um só indi
v1d110; mas recorra-se ao syetema iog-lez; coda ministro 
t>_m um sub-secre_hrio da sua pasta na camara a que 
nao pertence: nao o tem aqui, tenha nm amigo, 
pesso~ de sua confiança, q"e informe e responda dos 
neg< c10s da sua pasta. Até é motivo de dissenções 
entre us ministros, desde que se apresenta uma iuter
pellação sobre negocios da pasta do mini,tro que está 
fóra desta Ob.marn, o. que os membros desta camara 
não po1em responder, as app,.eheusões do publico são 
em prejuizo do credito e do r:orne de ministros. ···ar& 
se ínterpellor o presidente do conselhu, ainda outro 
dia o meu honrnno "migo, deput><do pelo Rio Gr.nd.e 
do Snl, te·,e c.!e '1• meç,r por dar satisf, ção ao nobre 
ministro do impeno, que aliás era muno capaz de res
ponder. Não sei porque adm1ttir-se esta excepção do 
parec r. · 

Se o ministto a quem se dhge a interpellação não 
esta. presente, o seu cdlega não é obrigado a res
pcmder logo. o regimentil facilita· lhe os meios, acoite 
a interpell .. ção e depois reoponda. 

UMA Voz :-E' uroa homenagem. 

O Sn. MAaTINliO CAMPOS: - Dispense-a, tenho visto 
para que ella tl:'m servido; tU. a .. :respeit.1 do sys
terna represent.ativu, c•mteot(_.-me em metter-me n··\.S 
prhti1Ja1:; ioglézas; e8tas iano..raçõe~ da Diwunarca não 
me furrniu~o, fic·J sempre mendo qu?. se '4uer faz~r aqui 
o mesmo puriaaimo e popula.r p:trlamentari.smo que lã. 
se está prnticando. 

(Trocão-•e apartes.) 
Sr. presidente, sabe-se o que é ·gov•rno consti

tucional livre nas mãos de pnncip.es affe1tos her.di
tariamen.te ao despotismo; não é eenão uma teotativa 
sempre em mente de rehaverem a autoridade absoluta; 
a bua pratica deste sy•tema é a iugleza, nada mais 
conheço de puro no systema constitucional repre
sentativo 

Entretanto, não tenho direito de fazer emendas ; se 
emend 's spparecerem no sentido das observações 
que tenho feito, votaria por ellas ; senão, voto pelo 
parecer da mesa. 

VozEs :-Muito bem 1 

O 1§.-. Duque-Estrada Teixeira pro
nune.i~i um discurs.1. 

O l!!§r. tMllranda Osorlo ( 2° secretario 
ser.,indo de 1 º) : - Quando o nobre deputado que 
acab.a de sent.,r-se se admirava de não ver defondido 
o parecer da commissão de polima, eu d1ase que já o 
tinhr. foito como o permittiáo as minhas fracas forças 
(não apoiados) e que não voibwa de novo a tribuna 
pürque j11\gan que isto me era vedado pelo regimento. 
O 8r. pres\<!ent,e, porém, acaba de inform"r me qua 
posw fallúi' oinda uma vez, e sinto-me fe!Jz por ter 
occasião de fazor um protesto contra o que vem de 
dizer o nobre depllt•.<J.o, que não fez mais do qne re
petir o qu.e. hev1a dito o nobre deputhdo pda Bahia, 
membro da mai0ria. 

O n<,bre •lsput<ido di••e que r.eate parecer existião 
du~s qnestões,-a questão regimental e a questão de 
opportnnida ie, queetão que S Ex. ccnsidara urna ques
tão pulitio~ e até de coafiuoç». 

A re;,~~itc• ib. qu"'tfto r• gimental pouco disse o 
nobre det-intadP, n-:.:.m n1esm0 t.rt•_t;;u de combat:':!r o pa
rec~r dtt commí~~'s5.o. Corno eu já diese, :.-.s emendas 
Gfferecida.s ao reg;!mento não têm po:t~ fim s~oão ltar
nwniza lo com al;:;uouts dü~po~içõP.s da constit11içl~o e 
tambern cmu a oratica spg;}ida na. outra c-..;,fw. elo par
lan1ento. (Apoi:rdos.) Pe;is·.-1, pois, rp1e nií.o tenb.o ne
cessid,0dc de d~e:mor:;f·me sobte fste p(:nt.o 

Qu.tüto á qn::H~.?iü cl:-:1,. nppurtanida::le, !_Ji'!\-; S. E:.:. con
si·icr.1. politicm, n~o ~ó prr rnioiiJ. par1,e~ corno am 1wme 
d.e tc-du. a me.;a, prc>testo coatra esta r1uaJificação do 
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nobre deputado. Não ba razão para que S. Ex. diga 
que a aceitação du emendas ao regimento, offere
cidas pela commiB1ão,importe um voto de desconfiança 
ao governo. 

Uma 1imples e ligei•a observação é bastante para 
demcnstrar a improcedencia àa proposição do nobre 
deputado ; e é que ee ella prevalecesse se deveria 
concluir que nunca o 1 egimento podena ser alte
rado no ponto de que se tr•ta ; porquanto, predomi
nando sempre na camara o voto da maio1ia, jamais 
faria ella semelhnnte referroa para não dar um vot<·> de 
desconfiança ao goveroo pr-r ella sustentado. ( Apo1adoa.) 

Tambem não tem procedencia o facto de ter a mo
ção da reforma sido apnsentada por um membro da 
opposição. Se a indicação é jnsta, o que imnorta o 
nome do seu •utor '1 ( ApMados) Se a commissão não 
teve em vi&ta. uma que-tão politica, que de facto n!lo 
exi•te, e apenas póde ser pbantadada, se quiz sómente 
est•beltcer nma boa pratica. parl>imentar, deveria dei
xar de ,;ceit•r a moçiio •Óment· p••r ter ella partido 
de um roem bro d11 opp<.•sição '1 (Apoiados ) 

S Ex. attribuio a nrnção do nobre deput•do por 
:Minas e a apresentação do parecer, que • aceita em 
parte, ao facto de ter vindo á esta casa o ~r. presi
dente do cons•·lho para di-cutir a refüro a eleitoral. 

Não tem razão alguma o nohre depur.> do 
A c"mara sabe que a moção do D• b· e deputado per 

Minas foi a~resentada. o anno passado, ~ portanto niio 
foi a vinda do n• bre P' esidente do cona•lho que a 
rootiv0u Mas, diz o nr·bre deputado, porque é que a 
comn:iissão eó agira apreeentou o seu parecer? 

A camara sabe tarnbem que pelo regimento as com
misEões não podem demornr e s sena pareceres por 
mais de triota dias. A cou mi .. ão de policia, pelas 
muitas mu·,anças que tem havido no seu pe>sr.al, 
tinha- se •iato na impossibilidade de cumprir esse 
dever ; mas tratava ae cun .pril-o, qu .. ndo um 
membro da casa chamou a attenção da conimissão 
sobre eESe pr.nto, exigmio o cumprimento do •eu 
dever: e •eado ellr. a primeira enca;regada da fiel 
ex(cução do rfgirnento, 11ão poc!ia, Eetn incorrer em 
grave falta, deu.orar p•r l!.ais temro o pen>cer que 
se discute. 

Assim, p•lis, entendo 0ue o nobre deputado não t'·m 
razão algoma em C(•nsiderar f'f.ta quu~tAo tnHi quee
tão polit1ca e muito n:en0s um voto de descvnfhnça 
ao governo 

Eu, as•1m corno todos os meu• collegas de meza, 
desde que tivessemos de manifestar desc,.nfiança ao 
governo, S1'bP-mos que o nosso lugar Bão deveria ser 
este. (Apuiodoo,) 

Um dever ''e lealrh1de, e mesmo de digntda<le, não 
nos permitttri• C• n•iouar nestes cargos em opposição 
ao gvvuno. (Apoiados.) 

O Sa. M1N1STllO oA .JusTIÇA :-0 governo não foi es. 
tranbo ao p»tecer. 

O Sa. MmANM_ Osonro: - Fst.a simple,s circum
!!tancia snrn ba>t•nte p•ra pôr o procedimento da 
mesa a salvo de qual•1uer suspeita. 

Eu pret.udia toc•r em um punto muito importante· 
mas me jnlgo r·lrnpens•do de o fazer pelo ayarte <!~ 
nobre ministro da just.iç:a Como acaba de saber a ca
mar-a, o gPveroo fui 0uviJo sobre o parecer da com
missão de policia. 

O Sn. MINISTRO DA ,JusTIÇA :-Apoiado. 

O Sn. Mm•NDA Oson10 : -Portc.nto já vê a camara 
ciue não têm c bimeato algum as , bj•cções d,.s 01,brea 
deputados, e o aparte do nobr,. miniar.r da just.i<;a é 
basr ante para resolver a graade · q1Hstiio que se tem 
levant,f.do contra o parecer, a meu ver uni'1a que ae 
tem opposto a e]ie, alétit das observações feitas pelo 
nobre de;,utado µelu Maranh~o, a quem já tive a 
honra de respon<ler. 

Os uubres deputarlos têm querido enc,r.r o. questão 
sómeote pelo lad" que lhes convem, emprestand• -lhe 
um caracter od10so, rnto é, como uma questão politiea 
e de det-C 11nfiança t-10 governo; e eu não rue demoraria 
:i:nuitf1 eobre este ponto, se csra idéa. partisse somente 
dos membros da opposição, porque a camara tem cri
-terio bastante para ver que os nobres opposicionistas 

em tudo procurão um meio para estabelecer qnalquer 
divisão no soio da maioria, e•n tndo procnrão ver nm 
voto de desconfi•oça. ao governo, partido de qualqner 
dos roem bros da maioria. 

O Sa. DuQUE·EtTR.lDA TEIXEIRA:- Então vê um 
voto de conti .. nç11 na 1ndicaçào '1 

O Sa. MIRANDA OsoaIO :-Não vejo um voto de con
fiança nem de desconfiança, tanto mais quanto o no
bre deputado por Minas apresentou a sua indicação o 
anno passado, quando amda não tinha vindo aqui o 
Sr. pr•s1dente do conoelho discutir a teforma eleito
ral, facto em que se funda a tal questão de inoppor
tunidade. 
M~s, como dizia, o mGtivo imperioso que me obriga 

a fuzer este protesto em meu nome e no dos meus col
leg• s da comm1ssiio, foi sobretudo ter partido esta 
idéa. de voto de desconfiaoça de um membro da maio
ria, CUJas opiniõea muito acato e respeito. 

O Sn PINTO LIMA :-Eu disse simple>mente que não 
hav111 mr,tivo para se alterar pratJC>lS até hoje adap
tadas, e que me parecia que a reforma era inoppor
tuna. 

O Sn. MmANDA OsoaIO :-Em todo o caso foi V. Ex, 
quem d spertuu a idé• e creio que se V. Ex. não 
tivesse tratado disto não terião o• nobrss opposicio
nistas dado á que.r.ão tã,, grandes proporções. 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA dã um aparte. 

O Rn MIRANDA Osoaio - Agora creio que o nobre 
deputa•io deve Üc•r um pouco triste depds desta 
declar.ção, que ac•b >•te tiz•r, porque vê que não al
canç .. rá o fim que teve eu, vista, phantasiando a tal 
quei-tiío de desc11nfiançn ao govern(). 

Julgo, Sr presi<iente, te.· justifi i~do sufficiente
meate, ao men• s quanto me era poss1vtl, o parecer da 
commissão de pulicia e mostrado as razões em que 
ella se fundou para da-lo. 

Não <:oosidoro esti. questão tão importante q;ie valha 
a pena occnpu pur mais tempo a attenção da casa. 
(Muito bem.) 

A discussão fica adia-la pela hora. 
O Sn PnE~IDETE dá a a•guint• ordem do dia. para 

quarta· feir• 23 dei corrente e levanto, a s"ssão ás 
qu•tro br.ras dei t•rde : 

Discussfío do projecto de 1875, prorog,ndo o orça
mento vigente até p 1° semestre do exercicio de 1875 
a JX76. 

3• ,jt~ <lo de n. 32 A de 1875, fixando a forçs naval 
paru. 1876 a 1877. 

Cuntinnação da cli.ruasã0 do parecer da commissão 
de policia sobre a,lteração doa arts. n. 93 e 94 do 
regimento. 

1 

3• discussão do projecto n. 37 de 1875, declarndo 
que c1.ntrnúa em vigor µara a vinriotira J,,g1slatura o 
d<ereto n. 2,097 de 30 de Janeiro de 1873, qne marca 
o sub81dio e o decret« de 13 de Seterubro de 1852 
sobre iudeu.nis"ção p:ira as despez 'ª de viagem de 
vinrla e v •. ]ta dos deputados- · 

Continua.<;ão da 3" dita do projecto n. 100 A de 
1874 hUtor1sando ~- garantia do err•pre.tuno •té 
3,0UO Oüoa á companhia ela estrada de ferro de Ma
cahé a Cdmpcs. · 

Mandou- se imprimir a s•guinte redacção : 

" Senhor.-Profundarnente grata pela honrosa men
ção que a V. M. Imperial merecerão os trabalhos da 
sessão extraordinaria, a camara rlos rlepntados será 
solicita em corresponder aos patrioticos designios de 
V. M. Imperial e a confiança de todos os Brazileiros 
com a solução d4s questões que mais importão ao 
regimen representativo e ao incremento da riqueza 
nacional. 

" Associando-se a V. M. Imperial nas graças que 
rende á Divina Providencia pelo estado sanitario de 
nossas povoações, a camora está certa da solicitude 
do governo e dos seus diligentes esforços, na propor
ção dos meios destinados a esse ramo de serviço, para 
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remover as causas que alterão as condições naturaes 
de salubridade. 

« A camara dos deputados congratula-se com V. 
M. Imperial por achar-se completamente restabelecida 
a ordem pub ica nas provincias em que foi ha pouco 
perturbada. Outro resultado não era d~ espera: da 
acção efficaz do governo de V. M. Imperial auxiliada 
pelo concurso dos boll;s cidadãos, ! ~o r~s~eito qu~ á 
nossa pacifica e labor10sa populaçao msp1rao as leis e 
a autoridade. 

A paz externa,- Senhor, é a primeira condição do 
progresso social em todos os seus modos de manifes
tação. A ·camara dos deputados sente· se feliz por saber 
que, graças á sabia e justa politica que tem presidido 
ás nossas relações internacionaes, ellas se torniío cada 
vez mais gratas, crescendo de dia em dia ~s interes
ses que nos ligiío a outres povos, no meio de teste
munhos de mutuo apreço. 

• Faz votos a cam .. ra para que, terminadas as n°go
ciações que devem completar os •justes de paz entre a 
Republica Argentina e a do Paraguay, a boa vontade 
e prudencia das p='rtea coutratnntes alc.m•,em com 
bnvid,de o result:<•lo que t0dcs des•jão. 

cc É de J •. mentar que•• dioc< ses d. Olinda e do Pará 
se conse1 vem n~s Ci•ndiçõe.g anorm~es que pro<.1uzio 
o c0Lil1cto Sllscitüdo pdus respectivos prdados, tendo 
sido o governo con•trvngido a usar de mews repres
sivos parn fdzer respeit•r a constitnição e as leis. 

cc A caruara •spera que a Santa-Se, cunvenceado-se 
da verdad dos f,,ctos, e sprec1anfo exactamente tão 
penosas circnrn•tancias, contribua pelos meios q11e 
della dep•ndern para restaurnr a harmonia entre a 
aut.oiidad.e civil e a ecclesiastica ; mas, se ta o to fór 
necessatin, p:estará o S<'U concurso para as provi
dencias legrnlat,ivas 4ue uo governo de V. M. lmpenal 
par•cerem convenientes á guarda dos direitos •la so
Deran1;-,t nbcional. 

" ldormada do ruodmento da renda pr,blica e da 
relaçáo em que tem sido rnant.id", com a 1eceita ades
peza ord;nal'ia, a et-1rn:_jr:.i eun1prirá o_ ae~ dever ~a 
iixaoão d1 e creditofl, tend' em a.tten<;ao a 1mp(lrtanc;,a 
dos e 'JJ penh S COIJtrahiclt S. 

" Ligaa,.10 ao P"' jecto de lei eleit'. r•l o interesse que 
tão grave assun pt,, de•pel"ta, a camara d"s deputa
dos tem o mds decidido empenho em que e, n&ção 
seja clotada em tempo com essa in·1ispensavel refür
ma, que, corrigmdo os defeitos geralmente seut1dos 
do sy•tema •igeut•, assegura kg1tima represeatoção 
ás cl1ffe• entes oprniõ•s pnlit1c;,s. 

cc Na falta de braços, de rapitaes e de instru:'çâo 
profissional, outros taatos m•"ios nece,i:.snrios á es
pan>·tlO elas ~orça' p'odud1vas oe no·so V••t~ e fer
tilissimo tt- ntor o, rf'conh· e a c..,mara o ID!:<l(Jr em
baraço cou, que lut>t a agricul ura _ 

< ,,ão necess:da o.s esrn, a que nao é facil prover 
rapida.menfa~; n.as a 1 an1ara, 1 res1ando &o gvve no 
de V. M. Inp:ri"I a coop1ração a que elle 
tim riire1to por seu reconhecico ze:o em pro er o 
bern pub]c,., rnnl:in que o• per1 evri·antes e 0 forços 
apprl<·a,•io~ a tão v~riadoH e vjta s interesses Io1nt-n
taráõ o p·0gress1vo d,senvolv1mento da prosper.clade 
nac10n>tl. 

<< Net-se lntuito, terá. a <'amara na &ttl-nção que rne
rnce•• , e< mo medidas urgentes e dignas de toda a 
solic tufo os prcje to- re t 0vo- á ,jffo,ií • do en,iao 
primar·o, s cundario e profissional e á fundação ele 
estr- be1ec1n;enr.o~ de e edito qu .. bUx11u ln a lbVi ura. 

" Senb. r, teuham• s fé n:. prutec9 o da Pr.,videncia 
que n:•nca f .\,t. u '."º B ,._z 1 . . 

cc Rico patrim m .. ten1to• rnl, natnr•zo. opulent;, m
sti1u•ções l1vr.s, r .. •pei o ás leis e amor do trab lho, 
são p 1JelOt<OS elemento"" de progrt'.'st-o, e n_enhnm :falta 
á i·eabz çã" da grande •m1•r,za de enc•mmha o B·a
zil ao 1argo fu1u'" que ltie está reseHacl.o, pen.amrnto 
const· nte e ardente "spiração de V. M. Imper1"1. 

« Sala das comwi»ões, 22 de J•mhv ae 1875.-
F. X. Pinto Lima -F. L. de Gusmão Lobo.-F. J, 
Cardoso Junior. " 

Sessão en:1 23 de Junho. 

PllESIDENCll DO Sll. CO llEU.. 

SullOl.uuo.-Expediente.-Ordem do dia,- Prarogapio 
da le· de orçamento. Diocursos doa Srs. Martinho 
CtJ.m:pos, Henriques, Ma>tm/IO Campos. Approvação. 
-F1xafâu du. furça naval. Disvunos doa Srs. Campos 
Cttrvall!o e Cardo10 Junior. 

A's onze horas damanhã,feita a chamada, achão-se 
presentes o& Srs. Correia, Sobrai Piato, Campos de 
Mede1r0s, Punia Fonseca, Paulino Nogueira, Salathiel 
e Angolo do Amaral. 

Comporecendo depois os Srs. Uihôa Cintra, Age
siláo, Fern,,ndes Vieira. Pmto de Campos, J,.sé C11l
mon .. D1c·gJJ Velho, Cardoso Junior, Araujo Góee, 
Luiz Garlc.s, BernHdo de Mendonça, Alve• <io• .:i11ntos, 
J oa4u1m Pedro, Casado, Ferreira de Aguiar, :lilvr .. es 
Rego, Escragnolle T,, un"y, Gu.ruão Lobo, Pinto Líma, 
Augu•to C.tiav•s, Cuelho de almeida, Fernano.o de 
Übrv .. Jho, ::luuz" Leão, Gomes de Castro, Her .. clito 
Or•ça, ~ re1tas Henriques, Th<oduro da Silva, Car
do.o de Menezeo. F .. usto ae .ngui.r, Silva Maia, Cu
nh .. Figu 11edo Jurüur, Fio! ue Carvalho, Candido 
Torres. Leól <ie Menezes, Me1Jo Rego, Manoel Cie
mentrnu, Barão de Peualva, Üu•ta Pereua, Para1'.Jhús, 
01! veirn Borges, Alc0furado, Il•nri<jues, P.re1ra Frnnco, 
Carndro aa. unha, Ci~cro Dauta~, Purtel;a

1 
J ... ãfl lYla

noel, D10go Vaoc< nctll1.s, Rodrigo Silva, Eli•s de Al
buquer'lu", F. Bdrnar10, feixe1ra da Rccha, Re~ell(!, 
B;;rãu da V1lla da Barra, M:,,,tinho Campos, G&mµoa 
Car valuo, Gomes do Arn~rol, Figueiredo R cha, W ,1-
kens de Muttos, ab!'e-se a tessãu á; onze huras e 
c1ncoentt" e cinco ruiDut_ s. 

Comp•recern depois de abert. a s•ssã• os Sra. Mar
trnho d" Freitas, Aieved0 lYfont•iro, Pereira da Si! va, 
Ar~ujo Lima, Bru.11ue, Siqueira Mendes, Barro• C. bra, 
H,,IJand,, Cavalc.,.,ti, Mura<:R Si! Va, Ftôrea, Corrêa de 
Ol!veira, B.dbrno da Cunha, Aleaca, A.!'Hrip.-, Cunb.a 
Ferr<ira, Duarte de Azev•·clu, Conde de p,,,t,1-Al•gre, 
Ferreira V1a.u11o, H .. 1b B .rbo>o., B n·ie11a de Mdlo, 
Floreac10 de Abreu, C"rn1llo Figueiredo, M:ran la 
Osor10, Carlos da Luz, l\Je!l,'Zes Pra·lo, Arauj, Góes 
Juniur e Duque- Eotrada Te1xe1rn. 

Faltão com participação os Srs. Borão de Piráti
nit.g,., B•rão de Araç~gy, B.h1a, Bittenct urt Cotrim, 
Ca1rnllo B.rret. , Cunl>J<i Lettão, Carius Peix• to, Ca
n,inha, Eufra•i,, Core éa, Hdeodoro Silva, Iguacio 
Murtias, J. de .a.lencar, Joalf.Ulu. Btnto, (João Meudes, 
Leandro Bc-zerra, Lopes Ll.!,.ves, Olympio Galvao, 
Pereira dos Santus, Paulino de :"jouz1:1, Prnheiro Gui"'4 
m~r8es, Tarquia1u- de Souz<:t, Xa.vhr de B. ito; e sem 
elh os Sr.. Antuuio Prado Borges Mcme1ro, Evan
gehsta de Araujo, Euuapío Dmró, Rucha Leão, Silveira. 
M~rtias e Visconde de Mouá, 

Lê se, e é applovada sem debate, CT. a0ta à:i ante
cedente. 

O SI\ . 1° SEcl\ETAnro dá conta a.o seguinte 

EXPEDIE!';TE. 

Officio da p1·esidencia do Pará, de 5 do corrente, 
tranomittincto o , equeriment•J de Manc,el Gonçalves 
Cau.pos, no qual solicita o peticicnar10 um auxilio 
para 1mpressã.,, de traba1hos &rtist cos por elle coor
denados -A' comm1ssão de orç•.mento. 

Outro do Sr deputudo Bittencourt Cotrim, datado 
de hoje coIJJnmnicando que p0r motivo de grave en
feru 1dade de pes'"ª de su" farrnlia tem dei' ado de 
cumparecer nesta camara e o priva de sua presença 
regul"'r ás ses•ões.-Inteirada. 

Requerimento do capitão de mar e guerra reformado 
Jo•é antt.nio Corrêa, pedindo melnoraru•nto de re
forma ou a percepção do solllo que tem presentemente 
os offic1aes de sua patente.-A' commissiio de marinha 
e guerra. 
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Outro da camara municipal "da·ctdade de Ba11é, na 
provinoia de S. Pedro do Sul, pedindo que fique fa
zendo parte da receita munici pai o imposto de >.:fura
mento de te.rrenos, que é present•ment• arrecadado 
por c~nta da receita geral. - A' cummisaão de fa
zenda. 

Outro àa csrunra muoicipal da Cbristina, em Minas
Ger,.e B, instando p•[,, eutrc.n .,aa1ento d• estrada de 
ferro de D. i-'erlr 11 cow a P1<ulistana, na c:dade de 
l.ortllll - A' cGmwis•iio de obras publícas. 

Out ro da carnara municipal da villa de Santo An
tonio da Pát,u lh ~. na pr.1vinci~ d• S, Pedro do Rio
Gr"n~e do S<!l, pedindo que as cus t.as judiciurios a 
ca.,go das mu1li~1p.'.'lidad:s sejiío. l'ªgbs pelo cofre 
geral.- A' cou,nnsrno do J~st1ça c1 vil. 

Outro de D. Cathorina Lopes Corujs, pecljndo o 
rnelbuamento de su~ jnbil ",'"º e rmo profo:-sora .da 
·imtrncção publica d>C côrt~ . - A' Cdnt,,1ssao de lll
·struc·,:ão public~. 

Na fórma do regimento, prr,ceue·se á 2• leitura do 
projecto spre~entad.' pt!o !:ir ~eµubdo Trist~o de 
.Alrncar ár~npe u11 sessao de 11 do correute, acerca 
de lib2rdade de cooscúnciu. 

O t!!lr. Diogo de Vasconcellol!! (pela 
ordc~Jr.):.....:. Sr. prc:-:idc·nte, ·p:.t,.. ce-nJ~ que n~ sessão 
passa.ta , trn ·IO o Jornol do Commerciu req uerido aug
ment~1 de ~1Jbve.nylin 1 V ltx. . encarrt:gc•u o S: . .siscre
tari» Dr. Campos d., M<deiros de org·•r>isar uma cor
poraç2'o tacbygrnpbic;. e cte estudar a q"e•tão. Como 
é urua e( usa urgen ie e uma U.1í!dt ·!a de gr;;nr.ie alcé,DC6 

para ;,iosso• tr2ba1hos, assim corno µa1 a": arte t"~by
graplica que, sendo ~m a arte Hr•p,•rtanilt!Sima a_1uda 
riãe f;beg1 u neÍ'ite pa1z no de bun volv1meL~to d.es~J~~·el 
(aJJO•ados), ch•.,-.,o par» este. po11to a .. ttrnç:'I" de\, l<,x. 

Nada se resd1:eu a respt:ito da pretença.o do Jün_ial 
do CummM·ciu; não sei em que pára e•te nei"OCIO : 
mas r· que é certo é que o Jotnctl uã.u rcclarnou, o 
que 113.0 f11ria se nãv estive~se C•Ju1peua. do d.;; 11.lgunrn. 
sorte. 

Er:, eu o menos proprio para Entrar nesto. qaestiío 
com o JQrMl do Comme,,cio. pr• •que V. J<~x. l.ia de 

·lcn11.H'!Jt - Sê qr:::e U. CHJ!J f ':'.Z,J a~,. ,e.U /Üihct O H1H1 1_1 pa!l. t=.::tiO 
violo'-!. o cor.·trnto co1n a CiunarCt., para r~cebtr a:n,;goa 
instdtnosoe contra num. 

}lE~ o u1eu t-:spirito, foli zrwm te. é muito i-:01.>r~uceiro 
a es;.~-~ qnelltiuucu laa, e não é por issa tjUe fallo; 
nen1 e.-:.tou ITJovi:10 pela püixãv. O que é certo é que 
neste paiz. com o oystema coostit,ucwaal repr~sentll,
tivo, onde ha um pa• lamento qt1e tem de yubl1car, os 
seus cJebat•s, oude ha vint,e assemblea• piovm
ciae-~ oue tambem t em de pubiÍC!lr os seus 1 não 
se p\C.e' psss"-r sem favorecer e alsat:-r a "rte tachy
gr:o]!llica, &fim de que d!a . po;sa, iud~pent\•nte da 
espec11layão de <imprezas, satHfazer 11qu11Jo para que 
nós 'º deeeJ&mos. ' Apúmdo8). 

'ft.r um parlamento snjeito a empr~2a;..1 pD. rl.tculares , 
que contr<:t ;ln e t.ubl·JCÕ.o Sl·rvi1;•1s df. t11c:)yg·n :.phus, e 
qne 1>ão 5 , b.inns como snbloci;o, não procurnudo 
11rnitas \ "tZef; nhcer <!S tachygru pb<•S na:lht.!e9 porq 1Je 
lhes paga n 1al, parece-n1e qne não é de quen1 dt beja. 
ruei bors. r a pn.bliouyü0 dus d iüGLH'SO~ do pulau1.:.ilto. 
(Ap ia 'los.) . , .. . 

T .. : ctas as arte,~ neste pa1z têm si ·í_o fa.vorec1dtts; 
todo11 os rftrr1os du intelli genc;~ têm sidt: <lesenvolvídos 
COD.A o ~paio doH porle.res pt:l.ill0os : nã'J sei µorqne a 
mesa. de que V. Bx. é <l igou Cl!idc, 4ind:.t. não a~re
SLmt.11J GS l;ieus tn.1b ;, lh,·.i; , }J ift i.~ qne f'OSS !.UUOS o.1g:.:.nrn~~r 
eat.:~ t:ierviço. 

I «:r.0 linha n.in•ir-1 ll!'!> <l on1ra vn11t.aJien1 e r:-ra qne 
CC:lú a t!ichygril phü). iud·~ il E't; 1.~i.:ut~ d.e e~'1prezi:i. dos j ·JZ"- -
Jtai:i.;, po l ·ão os n(1f.11JC>8 t , al;~:Hws tir:rei.n puldicaAos no 
Diario Ofl-icial, o.aom•d i ~. q•.rn }.tl- f'. ":11Y Jntra r•e!{te. pc.iz., 
r;e d~~b t H uderu .. os c· · pi o:~ 1~t~i ·~·.J~q; uumni::-.s e t.ir~n·wos a 
infl ~1 u1cia dn ( olhll: i.·fficihl jiar~· n da: ás t=. mprLZ U.a 
esph:uL;;j ns. 

O SR. CA;)ll'úS CAnVALliO :-..:.\pr·jad.ü. 

O ~n. DwGo 1ll.o} VASCONCE1.Lus: - Nr.i. ;1 podia €U, 

fü . ll:GÚtlel!ce, cteiXU( [Ol' llJuio tempo de rec1uerer a 

'V. Ex. tóda·a sua consideração afim de que .o mais 
breve possivel pos•amos ver o pare~er da .mesa :a rea
}>eito 1este serviço, e tambem ».fim de vermo• se nós 
·podemos de all{urn a sorte regular1sa-lo. 

O ·sa CA·l!II'os CARVALHO : - Que está pessimamente 
regul.risado ( ~po•udus ) 

·o S11. DwGo DE ·y •SCONCELLOB : - V. Ex. sabe .que 
·-a J;Ubticaçiio ·dos deb tes d,. c.m -.ra não é de .site.pies 
inter.ase do governo. Ne,te p•iz .inttlizrur nte, o par

, lamento tem a ·missiio, qu•s• do j c>rnülist.a, de nndar 
inf,,rmando o p11bl1co a respeito da.e questões políticas 
-e sociaes ·que 6e a ve ntào. 

O discar"'' do d<p;itcvlo entre nós não é como o dis
curs• · do ~cputado em lugJ.,terr., onde se suppõ• que 
o deput;aclo . qu, .. u.Jo vota. tem ernl " reoid" • cunbeeida 
a su~ opinião, Entre nós, o d•~utado precisa jnst1fi
ca-1" per~ nr.e o paiz, e por consequencia, esta qnesr.iío, 
Rléw d~· iut ~ · resse do g0Vfl'Q1), Ó d~ ÍotC rCSSe i:O:!i.Ü. 
(Apoiados). 

:::inb111•tLO est.; pedido a V. Ex e peço desct1lpa por 
ter 1nterr0mp1do a ordun dos trabdhos. 

O SR PRESIDEt<TE :-Tomarei na devida cunsiclera
çiio us observações do nobre deputado. 

ORDEM DO DIA.. 

l'ROROGAÇÀO DA LEl DE GllÇAMENTO. 

Eutra em 3• d1scussiio o proje c~to deste nnnc, qne 
proroc:a até o fim do 1 u semestre d J extrciclo cie 1875 
a 1876 a lei "º orç.•rnento VÍKente. 

O '!Ar. l'f.il.arHuho Campus: - O n;,bre 
deput~do peJ., prov1ncia do l'~•&liyba , o tinauceiro 
desta bJ"iJbaute situl!çÍ>n, cr•mo m ·is de u1r•!i vez tenho 
tido a honra de confess•rna n.bun .1, V. Ex,, Sr. pre
.bideute. ucab .)u d~ oti.vi-lu, co nvi~ivn··rne p1tra offere'·er 
um prnj~cto qu'· e<»•be com.os abusos qu a t e.n havi,io, 
uão se1 se da b<l.ruinil'tr.ayão, se •to parlameuto. 

Q ua;;to "ºª abt1S• •S da. administr•ção, principiarei 
por Utl1 "- pr~li('JÍnar: V. Exc. u1e iof«rnHrá •e a occa
siêo é oµp ürtUi1'1 P"P' .•.fferecer ur11 . projecto, ~ 8e eHe 
póde tutra r C(•ruo a1ida1 vo df!ste ; "le l>Ud~r. nao teühG 
grsnd~ d 'trlculd"de olll f, rmula J,,, até porque a me
dida de nuüvr dfic,,cia neste momento é a destituição 
do miuiste, i o, e isso é sin pie•, póde-se dizer cousa 
feit~, d '· sde que o nobre deputado me prometteu o seu 
voto. (/l.sudas ) 

O ,Sa. HENRIQUES dá um ~porte. 

O S11. MARTINHO CAMPOS : - V. Ex. prou:;etteu-me 
o sen voto para a medida que remediaese os ::tbusos 
de que 11Je qu•ixei; V. h:x, é um ven~rando chefe da 
igrejri .. (risad , s) d.o So.cnmbU·to ... 

O 811. HENRIQUES dá um apa,.te, 

O Sn M~RTINHO CAMPOS :-Bem o creio, não ponho 
·em duvid!i; lll''" o nobre de~utado, cbefo d&".igreja 
fürn uceira do n•ini8terio, rue convidou p»ra propó,r me
didas qu6 pünhãu Cübro ao que eu acabei rie denunciar 
da tribun"; os abo.ses qne eu deuuuci ei, V, Ex. ouvio
rne, não são l·• de que o nobre ministro d,,. justiç" ~e 
queL.;.ou; o n ubru inioistr0 queixcu-~e princip ~ lu1tilte 
de,.tcs t rc.mb0lht1.b tle caniai-ns. 

O Sn . M1N1s1·uo DA JusTJÇA : - Não ha t,1[' quei
:x.e1·nic:i. do~ abu.li!üB uue nó.:s ínzeu::Gs, eu ta.rnb~u.1, da. 
pah,vra.. • 

O Su. MARTINHO C1.MPOS: - Oh 1 nós te ;.:i0s mar
c itd.o P'··r dóee no reg•rncnto, e á vontade do governo, 
até o t.e!!1po de falta .. 1 

Sr. pn:sid~,ite , Q qne s.ssust.;1, nos. nobres ~,_ü~d.~tfcS 
é o 2cnad ' • d r1 qua l ~h»s e! es vivem ; h w1ta1Hle 
c.gc,;·u porqu': lá dit.b.U que houve o E:sc1;1udalo 1na.udlt!> 
<l t:s te :- durad•J ~~cQeB r is riias a di scl?ssfro do ory2rni-.ut':> 
d.o imp:.!1·10, IJOUr.:a de que se t.inha JHrdido :;.. r.nemoria, 
salvo ouanrL} os Ubi:i·:.te~ e&~~o no p <· <ler, por algG.1r a 
bri~a ,~u p8;;svgeü-o :urnfü cor~· os ~n.1,. C•. therv~ldon.s: 
e ]ibera~s Ul) g-rHm·nf1 !:Ó estão p'.i.t: HJúi.J1r: utot1 , porque 
V. Ex. ~<1be qu;; se tolere. eoB~ trambolho ü" óis•J us-
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são apenas naqueUas circumstancias; fóra disso libe
ral serve neste lmperio para apanhar pancada, qne é 
bom m•io de ensinar, e que V. Ex não f;z bem de 
banir das ouas escolas, até porque desde o berço o ci
dadão viesse como os felizes ingenuos creaclos na lei 
da escravidão para a doce liberdade constitucional 
do Brazil. 

Na OjJposição, senhores, os p~rtidos congregão-se ; 
organisâo-se ; no governo elle• se desorganieão. E' 
um dos beneficias dos bons tratos do goverao de Sua 
Magestade, tão solicito e igaal, admiravelmente igual 
com os seus bons Bratilei -os. 

Mas, Sr. presidente, o nobre deputado pela Para
hyba, chefe da igreja financeira do miuiaterio, con
vida-me a propôr remedias aos abusos que tenho de
nunciado. 

O nobre deputado, se não se soubesse que é simples
mente 011.thol co, apostolico, romano, como acaba de 
dizer, eu diria, que era da ordem. (Risadas.) 

Sr. presideate, o aobre depatado me pede providen
cias nesta discussão; o remedio, cujo effeito sei que 
era infollivel e puuha termo a tudos os males que 
tenho deo nnciado, ern " de•tituiçiio do miaistedo 
(apoia-tos), e •té aem é possível rue~ida al11:uma or
çament,eirn re12;u1ar neste paiz, presentemente, sem 9, 
desti<uição 1fo miuisterio. 

V. Ex. vê, Sr. presidente, todos nós estamos in
certos s«bre a extensão do golp~ que o tbesouro le
vou; nenhum de u6s ao certo s11be; tudo é davi
doso. 

O Sr. presiclente do conselho por um erro crasso na. 
sua defeza, eu não tenho nem a mais remota suspeita 
contrn a probidade peseoal de :$ Ex., nunca tive, 
nem quando vivemos, quer 1111. niaior uniformidade 
pohtic", quer na m~1or aivergeocia ele partido; mas 
a vcraade é que S. E x- adoptoa um systema de de
feza para si qm; t-orn-. até ioce,rto turlo quanto o pn
blir.o cuntiece a re•p •· ito do• deaastre• fia • nceiros. 
Todas estas medid~s fin auce!ras são castolloa de cart•a, 
tudo est,á no ar. Nós n ii" sabemos o, stado do t -esouro; 
informações f.,riío ped1d"s pelo honr><oo deµntado pelo 
2° eli•tricto do liio cte ,Janeir o;- iaformações qae eriio 
mais necessarias ao minieterto do qne á cllmam; "'~ ªª 
o nobre m10i•tro da j ust1ç~ desastradamente impedio 
que tal requerimento passa.•se. . 

Precisa o go•,,rno .ooegar á camara dos depuhclos 
os documentos CO'Dprub• torio• doa acontecimen•o• em 
relação ás suas tranHacções dos emprestrncos di"far
çados em camb1aes e á quéfa dos b;acos 'I (Apoírid &.) 
Tem o governo receio de qo.e o parl"me,,to coaheç' " 
fundo o e•tad .. 1 de , te n•goc10 'I Outra não é a conse
quencia a t1rnr-se da impugn" ção do requerimento por 
parte do goveroo. 

E' o nobre o giio do roiuistnio n~s"a legisletur::1 em 
materi" de fLanç•s, o qual e11 snppuaha destituído pela 
norne1<çãu do mu illustre comprooiaci:<no. qa ,n~o nós 
Mmeiro:l, que aspiramos o cummando d~ esqU·L'1ra, 
mu11omaisambic1ona r1 ,mo• m "nter em rnateria de fi
nanç• s a po<ição deum Va•concellos, e era gloria mais 
e. n'inh•vel e m ''ªº'ªº cHracter ; o nob"e relato ;.·, a 
quem ahás suppuoha destituidu pela cttmara. com sa<t 
h ab1 turd e esm"gadora irouia pede me medidas para 
rerneii. r º'aba. os que deuunr.i•i? 

Que medidas quer o nobre relator qne en o.dnpte, 
se nem ioform"çõ•& se permitte á camara pedir '1 Nóa 
nada sabemüs. Por e xemplo, orn se aos diz que em 
Montevidéo não ha posait>ilid• de de um ceitil de pr»
ju1zo; depois •e d1~ que o pre3uizo não será. muito 
gmude ; por fim veio o codigo úrient< I, que ine x ora
velmente para nós ha de ser lei, e diz: ~ sDis um 
credor na esteirn commum ; não teades pr1v1legio 
algum." 

o.,., eu digo ao illustre financeiro que, segundo o 
codigo oriental, o prejmzo é certo; como remediar-se 
o abuso? 

Sr. presidente, não compete á camara dos deputados, 
que nada tem com isto; mas compete a quem orga
nisa e desorganisa os mini•terios. 

Um membro do mimsterio conspícuo e illustrado 
bradou ao Sr. Visconde de ltaboraby que ouvisse 11. 
_camara dos deputados ; mas esse membro agora mi-

nistro levanta-se e diz : não passe o requerimonto, 
não são necesearias aa informações, nós ministros di-, 
zemos boje uma C• usa, amanha outra, mas conten
tem-se com isso, não é pouco pagar os impo•tos; pa
guem, e se re•mungão pagoráõ dobra<lo. ( Ri'.8a>f.rt&. 1 E'' 
a conseqneacia; tudo está nas mãos do gov•rno ; 
quando quer não faltão pretextos nem bispos do the
souro que sagrem todos os abusos. (Risadaa e 
apoiados.) 

A legislação financeira impede-os de cumprir 
ordens illegaes em m•teria de fazeada; toraa os Bra
zileiros pessoalmrnte respoasaveis pelos diabeiros do 
Estado, m•s a conscieneia dos taes bispos do thesou
ro, p 'r muit<> mal que os nobres ministros digão da 
consciencia dos bispos da igreja catholica, é muitos 
mil vezes peior. 

O Sn HENRIQUES :-Eu não sou bispo do thesouro. 
(Riladas .) 

O Sn. PeESIDENTB :-Attenc;ão. 

O Sa. MARTINHO Copos :-Os bispos da igreja ca
tholica, que têm visto ou acre-litado os dogmas da sua 
Igreja postos em d11vida e ameaçados, clamão e bra
dão por elles, com.iuanta eu eateuda que elles nã~ 
têm razão e que ninguem ataca nem ameaça a Ig reja, 
nem ceasuro o zelo dos bispos. Estes n 1ssos bispos. 
do thesouro, os seus dogm"s que devião c"°sistir na_ 
leg1slaçõo fioauceira do lmperio, não conhecem, e, -
se o roiaistro por uma, reverencia pnr<&mente irrisoria. 
convida-os a assiguu a medida attentatoria da 
religião do Estado, em mnteria de finanças, como, por 
exemplo, a emissão de uot>ls , sem nutori•ação ele lei, 
se se convida a juota da caixa da amortisaçiio para 
assignar, entáo o governo é mais do que ª" bio, lega
listu e justiceir->, é sem du vida nenhuma um prodígio 
de sabedoria e de i;reoernsidade e amor d.11s leis. 

Como m;o pede medidas o nobre deputado para ob
star aos a basos <10 Rnceiros que acabei de. enn •t:Je~a· ~Se 
o nobre deputado bypothec·•. o sen voto, a sua tofluen
cia, a s•ll\ pelavra, •U prup1inha ji um a memagem ao 
rei para que rondasse o mi~isterio. ( Risada.Y ) 

A s~gurarn .. ~ a. o exige; um. ioq11erito parece in<lis
-pensavel parn se conbecer o estado do thesouro. 
Nem e•ta medida que está em dise.u '""º p6de ser vo
tada com tranqaillidadP. nossa. (Apoiad.os ; risadas e 
aparte.r. I 

Os nnbr~s ministros teohão paciencia, provocão 
estas disaussõ ·2~; não tratem com irrisão c011saH sérias; 
não nos mettão neetus disC!lBBÕ~s quan·1o um homeq:i 
tãCl respeitavel, como o nobre deputa io pela Parabyba, 
abusa do gr .• nde esplrito com que a oat11re~a o d -to11 
em deba.te des t>< natureza, que não a•lmitte os argu
mentos <]Ue ouvimos _ V. Ex. onvio repetir os poucos 
Rrg•1ment-- s já. lembrados pelo nohre ministro da jus• 
tiç, : o abuso é velho. Mas o nobre depatado, quando 
se con!ess11, ee se accu•tt das mesma• culpa• do aono 
pas"•<io, o podre lhe dubra a dó;e da penitencia (ri-
30,das) dl?.en<lo : rc Sois um pMcador ;mpenitente, c ·lr
rigi-vos. » Ma• aq11i, se o pe,cado é velho, tem pag
Sfl porte franco, está saaccicnado, passa a ser virtu•ie. 
E' a tbe<> ria do g .. verao ' rio nob e ministro da jus
tiç•" e do nobre d•putado d~ Parabyba, fiaanceiro do 
roio1gterio. 

Nem quero, Sr. presidente, fa2er iBjustiças a Sº Ex., 
é a tbeorta n-mina nte ao paiz ha l•J'Jgos nonos, é a 
theorta perpetu•>, qae não vigorou só duraate a mino
rid>t rl.e, no governo das regencias. Ahi os regimeato! 
erão peiores para o governo do que sã.o boje, porque 
erão f•itos com vistas de garaatir a liberd,.de da tri
huna e o direito de fiscalis ... ção que a n"ção tinha 
sobre os dinheiros publioos. 

Hoje os regimeatos têrn sido retocados; cada parti
do põe-lhe eru cima mão de ferro oara amordaçar 
seus •d•ersarios, par• fazer dos negocios privilegio 
dos ministr .. s on daquelles que os nomeia. H.>je coasi
dera- se a inspecção dos dinheiros publicas, como ama 
iusubor1linaç1io, como uma sedição, porque os taea po
bres qnebra-ktlos não fizerão por causa de impostos 
outra cousa senão quei xarem- se de &busos e 
violencias vexatorias e incríveis. (Apoiaáos e não 
apoiados.) 
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Que medida.e quer o nobre deputafo que eu 
indique 'I Carnprirá a sua prorn•••• 'I O seu voto 
está. seriamente hypothecadu 'I Est·-ria o nobre 
depute.do z mbando da •>amara, zombando de mim 
oa de. seriedade do debate '1 

T. Ex . cornprehen te a gravidade das circumstan
eias do lrnperio. Constnu que em certa occas ão o 
chefe do m1n sterio de 16 de Julho, em conselh" de 
ministros dissera a s lgun• de seus colteg•s : " Eu já. 
n!i.o sou meniuo, não pLsso brincar com f a;o. " Era o 
e.aso d~ camar" e dos nobres ministr · a rdl ;ctirem na. 
gravida1e das circum•tancias do peiz e 4uantu o im·
posto vai ser odioso á nação. qu,ndo os factos ulti
mamente occorrido, no tllesouro dão leg1t1rno direito 
para suspeit•r que esaes impostos não t êm destino 
legal. ( Apo;ados ) 

Os nc1b res ministros, desvanecido5 com o apoio irre
fto <:tido que o parlamento continúo. a prestar-lhes, 
cad!\ ve. se toroão maie impru1entee. 

V Ex. tem visto o m.bre preei1ente do conselho, 
cuj~ intelligenoia niio poieria sAniio ser apuri<de. pelos 
desastre• e rnfortuoios do s•,u mioist rio, V. Ex. vê 
os ministros ,. ue sf.u membros d sta casa, o orgão que 
toruilo p•ra uma discus •tio deat»s. Eu pensei q11e o 
govcrn•1 nãn e&tava con~.e ate r.om s.i1:s :i iscu~sões esüi
ritu1s as em m· t eri :. de finan ·~HS; peo.;ej ' ~ Ue O #!'OVerUO 

t,inhe. voltado atraz, qu· n do destit1iio o nobre deput•
do d u lugar de relator rli. e mm h•ii o e n "meou um 
novo rel . tor. O novo r-1ator é matuto como eu : mos 
estes matutos são materia m~•h··re.vel, são pe.fectiveis . 
São rec::r ~ltas : mas mettâ!J-<JS em exercici. J, dêm-lhes 
bons mestres, que hiío de sahir brins soldafos ; 
todo o mund<:> principia assim como este póie 
principiar. 

Mas a experiencia niio tem r.proveitedo aos nobres 
miniatrri•; os de•astres parece que osanastn•> pata 
looge d .. s bons pr ncipios . V. Ex. ouvia o nobre mi
nietto d fl gu'!rra., responrie odo ao tneu no "'re amigo, 
dep~tado p-lo Riu-Gr -nde do Sal, ju••1ficnr cs em
prestimos d·, tb.eaouro, dizendo que erão diaheir• s do 
Ee.tado, que esti.ví\o sem empr•go nos •!ofres publicos 
e qne o g"veroo poiia empregar como entende••e. 

O nobre presid~nte do conselho disse a mesma 
cousa. no senado ; mas el les o •!iz·m P'·rque cootão 
com a. eabmissao criminosa dos bi•pos do thesouro. 
V. Ex. sabe que o nosso codig" crirnioal muito sabia.
mente u1i.o isenta d-. respons,·b1Jid ,1do criminal OB 

subo.ltrrnos que cumprirem ordea• illegae•. e'1lbcra de 
superiores legitimos. Ma•, pergua t a V. Ex. : os di
nheiros do thesouro. o producto de impostos ..rreca.
d&dos e ucothidos nas •rcas do E•t~do, está á livre 
dispos1çiio e ao arb1trio dos min •st.ro• 9 

São os ministros senh<' r es dos impostos para fazerem 
esp•culações por conta do Esta•lo, a inda mesr"o para 
ganhar, quant mais com n certeza de perder 9 (Apo•a
do&) Têm os miuistrvs esse direito 9 O que é o im
posto? 

Pãrte da fortuna part.icul >'r de c~da u :n; e os H,, 15 
nu 18 mil cont•i$ c0nsu • .. 1<los nos deeastrns ~-º" bun
"ºª sib uma snmma q•1e ha .le t"ro ar a s"hi r da a lgi
bei•a do cootribuinte (apow.do.1), e que o governo 
imperial s~m r'3missão h 1"L de exig ir. De q1iem era este 
dinheiro 9 Do contr1t>mote. 

t-, q11e. autorid ·v!e tém os ministros de pôrem rniio 
nelle ~ Qual é e•sa. aut,oddo<ie e do. onde vem el!a ? 
Ü~ O O~)Tt!B mini c:it.r(i8 , em u ~n p:•ÍZ que se riiz livre, nii, () 
te ri ão dir~ito de pôr a miio nds~e d1 o beiro fier..i~,'1 para 
serviços p ,blicos, P. s•us pag&m entos A. D"· Ssa legis
loç:âo fin anceir A, felizmen<.e foit.•. por homens ed.Ú ·~a
ilos na e>cola da revoluç.ão ~e 183 [, obriga. pmi. c~do. 
od•m de pagamento o. refedr-•e á dispeosiçã, legal. 
que a ~ utorisa . O emp•·eg,,rlo do l;bes .-.uro não pt,de 
fazn o pr:gamento •eu1 essa aut"ti'ação dP. lei. Q11e 
.?.ut.orid :i de tê 11, pois. os n 11bres r·. :in:str;,s para expe~ 
;füem ess •. s odens c . lamitoaas 9 (Apoia.dos.) 

A th toría d" nobre ile.putado d o co:nae<P.oci~. !\ le
gith .. iciad e das ordens do governo po.ra arrecci.d•.çíi.•l 
dcR impostos e pag,ment.os sem lei, é prima-irmã C:a 
theorii. do nobre u.iuistro d.> guerra e do Sr. pf'si
dente do con•~lh 1, de que uo rnioist.~do é licito ilis1,l)r 
dos dinheiros da O.).ão para fias não pre~iatos na lei. 

Mas a nossa. legislação financeira determina que os 
ministros não t êm direito de ordenar os p~gament1s 
eenão em virtude de dispo• ição a~ lei que os a.utorise. 
Ü• boilanço• desses má·)B, mas sau fo,os annos dai re
geacio.8, aht estão. Gafa verba do balanço tr• z ao la.do 
a disposição do lei 4ue auto is.;u a d-apeia. 

}fos u governo pó to dispôr do oioheiro alheio á sua 
vc-ntade; aão ha du vi:l.a. de que uão precisa de uma 
a.uforisação dest •S E nii.o esqueça o nobre bi•po do 
thesouro que quando'' governo nos v6io dizer-dai nol 
um autnr1zaçã • q~e substitua a lei do r.rç•meoto-, 
p ucos dias aotes tmha publ1caclo o aeu decreto dicta
torial, <>rdeo m•io a cobrança e arrecad•ção dos im
post"s O nobre deputad·• acba i , to muito regular, 
porque o Sr. Carrà·1 tamhem o f <z . 

A' autoridacle e op·niiic. do 8r. C•rrão, que e nobre 
deputado '"lui citou, eu or porei outra que deve valer 
mais pnra o nr1bre de pnbdo do que a do Sr Csrrão, 
do qu,; l alif.s não é licito eec,.rni:cer, pnque. vii.o c1-
obeço 1Jo n~18SO parlameuto, ue.n nell e tenJ eat~· ~do um 

honh·m de m:-iior somma de cvntJ.ecim~ntos e de mais 
estudo do que o Sr. Carrão, por todos os titulas res
pe1t•vel. P.:u oii.o acorup• uhei o. soa atlrriioistração, 
nem o •usteotei aqai; oão tenho que defenr!er, pois, 
medid"s que aqui .;eogur•i, porque Sr. pf'sidente, 
como oíi» sou bi<po do thesnuro, tenho eilctupulos e 
quaro justificar sem;JYe o tL eu voto p<rante a minba 
convicção e coasc;encia. Não sustentei, r~pito, a admi
nistra~ao do Sr. C irrã·> ; mas ao uohre deput•<io não 
era licito preten le r menosprezar aqui um ciria.iã•J tão 
illustrado e respeitavel. 

O Sa. Hgrm1QUES dá um ap~rte. 

O Sa . MAnT1~uo CAn1Pos :-Melhor era que o nobre 
dep ·1tado agora. eoruo oo t•mp~ e virh do S,. V•soonde 
de Itaborohy, sustent.asse a .d0ut.ria.1 q;1e elle sustentou 
no S'ne.do Então o pard1·> coos~rv •.dor foi un"nime em 
acompaoh"r aquelle illu>tre morto, que conservou 
s•m ,.-re e t inha al~uma• boas tradições do v.r<lor doa 
seus a nnos ; o partido <\OOs ervo.d.or como um eó bomem 
a.conip tll:ihou-o e profli~ou com e nergia semelhante 
dm1trina O nobr~ deputa 1o, que nesse tempo, supponho 
que não dis •ent.i• dos seus co-religiouitrio• , vem entre
tanto hcje sus~entor a opin:ii.o contraria ; e de mais a 
m•is p ro cur,,r cham~• o ridiculo s >bre o Sr. CarrãJ: 
m elhur er ,, qne o nobre ·hputado mostrasse pela sua. 
coherencio. que tinha, convicções e qtte não era licito a 
um membro do parlamento variar de opinião conf~r
me variitva em rtla9ões com os ministros. 

Sr. presideut", eu disse ja que o governo aa presen
ça. d>ts camarns nã? tem o d ireito de abrir um credito: 
assim é por lei e x press~; o credito é uma lei de or
çamento e8pec1al sobre um p••nto dado de deapez~ 
public.. . Poi• se o governo pela lei não póda •cbrir 
um credito, não pód~ denrntar Jnm v p'a rlameato reu
nid.o um" despeza p•, rcial, como póole elle com o par
lamenr,, reuu,do d•cretar uma lei de· orçamento 'I 
Out.rn cousa não é o 11krise imperial •xpedi<to. Segu
ram -- nte uão pó ie. Teu hão os nobre• mini stros a co
ragem do seu aeto. O seu desmazelo, é o termo, 
niio ha. outro, ou a sua ornnivoteneia se lhes s~r•da 
mais, fez com qne não se importas•em com os tr'aba
ltios da ca cnara . Ü~ arruf. 8 mini;terÍaeA fiz.rão com 
que a camara fosse al>aodonada não sei se 20 ou 40 
<tia•. Não ha o cqi~afo necessar10 na direcção •los 
trabalhc· R. Iavoco o facto pr.seota quanto ao orç men
to de 1876" i877. F lilcão epm•s d"u& 10ezes de 
aeesfio e necn. a iorla h ,1 sobre a wesa. nm p ~tre ~er das 
C•'"''"'ssões sobre eHse orçamento, e, portanto, é certo 
e infolli ••el, rosso a•segu :• l-o qne os nobres n .inistros 
ou seus succeasore9 nesta. n1esma. ces,.ã.o virt: õ no1i
r.itar ont.rs resoluç:íi.o s ame l i....ante a esta para o exer .. 
cicio futuM de l87G a 1877. Da q>1em é a culpa 'I 

Sr. presid ente, o nubre d•1p'!tado traz u 11a th">ri\l. 
perig-o i::11, a s~ ~!e u 11 dir~it • 1 qu~ !líi.o tt-m; seguramen te 
é ecb » <lo min1s '.nrio em ela.mares iojustos e infunda
dos C·lntra o senadQ, 

Eu n5.0 trnbo ytw t•nnar a me>1 cargo a defesa d ll 
uma corp>raçã.<• info asa. perp•ttt~m~nl;e 8.0 meu rarti
i!o e quA mostra a parciolid• de rev~lt.ante com que 
tem f.ido orgaoisa:i' de~de o primeiro rernad » No 
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primeiro reinado não havia necesaida ie de liatas ·ri
plMes; o lwperador. como soldafo que era. fazia eosas 
COU8,.B cocn mais fraaq1Hz~, e~cotbia quern qae~ta, 
n?io p,.echou de lrn1.as triplices na prime1r1it org .. n1sa
çã '· O hct attrntatorw, porém. c .. nt1 •uou e " revo
lução ie Abr 1 commetteu " erro> tmperdoavel de dei· 
xar &illbs1!'0t1r 8 ·rnelr1ant~ attent>ido 

N1og11em se lewbm disto mais; hoje não s1io ne
cesijarb1s we11d11s tão fl.rosseirHS; o s .. u ·io estU c:rto 
já d• espirito em q"e 1eve perpetua' ·se; se a ere1çao 
é de liber.I v 1 para a rua, aonulla •e a e1eiyâo muit.as 
vezrs até que cesi;e a nec~sl'lid ,de suµp1Jsta e tem pa
raria de te·· 1tii01ster10 11u~ não seja coa"lerv .. 1d1·r, e 
para o seu .. du vai sempre um homem de boas dou
trinas. 

~~u, pois, não tenho rszã0 para me encHrreg•lr de. 
def~&a du seo2-1do; mas se o governo tem o dtre1to que 
se arr··~a e 1e q11e µretF-nde uear. rie cengur~r "1S e~~ 
m11ras qu,1n'io u~ã. e estão no exer.-~ici·· cte P.Ua lef.:{t
tim1t ~ttr1bmçÃ. ·, à dour.rina q•rn v1gor1u· e hu1ui:har 
o s .. nado ha de vigoorsu rnnitv mais facil 1)ente para a 
camaru. dos d1~put•-lrlos, por·,.1ur.-, o· se11 -d r pnr muito 
cons"'ieuc1.flsa qu ... seja a eu;i el- ição, qu ... não P> ruf'.lh r 
do que a do deputa io, dDte.; pr-'ior, 1Jorqn~ hlécn dos 
vici· s r! .... ti-t>i 1nd, t'-'m os vimos d·is utros gorá• s, 
vicioa i j11sti'jcuv .. is, qne V. Ei::i( hem s:-.bw e rno fo· 
rão prl1fl g-.~·toR pd11 01 bre t-iX mimstro d~ j•At<.tiya do 
nliu1st . .-r10 de 16 •1e .Julbo e corn n_1mta vaz}io e 1_1ue 
com r<iui~era vf'riade pare.1etáõ incrive1s n fut.ur, ; 
os Pleitorl:-'!8 es•·fllrrfo!•ll mal 1o;v11:1oad .llJo-nte p·•r1~U,_. a 1n
fiuPnc·a corr1111tpe f••t11lmente a eieiyão, ,. o chefP. do 
gove no parn 1-t.s más e;..colh)-;s oito tem qoem ,, ohrigue. 

O seu.-ióo, todrv1a s~ r•Ü.·1 é melhor f"!f sr1a <1r1gem 

d·· que 11 ca.11.1ara rlí1S d..-1-1ut., H1B f"Stá t!rtJ melnor p si
ção p .,.ra resistir ao goverao, porque o se11;.i.dor 

1 
uma 

'Vez emp ·SH.do . é vitalit·.io, e alguas têt11 f~ito cumo 
Xi•to V, têm a«hado o ba•tão. 

O º''bre IPptJt.ai.11, poré1u, como bnntem o n1ibre 
ministro ('.I jut<it.Jça, det~lamo11 vloleritameat;e cnntr:~. o 
sena o por t-r tido dezeseis dias de discu•são de um 
ministeriu 1 

O Sa "1INJSTB.o DA Jus·rrçA : - Não disse uma pa
lavra •• br 1st" 

O ~11. VIARTtNHO CAMP' s : - O assumpto do dis
curso de V. E • não f ·t •euão as protelaçõ'" parla
m.eotares. e HS desta oo .. sa santa e patriotíca casa 
durii,o emqu"nr,, V Ex q•1er. 

O Sa 11 NISTRO D• JUSTIÇA dá um aparte 

O Sa MutTINao ÜAMPos : - T.1 las tr•zião sub
ecr1pt · p.ra o seua•fo por.1ue se as fizes•e para aqui 
ftizi~-as contf'~ si, porqu>'! o regimento é seu. 

O Sa. MINISTRO DA .JUSTIÇA.: - Meu, não; é da ca
mara. 

O Sa. l\o!ARTINHo CAMPOS : - D<t cam"ra, " as feito 
pata V. Ex., por seus •ntecessores e para seus suc
cessores. 

Sr preside o te, dezeseis dias de <Í•scussãn do orçamen
to do imperi· n.o s•n•dol Que crime 1 T•m porém, o 
nobre deputado competenc1" para julgar o senado? Tem 
o d1reit .. d~ eh •mar o senudo á b.na da camara dos 
deputaclos? 8e tem, r•gularise o P'º''esso ; é hor
roroso que o accus do oão Beja ouvido Eu não me 
enc•rreg•• da def- S• d· senado, não me comoet.e essa 
defesa, e repito um apart.e qual da~ "º no,bre d1,putndo; 
quanto ao se,nadoactual, s" quer acabar c"m elle, conte 
com o me11 vot.u ; eu não '' po•so defender, mas se 
não o p sso def•nder tawbem não quero •quellajus
tiça do vencedor de La- Verde na Repub!ic .. Argen
tina : a de julgar e coudemnar sem ouvir o accusado. 

Se os nobr•s deput-d .. s e os n<.br.,s n.mistr<Js que
rem trazer" seno d ábarr .• da camara doa deputadt•B, 
eu não me opp· r•i; mas c m a c .. ndição que o senado 
ha de ser «U•ldo, ha de defender-se 

·Sr. proi1eote, tudo quanto ouvi ao nobre minhtro 
da just19a, tudo qu1rnto acabamos de <ouvir "º nr•IJre 
deput•do, me c1 afuma na reaoluç o de vot•r contra o 
projecto. A medida é iu11til, o ~overno já providen
ciou com sua alta B• bedoria. O attentado do ministe
rio ficará impuae : pCJiB Carregue e!le com. 11. resp0,n-

TOMO li 

•abil<dade m•eira. Arrecade os impostos sem lei, faça.. 
paµ;ameoto sem lei P'"'{U• sem lei os tem ferto e. 
avu tHdissimos, d• s quaei:; nem nos quer dtlt e' ata. 

&. cawara deve fie-ir s~m a rt·S 1w1iS-~hil1d-1de sem & 
C01nplicidadt! a •{Ut! a '~UefP-lll arr-.star. 

Vere1no~ o uso que o rn1nisterio faz da lei d 1l orça
meot11, que OOl-ioduu ·~ig! rar por 1au de·~rPto dt.~t ... t 1rialr 
e ·~unforme o tlS • que nzer dar-lhe t•ei um vut1. para. 
bill de indem.,idade ou um vot .. rle repr..vaçâo: não 
h·1 uào deve haver part1. u. cam •ra outra responsabi
da ide. 

ca f!!lr lcieuriques : - s. presi·Jente, o 
ncb e deputad.1 '-l'H~ JJJ< prect-•t.·u accmiou de inutil o 
projet~to em ais u .. sã ; e +:U ent.en,1o .;ne elle, em vez 
de JllUtiJ, é r1 á" t-Ó Utit eomr> Q1·Ce..;s~,.jo. 

o :la MrnTINHO c.Mp,,9: - E' ec·irúnte. 

O SR H>0NRIQU•S ' - O pr j•ct» importa, Sr 
preaidf'ntf', o 'd1g iisu cump, 1m..-11to de uma dispoaição 
contit1tuc1un<il "'1 con..;11tu1çã-.1 dt·te11:.ioa yue <1 poder 
Jegli-lativo nnw1alrnJonte tixe ;, de!!' ez-t e orce a re
Ctita pt:!ra o f"Xer ici:t l,;-e~uinte. A c-mara s.~ti· fez jã. 
a e~te jever d.s nt1:Jd1_, <J r·ri·J~cto d· orr;ament,1 par8t 
o .'"ercocio vio<J.uro de l 875 - l87<i; e es•e I'' ojecto 
for reruett1do par,. o seaa.fo b 13 ie Mato proximo 
pas•ado. 

Alli tem est.afo elie ern rliscu"õa; • imp,,rtante 
como é; p ir i:;ua n;,tur't-Za e pe·~s va ia ia"' questões 
qirn póde i:;Uf.!Clt<ir o t.'' uj-·t;tJ d~ rçan,ent.J •i.•t. re1~eita. 
e de"peza a sua dittc1H·.siio ofi,r. pó ;e ter ,,utro limite, 
seuão aquelle q·u~ á si, be-Inri,i d,, t>f!o:.id, acor~selha
rem as convenieoci11s do serviço a melri(>r escolha, 
nas fontes d.e ren~1t.lj, e a n:adbo· appl1c •çã della na. 
despeza pu·ilicu: , •é ª'J"i pas•ou "i'""'·S em 'l• iscussão 
o urçameato •o nu .i.,,. rio do 11nperiu. 

O Sa. MAR1'INRO CAMP ,g : -V,.mo• queimar aqnillo. 

O SR HENRIQUES -:-Póde Ht'""' lhe f,,i;ro qu•ndo 
qu1zer; u que fJU 1~ere1 tbzer é pro~urur abafttr o in
cendio. 

O Sa. MARTINHO Cu1Pos -O Sr. ministro da jus
tiça man<lo•á f,.z,.,, urna manif.,t,u;ão da opinião pu
bli.~a, como fl'z w:t. rua do Ouvid r 

O Sa HENRIQUES :- ~ão cou ·as e•sas a que não 
res~;oa•lerei µ· r "1heius á d1r.cufl.td:.o 

Estamo• Sr. pres•d· ute, •m prioG1pio quasi do exer
cicio seguinte de 18.5 a 1876, sem orç•n.e .. to votado 
para el_le ; e new DüS sefá d:.:i.rj_t• c~lcular C•·m exactHão 
quando será nt1 Bf'llhdo adu~tado o respectivo pr. jecto. 
Em tae~ circumt<taocins o que ~·c•ioselbán as conve
n1en,~ias d(• s~rvi\:O, • 11u .. r~n· mmenda H. nh11ervancia, 
da const1tuiç~o dit lmptrio? Deix<:ir porv(:,ntura que 
88 repartições fir<Cl-te~ DrlS prov111cia~ fJ••ntinU"'ill IlOS 
embar•ç"s e oifffould des C•·m que tem lutado em oc
cas•.õea senu-!ln1:tnte8 p·1r ra t.i .-1e orçacneLJto rla receita, 
e distribuição 1e credito pu" as despez•• ? Deixar 
que a ord•m pnb•íc• se e-' penha a algum •b11lo ... 

O SR MARTINHO Ü•MPos: -Não ha m:>is quebi·a
k1los. 

O Sa. HENRIQUE•:- ... por falta de paga'nento do 
pret da fürç•. ··rmeda; ·iue o commercio paralyse eQl 
seu cureo r>gular pela suspeusão do ~espacho das 
merc•durias destrn"d"s ao consumo publico, ao ali
mento da p pn1a ãu ? 

O Sa. MART•Nao ÜAJIIPus :-Niio é possivel. 

O Sa ENRIQUES :- '1ão, Sr. presiiente, uma pro-
videnc1,. qualquer 1ie fHi• indispen•,.vel; e nenhuma. 
providencia mais aproµriafa e dficaz para •emover 
essas ctifficulda<les e inconvenientes do que o projecto 
em discussão. 

Se os arestos ao poder legislativo valem alguma. 
cousa, o pr• jecto actu"l nâ·• é novi~ade; é a repe
tição do que sempre se tem fe•to em casos identicos 
no reg1men de camaras e mtuist,,rio• de diversas 
côres politi<'a.s. Assim se fez em 184.i, 1845, 1847, 
1850. 1858. 1861. 186(;, 1869, 1871 e 1873 

Vê, portanto, V. Ex. e a "'amara, que o projecto apre
sentado pelo nobre mimst1 o da justiça e o par•cer d.., 
commissão de orçamento a que t, nbo a honra de per
tencer, concordan~o com elle, estão de pedeito aocord.~ 
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com a deliheraçiio t ni'l'ad• em oi< z •eesóee legislativas em 
diffr.rent ~ s armo~. e 13, b o n ·gi n· ea de politici:ts divers~s; 
e tanto b,st" "ª'ª " ª''"· o.ai s plena e completa jus
tifico.tçê.o. 

Ma~, di1;se o no~r ... O~put -"do, que o f'rojecto é es
cusado, P''r·~U" já n}i Ut11~ orri ,·UJ mrcu)>1r du Sr mi
Dist· o na fr.z<-u " H orrle 1 111ni10 n co ;.t1nuação da. erre
c~d ,, ção º" ""•it1 e distribuiçãi, rta despeza no 
exerc1cio et·g•,1nte. 

o :on AZBV.D' VIONTEIRO :-Oriem di."tutorial. 

O Sn H, NutQ i' t:S: - No ent.eader de V. Ex, no 
mP.U ~ CQD\1..-uit '·!i'< iHJfl ~ lflipr ., t1mnr11vel, 

E~aa l• T•!t!llJ ~ ~ ter '!· 'l! « U fi·· t. ·. , s ··urnrias ·1 ue no ~xer
cicio vjn 1our1 · ., .. 1 87 .~ <:t 18i6 •e ,hff." vigor, quarito 
á tf'ceit;, ~ ,;e~f.1e í' », "".~: d1:·p ·içA s da ld du exerc1cio 
qu~ v -. i findar . ern iuaot· i n•-1· fôr µromulgada ares
pectlva 1e! -10 •. ,·v m"nt.11 

O Sn. M•RT•NHO 
0

AMPos :- J1utão 1·ara que serve 9 
O :.;R HF.Nh•Q•:t.:s: Sno couaa8 int.eitan:;en te di

-verBHB; a. (1rd· ,, . c·.ciil , r .... 11 .. pc-r fio , o cumprimento 
'" ·e um devt'r. "rmi-·11.ns P. 'r1â,u upn 1odo~.J 

O 8f' niin str1• ~1. ... f zeorJa, cori zo n ~rimeira ~ uto
ridade fii.rnn··e1ra o ~a. 11 .. com') 'J hefl:". su p · r1 11r das the
sr.un ri&R d~ la.7.~n ·a, 1e 1• p r ri e ver l)r1 .. ut.<l-l1ss no bom 
extrcicw •te t U a - f ,>tJ ·: \·õ ... s • schr .. c~r · dO-bS a respeito 
de qu e•qu•r a1vi'1 "• e d ffi cul<h<ie- •m que p<•S•iio 
entrar e 'eH º " ~:r Hi '' es· 1u· r •·w baraç s, que tenhão 
de sur!•ir O o;io nc bw1~·; to : .. tt"mp 1) d · di stribuição 
do crt:-. -!ito 11 .:,.rc;-. d• • r~; - it·t e rJ., .. peza nu exercido 
t!tj:!niat,e 'if':ven ·1 u t.ur ·· h ~· ot.e, C1•ffill t'ffi outros ann ·.JS 
tem "co:•te n 1, 1·.r1- r He,,11~ erubí.ir .c;,1s ás tb ~ s ura
ria R. S~n; ••r lt'tn d ·) ~U t-rJ ·. r C;1u1pele1lte, a &tlh. HCÇÂiO 
se ent, roecf:':ri .• rel,1t ' v ·.i11rnre á 1·e,:elL11 . e no emprPgo 
d.'ell .. . D ,qni U·u gr:.i.ntle rte ~s~ rviç1· publico, um mtt.l 
J'8rR 38 [l f UVi•sc•a.i tant.•1 IJHll• . f qu .. OtO 8~ f'iemr•rttSSe 
a pr{1rnul)l;"~,:f1 .. 11 ... .. rn '1·- tl l u:1t-btivo a nspelto. 
EsE:e i:>Il'·' ·fi->t.·•·1111 .:. nto, ~~~e uu:I é que (lrocão-se muitos 
DfW" lf-S J k >rd.-111 cir 1~11lar 1• r curou evit1ot.r 

Entre dous UJ ·· l· ·s 8 pru.Je r ci>1 RCQ(UJfl'lf'\·~ que se 
siga n m eaur A r. ~11l 1i•;àr1 . vai li git.1mHr e dar esta
biluhde ''º qu" s~ ft>.z: V·-1 reµ,:ulariijar o serv1ço da. 
J"eceit·i e da rle-fJ~Z -· . ~ --s a. ci rcular ~r. pret1iiiente, oão 
é no.-iri<:1de. ~~u1 ~; · s i 1 l1-uti1~0 otrrn oniew c1rculur foi 
expeii.Ja P"' " '" mi,,1s1r · rl" fa•-nia. cuja 1ll11stração 
o nvbr• deput"rlo ""º pó~e •:oote•t-r 

OS" MAKTl'no C•MPOS -· N ern contesto a d~ Y. !i:x. 

O Sa HENRIQUES - ... cuj>< cêr polrtica o n bre 
deput .. do "Pl' I ••·.oc ; r· firo-u e •v Sr c . nselbeiro Car
ril.o. 

O Sn. M•BT•NHO Co1Pos:-E o que tem isso 9 

O :ia liE'1t1QU>.s :-U· "'e•t.o• v"lern mmto em to
dao; hS s h-11 " i-, e p 1iompal. ente .. m direito; e o 
nobre d .. put di·,, ~u -· ~1JJh-1r t meii1co. teiu trata.do com 
proti.meoci~ d~ (t •' -tõt-s j ,l ,· i HC>tS ••• 

·O ~n M•nllNBO ·•MJ•os: -i'orq•ie tenho mestres. 

O Sn. fh<N•tQllt.S- ... nii.n pó ·1e desc >nhecer a fvrça 
queesliie , ct,·· •! ,. :-;r, ··· n -el11 t iro U"rrãu dá ao do 
a.ctual Sr miui1H.10 ,1,., faz.,nria.. 

Eru 1866, Sr. i'r.-~1d ... 11•e e E<o b a. pressão das mea
n1as cirCUUJSton cia-.; , Sr C'•ll8f'l beiro Carrão expedia 
á.15 tbesourari.:1 " de f ;-. zeu:.1J:1 a vr .itm circular, que vou 
lér: 

« Mioisteri.-, d" " n'g' rn s da fazenda. - Riu de Ja
neiro, 6 de Juuhu d~ 1~66. 

(( Joiio d o s.1._. c ,. rrn.o p<es1rlP.ote do trihuoal do 
tbeeourv sacioin. l ú-clar.t. a'. 18 Sr~ . iaspPCt· ·res d<t.~ 
tb~s1·uru,r1~s 1te f . Zt:Ili· • para a '1evitia io eli1.renma e 
e:st-caçiio, que ti 1;·. ,.m vi ~! • · r par-t o exe.r c1cio de 
18ti6-l 8ti7 a ài>t.<' 1b 1nç11" rt .. r.r ... ditu fe1t • para .. curr•nte 
ex.trcicio, eUJ•{U1:rnr,, , 11ut.r.·. c1~usa não fôr resolvida » 

Noto agora ;, n bro deoutado qu~ esta ordem do 
~r. Carrão é de 6 ·ie .Junho. 

O Sa. Mun•ao Cu~os: - leso é teiró velho de 
~. Ex. com o Sr Carril<> 

o sa. Hs!'laIQUBS: - Não tenho teirõ algrun com 

S Ex.: e quando tivesse, iaso nenhuma relação jl'Uarda 
C• ·m a q11•ot1ío pe ,, dent•: ap••seoto um acto do 
Sr. Carrão eru caso i·ientico pnr» corrobo1ar com elle 
u do act:llil Sr rurni•tru da f•zeoda 

O ~a. M•nTINBO CAMPUS: - Sempre ficou teiró da 
presideuci• de ~. Puulo. 

O Sn. HENBIQDES : - Issn é cous~ velha de qne já 
me não r.c .. rdu (Ri.adas; trocão-.ve ou1°·0" a.p11rtes.) 

Como dizia aquel'a. circular foi •xpe ~ida a ti de 
Junho, ~nt.rf't~n·o que a 15 do niesmo niez f .j vi .1.ada 
uma reR• lu, iío leg1 ehtiva, prorog .u ·io o tJrç .. meoto. 

O $n. MARTINHO CAMPOS :-E agor"- ~ 

o Sn HENRIQU•S : - Ag .. ra a Clr<oul1tr do Sr. minis
tro é •e ~ . s rn - ,,ão engano poucos dia• •ntes da 
liCbba r o exe1clcio. 

O .'n M •RTI Hn CAlllJ>OS: - o •. 9 para 6, a diffa
ren y1:1. é de tre .. - ii ·~ • 

O " B. HENRIQUEs : -Mae note o nub•e de put•do que 
o ~·rojec ·· • ·1t: •·t<; •f11eoto fui pHr1t t• ti" Uh ,. u 15 de 
M io ultim , f- havia a t:!S eraoc;a ii~ p d r ~er V·,ta.do 
~té fio d~ Juoh ; ~ o pri j~cto rit>. r siolu i ~ne se 
d111 · ~11te º ª'' p d ., rá ser bdupt.· d elo .... a,,.<'fo s~oão 
eru J .dti11 . bH-, p rt ..-~n t o , gra1Jde d ffaeo 1,:tt no numero 
dos dtas eutre as du·~s circulares e r.,.._~ol1191l .. " 

o Sn. MARTINHO c .. 1POS :-Pur culp!l de V l' x . 

O 'R. li•NRIQUES :- Nã ' foi por <'Ul.,a a,ínba, nãa 
buuvt- urça . .. nto que fl•rse muis cedo1 enc.1m1nhado para. 
a e>Utrt,. caru". lj . 

Vê. pnio, V. ~:x., Sr. preside,,te . 411e a reoduçã<> 
que se dif>Cll'.e. é r1 ão 8Ó util Cl 11"UO O H··· s,;.a,ia; te:m 
em 1-eu apvi•> diff~r~nt ... s a r . s1.os -to c~1rµo lt•gi lat•vo,. 
e t .. m µor . fim ··eguh·hu1r a rt!ce•!-a e d..,ape:1 ., cujo 
crndtto depeade do P'·d" l ·gi>lativo 

O 01 hre d 1·putarto f.,ll ·•U em 1nu t ·s i11r:nn ·. en1er1tea 
e irr"'li{Ulan h•dh, qu .. , s.-guudo +-lle, &t· tem ri" i.:J na 
di8CIJB8·1n e Vtit,,çiio d: s nryarneot s, t- ,,ni abugos na 
adn1111ist!'ayã de fazeoda: "rn suas r1 .ã ·B l' .. 1a ore· 
n 1ed10 ; aµrt-Sente Um ~ r j,.ct·1 qut! µf)11b ·t t~rmo a 
tudu hso, e quanrio con1 .. 1; .. me c1 -f'lfo n11e, pres
t!ir-lhe hei o ~eu v'>IO. (Muito bem.) 

O 8r. Uert.l~bo Cern.,o•C - Sr. presi
d•nte, V. Ex. 1J1 fa.ra o f,.v,,r e 1ut• rma. se forãO" 
&pt-1rouad11s i#>lg:unHtS emeo<iaB, (1U si- . r · l'011luçsto é o 
pr· jecto prioiitivo du nobre ministro d. j •1s •iç .. 

O Sn. PRESIDENTE:·-!!:', , pnje<:t11 pnwl'ivo 

O Sa VIARTINB, ·, :Anros·-Nã .. houve P' ·is .-roenda. 
Sr pres1 It'Ilte, o 09brt! m1aistr~J i.-. j 1i .. t.• ç1, JUstifi.-

cando ·o seu prOJeoti;, tri. nat 1irttl ilu ... µro<~ ura,;,s~ mos ... 
trar HS ·· uas conveoufnCiHB, A'i'o e oveaieu ia-1 d .. uma 
semelhAru,e me .-1i ia :oâo pódem fan1ar-~e t-t-:uà em ne-
ce~eid des de a-1[111ni1:3trliçâu . 

Nós <i" oppo.içã·>. nas outras dioC'U•>Õe- <J, e<e pro
jectu. i1s1e111os que o rnioiste r10 oit.o ,,, .. ,., ,s v ~ da. me
di~ ''• pur•jUP. j~ se havh arm~d'.' de drnt.a •ur .. , expe
dindo or•lem par1r1. anecadHÇã'> de 11up11Fttos e P. g'.j,
ment1u~ . Apeza.~ ~e d~µeod~r~ m só da voo1.ati~ •11 1nt8-
terial. f11r:í.o exp•di 'ias tkrde -. a ruils h"""• e ··aão 
C euaráÕ ái. t.h•~8f1Urarias de rnU)t8.B pr• \~int~ias antEfJ 
du fim do ex':'rcic\1,1. O min1sterio ~a . 1rJ1F:1 .. o "ffi se 
deixar esq11ecer nos i,eus d.-veres, e, <til.!", o .. P"ºPº"7 
slto 1~aprichou, pr•rque oão se qmz p!" .. fJ'ID •r lil. tt"mpo
c• m as auto.isações legi • lat1v11s indíspeo>i~v.is p•r& 
fazer fat~e á"I Ge <~e ssidad~S d., ~ervic; · paoli<~o, e 
teYe de reco-rer tard~ e a má• hor•s á med1,fa dicta
tori.l de que laaç«U mão. 

Ü• miaí•trus oâo quer•m perder o b .. tl'to rle ser 
in 1ifferente8 Ho serviço p11bl1co, em t11rl "" ue rnate
ria• : tu<lo se faz por capricbo, tarde e a má• h· ••&. 

O uub re n1inistro 4a ju• tiça, pmé cu Sr. vre•i·h;nte, 
collocadu o.om o• oe<:is cnll «g•e nesta µo~iç'''· t!e 1Jâo 
terem defesa poss1vel, porque, seaclo uma rueclida dio
tatorinl um erro commetti ·1o, et1R1<1. ;rifdid.-. D.IP mo foi 
tom da tarde e a más h"rae, e já nii11 é .uffie ente 
para salvar o governo do embaraço na ar-.c.Ma980 da 
impostos e pagamep.to de dea]J•Z ·•S em muibs dae. 
p1·ovincias. 

Nesta situa9ão o~ nobres ministros querem enco-
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brir a saa fa.lta onm suppr.stas faltos nlheias. Eesas 
falta• imput•das, V. Ex. comorehenrJe ni>o ba m•loor 
'Vir:tim11 -Jur:.. crn~reg-ar cnm elLs do qne é o parla
m('.!nt.. E •1tretaoto. tilrei .a.os nobrP.s m1n1stros : teartes 
maioria em a 1 r·b 18 H8 C~888 d' parltt.mt>ato, s~ ha 
faltat1 do parl ... mt-nr.0 1 p..-1 .,r prtrJ.i vós, port.1Ue eRsas 
fa ~t s vo11is~s sã.1, Tt111d~a maioria n~. camar.t. rlos de
puti_,d• ~. mel· na t. i.. l c1 m11 uanc ... g· verno td ~!Um teve: 
e p r•r,~ue uão t\o" orte~ feito passar u.s lei~ ne· ·e '(Eiarla~ 't 

E r- ta UJP..sn-.iw nsoluç.ão, que u govr.roo tPm bdd·i sem 
diffi ·ui 1ade ttlgnma da ca,1.:1ara do~ d .. putados . ha.
vendu apealt1o1 _ dom~ OU tres r1isCUr-:lOS de im ,1 1-gnação, 
nio ~ 1es11luçii.o, ma~' ao mioiste · i", esta. mes111a re E- n
luçiio já o ~•••e, é tomada t.H rde e a más hnras. O 
me•ni · act .. díot.nt«ri • I é in.uffic ~nte pelo tempo A 
resut .. çã·· nu dat• em que f·.>i aqni •preseot«d<, o"m 
o re~1me•1t ·i J ctt.mara .doij d~µtltMdos e com re
giru• oto du eeo"d". era impossivel ser adoptada antes 
do 6111 do • xercl · ~10. 

Quem é P"ie. o culpado de.ite estado de cons•s 'I O 
mini ~teri · e só n ruinit~ter10 

CL. ma-•f &•pu tod•i• os dias e all•ga-se máos ha
bitos f'i<rlamen1a•es 

.8.o govll'ru· , "'1r pres 1 rient~, é facil HCR.har c om os 
mãoll htihttos P:\"lamentares, el.,.tze11 10 melhor porla
mento, m1us tier.,tl, rrrn:s ri cil e mais a -eu g Fito: "lle 
é qu :-o nJ e 1.-gP. Mtt .. t•lP. .. má·1M hab t·1 µ.-ri mentarP8 
não hH ou etl'"''" nfi., são ahsol•;tam· nte lt c11ue ,\ da oe
gligeacit, rl 11. A·1n1iuistradio 

Q ... r1,á11s h!-lbfr.,, . µ .. r1a.1•ent " res em 1~ue C'lnF>ilit"'!<n 't 
Em ~iscuis,.Ôt:!>4 •XCP.s ~ 1va ... ; m a s a mawr parte dos 
assum..1to8 1111port.:.tnte 1'4 têm sid 1 encerradoe s;em re
correr .9,.. ao ~n1~1-rra•1 PrJt1' e, quando o g·-,vo-rno t~m 
recorrl'io a.a eoc~rr .. me 11 to, como boatem, te111 sidu por 
oateatw:;:ão de M·bitrin. 

V ~~x vio '!º' se •anerr· u a r~ sr~•t• á f , li• rio 
throno e -m n1ult · 1-1• UCOfi. tii1'4 cu ~ so ~. Bt'ffi ;ioe, eritrew 
tant•1, o go 1v ... r110 tiv1·1-1se ne ''.€&1J1.i 1~Md~ tiii-so . p;n .tue os 
nobre• n·ini··tr ·• oõo tê·11 trHb11lh"s soffi "eates para 
prender tt Htt.P nç ·~o da r.tttIJar ,., 

Os 1uâot'I ha'•ltnM potrlame11tl-irP-e existem, Sr. pr@ai
dentE», ~. ó f! u i · ment~ p• r culp8 tios oobres miois
tros. Os or\.~9.t11f'nt•Je nfi.o Má,, exa.mioart os ~ temp' ; 
porq•;e :i~ !<:Ex_" niio r1uerem. Nó• e•tomo• no tim 
do ª"~uo<Jo mP.z 01n Af'Sl'!isio 1~giBL·, t,1va ~ oâ 1 ha ainrla 
um ~ó p>tr ... cPr sohrP orçamentos rio exercicio de . 
1876 a 1>177 De• ulpã·· •e •S 11 •hres ·-n;:i.oist•os di-' 
ze 1do qa... s 1:.om•u•s ·,Õ .. iõ' 11 fl. t1 t.ê111 darfo .. :~:rec .. r por 
falh de rel ., t ri.•1S '" s ·iuando se imputa a· .;;s E Ex• 
uma 1~1· . >< Si. ~H:xs . -presentão tres e qnatr 1 em 
oad" C·•flit.olo. 

Nii. ' ba º'Ç ' rnent"• di1:emos nós. o governo é o 
CU}pa.r{1·11 ni\o prol!J :• Ve ~11} t 1 ab :!. lhoS rias ~OtnmiS~Ôe& 
com0 é dl"ver s~u . e fie i::i.ua atr cta. obr•g-e.çãr> i , .9 mi .. 
nistro• de!en-l•m s• di1e•1do q•rn esta ft<lta é re·ultHdo 
de ll<>tra• m• i<Jre• ; é o resultado d out.rns in
fraeçõ·s que já temos pratic.,do todos os a11nos. 
Aioda é justificação d•z•r qae o vicio e a f•lta 
é perpetu • e se repro~uz 1.oH•S os ano"& 1 Nós oão 
ternos cu•npri<io " unssa ohrig~çi\o d• ter im.ires•os 
os reht.t··ri• s a tempo; ~ oe relntorios t;ião se imprimem 
a tempo, Sr . pr•s•deotP.. porque V. Ex. bem s•be que • 
se contretã.o cqm pr· . t~ gH.ne 1 paga-se muit1• n1a.1s do 
que em outra.e t.ypngraphi•s; mas, como são º' im
pressores ami11os d• iofaucia ou retrst1.tas mioiste
riaea , báo de da los q na rido quiz,. rem, o iro ver rio oiio 
tem pres·sa. o fim não é dar cumprimento á lei, que 
ordeoB a eotre11:a dos relatorios em dia rjet• rmioado, 
é favorec•r trabalho hom, e. portanto, o fi<vor s .. ria 
incompleto , se h«uoes•e obdgação de attender ás ur-
gencias do •e ' v•ç <>. . . . 

E aind•, Sr. pres1d~ote, os nobres mm1st•os accu
são máas b"bit s p.rl•m· nt·.res I Discuss!ies prolon
gadas, eu oã.o sei ood estão. 

Sr. p1esidente, os debat•s do ao•so parlament~ não 
têm o m•thorto e est,Yi<> do• deb•tes do parlamento 
inglez, nem do belga; m•s que os n°•sos debates se• 
jão roais longos não é exacto. V Ex. sa~e a oiffe
rença immensa que fazem os orçamootos rnglezes e 
belgas do nosso. Nesoes o•çamentos o governo não 
vê uma maneira de armar-se de srbitr10 illimit.do 
. para reaol ver annualmente toda a legislação organioa 

dos diver•os "erviçns puhiico•; es•e• orçnmentos H
mit!i.o -se á u utoristtção pe.r" " rece1t<1 e ·1"'" tlpez.11 creada.. 
pela IPg-iela1.:â·1 dr: f,aiz Ha 1st•1 nos ,, s ::os orça .. 
l:l -e-ntos '1 S'"'g-oramPote nã. · niio ba um orcameoto
nosso que oã · import .. ptHa n g ·.ve rnn. ,, ª'bttrio d• 
resolver e alterH.r á sua vo:itartt to.i" a admi , ~ istra
çiio deste .;aíz A rtisc11ssô.o ·J<l verriarie, 1en•pre 6 
incompleta e ia ~ uffi. '!1ent.e. e m~Eu110 imµossivel e de
felfuosa p0r us .mo1i.;tros ti!Ó4tólm q11e r '" ""m 

C ·m se melh"nte ·yst.e ... a rle le<s ~. orçam~ntos, 
ainrla. mesmo .•en 10 ··~ Rfl~~ v"n t · ~e· _; :oo. p .- r1i o governo 
anf(mP1 1 ta 1as na 3D. dlt:. tm1-1 .ã 0 1, ' lu~ "' µ !f. ra oode üa 
lll11Jistro ~ res .. rvã" to~os os seus s~itrerln"', pjna o 
ultim'l dia da 3a · i~ eue~>io po nco ~ n r .... .. do eocerra.
nieut :l, e des)!n1ç .. r1.~meut.e o r1(1Hs:. ;·e~i111e1•t .. o per
m1tte, o go vern1) á ul r.Hne. hor'-4. reve ,, " SP-tJ SPgredo 
e ri--.e io,1 ·~u., se o~onpárâ·) co o.i o ·~n .. est.aVlt em 
discu..,são , p · 1r ·1 tt~ ,.m ge•' h l nH.o )oe v.-.rs ;.1 f'Jili ·· qu~ sa 
dis~ute, rh-!. A •• ~ue ~ó ~e reve!M qn}larlo o en .~erra
n.eoto é immineote, qnaud•) a < . ..- dr-:111 3á ePtá dada 
P' ra r·lle ser v .. t•<lo 

O nde e ... tão os rn ~ os h11h · to~ pa ·,.J n 1P!.t re~ 't E!o!tÕ.o no 
governo. A di · ·· uS>õo é ex,·e··i·• .. '/ V Ex vê que n;o, 
O y_ue o g Vt!rroo iu"'r pa~s --t s~ · n ·l1 ~c 11 s·lo ~ 1-m g1-r>:t.l 
ne•u um d ,.s or· .. dur s 1~. pp0''ÇhO r.ó ·- Ul f:l lS rallar 
quaodo a putençà.1J r ii l do m i·1ts 'f<riu P e • 1hP. · ·.id~ neste. 
recinr.o. \1i;s aem m ~ m µó ie ~e ,; .-;e: ,u~ Sf>j ilo Sll
pe,abunrtanti:os s nusRns d1s ·l~i-..""õ -=' ~ S,.. o::; nossoi-i or
Ç rn f-! ut.o ~ tioe .. .... 1n o io' Y"t.µUJ;i q 11 ~ têm o : çarnP.otoa 
dl'; pnize~ ru1:1is :.1 . ·ia.1J '.: l'Í · ·'l ·~u·· , .. 1101-ar..i . ,,:-i.o P" ' i ~ pro
l ·• n,gat--se O <) b1te ef\ t·, s - lf111it -. ri.:. á UtO ali t u. te e 
fi .c.1l .. 11t:ito do11mprego rl is1o= Rornm11s: e i:.e t-11-='F- erõ.o ott 
DÜ·i ~uffi;1 .. nt"'S . tdl •· \C ... "'f' i v-. t-; p:;r!l o i ,.torviço der; re
todo p• r ·ei E .. t P. nós. po ·• m "ã se trar. só disto, 
os tnin1to.t r · 8 ... m mat,er•a · t ~ ory1:t1w:" ' 1 " ~'J~rern. mnita8 
vezes só p :.a r1t. 08te r1t r a Sth1 i ·• 1iff ~ reny-.. p ias ft.·tri
buiyões 10 p der legi· la.ti,,,., tfr. :· r l'I :t nico.dos para 
todas tt.s soa- f 1f1t·111>1a'i d 1ni ni~tr :-i tiva.s 

Hm r egr·-', qnaa 111 uw 1111 .. i~t ( 1 tie v ~ f:,llsr Aohre 
um project o 1iC. re!<p.-1tu de qu ·-11111 · r .. erviç 1 vublico, 
não sabe o que q •1er; é · µeu!-tS fa1er cr""r que t.em 
planf'H a. realizar mHs uomo min '. st.r .. 11â•1 pórie ser 
i~norP.nte, P. é minÜ•tro, ~ahe r.11 io ; nii(· fnrniula um 
proJeCto p?..ra entrar em di1:-cu·r.â·•, pr•rq:n .. •· m oistro 
póie -er cbam.dr . a eil" e m .. str ' r 'lue ""'' •abe-
. Formula uma a ,·torisaçõ.o o ·· lei do rv"'-mento, e o 
mimst rlo estudará, trabH1b • qu""' pr:ucaK vezts kma. 
mas .. nca1 rega alguem .ie .... st.u ·1ar, e n ~ s~RRâo se
g ·•1ote, 81t lbe pare ·er , 1~P a itiéa é rlf'S ~~ S · tUe 1 g1adão, 
dessas qn" ul..: umas veze .. tem a~p-..re1·.1 '· ·, f.~ z ·se nma, 
que importa granrle aU,!;ment·• ri" des ;••Zu e duv1d ·so 
e rninim" beneficio 

Se t~mbra. algu "ª ia~tit 1lk~ão dessas qm~ apreciá.ra. 
DS.S aun& rap1dae viageos a vôo rio vapo pU '"l lim•-a, e 
80 parlamento •Ó fina " <leve' <le vot· r fno l<•S para 
a ex.e (~uçil.n, ernb ra muit'"' ª vezes n pr· prio ministro 
que a decreta ro.conbeça-lhe defeit''" •Uperiores aoa 
dnvido•os bens pron.etwlos. 

O•a, com est• syst.ema de orçameot s, póde o go
verno ter esperança de facilitar ''ª d1 cu••Õ ;s <lo par
l1<mento '? Sem duvi ia que não 

E•a p•ra isto que o nobre. ministro <ia justiça devia 
voltar sua ai.tenção, e não vir ao parlam•nto repetir 
dec!Bmações banaes contra aba••Os pa•!a.11entares do 
nosso p .. iz. 

Se estes abusos existem, elles partem e têm origem 
sómente nos erros do governo, não só •rros iovolnn
tarios como praticafos com o propo•ito de os minis
tros evituem a sua respr osab11ida !e. Para isso 
baste. lhes autorisaçiío leg,s l•tiva. 

Nií.n •e clame pois. coot ,.a abusos 1•arlameotares. 
Pobre p•rh<meoto 1 Que d1re1to tendes vó1 mlllistros, 
de imputar ahus<•S a um parlHmento morto e sem meioa 
de acção 'I Para que con•ervais 11<11 inst.ru .. eoto iautil, 
hoje tão caro, só p,.ra ter a leviaoda1e de imputi;r-lba 
erros que são vossos não do parlaroeoto 'I 

O nobre ministro da justiç•, cuja pasta aliás era a 
que meoos se prestava a este systema ab•nrdo de 
legishr 80 governo imperial em materia de orçamen
tos, não era o mais habilitado a exprobrar a loog11ra. 
daa discn•sõea. 

V. Ex:. sabe, Sr. presidente, que o nobre minisuo . 
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ela justiça, com tão bello talento e c1m ess:i. immensa 
pratica e saber q11~ o g ·•verno in v~s!e a q11alq·~·r, a1n.da 
11ão pôi• <ioos•gmr aq<>e ll • C<> nCl•ll 1 dos m101stros m
gl••·•• e belg··••· 

Alo-umas vezes. · uvia ib e11 f ,llar o Sr. mini•tro, 
cheg~ va a persuadir-<ue de que era elle um .m~mhro 
da. op ,,os1çR.'> PQCa. ·relo( ·d '• s~gua ln dtzem oa m101 t"tr os, 
de en :h· r temp·>. !i:nr.r • •,,nt.,, mais de uma vez S. Ex. 
mt. tem ubr ·g>t t n n. d · sfal ! ~c~ r E" a. s ~nt -.:i r-mf"! p 1 1r ·lU-ê, 
d •pois d• q•t tro ou ocio·•· · m ·nut. >S, niio ha di~cur•' da 
cpp11Mi~ã1> ,ne. a .> nohre m • o · ~t"º da. j ·1St•9'1 na.,. ~e·eçe. 
logo um d··s•• • g ·-•« ·S ~ oi n "e" •le _des l m e 1mpa
cienei"' , ·iue rleti iuim ,-t.o o o ;- a:l r 1ua.1s re soluto e e 1n
vencido da oec"••id ·de do rle1oatP.. 

O Sa M1N1srRO º ·' ,Jusr1ç" : -D, desdem, não 
apoia rio. 

O Sn. Vl.•11.TI~HO C•MPOS :-S• o nobre ministrn ti
'1'esse sempre D ·• c.u11 ,, ru. . nm .. apelh·· diante rle si, 
creio que ntio a s es1n itl.! ri ., com lli. s ·n~ d ~·gapµr 1Va• 
ção, e eu, JOr ex'.f~rnplo re!olignav-R. me "' f .zer um rtis
curso um pnnc . mH.1"' loogo a 1 nd!:l que isso me cus
tasse muit,o . ( 1Usn,J,a.s. ) 

Eu oã-1 rligo q11e " n11 b"e ministro da jus t.iç~ e o do 
irnperio . nã i t>'!nrd;. .. o rlire itu de censurAB t:t. 'tlll na ca
mara. Tê •\ t :1<lo o <lir ... i r,o; sã , me ·nhr 11 K lf':,_;t ,. CH88.: e 
tautu 1naior é eSi~ 1ir ~ 1to ·1·i1tut ' SS. fi.:Ex. sfü> gr a
des pe · ~c .... dort-!s do~ me 4 11Jo~ P" • ~cit1os q·1~ ·mp11túo ao 
proximo. [K.C~lJtU · o n brr n1ioir:.tro ri ·t impa.rio. 

O Sa. M1NISTRÓ ou lMPee10: - Eu e:\ est.u11 

O Sa M•eTINllO C•!lll'os: - Não, V . Ex nunca foi 
accufla o µdd. lt1 ··t~u 1 •1 ; 1-.1 l1J t r!u r e t ; m dos s~ 11s dis
cursos sHn. ( R·s ,,. ta s ) 

Er1 nãu queru le 11 .• ot,l:lr SP. IO ,,. Jbaote c ,,. 1uruoilL ao n1..bre 
WiDÍ!!ltr· . p1•rqu~ Srri ., C ,dUd1Ul 1J- lU )tL.u.H.1LHr lue O VlCÍO 

de di~cU.rf'Od l~·JIJi' ·· ri : lD.d'!I o 1 10tJr~ miuistro d.a ju::itiya 
dá · se a ess .. v1 1~w cor1sr. DLem ·ute. 

A ... sim, poi~. ::i r µre~1ri.~tlte, u it 1Je cH aobres miai~ .. 
tros d~vem é dar-nod n 1.: xe 11).)!1 ;, ~e ba rni .. s bt1b1tu11 
parl , mtotares, callJ1r,he1u .;s: EEx. p•ra um melhor 
terrfo:ao. 

O urçameoto não foi vot ud., a te•opu. E:scamos no 
fim do qnorto tuez de ses.ão ~o c .. rreute anoo, io
clu1nd·1 8. t'e 10 Sá•1 8 ;< tra 11rdin 11 th1. , C•i QV u Ca.rl . SÓ por 

e>autu1 do urça1ue<Jtn e da rett)rm :::. eb1tur .... 1 Ü iJtro ca .. 
pit11lu de uC<lu•ação o l ''ª t .tt.,u a•; !{"verou 't Tempo 
teve o de s1. br -. O q<J• lhe f.lt u . pois ? S•othu•nto 
do • eu dever 1mperws .. , esq ite .amtnr ... H1..1:1 b•JELd ngras 
em m ... t ··r1-.. de 'rya1n .. 11tu Nàu falt u á c .1.11 ar"' a 
CODBCÍ ~ nui ~d. 8 ~1..l déVe r, Oeau tUI pror,t'l!b ÇÕ..,s têL!l 

impedi ·1o o~ nubr~s 1u1.11td t l"O:J em e .usa ,_, 1gum>i . 
$S. ti~Ex.. encerr~o u.d d1scussõed qll-t.1.1<10 ·~uereiu, e 
têiu até m stra.ri•J qnP. oão 'l-ãtJ derot,t. vi leo·'V! regi
ment rt l C·Jffi gn.tuJ.e ea 1:r11p11lu, por1jllt eocerrãu a 
ca.pr1eh•J. e não por e n ve1 11eocia 1ta d1~cu-sã 1 . 

Entr~tant. ,, :i:3. EH:x. 4uas1 ~ue oãu tivt:rau neces
sidürie 1e~ae recn sv, po · l.fl\e p ucutt v~zeti Ui:sázão do 
encerr 111~eoto. Nâ1> hou ve, p LS, pr.· t t llayão. u que 
houve fot ta..to p• •r cu1p l d •1S ot)breti mi listros. 

A pruprii. resoluç ·<o t ue está ~ . e. di c •S àu foi apre
aentttdtt tar -Ae e li. ntás hcJrUB; DÕ. · é pose1vel "er VOt"i:ia 
aqui e l" µa.ra o &tt •li lo li. Ot.-s i., fim 10 curreut- exer
aicio .P ra i,;en era. Ql'!Ce~l'\ariu que o nollre cniat~tro 
da JU •t•ç~ começasse ~or d"•r: « A.qui aào teullo que 
fGzer ,, , e p ··r.scta ·.iJs8e d t1 u1.u' das cc1.wa.ras uu d.e 
ambatt . o te inoo era iusufficieate 

Na d1•CU••ão de le1R oie º"i'~m-oto ou nobres minis
tros, em vez de ~i1u._it1fi; • •ttu-ou. . ao 1.h..1utrano . a 
complicárão co1n rn~t.t:ria~ e-..t.rauh,,s, tora:tudo assim 
imµ· ·1h1vel a (hseu~sil.u e vot,,r;àu ~ a.puta. das letti de 
.çrç•v.uento. S 1m ~l tti 1uew os 11ry ~ rn .. ot ··s BP. q·11 ... re'U 
Obtê l< ·B º'"ª foCllt ·l•de; !03.S 8~. l!:l!;x . faze'll CO!Jl OS 
orçameutos o ruesmo que cow a~ out.1 ª" leis annuas. 

Sr µres1deut ~ , '-'" u .. b .-es mint~trus ~>lo d ..: v~lll vi
-Yer sem •»Ç mento e sem leis de força . E, t.mos no 
1im do ·111111 to mez de sessão e uem lei• de força nem 
Qrçameut." 1. '.. Ü • _·1ue<11 " C"-IP • ~ A. lei do f .. rç•s de 
'9rra, <>UJ" dts~u,sao, allás obtida j 1, podi .. se dizer, 
-p~lo oobr'! m1ni.tro d" gue ·ra, que se mustrnu o mi-
11111tro m -IS attenc1os.1 COID o pu '""'ent•,, á ultima 
liora r. aua pasHgem foi impedida por nm erro do 

nobre ministro, pela apresentação inconv•niente de 
uma m.teria ioteirameote alneia á fixação de 
fo•ças. 

E•s , l•i podia ter passado h• q•1inze dias , ou mais • 
entret•D '·º fico11 pr~•a aqui muitos dias . ' 

P e.;o, pois, ao oubre ministro qu • t ome t ambem 
este ah u'\1 , pa.r 10mentar sab &lllo\ protecy:lo. 

A res ·luç;\o , Sr. presid"nte, já o d<~s• e repito, 
veia t rd e e a más b .. ras : não p6de11t ch-gar a tem
po a p11rte .. lg11ma "ª mHrlidas ~ic1.a 1'.od·- e • ~ue o g•>
v~rn•J nella. quiz ean ·~ciouar . Nã, i'.la. te•11po p~ ra. que 
ella.a ~b · ~ ;.cuecn ~ muir.11s proviaci1:1e ; é, portaato. 1n• 
teir· mente iaut.il 

O n ·>h,.e •oiai ... t -o. com ~ss -. s m erlldas, não coose
g•ie ~e · iáo 'iemorar al~uos dia.s ma.is ., lei qn .. esf.á 
n o se11a t · ; cn :.t.i e•u fi ,.n li. r i!:soluçti.O to1 erá Uf'Q IO •it VO 

de e!-rw aa dad.o ~o parlamento pela d 1ct,ad ura do 
gove , n ~ 

Vir pe lir anton•av~º para o que j,\ fez, em no•sa 
f!io .. t: p"eseoça, q11:-1.n !o o oof'lre ffiHllSt,.Q s11be que 
nero c ·e 11t11e rnini 111tle póde decretflr qu ·. r1d•) o p-trla
roe oto ~ ,. ac .. a r r~u 11d 1 Stal!•dar reepe]t,, pel-:L n1 ,ssa 
nuus ~ ffic ,z . rt-rc _, ~utiva é este. 

Se •· g .. vnn . n1.o póie, sem as can:iara.!11 re11riitias, 
decre tar u in r.re1iir. riP. 3. ~ mil . e at.é a 10,.ig11ifi : nte 
qn - ot• - d~ 16 llllú'OOO/I ã vist -' de nossa l•g<•l ·v!\o 
fin ttocei •·,.. , onde f·•rã. oe oc.• hres ruin•tS•r · ~ ur .. r o di
reit·> de decret.ir ''ª ,1 rf~"e " Çª d·> · ria eutq creri1to de 
Cf'11t 1 e ta.ot·1S u11l c .. nt •H. sem dt-monsr.r ~ t_:àu e j•.tt
t1fic •ção. pois que 1.u c.r i:t COU·•a não ful o '*et~rer,o de 
di.:t .. d•.i a que m ,., o tuu ohe ... r va r no .. x+- r ··Í··.i11 fut.ur() 
a lei d · e ~· rc1c1 · 1tct ,1al pdra arrecuriaçõ.o de in •p st·;• 
e I' g .. 1oent.v '1." 8 desp•Z•S 'I 

~e o J?OVt-ruo 0 ;.i O se embara,c;on com d& leis que 
re2,·u lã ... s cr~ri1t s p 1r,1 qut: tumuu e• temp • á Cd lU ra, 
coni .. stu r~sol uç~< J 't 

Eu vot.~i ..:.r f-Jre-1i·ien?.e, .~,.n trn. ell ·-1. em ta e ;la rlis
cus ~ o , P. vot .-. re1 e ntra D .. 3ª. p1 r ~ue i:oet · ~ detert!ada 
q11 e . ,;i. n11bre"" mrn;stro a têm r.vm o µa.rl :u1jen é fe
m ·ot•da, n âc> é sena,. Y1 sto qu e não p d1à.1• de r" tar 
u .1, credito , p .r p .- quenu que fusse, ClilD o parl .. ruento 
r~un •d 

Podnão arm ar -ae com um decreto ilict•t" ri a l, qu~
rent >t ia 1a a rm"' ' -ee co<n um der:,.,t .. . des a · rd..-111, que 
su>ost.it•Je todo o orç~qieatu: ~ evi •et1t ... qu .. ean1t ·1<Mar 
a.ssii.u t•1do uã.o pod~ro : . s ne .. t e glori .. Bt• e fe 1ic1ws1wo 
g ·· ·• t-roo constir.u ·-~10 1l ~.I~ r.nonhrr.hicu e r ..-p •es.-ot1:1t1vo 
do B azil, o ' lu" l qn ~ é mona.r.~tu .:o, ni•> duvi ,11 , ffi 11 fl 

de e.pie a~)a repre~eutat.ivo e livJ.e te11bo ,.éri11.s d11vi-· 
das: é evi 'le .t~ q ue o~ nohre~ rn1rJ1st "ª cão 1-'re r.isão 
d• aut"ri•ução legi·I tiva; já tizerão m•is <lo qn• era 
p rec1-o, 

Al" ·1ma& das moo&,chia• absolutas nã" tinhiio este 
tr h ~hn de o•çam 0 nto: fui uma extrrvog- DCll• •jlle 
Snlly l• mbroo u a H•qr1,ue (V, po• que o rei nestes 
tewpos g.sbv .. oi" qqe era seu 

E, ::ir pre•i-iente . Pª' ª que esh •tteoção com o 
pov•, ~ Pód• o p ·YO to ." ~r isto 'º seri.,, pó ·ie .e- oei
der>l.r que t.em rea lme•1te direito P"'r• tia <:•]1s~r as 
despez.,s µubhcHe qu ... ado a no,11 1a de _v.- "~r out.ra; 
dev.,ona voltar ao t•mpo de Lmz XJ V em •1ue 
os F .-. oe1..Ze8 agr 1vft-C\ão á '°'ºu. Mttgest11 ·1e a geuere .. s1-
dade que tinha, pr·rque não lbes tirava a µelle;• e ·
b ello, carnes~ oH8 s. e d · iX oi V1t.~ lbf'S 11. l~u1t1 ·• cousa de 
• ·•ll. g ra11d" l'rop• ied.de p opriedade do rei q"e .r,. a 
Fr .,, nç .. 1 pe~s r 1al e 1ua~erialmeute fl!.!Ja. .d11. Er ... m~l,.·or 
ruuuter fraOC 1. mente est1::t. rluut tn tt., por mtOhK parte 
pr.firo um d•cr•t<J •e r:lictadtlra due uobre• miai.troa 
au qu~ está. e1u dlttcu~siio, que nem ao meo " perif!, 
cem .. devia, f .rmalmeate, approvayão do aen uka•tJ 
imp•ri , J. 

Em um d t.cr.t•J dictatorial dus nobres ministros 
eu V•jO .. re•p noabiii·lade inteira d • .,,., E r!:x., Yejo 
a espad4 da ju·t•ya pendente sobre suas c«beva•, vejo 
uma tal on qual ~-r11nt•a p ... ra o paíi. de que LD•bree 
abu•oa nã .. se C• mrnet-teráõ 

J.istiv"' não º" qu• esperar; não ha ex•mplo de 
justiç:i. neste µa1z p~ra ministros, não h,. e><.· mplo; 
mas ecufim. Sr. pr<;atdeote, emqn•nto apro1111er a 
SS. EEx. manterem a liberdade da 1mprenei. e deix&
rem qne aqni um on pntro ae intrometta, um ou outro 
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·que escape das rêdes da, policia e das rêdes ainda 
peiores e roais crueis das degolaçãe• roinisteriaes na 
veri6caçân '~e po teres, m1:1is sev€ras e cautelosas, 
emquAnto houver ·~UP.m se tatrnm~tt~ 12-qu1, ba P.empre 
uma c•msa q11• contém os nobr•• rr11n1st•os 1 é a pre
sença de llm "P""entaate, orgã 1 d<• just '" •ggravos 
da reacçiio na tr• b•rna 'lll na 1m.ireosa, par· dizer-lhes 
-nio curn,.rio as ]t-is faorlanientaes da n~ção. 

Sr. pre•i-iente, nã~ noo pó-ie mais r•stur d11virla de 
que ss leis E>: a const1tuiçãn sãq t.ê-iR d»: ar1-1nb11; e.brigão 
O povo e r·ã·; w g(•verno d l1Ppeni..iot. A OOf:<t,itmção 
brazil.,.ira pó t~, <':umo a 1~;.1ft~ france:za de Luiz Ph1l1pe, 
ser symbolis.do. por um guar~»-e.h110» ou guard"-sol, 
confo,m-- i.-s n~ci"~si a.;es d·) dia, só serviúrio para o 
rei, P. r1ão par!t a O<Jção;, e iÍst é prov1t. ~i respnata que 
a neçã,,, fr n ~za ti1-u á tal exec11çã·1 da cart>1 de 
-1830 : exe11• pi"" c• m· est.<> rlev~m pôr ainda o governo 
do BrHzd ott. sAuda cnnsdtucion1,l. 

Sr pre.irlente podem fica- "" nobres mi··istros com 
o decreto dlctatonal, façã t· dao "" de-perns, paguem 
as cau.b1a"s nrn.-· p irnern p• r sua ,ó f'. l1v1e vootade; 
mas o parla111ento r•ãq póie sanccionar oréviamente 
uma arlm1ni .. t,r~yão tio9, ceil'":,J t.ã ri~sai:;trosa como a 
actual admio•st.r;;çii.11 financt·lr-• rlfi I Pf'!rt•). 

Tenh<· coo..Jui 1, ( ld'llilo hem; m1l·to hem.) 

Nioguel! mais pedindo a pn lavra encerra~se a dis
éussão, e pruce·1e1.d11--8e á vot11yã.o pruj~cto é appro
vadu e remett1do com urgenci~ á cummi•&ão de re
dacção. 

FIXAÇÃO DA FORÇA NAVAL. 

Entra em 3• rJisc11.aão o pruje·1to n 3i A de 1875, 
que fixa a força uaval do Imperio para 1876 a 1877. 

o "'r- c .. DIPOIS Carvalho (mo?Jimento de 
attenção> s1lenc1,11): - ·r. p·t'3idPrne nitu era P"r c(•rto 
esta a. occarHhl• llleti!'l a;;cid~. para. oc ~up..ir a tribuna, 
quan .. io µe"'a s~·bre lDrlll ~. r~"'P"ni;ab1lídade de uma 
eatré·a. T1uhH (• de vt'r de apr,..st!otar rue di"1nte da 
cam.,ra, aote mir1ha pr•iviacia e prtucLrn.lmente Rnte 
o d1stricto que me eleg»u par, fazer p••· ça de minb.>S 
conv1cyõ,._s p1111ti,~as, no recinto d" p;jrl,.,lj ento, como 
é dever • ccucrente a todos os h ·rue s p11bJic, s que se 
achâo nesta fJl·BJÇâu. 

Des• java <'U!llprir eote dever tom.1odo 1 parte na 
disc11••au da fali d,, thro"o; 11rns a lei fato.! e iaevi
tavel da r(/lhri, oãn me permittio; "guar t•va o orç•
Jneotn do ilJJperio; porPm com .. •-ate se tHr ta, vejo-me 
obrig•do a •ervir rue da à1sc-1ssãu de fix çiio de fcr
ças "'ªv es e sat1sl,,ço o de•ej • 1e appar.cer h je. 

Sei qu~ a r:Hi-:cussã., aão é propríri para f zero fla
ne~yri·m IÍa situ.açàrl poJitka, t>Xtt"'.t'Dar OS hTgUmentoS 
que determinao a minha l.mnrtucta ue~ti.t ºª"'ª' fazeodo 
um 1etr(1st-'ectu. ou como melhor se chama nas g,_::ea

ciae rnod.,rnns: - a círcnm >1olaç o d~ nus"a hit-ituria 
politica, a crito':.olc,gia das normas do d1r•ito cousti
tucional, a coofroo1,aç~o de seu~ d1vers· s systemas e 
sua appl1cayào a1:1a bÜuações pa.-eada13 e em relação á 
situação dominante; fazer o estu1o do •y•tema re
presentativ .. e expe,1der as c"ov1•'vões que tenho e as 
idéas •JO • rHfor que occup• a tribun.a. 

Nào I .. uçarei lllâ" des•es meius, porque me véda o 
regimeoto e a ucc11siã1) n::i,,, é r'pportuna 

Sou, Sr. pr•s•dent.,, libe ui ~or c nvicção e por 
instiuct... C"mo liberal fui apre.-ntaoo e eleito por 
um d1stricto c uservador. Meus co rehg1onarios c .mo 
meu• .dvors"rios p0ilt•tJ•·s, em 1101 dia de mdepea
dencia ma sem la, de civismo var nil e de pr .. bi •~de 
politica ei.·14êrão e. ahrind" eop•y" •ntre as praticas 
feueohos de partido, ""m q11e p•ec1sas e eu fazer sa
crificio de minha posiçã•• T ~mtwm nã .. so11 fruto da 
usurpação: nã • lesei as •·.reuças de n•nguem; apresen
tei me con1 a fran•1uez• da vi ta de moço de q11e tenho 
dado publico t .. ,tem11ut10; com a fr,n1 ez, que deve 
caracteris, r o homem publico e que espero u e ha de 
acompannar sempre Qu•ndo se perle aos cidadãos o 
seu saffragio, q11 nd•• se pe.Je em nome da democra
cia, é um crime trausigir. 

Estudando ,. ca11sa das actuaes circumstancias do 
paiz e as evoluções de uma política, qual a que ca-

racterisa uma sit?-ação como esta, 6ntrando para esta 
cesa, eu nau pod1·• ligar o rne,1 voto e a minha con
emencti-1 a uma sit1a'<ã 1 q e, a meu ve ·, f:~tá. i-h·gal
m•nte no pod•r eu não podia tumar S• bro mim a 
resp ns• bili~•de de ac• mp~oha.r nnr governo qne nem 
co··•eote o IIVre exe1mc10 da tnbun~. n~1:u é aff•cto aD 
p~ogramma que dcsej~ o triumpho das liberdades pu
bllcas. 

Vejo a opinião p11blica desnirada cout.a o a~tuii.l 
m~nisterio, g11e, a desµeito da v•rdad•ira opinião pu
bh·:a e cootra a voatad.e da opinião po!lamentar, su.., 
tenta ·•e ao pn i er 1 

(!Ia um aparte ) 

O aparte do •H•bre deputado t•m por fim conte•tar
me , mas eu t.enho para confirmação do jr11zo que 
emitt1 est.- u1esma mat•1ri11,. que tem rnud1:1. 10 vnr1s.• 
-veze,s na. reforo;i:t t"leitoral~ e uão ha mal nenhum em 
dizer que o g, bi11ete está constituído contra a verda
deira opinião pa·larueota• 

'"'inna Y:Dtre os b· 01'1 hmigos da maioria o governo 
tem odi.Ja BeCr•tos, pela vir··V••Jt, que os tem . ·hrigad.o 
a dar, i·dto-. . que n·lu apoarecem, pela. byµi·theca de 
suas sy1np~th1as mas que se sabe, que Be conbece ... 

o_ Sn. MARTINHJ CA!IPOS :-Não apoião o mim•terio; 
ap01ao o 0;-.rt1 10. 

Sn. CAMPOS CARVALHO :-E demais V. Ex. beID 
sabe que qu""ado se r,.-tita rie uma. t;raash.cyão entre o 
mini-t,..tio e a m~wria, o mo1o de chi>.mi'l.-lb a u.m 
acwrd .. é decl1trnr- lhes: que os hberaes oc·:u;iaráõ o 
governo, 

O Sa MARTINHO CAMPOS :-E' o tutú. 

O Sa. CAMPoS CARV•LHO:-E' o tntú, como V. Ex. 
diz. 

Vendo eu, Sr. presidente, que esta é a pratica e,a 
inri~ le d'l m1n1st1::rio, tendo si io .. foti't1a eri· O·ttroa 

tempos deste pro .. ri•J governo, e11 no.o pod•a hypotb.e.
car-Jhe o meu vuto; f'U ião podia ter ent.buP.1 •SffiOI 
pf1r uma ~it •ayn,, de :ahi-ia; por uma situ ~\·ã1i qtt_ll 
devia reçer_ s: pelo i-y~tema ~J dament1-t~, pel esp1nt~ 
da con111•lt!llyao, pelas HUa.,, norma,i; praticas, m .l!ol não 
pelo ~boso, ~uer n<t. tririuna quer n11S actos d go
verno. [u Vf'j • Sr. presi 1eote as pruviucí.-.s defi,,h n
do e sobre t11do a miflha provincia, orpb.ã des11;r"ç<d!l 
dos beriefic10!!1 <io govP.rnr1, es·1uemda constante111ente 
e apenas lembrada nas «C"""iões de li•tas tr•plicee, 
em occa•iões d" eleições, quaaio o governo precisa 
obt••r maioria U"1. cama··a. 

Vf'j•, 1~ minha provtn~hJ. dl'fiohaute, com arl.mioi1-
tr~çõ~s pessi 1uas, 1~ue a têm lev»do ao de~calabro e á 
rmo-1 cte SuRs finaoças, de seu fJTOS{resso de snae 
liberdades ; e p .. r esta razão, Sr presidente, me aµre
seuto ooposic111a1sta act-rrimo do gabiaete. NSi.. f .rei 
opposiçi'ío •ystematica, cruel e rAr ,ct-.ria á ju•tiça. 
Qaandn •· goverao ml':fecer jui<tiç.i.t, serei o prirn~1r·1 a 
re..;onhecê la, corno tenho tid1J uccasiiw d!:\ p (}Va.-lo 
corn o meu vuto. já. ')r. presi 1t .. nt., pelu111 prin ~ipios 
que sigo, já porq11e ha no n1ioi•terio um .. p 0 ssoa ·Ili 
qaem devo coos1der•çã 1, llm homem ~ue f·i meu 
mest.re. qu• tomoa parte acti va na mioha vida ••e• lar 
e qne .,111011 os me11• primeiros passos no caminho 
da scieoci~ 

O Sa. 01 Go DE VAscoNcELLOS : - E' a minha fr,,_ 
queza. (fü · ud11,ç) 

O Sn. M1Nrs1'RO D>. JUSTIÇA :-E' o que me vale~ 

O S11. GusMio Lono : O Sr. Duarte 4 sedu.ctor. 

O :-ia. CAMPOS C-RVALHO :-Não tem para mim se• 
duc~ões; cu' pro ape""" o dever de Je .. td~de e de 
respeito av me•t· e e jil ffa ver em nrn ap•rte em res
pusta a V . .i.x que ser.u;,re o achvu se•tuctor, j•mait 
o considerei propriamente como m-stre; sempre o 
cons1rterei corno Ulll b m rapaz. (Ri&adas.) E' ju•tiça 
que faço ao nubre ministro. 

Ha ministros de queu, tenho minhas queixas; mu 
em t•mpo as apresen•arei e quiçá melhor f11.11<ta
meotadbs ' 

Vendo todos os ministerios sob o mesmo aspeelO, 
chego ao miniaterio da marinha que hoje diae11.iimoe• 
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Recordo-me que vi entrar aqui o nobre ministro, 
apont><d, ª' m·• uma da• cepaci hdes do mini•tnio; 
Ti-o entrar mRg stral01ea1,e ; eu não t.ioh' a hunra. 
de conhPcê-1 ·:. apt>Zar rle fdzer o mais sR.u j111z11 s1•bre 
oh 1wem particular e r .. sµeit .r-lhe as emlllt>Dt,.-::is vir
tudes de preclaro cid~dão e ""ª 11limir.adit P" b' 1.de; 
con t11d -seus erros CIJlllO funccwn~rio m .. impõ-m o 
dever r1goroso de. preac1nd1'1dil do ca.valhe1ro, opi-:ôr
me U<• nnni~tro. 

Fiou l1,~i00; respeito ao homem e censuro o empre
g-ado. Ptest&.odo a devida bo·11e0Hge1u RO <m.nicter 
1i,.udo rle S Ex , prosig' IlA.fl observayõ,..s rigorusas 
1obre Peu.o. a.jtos, Cí·ffi1) 1·ppos1cioa1sta como ti.BlJa.l de 
w.ma gr,.. rl~ e esqu .. ci ia p1:ucial1<lHde polit1c11, e que 
aqui se act)a em ião pP~1ueon nnmt:-ro. 

Vi-o seut r""."'se na BU·1 C:1d .... 1l"a, d m'nist;ro e dese
j_oso de eutabolar relHções parl~meotares c"m S. F-x., 
não o pt11le f -Ze? oa 2• d1sc,,ssilo pur iue o est.~do da 
mtnh>t saude ve'"ou lll":. T1 ve de eBper;•r ol'C1.1o11ão 
oppo t,una. vi, p 1•éw, quando 'il palavra mag1c'1 ·10 
JJubre rleput~1d'I :Jelo m11n•cip10 neut.r11, assi11· cr11110 a 
p~l>1Vl'"H. hr1 ~"'nt1! e per·UHS~va d.-, n11bre :ip~11Jt:-Ao p-·lo 
Rio de .JttnHr1., ul:tteuteãnt.o 0 4 abua .. u esc111d:.,} 8t1S 

da rep,.,rtiyP~11 rie S l(x. q e S Fx. l-:ivnnt,1_1u· SP., não 
CDmo um bCJruern ciC180 de m~-1nife .. r.ar a ~iuc'"ri iade de 
aenM i-imos, níio c<1Iflo nm h· meru que 8» lev~ota 
~);- ra defendP-r-se de arcus ções 8érhis: mas, vi le
Vantar ~e um bomern que aµen:...s se ap·l'~eat'4 va 
tirnid~1men1e a dt!fead.-r-IP de ac ·u~ayões ju·t>tS e 
prov11d1-1s; HfJÓ'~ elle levzof.i u-s"' urna. mair,ri,,_, prirJ
cipt!1mer1t-! rj~ minha. prov111ci.t, ve,.hera11d 1 ns ora
dore• ,fa opposiyiio, a favor d.o nubre rnini&tro da 
m·~r·nhu 1 

Ma111r1a fiel ao fl.PU prorrr~-•.rI.rm'f-\, p h era !-tilf)nciosa. 
i'i~ trihn 1M,'"" fr··ni~t1c'1. no~ 11_o·rr,p~; em vez ia <ief-.. za. 
que d1s-~ut~ faú11 lbe P- d~f-·z~ ri.e in1~11ie;,t~~; P o no
brl-! rmn1 r.ro r.ev .. de ~e <lrfl;;':n ittr ::;. sós sero:.t que um 
arui~" lne fos e o Cyreoêo. 

Ag!lwrdi-i. pois, a occ 1f<iâ.o em que a;lparecesse 
Íl:Dpreseq o iii,,curso dP. S. l{x .. e u pµ·· re(~eu de fttcto; 
mas h.1oge de deixar-me vêr que havi<:t. adi um e8µi
l'ito, u,ua granrie idé-t, uzn h m~m perf .... 1taménte 
adm1ni~trad r ao C1•nt.rario; vi eaeher e~se ,1Í~curso 
d.e ~au~is, de trech(/s ·je jorn-tes, ·1e tir li rie gazeta 
e_ fa?e·· U•U e·' brngl1u de diversas cousas, 4.Ue àão em 
resu1t11rfo não res onier cousa alguma ! 

O Sa. MINISTRO DA .lusT•ÇA : - Não apoiado. 

O Sa. CAMP"S CABVALR': -, V. Fx., V·i vêr. 
Que"' lér o 11scur,o de 6. Ex. ha de ju•t ficar a 
minh .. o ,Jnião 

O º"bre ministro da rnarrnha apres•ntou grande 
11umero de cifras. Em mat0 ria de cifra• oão se oóie 
admiti.ir sop' ismb:&, salvo o nobre .-ie!JUt.atl•· por Per
namh11co. o qual e' mo diz o u.e11 amigo e collega. de 
W' V10cia, o ,r. Di go d• Vasconce.llos, tem a habi
l!d .. de de soph1smar as cifras ma• enteufo q-1e o 
Sr. ministro d11. m"riuha ainda niio te1u desc berto o 
meio de eophi1mar aJg,1r1smos. e é a razão por q113 
elle não pÓdP. deixar <le COuver,cer •e que a 'PP 'Sição 
tem t1d' razão: t·at11.ad' do e•hanjamento dos di
nheiros pnbhcos e do escan (.,], dos cr-ditos extraor
dfoarios 'l"e 5 ll'.x. tem aberto. S. Ex. defen1e-se, 
cifr.1n lo·se em um pont-0 o qual parece-me que, se 
esti '•'Ssemos em outro oaiz, debaiito de U'Il systema 
COn•titucion ,J ruais resp•1tudo. cre10 que seria suffi· 
cieute para ser con·1emnado, pel11. defesa qne fez dos 
actos que praticára 

Essa defesa cifra-s• apenas em dec:arar ~ue o di
nheiro qu o gastara e aa eacowuea·ias que fize a foi 
obriga io p-l~o c1rcumst ncias e f 1 a tss onimado 
peb •il· •1cio do pa•!ameotc e da irnpre. .. sa 1 !l;i• aq11i 
o míni<tro q,1~ vem d"r l1ma satisfação"º pa,·lame ito, 
e. eni vez de apresenta· c1fr•s contra. cifras e chegar 
a uma c,meJu•ão ener.-ic-1 para dem 'nstrar a s seufl 
adversarins q1ie estava em ,. om caminhrl constitu
cional P"ra fazer e ses disoen lios, rieclar"u que não 
havia d>aheirn, que não tinh"' meio3 const.itucionaes 
para o liaver, m11.s ,. que. obrigado pelas circumstan
cias e •nimado pelo silencio do parlan ento e da im
prensa, lançára mão <los meio• inconstitucior aes 1 
• E' o que diz o ultimo periodo do discurso de S. Ex. 

Ficamos sabendo que havendo silencio no pa:tla
meot11 1 u na ir1 prenf:a, l'órie qualquer IDPrubro 
d1spead1'-r os r:tioh~lro~ µnblicoR: como quiz .. r, e não 
tend•, diatwiro (JÓ ie A_brir crerJiti)Q 1 f:llHltJt ·S lhe p·•re
Cer J Mds eis ffeu- a11.1g1 s que me nH1111árR.o para a ~ui, 
et.se~ h1 m~ns d 1

• t.ra :·tl 1 10 e d11 borJr11, d.H tCllO••IDift e 
do impt1Bt1•1 os infelizes ~- otribnmtes nfio querPm sa
ber Bt> ba silencio no parlttm,-n;o ou u. irnpn·nsa; f.'Ó 
quer,.m saoer e mo se K'HMh:1 o chohe1ro .-:iue lhes cu~ta 
tanto a ghnhur 1 Hd de aco•)sdb" lot!õ 4pL::. não pa
guem. que 8e o p oh o HO 1:1-e'-J_n1-stro e á dda.µ1r.lação 
de bt-U. 1.11e•d_ e1r1, ~não dev .. rn tr .... b,dhar p --i.ra a·uri.ir 
ao preJ111zo do thPS01Jto em µrovt ito do Bar1cu :Vll:luá., 
e Nll h.-m .-f m:-\ di:reC<~ã•J dH pasf,H <13. u•Hr10Q f 1 

A,.,, tortr:s .ª~ ccusayÕ · 8 '1llt-! is r.: P' 1siçílo convicta fez 
ao ::O,r ni1111stro <ia. Iú r1nh}1., S Ex apr ... ·er1ton sernpre 
o seu relr1t••r1· ;-« l;;.1a" meu re1.itor10- ,, t;ra ,, res-
p•••t"- de S Ex a .1uaJ,l'1er >pc rr.e 1 

Entr~t Utoi • o pro(Jriv r:·lHf•1rio ne s. Ex. que o 
ccndemn>J. Ma peça rif' archit.1--ctura mioi~terial. re
sum1d1:1. detic1eLtte, libei/o pHh qu 1 1.cc1Ho-o 1-1n1.P esta 
augu~t& cr~11 1 ara, 1p~e tiervio rle has~ á~ :--icmuações ·ie 
seus propr11 s C1 •-rehg1· u r1uto1 pol th~· s e que nao ti.eu 
m. rgf':m par:.t. sua UHÚ11na. dtJ-fo 1.1ê lo. 

T Jdhs nS despPZ··B ·~Ut' . ..; Ex. f, i f.hri~ario a fazer 
na sua r~p ·ftl~:áo fi.rãv n-Ltivas ás ne ,e--sl.rh1•if.s ur-
~·eote" que de1t.il-1Udava a n,,g_~p e .. ·~ntt T8-, f' e·t-. ""e
quadrn, '4"" se acha de-cr1µta a ""l,(S 21 e 22 <lo 
seu relator 10. aprt>e.eutH u1!1 'flHL !ro de Il'1VIOS que não 
pas"" de buque" P"'" l"g'"z vê •. _ 

O Sa. CAauoso .Jt;N,OR tJ ct um aparte 

o ~~R. c ... nivos CAl\Vi'LHll :-Nii) ii1 ... i rnai9 A V Ex. 
~or411ee1i~ará •i·· .-:C;1.rrl_., 1~omrnig•'; V ~~x uâo é pro
fhs1oual, ~.u t;-;nJrJem nãn ~··u ; rr1a~ bq t~"'- a int,uição, 
tl,maodo o re1a.tor11l rle 'S. ~X " e:.. arninaodo-o t1'1fU 
circum8pe. <,·ã·'· 

O Sa. MINISTRO OA ,JusTIÇA dá nm a.parte. 

O Sa CAm .. os ARVALBO - P.rdôe-me V Ex, eu 
não p··sso r1e•l• G.181~~.nH". nem 8'H·tt'nt1-1r apHrtes 0om 
V. Ex. SPDâo •·m tHl'·h,.t.inu; é o que compete de 
rne•tre par· disci. ui .. (Risadas) 

Se nie 1á !leem; ent 1··- u, aualy.ie d,1 rel;.;torio. 
. Nu 19 rli-.t-1.·.t10 a11reseot". o relatono iio Sr rni

n1st .. o d•-, murinh;j urur, cc1lunH?ü eni rme d~ oavi•'·S. 
Queru ler est• r-l•tor10 h-· de pensar qu• ><m,os a pri
IDdra OH~:iion;tvi,I r],. &\:nP.n _a 1t11 :-::ui; ent·etttn10 é u1n 
m111p,;H p1HH i•1g'ez ve\' Sã nHV!os 4ue t'_Ó .. e r ve111 1n-1ra 
g"stHr iob••r" Nu 1° ,;;striot,,, qu-. é a ;.ô t~, é claro 
que de··•·t>m e"t;.ir 1 ~ m~lh!Jre-a n.-1vi1,B p11ra 11cH<lirt'r.u a 
circum«tan,'Í "'extr.<ior4ina,in.s PntrP.taoto emos: -
n ··vio• de µr1» e•r" cla•se- Amcizrmos e Vital de Oli
ve1ra Sdbrt> a Co• Vf:ta Vital de Ol·VPfra q•1e parece 
trazer o pavilr1il.11 do cb.-f.3 1 do almtt·a11t.e, tenho al
gumas nb.-ervaçõ"K a f&Z<--r, Con"'t :-me qu~ o se11 
c~1mmaad 0 ute ofti iou á repartiç:io de m11rinh1t. Bübre 
o estado doplornv. ! em que estava est. oavw, pJra que 
fusse lev•do ao rl1qne, porque tinha duas c-ldeiris 
arrebent das e precisa vão ser rem nda·ias. Em vez de 
dàr-se uma providrnci.it séria •obre as caldeir s do 
navio, que se ~cbHVa oaquelle estado, man,iou-se 
prepara-lo par-. ••guir para o R•o da Pr,,fo 1 

Todos •abemos ~ue Q prindpal agente das machi
nas d1ls navios v1-m a se-r suas cal -1e1ras, e nós sa
bemüs que em alto• rpares é f"t:,) um11 c,]~eira 
arrebentada; faz o navio ir a pi•iue e causa muitas 
mort>s a b1.rrlo. 

Mas no Brazil pratica-se de um modo excellente 
este concerto o navio, que tem ea!d.iras arreben
tad,s, é mandado para o Rio ia Pr .. ta 1 

Eutret~nto é o mesmo Sr. ministro iue faz dcepezas 
extraordinarias com a re1>art.ição de mariciha; que 
faz encommendas para a Europ .. , e niio tr.ta rle rne
lhorer o que t •n1os, o que aiuda está aproveitavel. 

Disse o Dl1bre n:inistro, no seu relr:),t.orio. que no 
1° districto •xistem mH·s 's corv.tas Araguary, Forte 
de Coimb>a e PM,ro Affonso A. primeira e•tá em con
certo e a ultima tem a• C• ldeiras em máo •stHdo, e são 
navks peq11encs, defe1l;uus<m, de pequeno calado, de 
muito pequena força, E• que não podem n~vegar se
quer á. vela ; servem up.icamente para ter dentro de si 
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guarnição e officinas, arvorar a b ;ndeira nacional no 
tope. e deixur no ~~u bt.jo HB vf'rbijs do orç a1 r.1entu. 

Paseande ao 20 di •.tri ·· t ·, lJâO 8ti, $r. pr t::- idente , 
p1 . r.~ue tem o 2.o d1i;tricto iit.µtDHS o enccuraçado 
Cubru,t, que ei> t ·~ 01 1ru1.11etii.u •ente :-- nuinudo; não µó ie 
fazer vi 11:.g- to.ns · f! au. ultw1a 11ue fez ~ stou "º Rio d., 
Jvueiro hté a B.· bia n ~ da rM::o• -S de de2uito d1a11. 1 

Es te n~ v1 1.• ts 1 à Vt1: !hu, , rru1n ;. d• · += eo ; ~t,s t. :-.;.:) o ua villa. 
Itap•gip., á •S~era que lhe wu 1eru ou .concert•ru as 
ctt.Jdt-ir~~; mtu• ~st.á tig11 r :: od1; ,;oruo u1;1.1.• 10 1.H1efe, com 
um co11111H.:ndtwte de Íi1 · tri ntu, C(1rn seu ~c cret:uio. O 
or<;au :ento t~nJb.-m resi tt'. d··ut.ro d~:;te caixão de f"rrv, 
que uâo t (· n1 p1ei:; t 111w Hlgutu . 

Deriois pass mos :.. 3° di~tri~.tn na.çc:.L EHcootra
m i• e lf ·g~> DO ;~o ·1 1 11 T. ri(~t\; D \.t Vàf a C:JUS-_1 í.la n1;~8 > • d -1-
cad~DCÍa T • du ·-; U 0 1•• é ruiui, que esc:.:1pa d11 arsenal, 
'1UÍ p11 ra <1 p ., ri.t B,. hta. ou l'etu.-imt1~co , não fi H- Dd. 

CÔrt;e; }J\ rq'Je ' q ~ll ~.Hl. C• rt fis :a libaç ··HJ , 09 jo1 llaeS 
fd lão, o Cu1p1r<t 11 gc•r tt á s se .-. tas . feirus eo~tuma 110.r 
o iu·u corrnehtt ~L :-ir u1in1 1:1o tro dtt n13.r1r1ba: é p ec1so 
man(ü•r pa.r u lug11. ~ di ~ t 1:1 0 1 e, p;,. rn Sauti-!. C 11 tb nri ·a e U 
p r. ra o p,.,a., que " o refug11, d.eiH1es u vius velhos e 
u::Jµ re.;t::Jve\ .. , e t1t1de a fJubitci Ja. .:a que fi.sc~lisH. pouco 
1ie i pr,~ ta cqu, o dt: ·e1x, 

En t:•·ntr ..... m.,r:; lá ~ l'.HL1h• D""Íra Meo.r m. 'Of'lha, decre
pita . f . i . ..:n 'º 1-tgU<i. '! ·~ue uão .. 11d "1 á 11tc l~ oeru a va
por, o•as serve p;ot :i. ti .,,r sr}bre }H!~ 1. roarr ,~s com n. 
h i: a r1- eÍtM- OliCI ·D l t-m c1un pa ~ h g nrant1r tine ;.,_ l)i es tá. 
um11. ·~anhont1r .-. llct.•· i ·· u .d. e um nntlo cousumidtir rJe 
qu•tJhôet" n o ( r yõ:trne ntv '· ) re !11 turio &pres~nta-a em 
b .. m utado. 

Depo1• ene.· nt'""' "" o biate Ri.o de Conta ... s, bre este 
hlttte nãu COH• t-> ft ' ;'" u •lo o :"T. u,i ui;.1,ro d a maríuha.; 
o m~ PP'' dá a ·t,1-: n ' vi cun10 f,iu:nrio p lut .: d:.: t urça. 
da l:JftlH ' n, <.i p · Z 'i. :e 1.ecli;r;i--1 -> r ID e .. tHd·1 d.nvid so; 
n~ ü.8 8 Ex • eu1 . ffi · 1t í iio <lta !. , m &n 'if!U lhe d ur ba ixa, 
2ss1r1.J c1 1mo teru n ;1 n ~ u. do dar a vutrus, cuwo h ei de 
denit.Wt\t.nH 

Eine hÍHt.~ . Sr. ~relo\1d~ ··1 t.e, ti.g-nra pompos ame11te aqui 
na p>giub 21, 01J•1e S E' f z u ap• geu d" •o·~U•dra 
n a.c10 .. &J , t: t•n 1e t «lube111 :.pr~sent!:I. os n~vi ~ - s tt. 4ue 
DlSll'Í•·U dar bnLX• 

Teru• s a Mea• iiri. Feli ppe Gama,·âo ri a e é um navin
sioho e dü1:n\ laactül•) â •1 fJÔ ~ Hú 3° di!'ltrl!!l.O, para Cl1jO 

cornm:,n rJo ha rn11 cap1 tào de m1-1.r e guerra, COl"l'l s,u 
est., do rnat!ir, c1::tc - 1t t1 de t ·rf - s a~ f;.i rm a ida 1ea, ro
deado de um St! '"' t-t,a r1 ·, d 11 , ffi ma. lid 'i-de ~ •t a. t.ripoltt
çii.o. Qa•.l o tffeir.o que póde prodazir ? Puis uma 
lancna e uni n11 . ..:i .. 1--1n .. o qu1:: ·f eu b ;tixa pre01são de 
um caµitão cie n•i.tr e .ru·· rra e de t1 °d 0 1- este est,ado 
m11ior 't D1tdb a byp,"1tb~r~ de urna emergef.fCiH, <~om'J 
s,q11t"lla 1ue !o'e 1t- u ~UJ IM6\ cuiu o~ v~µ11re1J pernan11s 
Jloron,a e Pa.,tozq se tt p .etnd .. nc1a da pruvi'icl a do 
Pa r~, onde t'. ~uí o 3° di:.,tnct·., premzar de um 0>1Vio, o 
que b• de fa1.er cum ••Te• baques de papelão qu" 
SPtvem apeoa1-- P"ra enfe1t~ r o rn a.pp.a do n°iniP-tr1)? 
H '! dP. Of ·ce~sar1 w n1eott! t nHu um vapor de compa
nhia. p11rticuta.r P''r um frt:te extt g erl:<.do e DJauda- lo 
artilb"r ás press·s, po,que ' '" a .. vio• de guerra não 
v~lem n a.di! >:i btio• lut ""mente, estflr• li qui no papel, são 
buques de p ~•pt-1 ,. ,; P. eofeit+-s de rei t1 ,rio. 

P " ª"ª''do á ftot1lh a. d,, Ama1.<•Da•, aioc!a encontra
mos o mesmo ti , f .. ito d .. 31

• d1;.t,.icto Um navi o de 
ma1e1ta e Hti.le la ·n.rnus t:t V>tp. r, cuja guarnição é lo
tad& em t 4 offi ·.i ·••, er.·' · 

Temos, p1,1s . •riui uma fl ., tilha comp.,eta. de um 
n1tvi. z1nbo oe vall• C· m sete laocha•, com seu com
m .. n -t1 1 r · dearla de e.-. t~1in rn aio r, e lá e~ tá o orça- . 
rnento O rel"t• ·rio de,.lara 'ine os c"sr,1,s. de duas 
e1tâo bons , ''ª de crn1~0 oP.t>tàu soffri eis bt-m CQ010 a 
C&.}dtoiru rie U ' ll~ e <i 8 1U1:tChinat1 de qu a tru. 

Sii.o este~ , s n .~ vi1°s 1lU~ i1evern f' trvir na f.·onteira. 
com o Perú J Peq uen ;;.s la JJchaia e ligdroe Rorvt,:it)nros 
do orça1mn1 .. , 1 

Eu1 a p•1ó•1a 21. S. ll:x. aooexa o Rio-Negro á flo
tilha: n. t b li a 14. qnP. é a •ynthese d; relatorio, 
está ehmin .. do. P .que 'I ... 

Depois t<-mos os navio• soltos. oão os que não estão 
circums· ,riptuH tt<•B (jistrtcto :- n~vaes ,mas que e~tã . ) ás 
ordens do governo. É o encouraçado Sete de Sete1Ttbro, 
que é. historico, Jevoa seis annos no arsenal, de onde 

s • b io cem o cupim nas cavernas. Parece-me 'que ha 
um • noo 011 d•·U• •stil fundeado atrás J~ S. Bento, 
aniarrado a º"'ª boia e ga ha de preserite, da n1ez a. 
me1 , a •ua chapa de ftrro. 

Scb re este ntL vio o governo tornou-se descui •l•do, 
pr r•111e, Bohio".!o elle do estaleiro , e eeodo 1-nç.do a.o 
m r, Je.-1• autes ,,e rr.sn•Jar srti.ba lo ,u c .. ri1p1eta.-ID 
ver " e e•i<•v• no C'·Su de pr· duzir p•ogr~seo, <·U ser 
ac~e&t-iv Pl ~ 1>lle aos »diantHmentos da marinha mc
derua. mórrneote deµ<1s •iue se tem feito en .. omwen
O..:s p1t n1 a Europa de navios C•>W gr,,nde oume'o de 
poll··g ... dc:s ua cour ... ça e .. rtilb:..na extr ~ordiaana 

M. •, não; o U•:bre ministro que diz no seu 'elatorio 
que o .. no11s R enco1Jrsçad 1.s são deticient•s. Pº' 1~ue a 
sui::. e<1ur1-oç- tti:raa- 1 e perfuravel é o meen·.o quA ma ada 
CODl-tf1iir navi118 <l ~ UJe01 1r DUIH~ to de p llegti :- S D& 

O· nr»1.,\a e me11, .s artilb~ria; 1.or exen_•J.HO , t• Se e dt 
Setembro que teru ª"'" coc1raça apo.nas de quatro pol
leg• ·" s. (Hu aparte~.) 

Ü••de jUe « n. vio f<'i aoçado ao m ar já o foi no 
mini •tniu d• S. fx , L,nçado o navio1 an m•r dad& 
a. hy ""t~i.s• de qne S. Ex. t1vess• cnobeci11.en1,ic da 
qu• elle podi• se de•.eriurar ª'" qu~lqu•r 1empo, tiaba 
o rec rs1 .. eu1 et , era mandt-tr u111a cottJnHth.1it-· cie ~o
geabe tos J.e m s riatla examtoar MS >.iU ··lJ cavernal! pa ra 
ver ·e t ~â.o :.>.1 .Cu>aiveia <ie ouí;ra e uraç a. , rbat-1 '1iii.o ae 
fez i ~ to; de'pui~ de tbzer se a eo<'.ommeod, de ottviq1 
cc m . n, mto ru a•or c,·nr1:t ça. c:a: s{)IHez, m · ndou-stt collo
car ~t1Ur 1· Ç >t ruuito meoor em um nt1.vio nov1:1rucnte 
cr,nstrmdo 1 

O · R. CAeooso JuN1oa: ·-·A construcção não com
p .-rr ... 1 va ontn. cuurava. 

O ~n. CAMPOS C ABVALHI) :-\l'um nn.vio dP. gn~rra. , 
V Ex. que é eageatlH'o deve compreben ler um 
pouco <te uiecttuica. t1à k ex~oJinar o seu priuáp10 de 
fl •ictu•çã , o eqadibno de sua• forços , se eut•. póde 
receba •iualqnt:r namero de peças e de peso, déw da 
lotação 

O Sn. CAenoso ,JUNIOR : -Conforme a cooatrucção. 

O Se. CAMPOS CARVALHO :-Nãn, senhor, Eu nõ.o sou 
profissional ; fallu aµt:.OHB como curi 1 >BO; é cou.o cu
rioco que "U 111e :.p .,iico li. •stlf.8 oos""s cou .. as, tão 
p · uco estud .. da. •. graademeute e••1u•cidas. 

O Se. M•RTINHO .CAMPOS :-Elle é engenheiro de 
terra., m!'is e,.tll. erobH.rClldo . 

O Se. CAMPOS CARVALHO :-Apezar de estar no exer- · 
cito tem o ·•u e" ba,quezinho com todas as eommodi
dade11 e sem rec io de a~ ufra5;!iu 

As•im pr· oPgU•ndo, enc .. ntro <lerois do celebre e ar
rnioa•10 Sete de 'ietnrib o, o eocouraça~o Bahi11 

St<l euct.Urrl <;Hdv é um doa que vierão por occasiio 
da guerra ~ •. Pa r .. g•••Y e V. Eic s~be qu• B<> bre elie 
Um-t. cotJJrnis-ãt, de offici ... es da nossa tirmadtt iieu 
OfJÍaiâ•1 desf -1. voravel, e um rtistlOCto roarinb.t'iro, l .- m
b ,· tL-llJe de 1er lido ba aonos, travou renb1d~ polemica 
na impr~ nea s1 .bre i- uas quali J.aries 1 como ma.china 
de guerra ; ma• como havi .. necessidade delle , d11i
xou-· e ficar o n• vio. 

T . m ama pe&•i" a mar ba, e a seu respeito deu-ae 
nw• OllCurrencu• que denota bem cvmo andão as cousaa 
no nos l!o a rsenal 

Qu«<>do ch•guei á cõrte, creio que em M.rço ou 
Bill Abril, Vl•itaodo o d que da Ilha da& Cvbr·as, l'D
co 11trei lá essa eac< nraç.oo Pergnotaodo a um dos 
offi ·iaes por ,ue estava •lii aquellc navio, elle me 
dia-e : « il:•t~mos aqui ha oito rtiao por causa de um 
parafus,. ou de ama chavrta. » 

Pedi a ex pli~ação desta demora, e o moço dia•e-me 
- 1~ue o n iA1.erial para concertos -:tos navios est-iva 
sujeito ª"ª principi• s da centr.li•ação que ba •ntre 
nó•. Sabemos que as c. rden•, eruan,.das do a.lt1, para 
baixo vêm por um« escala gradativa. até cbe~a ,·em 
ao seu destino. Ass•m no nosso arsenal, nas qu••tõet' 
de pa••luso e ch•v· t•. esta.belece-se o me• ' o princi- · 
pio, e eotã,, co utou-me esse distincto offi.cial o hl•to
rico de umi< chaveta para o Bahia. nistorico que meta~ 
tr'1. o grande tino do nobre wini11tro para 1hrigir 
aquella repartição. 

O Bahia tinha vrdem pa.ra. sahir imllleà.iatameaw. 
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Den~•e um tlesarranjo na maobina e foi oeceasario uma 
chavet.s . O commandante requisituu a chaveta e ahi 
é que começa a bi toria (R·sadus) 

O euc1tnegado pe o arsenu), dus obras a borrlo de 
qual4u .. r na.vio, p~ecis~nd.t1 de m"ter11d para conr:e~to. 
ding~-f'e com p~d1do es (~rlr>to ao mestre ";ª offi. ~1oa. 
c:pwptt"'! •Jte E~te orça a quaati •ade prederi., Pste or
çsm ... nto é leva 10 a.o inspe . ~tor do arstwal, q•rn o ru
brica , isto depois da aMiguatcm1. 10 director da <•ffi
cina. 

Do in•p>ct .. r p•s•a ás mãos do official de fozen<ia, 
enc. rre11: .. ~ .. dos officioa•, o qual passa o pe i id .. pnra 
um li vru de ta Ião e o leva de no •o ao insp•ctor. 

E · te o rubrica, pas,,.a.-•> ao iCJtendeote qu f-! o des
pe.eh" e o env•;,. ê •• vii'" que <teve ter t.al <•bjecto 
eµi dep· sito Não o teodo, esta eu via novo 1•eoi.1u ao 
i'1 t~o<lente paru que este façü-o c " n1prar ou ordene 
ao ft irat.wei• -r que eatrt- com .. ne pHra. .\ sf:!cyíw . 

Et\t1• As VPzes :.inda tem de (~ompra-lo . 
Deµc·i• de rec~hid .. o ma1eri l. """lysado. pesado, 

etc , o ffi(nK rte f zenri» d &s officinas r eceb1' o, en
neg11- o áb • ffiClD ao e •SlaR proce<J em ~ OOr•L ffste é 
or orçumc nto e .. µ~ci f, P' ' ''-fU .-; o geral é fei to :i.e um 
par» outro mez até o dia t5; depois desb d"ta •Ó 
pó,\• o pe •ido ser o·ç"d'' para o mez sc,guiot.e e o 
obj•cto é rec•b1do dou .. mnes der,oi•. 

F· i rtev•du fj, ekta e) cr;}!:l .. 1;;ceadente e •i t':RCer.i.-lf'nte, 
d.ifli , ~ i e•pecie do fio de Ariadne, que o Hahia •• p~ro11 
IJ:le dio1t µor uma C'lav~ra, <1ue teiia de cow 11rimeuto 
O:!.'> a 0, 16 1 

De m.ijnt'lra que 6l cbavP.ta anda de H erodl'S p .. ra 
Pilat s, de Pilatos para C11ifaz e o .serviç ' e • ecut.a-se 
CINil a •tl«ci •t " ~e de urna t.artl\rnga 1 Ri.mdfl.,.) 

Mas o nobre min1str u:-ao t em u; 11\ t h cul (' '~ . porque 
cbsf'rva1 ,do- lhe o ~r. Ou ·~ue- Fa.; trarla certn ~ COf1 t,r .. r!ic 
çf)e" da t•h•ila n. 14, S Eic de"ª'º" qu·' d"' f )i 
f~ ta a 3 de Março e r. i l•it.a muit.o li gei ro mente, 
como ligeiramente tem sido foita sua admi!!Istra.,ão 
d.elle. 

Agora, ~r. presidentf', pR.eeo a exaroin H aindH- os 
nav•us •oito •. 'l'em,·.s SPte de Sete .,,bro, /Jah•a, N•lhe
rbhy, 1'1 ajano, Mu.gé, Arnguuy,., Hent'iq11e Dias e Iux.
tft~racá. 

A Trojano é um navio novo; mas defeituoso , e 
clizem ' s ,,. fi ·eiooaes que P'·•Bue uma machrna qu• a 
1na c-oost,rucçân oâo cf1mµorta e que nas '171 geos que 
tem f•1t.u nirn póde applic"r t<•d e a força, porque co· re 
risco; "º pass" que a Nitherohy, muito m•lür, tem 
1'IDª n1acliiDa muito men<1r. 

Mas disto oã" tem cu pa " nobre rnhiistro, po•s este 
11~vio nã· foi coost aidn no seu te.mpo. 

DeD•.Ü ternos " llot1lha d.o Alto Uruguay, composta 
tlec navio.< peqneoos. 

T emos no Ri · da Prata o celebre eocc.uraçado de 
p,rimeira forc,:•, Brazil, com o qual S. E x., •ntes ·1e 
f~ser &.e cacom1lJe(da,s pKra a ~ ·.lrop a~ ('.ont.ava fazer 
face aos dous momto,es orgeotmo•. O iJruzit tem 
tµua ma.ebiua completamente eetragada, f, z dezoito 
poll•ga-i><A de ogn• por hora Ahi está n <> di•iue im
peri•l apó• ·loogas r .. ~at1vas e requaria,entos d<> com
mand .. n1e ia tstação n<>>al no Rio da Prata. 

Na•.urnlmente ha de su ·iced.er-lhe algum d•.st.es 
cesastres tão frequente" nu no•sa warinh ~. não por 
il;Dp•ricia d· s no•eos ' fficrne•, mas por de&ma.1elo dos 
19iai•tros que não attendem , ás suas re •1l• mavões. O 
q,ne faz o gc.verno para gar>ntir a vida dess• e homens, 
l{!lando de•preza as suos j t:ist&s redarnações paru os 
reparos in°•i•peasave1s de que O• navios c .ire ,,em 'l 
· Eu creio que com •ste n..v10 ba de •e d .. r o mesmo 

qne ao. de11 com o Vital 1;e Oliveira. Depois de 11ta-
11111dcado no dique, irá para o sul. 
o~p·.· iS temo8 o Limll. 811rros, que figura como fra.

rtia ; é UID dos b•roiCoS Vo SOR de guerra que ainda 
~·z no seu costado as honrosas cicatrizes da artilh•.ria 
iP.imiga; _um desa~s valente• representantes de nossas 
~º. riu militares, elevadas pela dedicaçlb e p 11tr1otisrno 
~ 11ri;n•da uaci_ooal. 

.Este navio ameaça um naufragio em cada viagem 
qpe faz . E' um oavio pesado, defeituoso n~ sua con
strucção, com uma pequena machioa, e que já está 
e1n1ado; mas lá está tamhem no Rio da Prata. 

O l.amego, por urna noticia dadn no Jornal do dia 
18, vê-se que •indo de Montevi<léo para n Rio de Ja
neiro gastou tr,do o carvão qut! tino a. nas 1-uas car
vcieirae Hté ao Rio Grnn •e. e veio dabi á vél•., gas
tando vinte e cinco dias neste trHjecto 1 Já é andar, 
e .... a vnpor I 

Depois terno• a força naval de M .. t o-Groeso e Para
guay. A •Sta ••!1:U•m se os transp rte•, i•to é, velhos 
e. Ci1 0ÇHd s n$-)vioe niercaote n. i·IPv~ ·i1 · 0 á CiitPgoria. de: 
navi(18 de guerra, º" m'1.is <mDRtan!PS -Minotauros da 
despez• e os m•ÍS in ftt ll>veio ivquil·noo d .. . diqll•B Eu 
foluo de vêr t18 d11U8 O• Vt1S tr .. u l' p u rt.l- 8, e'ICOillfl :eU
dad1 s p,.(, . gov1·ru .. , o Pwus e o Modflira; mns ao 
me1tm•1 tf•rnpo que frolg;·1 de vêr tis .. es trn111i<portP" sinto 
quf': o a<Jbr- n 1 .. 15t10 jti t~tJh u (-'XpPdido um (1fficio no 
dia 9, pelo Diuriu O(ficid, mnn •lando :\ ius pectoria do 
ar"e u"l '~ne t~ y>i c-1m t t.d ·.,. a. u g~ud t .. d~. t"! os con· 
certoff de 1.fUP c n rrc1· o tr oo .. p rr.e tia-le1.1Yt, · ~Uf" está 
no nosso p• rto h a men• e d t- a~i"' n 1~z ~ e já requer 
CO!'.ICert t-1 1 lafF}izruen1.e1 u u sso al"'Sf:>ua,\ t f' m a quali
dadr E> S ;i ec~1:-d de est.rag -1 r , , que .. s1á b u 1J1 , m:.~~ (•ão 
de endire•tar o que e"t.á máo A pro v• é que este 
nav10, yue r-6 fez u. vi ag i:. m da Tuglat•-rra p ra. 8.qui e 
out.ra. daqui H.0 P 1o rugM <1 .V1 j ct c •·re .j·_· fie ÚIJil ('.i-rt• Jti. r 

T t! 1nos os 11 avi :•s des ~ rm !'<! l, . s (iue r:; ?;.u um bom 
ex,, mplo de 111 t\ .iria a 1rni.ui ··tr .t1v&. t~ ec.;nom1ca do 
m1ujstro. f m lngh r rl e tie i<:.. rnH.tdos E<U det!:ejavtt ler a 
pbraj.;e ver ·J , ~ rle1r .. - a b :1 ud· ·oa dc1Ji , p 1s esi eS ..-x-vases 
de gue rr ._t o:io s}1 o ' ntr;: ~~ou sa. 

~ ste deleix.o parte do t empo em que o actual 
Sr. o;iatstro d a justiça er1.~ mmist,r d~ mariab.a. 
Q11 lo\ 0 1iv ..; Ex eri,\ 11áni ..: tro da 11:a~int1 a a. et('s.:;.·ntou 
elite~ o i:-. v1os e111 ci ll ! ~ · rto . , , Sf! U i;ucce?J;;.Q,. f i:z o wes .u o, 
é Unl couCP. rt.o , ~ e l:'U c<.·-e ~ sã.o . b c· r,.d ! t~ r w eatre f•S c-.i
D1Sl.r 11s q•1e s i:· sub~ lit1Je1u Y:~s a ver ,-•a d f!! é qne t-ases 
navios ee-t.:~o ha :: c,ns anoos j - ·~fn · -f•,s :;.tr ~ g rie S Beato, 
e o He1·val tem Cl:'nt.·_, e t .• nt .-.s bn.rrj c " i:; de cimento 
no fnu o p~r ~ uãu 1r a pi 4ue Ma ndo 11 -se escorar as 
pare·•e• d .. fuod" do H•rval, C»rno se fo <se um~ pa
rede <!<. cal do ar · eoa.l. 

São tres eoeour..ça 'os que estã sempre em con
certo mas só »<>S rei ·torios Qurndo s ~ ·•iz " S Ex. 
que tal ou tal ni< vi v ,.9 1. á n> ; O diz S. X : vai para o 
coacert·,, UI ~; s o éoncert é f.. Ó no rf'}ç.t·u·HL 

Porque oãu fada p·•t <'m . 5 ~:x a verde•I• ao paiz 'l 
Se eijteH navi1Jg não prn8tâ.IJ . 86 u~verJJ str vendidos em 
h:.t t<t o. pubi1ca, R"f• se lh ... d e v~ fiar ha1x :, decbne o; 
mas,s ~ohores,S . Ex.Hâq f11z isto, e se a.lg-um carioso não , 
indig ar d et- t He c o oiHi & e nã o v ier ao parl :. meoto dar 
conta da s su :u~ <•b ser vaç"'es o p hrl ,, m •·nt<' fic !.lo sem 
nada saber E a pr· va é qne tea tn uidu S Ex. accu
sado aqui pc.r a ll>(urna~ """ Ur encia• eludas em s•guoe 
navios, S Ex respon•ieu lin.1tando oe a tratar de ci
fra. e oii.o desc~u á an alyse ios focto~ por que era 
accusa:to 

Ti verii" b ixa o Reci fe , Onze de Junho e . lguassú. 
Na t &bella n \ q " Rec fe • stá em concer to e o I~uassú. 
em bom •St ,d., , e na pag •na 2'l est~.<> emtJ,,. com 
b •ixa 1 A t •·bell a e o rdatu ,io trazem ambos a mesma 
data, 8 de Maio 1 

A 8 de M- io f. rão d o,los na tabella dos navios da 
armada e a 8 de Maio f .. rão d , .;os r.nm b"ixa 1 ·. 

Que fecun1o 6Xewplo de c• ... h<renci,,. na p•ça officiaU 
E ainda se diz •O parlameoto que leia o relbtor10 1 

Sobre e•ta corvet · Recife eu teo ho de decl-rar que 
sendo ti Ex. inter ell~do p· ln nobre d•putado pelo 
muuic1piu neutro por Ih • c" n•tar •1ne ae verbas de 
des·pezas f< itas C• •m o Recife o. o patacho Iguassit mon
ta vão além de sessenta contns. S. Ex. pntestou, e 
no seu discurso vem de ,\a ra r que a cc- rveta Recife 
e o patacho lgu.s•iJ. niío ti verão d~ dispeudio 10:000S' 
em seus concertos l ' 

Eu quero ob <ervar 11' S. Ex . qu• em 18 "3, estava no 
meu 5° aono em Perm>mhu .. ·o, e já. o Recife estE>va por 
orde .. . do nobre ministro da marinha &off,.eudo grnndes 
ccncort,;s, Depois fez aqnelle navio a viagem á. Bahia 
tr.zeado a seu bordo p actua l e infeliz bispo de O li oda, 
e voltou outra vez a Pernambuco, onde continuou em 
gran~es concertos. 

Emquanto ao patacho Iguassú, bem como seu com
panheiro qe baixa, ~offrêrão grandes concertos no 
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·C.rrit<> e no p)rto do Recile do&de a q1ülhe. • t 6 o lu
me d'ag11a e d•tll ai.é a coberta. 

Purt,.ot o S. Ex. !oi menos ex1.,t) em declarar qne 
o di•peadio foto com estes dou llâ'l'to1 niio foi ~lém 
de 10;0008 S. Ex. não q niz ser franco, a lio quiz mo1-
trar m•il uta prov.1. do se11 esb:i.nj•m~11w: pois S. Ex. 
bom hbc que nib é poaioel f..ur-ae aqo.ellea con
certoe pot esta quantia. e muito menos nos noaso1 ar ... 
aenaes onde aa co~•a• c111tão o triplo ou o quadnp!o 
do que cu•t1io aos pntlcularcs. 

Sr. "r .. hlenw, oiio vejo <J.Ue o n~bre mici11tro d e 
uma r-a z~o 1éria. pb.r~ legahear a eacommeuda p~r 
S. E:r.. lei!.& "º" grandes est.:ileiros da .logla terra do 
c•lebedaio encouraçado Ini.epen<tencia, ' na •io que 
aoteo de •ir p•ra uqni j~ entrou ou ha de entrar n os 
h<J8?1ta.s, :ior•ine me>lllO aot0& de nascer j à trazia 
aleijão. 

S. Ex. quiz perpetau • • glori•• do seu mioiaterio 
com aro na "'io p :...dero10. e e.ntão u1oa a o SIGU rti1latorio 
aaqu~le eatylo peculiar ªºª papei• oflici.ca, cutylo 
eouc1eo e liw.ihdo, e tornou.-s.e nm verdadeiro tstyli.eta 
quando f•llou do !ttctep<!!1iiencii:t.; e rea lmente não aei 
•• foi pel.!. fodepend.enc1a de ferro, r.e pela iud.ep1>0.
deoc1a pe•ao~l. qo.e S. Ex teve poaaço• bonito•, 
trecho• lel ze• de o.m priworoao eaoriptor, qll.• d·z 
cou,aa bouitu a propoaito de um navio quebrado e 
remendado. 

E ' am o nvio de fe rro, poiiero•o, maa o pTeço doa 
®acerto~. d " qual\tum do seguro ê qae n li.o •• diz. 
fJrcío que tambem deve ser p:imoros.:,. E' uzn navio 
IJ.tle ha de nrr•hr Martim Gilcfa e todoo oa Ârgc11-
t1D01; e Gri ngna. 

A rui<o qQo S Ex. dá. para ad~uirtr o 111~~ 
~ oãu me p•rece procedeut.e; t ama ra:ão f11til 
e moito ctra. Diz o nobre ministro : « faltava-uoa o 
v•uo de guerr., no q11al pudes•emoa içar a nossa 
ban:ieira, {;'lnntindo-a. de qualquer inault.o no alto 
mar~ » 

S. Ex. quiz fod.i'°ctamente imitar o iniuiatN chua
o•ller da ?ruuia. Rot1nBo o p•rlamento allemio e 
aberto• o• dtb . te.e eobre qu.eu.õea int.ern.cio.cae1. o 
miniotro aa marinh~ d. '•quelle 01i ado pedi• gr.iudea 
-v.orba.• p1r:> •=·i tii•içi.o do gra!lde• uavi>s e melh>,..._ 
mcal<le du TDarioha de gllerra, e dlue outr1111 rà~õea 
que e ><pendGu citoa. u:na oC:nrn)11CÍa q11• r.e deu no 
Botei C•Dttal ne•ta córtf!, pedi.,do verba• par& o uu 
m111io~crii>, diau : • P'•CÍ•amoe de navio1 f·J1t•1. ro
bw.too, cz.iroordinario•, ~o.e poui>o llJ<>ttrar fóra do 
p•iz a DO••• fl"i•nte civihaação, que ponno auponder 
e. no .. a b<odeirll ocm hoa.ra em plUZU u mi•oi vili1a
do1. • S. E:.:. comprolleudeu a doutr1a• de fü11~arck, 
t>tiie o• joro1ie~ doi ttD:lpO fiz·. rii~·n.10 -.i;.tor duta a.ma
bil1da«e pars. coruMaco. Prc ,;,,moo, dia1e elle, do 
fa~pende11ci 1 para f•d·lo 11µparoctr uoa maru e ím• 
pór o reoptito •o u~me br .. iloiro. 8. E><. porém n&o 
re.p~u••u beui :í 1 u 1crro~•çiio f<it • pelo n>bro depu
te.d" P"lo m up1ei?tO .,.UtJ'<>. niio reopoodei> para quo 
1uve o l~d.eperi~ncia, qo.e p•r.I lha ••tà ro•orndo 
na noau .. quo~ra, uqu1.dra e pig.>:1e111 com \l1'1 gi
gante á fre~ie 1 

Prect•amos d• um n"vio de grande volocid.de, de 
graaie cuat.,, oiio poil~:nog preecio.iir ddle, praci1a
mos moctr~.r oo u.at ..,..e r'do que. o Br&zil teI!l o.ma. grall
de. marinb.a. cnei.;au.çadR, que tem u..n D;,t vio com 
grao<le ariêt< na sua prôa, qo.e b.a de auumbrar o Rio 
da Prat~, que h~ de pro>clamar a noaoa civilioação; 
mas a Vfr.b.dt"ira. razü.o o n :ibre miaistrv não 1 d.ca. · 
porqn8,. Sr. pre.i;id.e.nte, ereio qti..e qui.lldo r.e. m&od~ 
<:on&t.ru1r U!ll n a"Çto d~quella. ord.e.m. 1 deve-:~ dar a 
1'81io da.e d :fficaid nd u que 5e tem de veucer, da o.e.
~.&~idade ur~tnte " ut tem o êe?viç~, quaes oa mo&.ivos 
ele utr.tf'-gt~ que :ti.coa sclhhã.'l essa "rao::iiosa. C\'Q&

t.rn.cção, &e (: D• \º IO tem d~ stcrvir p'i.ra a. escola. dos 
noaao• vftlciae& e matto.bag.m. MI>& S. Ex. nada fe•, 
n ada diue. 

P .. ra se,.içu d e trac•;>orte, p0Clfamo5 p•eaciadir do 
lllD t<~n•porte de 6J)00 e untes contos o!e cutto, o 
c:intrtt6CJ p .:ar& os cofn11. 

o s~ . CA.~l>ll>O Z.Ic"l<TA. :-De 4,WO • pOllCO• contos. 

o s •. CA·~·· c ... ~v.u:ro :-:S~o Ili• louvo na• p:i.la
T0)10 II 

vraa de Y. Ex., porque é amigo do peito do Sr-:tninis-' 
tto da maria tia ; permit.ta-me esta ruie fraoquua. 

O Sa. CANDIDO Mnu .. :-E a oppooiçio exagera. 

O Sa. c ... ,.o& Cn1uao :-A. ~pposiçh d.i: e. ver
dnde. A e:r..ger~ç~o eatâ. da parto d<>qnelles qne fe
chão os oi boa :i vcrda.1e, e entrcgão-11 de corpo e 
a lma a.o governo ; a oppoeic;.ã.r> f11ll11 CiJm o b:::m •eo.10~ 
tome. a. respc1e1abilid.ad.e de aeu& a.tstoll i e ae cu. por 
ven'tura tx.agero1 ao n .. .>bre miaidrO co1npet' mostrar 
qu• •atou crn erro} e o no.bre miniatto uüo o tem moa
trad.o e.UI rela.çâ.•1 a iiectk;a.s 11.ccu&1:1.ÇÕ~1i; uU.0 reli!pon
deu aoa a:rgumento• ea.pitaeo 1a opposi9lio. 

O s ... CnoIDo MnaT .. :-Ju.tilioou-oe plensmente_ 

O Sa. CAllll'O$ Cuvuao:-Na upiníio de V. Ex. O 
miojstro fu uma granie d•speza, e o eilencio d o par
lalllento e 48 ímprenn não é jnsti6.caçio pleaa, niio 
póde ••r, e desc.,nlio que V:. E:it. co:.i esti:. :i.uevera-;iic> 
eatá z >mbandn. Q11 .. ~to a wim ha, em vct de justifi
cação, oon~e!Qlla~o pltnL 

. O s ... <_Junio? .Muan:-0• fácl-Os h~~ de jMtific&r 
awda. ma11 o mrnU1tro e o gabinete. 

O Sa. C.tMPOI C.AtV.àLBC>:-E.u nâ'J me oOGilpCi a.inda. 
do gabinete, e creio qne V. Ex. o.ão póde io.~·.'ca-lo !... 

V. Ex. e<>nseg o.io u.pec.as .. ~sviar-m' a attençio ao 
ponto principal. Fallava da iodepeodeacia <lo Sr . wi
nietro d.ti marinb.a1 que para mim é it!pendencia; 
apezar de mandar C)llStrui r o Inúpenie11C«\ t?r110~-se 
depell~•nte. 

Não Mi que papel representar& esse grande navio 
na aoeaa armada 

Us s ... DEPUTADO : - O miÚ• importante pouivd. 

Os ... C.ur.•os Cul'ALno: - E' l'•eci•o provar para 
CO!llb&t-er a mioba anerçã.o. Es11e gr~od~ na'f'io, cotn 
toda1 as qualids.des que ae lhe attribue, vi ri en •erg.:>
nhQ.r os ontr~1s que eonatão d.o Tela.torio ; aó a~rvirá. 
para apregoor qno no nos•D pai: h1' arm•d.ll, que !>& 
pes1a da mariaha e que nrn t:. vt:rb" imp:>rte.nte do thc
souro eoceumio ·•e aea&a t11o~erb.i1. cou atrocçifo ; ma.a er:n 
couaeiencia passo SGi>t!~Qu:.r ~wa no~re111 dt"pu.u.dos qae 
nio cncontr•ráõ nm ~ffic1al do marinbJ, q u prue & 

sua fud•, que diga qu• a e<·•ett11~ d~ Ind.epenckn
~ era do urgeo.to o.ece~•i~ade. (Ap!J.f't'4 } 

Encontrará o& en\bu1iastb• du 1uinm~rio dB mari-

1 
nha, o& a6.lh1doo, o ~adeoaa~ort& do miniatro, com 
c;u•m elle dietri\l:ie oom.ue"d"e e gB:õ~• ; moa mn. 

j offi:ial qu e eativer conscio de 11e-..:& deve.rc•. qtto fôt 
· meatre ao ae11 ofi~io, níio p61c doixor de dizer que 
1 HC4 navio nnda •igo.i6.c,. ou ru•i, de oous. armada e 

1 
quo o. oaa. oooetrac9~0 imp,.toa a. >ec•• em u.oi grande 

.• e1bonj~me11to . · 

1 

D1wai1. Sr. preaident•, o n ·,hre mini•tro, flttende11do 
BOI melburlli.rou:it.01 qc.e B miuinhw. ml)·t•.r ri,.. rnônn('tJte 
n ma11ab• iagleza. ~ fracc'z~ t~m d " tlo &11 suaa coa..-
1trueçõ~a n..t.vae a, e o. cowmcn •ou mai.• d.alJA n>ocito rfla; 
e é raclou.al. ictuiti\'o qi.::e Ulte5 dou! 1u1 •i0t, de, 1·;ll 
oabr, reJativr.1ctta.t.e. nat- m ·amaa coud:\:-Õel de t.::\~ ' 
e v.!ociude 4o lnd•pe•<te1>eia. 

O.s .. BuaL'fO D~ Clll<u.: - Sãn men~re1. 

o s... º~""º' e •• " ALB >= - Fa.ilo rela tivamente 
(apwtei). E1"!bora peqne~us devem ter. nas propor
.,,<ie• devldaa, ns condições do 1"d.~enderwia. 

O Sa. BALDl.~O D.o. CuxnA : - São para fios di
Ytrsa1. 

O Sa. CA'.!ll'OB Cuvnuo: - O Sr. ministro apre
senta o In'iepenterwia c~wo modelo cl.a navio• de um 
tal porte, mu ma~dou f"2 er <& doca mocitorM e oa 
apresenta. como modetos li.e naVi:>s me.nc.reli, deve;,n 
ú' por ennsegaiate ... 

o s ... Bus!No DA CcNB .. : - Hã par...,er dos offi· 
ciaes g Qneraes da ar'1Jada. 

O St.. CAl<l>os C•u.u..1<0 : - Não poiem ter cpiniiio 
s.b9ohltL; . eUet comC'> oe .. ~ffi.e1aes sub!l.h 1:roo:1 p.:riP-m. 
f.i.:zer aqUJUo que !1)4- d.o dc;i.cje» do ~up~riJr. (S·io
apoiad-0• e ap~rte1 .) 

Polo nosso :fanccionafumo pnblico não l'ºª'º Gear 
por tis.dor. 

'25 
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O Sa. Su.>.rim:i. : - V. Ex. m•ocou 11. opinião d.4 
e>Jliciau de matinl>.a. 

o Sa. Cu<PO• c ........ UlO: - .M .... c)a••i6~o~·O• ; 
falle1 d•quelles CQJS ind•penden"19. .• unp!rcialidade 
não aoffro duvida • qce além diuo &a.o p: o5.•
sionae1. 

o Sa. s ...... TmEL:-Aqn•llea qa• p•n•io co=o V.Ex. 
O S.B.. C...-os C.LR'fA.L&o:- Devem pensar <:omm.igo 

tod.01 oa bfuuirn.t de. bum secao, por..,.ne digo &. ver-
G.ade. nã.o eaton inventando. . 

Comb&t.âo-me os oo. b•ca depatado• : .levantem-se 
p&TA. apre jar t11 refut.•r og meus a rgumentos t u.~se· 
guro-lh.~e qae se OR 0 1. bres depu~dt·s> ae os et~ngo& 
t:l!CO:t"de do riobre ruin.·stro da m.annb~ ocooecguU'em , 
enrv'1:tei s. eabeç11.. 

O Sll. Cil.DO•O Jwroa. :-Peço 11. palavra : vou aa
tisliler a V. Ex. cumo amigo <io Sf. miniatro da mà
rinh><. 

O 81\. S.L1111'(0 "" CUNllA :-Peço a palavra. 

Ü 5& C~•P09 c ..... ,.U!O -Já Ú<"C a f ortullll de ouvir 
a V. E~. iubre a. re.fvr11.1â eleitoral e agora o'C.~irei .ªº 
a.obre deputado pdo R.to de Janeiro aobre GS negvCl08 
d.a D.L&rÍD bB. 

O Sa. B~o D.I. Ctrrtn :-Niio ••ria a. pzimeira. 
ve:i:. 

O Sa. C.àXPos CA. .. VALao:-Mu, Sr. preaidtnte, noa 
::.avi(IB maud•d.~• c9n11.1u1r velo uc bra miui,.tro da ma
rinll• oiu ee o tnie rv"'u um dos prlnc1ploa modernos, 
qne regu1i.o •• C·>-·•tru -~ões, e vew " ser os compaz
timeatu•· eat>llnquaa. eoa1.uç:ão eaatnc1al de •tgurAJ?Ç~. 

H<>i• a m"1i.nba da n1d .. t.erra, doe E•tados· Umdos 
e gr~nde pa•t.e da marrnha fra11ce1a ,.baer vã.o naa 

· aut1.s cou&tro.cç.õt& eue tmportt1.nte n1eth~ 0ramento. me
did~ de &alv.1:1.ç5.o $ g~n.DtÍa para. qu ... l quer CY.tliS
tropht . 

.l!:otre uÓI creio qae apropria lng•ta Indep~. 
bem oomo oe d.ou.. mo111~res, tambe.llJ mw.ndo.doo 
conrit r-Wr 4& Eu.ropá, não t4m comp .. rw.meotoa-estan· 
'!UH. 

O Sa. CuLo• nA. Ln~ :-Creio que ttm. 

O Sa. C•>1PO• ª""'·"'.llº :-P .. lo menoe o 111latorio 
nio <llJ; ihO ; e eu loavo-aie na• palavra& d o r&latotio 

O Sa . B.1.Lamo 1>.1. CoNu :- De .. o lembrar ao nobr~ 
àepnt,.d.o que o Inupcn<Unci'1 foi coootruHo deba.ixo 
do plano do pria,eiru ~·-cstructur da Ioglaterra. 

0 S... C A•MI Ç,.a'f ... L llO :-E quebrou-ao por isso ? 
Porven.\uro o prim .. i rv cogeohtiro d& loJtl&!errs. nfl.a é 
1uoc•f>li_.el de um engauo ao riaco qae der de um 
navio T 

O Sa.. Bu.a•~• "" CtllllU. :-I110 é natural. 
O Si.. CAJIJ'o. C.u<uuro : - Temo1 officiae1 nouo1 

q11e P"d•m con•\rn<r .. . 
O Sa. B.ua1:<0 ,, .. e.,,.,,.. :--Ofti.cia.e1 não ião con~ 

1tractore1. 
O Sa. Cu<PO• Cuuuo :-Maa tomo• officiAI!• que 

:fazem o curso de oageoh•ri& a qui ; e depoi; vio UU: 
m~i11 f, .ri.u: estudo• 008 PsWeiros de con.trucção na 
Enr<> p&, portanto .. t,_ entendido q,ue n:~ referi " csecs 
offi.ciaes. 

O Sa. Bu11r.<o D4 Ci;tm~ :-0 plano foi dado de 
ac:ordo com a commiuiu de ofliciaea COll.lltrucl()res q!IG 
está na Ingltuerra. 

o s ... C.l.lll"OI c .. aTALEO :-Ia•o não obeta: podia até 
sez dado por l~rd Neboa (madas) , se a i.lida 'Vivesse. 
Em todo o caio o nob'e deput•du perwi.tta que eu 
proaiga. Estou d.ioposto 1 oii<> aceitar •na collabór açio 
J10 meu modestu d•acnf90. 

Acaba de me dizer um nobre Ct'llega que o gM"erno 
inglez p ropoz a ir~ •fo INiepe'ldencia por d11a1 cor
-nt ... eocon••9Qdu'deprimeita cluao. 

O :=a.. B4Ulr.<o u Ccl<1Ll : - !110 _ jà foi publicado 
pila imprelWI. 

0 Sa.. C.l.Jll'OI CUTilllO : - Jll-. li. impre:iaa pu-

blicou um telegramm&, e eu Dio me louvo em tele
i;:raD1mae, e muito menos sendo ellea do go'<'eruo. 
Qu•w me garanta que não aejiio um~ taboa. de s al
nçio ? 

O s,.. B.i.llll<o ., .. Cc:<RA : - Pois acredite D& mi:>.!i• 
palavra. 

o s •. c ... PO. CuT.::.no: - Sim aenhor, tanto mai& 
quanto o nobre dcput~do polo men dietricto parece 
n~ete ponto melbor informado do que o re.latorio d.o 
nobn~ mioistro. 

M .. s, Sr. preaideute. dine-me etD ãparte o nr·bte 
deput&do p '.lr Saot.a Catbariu~ que os dous monitores 
e ucouraçati.w:•e e o lnclP,en.áP'ncia vurecia-lhe quie tinhSo 
as coaaições desrie mt-Jhorameotn mod~r11r1 1 05 eompaz
timent, •· estsnqnu. 'l'enh•, por~m, o nobre deputado 
.. bondade t!c diur-me vude vio i110 ~ 

O Sa. CAat.<>& º" Lllt.: -Li n'•un jo.,.t.l. 
O S!ll. CARI>oso J~1noa : -0 S r. minist.ro decl&roa-<> 

oqui. 
O S&. C•nPOS CA•TALl!O ": - Nio vejo i••o no aeu 

cl.iacuran, deoculpe o a ub'° depo.tadn. S b•·ee que ':""' 
te& mn•ios têm ooa.ipartiu•ent.o& ee.ta.nqut-& por uotuaas. 
de gozeiilha. • deecr1pções de jnroats ta' vez' 

O Sr.. C.uu.os u . Ln : - Foi ju•taooente en:i que 
ea li. 

o S11. Cu1l'OS e~-TALHO: - Não me ::ner•= fé 
e&99S llf tici1ta. de1de i~ue e J:.-.s n U.o tenbio O C'!tlbO of
ficial. 1.H">rqne não &ti ~e Air• d:t,('fe..e petos P:"'"Pl'tos c•_.n
etrnctnrea p!ira enca.recere.m o 8etz trabalbo on Ili 
aq1.il lt> é uma ronha a.meric•u• para 0 01 engodar. 
(R .. adlu) . _ 

Nâ<• i nero, poft.~ntc., crer qttR e&f'e& navios ~nbaG> 
com pR1 timeotos-e&taDqu e" n kB coodjções eueoci.-.es 
d.e ••gnr~nça, reqnerídas pel•• con •trUCçÕ.. mo-
derua. . 

Se .. 11im tor, ~e1a o nobre mioistro da m arinha. 
D:o&ll eete peoc.do gra.ve da •Ua ene .cnmend.. de 
6DC· 11 ... \)"d OI • . • , . 

De~e1ãra en que o n obre m1c1stro a.qu.1 e1t1v~a1t 
para. .. visar a S. Ei .t níl.o parg. interpella.-h., do e1ob -..n
jamf!uto do• .. ~beiro• :1ubli co· que corre escaodidoaa
mtcte pel• Ilba d•• Cobra•. 

Ha alli uma quaatid•d• fabu losa de ma.ofeirt.1 que 
estão e.zpo•ta& ao 101 e. ú. chuva, com •• qtta.ea se 
gaetii.u c~ri"tl!°U: h & de eoctos d.e reis por aD'DO do orça
mo o to. E nã~ tem S. E"· meio d.o t eoguard&· laa d i> 
tempo ~ 

Q"aeo siio "" eondiçôo• de economio par• deixor 
aaaim i eterioranm-a.e, até ap(ldrê~r.m, 4!:norwtl 
pilb1H d• rn-dot.íra. qtn ce t 1.1rcW." io<:.ap .. iet, ia1prlf' l
tavei1 para. qualquti r a.pphcaçio 9 

E o nob""ei m1aietro uiin olhn. p.,r& catai co11a"'1 ? NMo 
tem ails 1trwueu1 vuios1 onde pü&W8 acondicioaar 
es.a$t madeil"na ' 

Alli ha re.Lmenu armazeno. porque eu fní pes•oe.l
meate u:amina.r aq11elle est .. beleciaoento ; ll>s.& gr~nda 
p•rt.e deuea arcazeo• e1t ão V&lloB, e o n..t:.re muuatro 
podi a. mandar a!Ji recolher a o menos graud~ pw.rte das 
m n.deiru c~as. 

o ~. BALBI"º DA CUlliu. : - O nobre ministro já 
rupo deu perf•itameute a íg11al allego.ção que aqui 
foi feita. 

O Sa. C1.=o• C.1.11.vAU<O: - E 11ão pro'tidonoiou 'l 
Contiatio. tudo uo mesmo ~•ta.rio 'i Poie S. Ex.. à epoia 
de tot.erpell..do neate a .. umpto pelo nobre de potud.o 
pelo Rio-Grande do Sul. deV1a incontioonte 11>a ndar 
coi::u,truir, 5e OIS não bcuve11e. arn..az:ena em numero 
1aflic1eote, e pedir aut r iaação pars. DDl n ovo cr•dito. 

o $a. n .. u.,.o D.l Cc:'<RA : - J á pe,üo; 11t.i DO re
l atorio. 

O Sa . C..uoos CuuLEO: - Mu .~ boie eotão ae 
m&deira• expo•t.u ao •ol e á cbnva 1 E j t que tallo 
em &TLD.:r.en~ • l'ergo.ntarei a.o nobta d•pntadG ~ 
a quella grande quant.ida ie de petroc boa bellico1, como 
met.talh&•- baJ .... etc., que ••t.lo ••tr•gtt:ido-••, a moo. ... 
toadas, a ao tecpo. tambem nq11•rem armauna para 
guardarem-•e, oomo as macieiru ' Não ha um ca11to 
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de> anea:il onde úqu= a coberto esteg }"'trecho•' p,._ 
nce-w• q11e o !lobr• depatado por ahi uio vai muito 
bem, • a prova é que ji não d.á •llA palavn cow tao.to 
entbaeiaamo. 

O " ' bre miai•t· o, Sr. pre•idente, note noato tem 
lido delou::ado (não apoiado• e apoíarJiu); para 
prova. ahi e•tá o qu.e va..i pela ilha d"' Cobriu, com 
graode proiaizo para o E•t~do. X.to 4 nm eaean
d.nlo 1 

E ouça maia o oob"' deputado, qu• é um fidu• 
A.che.tce do oini1tcrio1 o trausp<'rte Pu.ru.r trouxe 
peçn& tie alto ea•ibre da Europa, íl:S q a.aee aic.d.a. não 
e1tiio pagu . e ea·retaoto já ae achão oa lloa aas 
Cobra.a cvl>ertaa de terru,.;•m E 11tm 1eqaer o em.1re
gMo fiocal d&•Jll•lle e•tabe1eciwento teve a carida.de 
d.e mandar, j11. qae se acbào dCf.enC'>ixotadas, cobri-las 
com aa t.mpaa aoa meem''ª c :sixotea, pata resgn.a.r
da-lae do tea:ipo ! Não>, a·,,·hor, alli se acbão expoatas 
ao S<>l " á ob11va, ~b,1ndonadd.a, cobnn~o-sa de fer
rugem! 

Ttsmbem se•á pr ieciso nm s.rma::em para ganrà.a.-las? 
Declaru maiG ioto nobre diepataõ.o que o.que) ie pocito 

d.a-. peç ... • ., por (')D:rt.c se f11z 1&. mir& està- já em t~l e1J
tnd. ... depo's que ~ua~ c.hegâ.rão que e1;1. ao pa.uar, 
exam10.ao.do-u, ew C\1mv111naia d.e UtlJ doa otB.ciwea do 
v21ena.I, aeoti o dor· ·· pesa.do e precieauclo de eoa<:,rto 
para 11erviP', não •atainclo as peça.& ainda tto e .. u ltl"ar 
e •• -· .lijad· • cm am ca.es fa il/J.a I ·Creio qU• ~ a. 
isto qne V. Ex. chvma z•io, tiao e economia. 

Essas peçaa não no• enatárão poo.co d.ioheiro em sen 
tnnepo•tit pa•a •qoi. para afio• ! ver-mo-lae tratadas 
d.eastc. maceira.. e qnaudo tivPrern. de ser vir preeisaráõ. 
por eerb'1 ôe <:aat<>IOI CODCl!tto8. 

Ai.oda nü." ~et~ pag~s e jt. d.tterioradae ! E' cata & 
ec:ogow.1a cio oob~c u.iuit>tro dw, m.a.rioha 'l 

Ob 1 que a &mi.ade é oewpre céga, como o dene da. 
fabula. . 

U wa da& cansas que cu ta.mbem devi& per · nntar ao 
nobre wiaistro era sobre u nionte-pio do• otlloine1 de 
marinha. 

l•t" é ut:> f•cto iwpor1.aat... E' claQlotoea. Sr. pre-
2ideute, a injaat.iça qae u tem fei;o para c:om a hon
rada e diat• "ct"' c la eae de m arinha. 

Este.e offi.1..U.es .. Ív• 1.brigsdoa a dar am d.ia de aw 
'90ld, . p• r .. o•• ti!U.o· pio: entretaoto o.a 1nia1 viov&.& •• ÜO 
podem perce\>.r ••w Hq1111r o meio aolcto 'quo oonipoto 
aos mili t~rce f 

E ste mnat.e-pio, q 11e de via aer úac;Jiando polo1 of
íiciae" de mar n ho.1 r,or u.·1aelles qu" cnocurrem P" rm. 
eUe, n o te 11.abP. ttD.:.ae a1-i.o ne 1tn1L• cont0.3. porque 
ell111.1 nile> se p·e1rii.o. r.iio se ... ab,. om qtie altura. 1utà, 
quantc:1 re.c.de, q Mfl 1ii:o »-. viuv•I qua 'OOC)Ort&!I, 41an.ea 
o• brI11eG01 B ·111e produz 1 Dcpoi• que o g;;vernu eba
mau a a ei e1111t,., bolh· 1.n1c.itaiy;,g uem po11ua a bourc.. 
de aer Q011·e~d• Doa relat· -rios. 

Cb,.mo muito P••ticnlarrn~nto e com tod• ia1i1tf!nci11, 
a. 1tt•D\'ÜO do ""b"' mini•tro, m~1 el!o Dia ••t4 pre-
1ent... j>Oréw âq ne nsi•t?tldo para qae S. Ex. attendn. 
ao qa~ aoabn tt• ex.pôr t C"'-lD•râ.. Juttiça • fiae:a.li ... çiw, 
b•.l• CÇ<> e cuot.a, •Í• o q11e roqaer o monte-pio elo.a 
of!ic, e• de uu1rinhat. 

O..atro ~l&mor 11e 1á na. paata da. mariohat e vem a. aar 
no 1ap~m" c'>oulbo de jaatiça militar, qae não cbo.
mar1Eí nuor.~ d.e "'ªpremo cocneU:1.o dt juatiça •• ilitar. 
maa-cm..,~lh.? do.t .U:-porque creio ter praticado ,.. 
n:.aioru b:.rb•rld .. dct, como o COlllelho d.oi dez de Ve
neu. 

O Sa. Escu•:<oLLB T .. u,.,.y :-Nilo apoiado. 

o Sa C.rotl'oS c .. aT•LRO : - Ea nprcac11tarei ... ra-
24ea. 

Nã. posto comprebeoderpor que priucipio de jnri1-
pnlde11ci• -. deci.·ôett d.o eouselh~ militar uaval sio 
sempre contr•ri~a ~s ded•õe• du couselboa de gnerra. 

O s ... E•C••<>"OU.S Tunu.r :-Niio apoiado; muita.a 
Ve&e• ae coatirmü...>. 

O Sa. C.ua>o• c .. uuuo :-Q11•ira duculpar-~G o 
110 bre do pllt,.:fo, V. Ex. é militar e baotaute illn•trado, 
pó~• ra1pooder-me : co"'o e qae o oJlicirJ q11e é abool
,.ido em co11aelho d4 guerra. e 1ubindo & sentença ao 

c:ou1elho c!e j1Utiça mili~r. é condcl:DUdo, tendo 
sentença a favor 't Como ex plica. is t.o 't 

O Sa. E1cuc1<01.U Tamu.r :-0 meemo ae dá nos 
tribu01e.ee c1 ..,ia 

o Sir. C.Ull'OS c.aOLllO :-A relação Ull.DCO. con.
demaJJ oa rtos aba• lvl1o• pelo jnry; o qoe rnaods. 6 
~njeita-ios a Dovo jaJ~a.m~cto) e D •upPoemo conaelho 
d• j11•t19a m•lita•, qc.•ndo '1m offiei•l é aboolv\iio pelo 
eoutelho de guerra. á.e oe:i:.es o eondeaJTI&, a trtalo de 
eo.lqar a d.1 ac1 ~liaa, GOruo "e a rtiscipliaa fo11e 1UQ 

elemento condiciooal da. ju~tiça a pplicttt,iva ! 
Aíoda hn P"""º tempo den·ae nm toei .. deste&: nin 

impo,.taute •·ffir.ial de ~rinba, deouociado por seus 
offici•ea. por um cri,ue torpe. grat\ca. to a bordo. com 
to-ikl istt cuc .. matHneiae ag:grs vaotet1 e cam te1te
n::111obu de viat.a uniforme~ n o& d ,.poj1t1eoto1. f,,j le
vado ao eooaelbo de goerra. Att11m como s. lsun~ ofti
ciaas a quem eUe por l'l~ll tnrno ace•1sára. O coo•~lho 
de ga.err'h condemoon o primeiJ'fl e hb~nlve11 01 ou
tr11e : Btibiod .. a •ent4'!nça. :'l< f) 1tapnmo oonsolho1 este 
sb.oJ "'eu o primeiro e coudemo:. u "ª tobtros l 

Creio qu• eeta juri•pr11dencia e .. da China. •iio 
ider.tic~1. 

O Sa. B•Llll"O o.. Crn1H"' : - Q"•m •ra o ofticia! '? 
O Sa C .. :uoa Cu.nLuo : - Era um capitão de 

hllg t-. oão m.- recu·do o oome~ e V Ex.. t:1io ha de 
éleoconhe.:er eet.., f•cto : f<>i u m offi"i•l d•nnnciado 
por um delicto maitn totp.., criai• oe aetmorali•&r e 
iu~itcipha~r a gcarnição do navio qne o coaaelno de 
guerra coodtQlt1:1)'Cl e liO qual 1) aupremo cnnaelbl) 
&.bt(•l••'t. SerA eet.A a ju11tiç9 tio o<..b:-• miniltro d& 
tnarioba. A Oô?.!Xlâ do 4ire-ito tUilita.r, q 112~ em vea da. 
bal.iança da '11ui.a. as-e1ta. o c~nhiio do urbitrio 'l 

o ~li. c .. nooso .1u~l011: - Dé. UlD nparte. 
O S". e .. ,.,,,, <.:uvu110: - P .. <loo o nobr.. d&

putado, aãi. ttvrendi c"ru o uobre ~ioi-tro d~ j•1etiça 
º"ª juri prudeoeia, ll•·•id•d• 'lªº ao •• obae"• em 
0 8 OOHOa tribUDbOI t1 JIJta.re • . 

O ~n. C•Norou Mc11T.i. : - Que C?illl• foi 1 
o s-. c .. llPOI Cun1.110 : - Já dine que f11i um 

crir11e toJrpe, prutiUtt.d·· ti. bordo ; nü-1 po-10 diJ6?' a 
qu.alid•de <1• c•im•, p;>rqne & d~c·nci• 1u pt.rlamento 
e o r.-•petto qiM devo a··• coflre1 depuUldn1 uúo mto 
per1111tto11J ; m•• foi criroe pel· qn11.l o coneelbo de 
~uerr:i. u co1ut•moou " deat.nr a f•r·tll. abeolvendo o• 
que elt;:t h•"i" aecm1Lido inj1utA.n1onte, o o uu~remo 
C4JD1•ln1.i v ab1· Jvea~ c<iodewn .. g'11. 01 f)Utros , E11t& 6 
a quo1tM.o ~ UDl .. ttftut~\dCJ 1t1lv" g:em CoQU'lL oe prio~i
pit.o• d .. lti. cootr~ 11.1:1 regrM• '10 direito. 

E•t• qui pro quo ea:i Juri• prudoacia militar aiio 
COTUJJrebeodo, a. nfe11n a \". EK.. que ainda a~o o vi 
ex1ar11du em codig .. al.:um, ~r.m ao!uer em 1opbi1Mae 
d6 J'>~l)., IOph<•O UCtUIOI. 

(T'roC<iG ... o mmoi apti•le.1.) 
Outra n ... dida quA encoolro uo relataria do nobni 

mi.ni•tro. que é '""ª num de ... ne.ee1111aria., qna ê rnaia 
uau• m edid"' pu.r& ocere..r •JI 0o.fre1 publico•, augmez:i
taad.u a d••tAC•· \tem a •er a celebre cf'Oaçao do 
corpo de eag..nb•iro1 navaeo, de 'f"" S Ex. lall-. 
t.i.nt<> D~ p~g. 9 do ••a re\otorio. 

!'ar" que e•u curj)•· ~ em que coodlçõee 'QQ& e1t11-
do1 deveCl t.er e"tt• eoge11heiro11 aa. vaea ? Qa,. ,.11 aio 
cUu? vi" abrir I• •sc .. Ju oa cnrsoa eepecia••? Qa&el 
&ão os prc,fe&&» ee Y HM de manda-lo• vir da Eoropa 't 

o Sa c .. _,.!)IH t.!11B.T.&. :-ll:xi•tem DO paia:. 
O Sa. c....ao• Ca .. ALllO : - Se exiot•l!l no paiz, 

então oi<.\ é n~ctaaari\l ». crtação do eorpo. 
S. E x. faz o.m,. n:dncçâo n o corpo da armAdA., P"l'a 

poder preencber o Cõrpo d~ engen •eÍr··•. e diz S. Ex. 
_que de~ea. - 11e ttrar dva tos teuente:s 10 e doa 2.•• 2()• 
~ndo lSO 1" teaoutel ~ '<00 2,. "'""""°'· 

Portanto, rednt S E.:. a 30 ofliciaea do qna.dro pa.-a. 
com ellea oompõ• o eelebre cor?" de •agonheiroa 

O Sa lb.urNo X>.L Cmu.t. dã um aparte. 

O Sa. C.u<P01 Cu•ALBO:-Nio ~oa neceuidade 
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11em de penoa.l • •tlanho, um d~ corpo de ~ge-
11beiro•, e & prova é que nlío at1 P<r'l11e S. Ex. 
:manda e fficis•• de mar utlldattlll Da Europa. 

O Sa. B.u~mo u Cm<iu dá oatro a1mrte. 

o ~... e .. )(}'()§ C.U.Y&lllO:-laeo quer dir.er que 
acalma· ae um abu•o CGD> outro abuso maior 1 

Eu vou de"'on•trar a V. Ex. que tm vez de dimi
nuir ttillt:L t fficiaes dre rliatinba, à~millne ciacoenta; 
trinta. já. eatiio àimint:iclo~ ~ Hp;o11do o Tela.torio d.o Sr. 
min.ii.tro. São preciso• ma.ig vinte para romphtr.r o 
corpo· ora. deade q"Cc se lesa a cl~se eu:. trinta. e 
precía.;- •e de moí& 9fatct b. n.ddiyio demonstra qae a 
cla&sti ·i:otfrerá. nnia pu-da d.e ciucornta. 

Senbore&, a Ingle terra e a Franç~ 1iio os doas 
unic , a paizes onde ba o C4.:rJKJ de ecgenbeiroa ntvs.ea; 
os Est><do•-Un\doe nilo o U!m : entro\anlO vemo11 
crea.t no Brazil mn corpo da e-ngenheirCJs navaes, uni
camente para o arse11al de maritiha. da cõzte, que é 
o a.aico qae faz cousirucções. 

O Sa. B•L••«" D• CL-r<l!A : -E 01 da Bahia e Per
D&mbuco 'l 

O Sa C.1.sro• CA11nLno :-Eu vo11 eb.egar á Bo.hia 
e Ptrbambuco f'&Ja. t:uostrar que não pr~cisamos de 
Rmtlha.utc: corpo. 

O aroeoal de Peraarobaco t t m um~ corveta em 
conatrocção ha qnatorze a.11noa, e aerã.o precisos antros 
qnntorze eara qne algum l:DÍDistroa m.andc dei~•!' iO 
ma.r, e tr>ai• qu>tone pau que slgum piedoso tnin•&tro 
ma ode-lhe deitar fogo; ao menor q11e sirva para com
bnsti veL antoa de chegar ao periodo ir;acrobico. O arse
nal da Ba bin e&tá em cond1çõeo i~aae• ao de Pern•m
baco: é um •nf~ite para relatorios <lt6cientu, ccmo o que 
examino. IL>. tle& aunoa que &• la.ta psu. collccar no 
ae'O. utaleiro ao quilho• de dous pequeuoa -.n,,.>re• 
O qn• tem vindo de au•• officina• foi uwa lancha que, 
p or ouo• qaolidodu •uperwrea !oi abandonada. atr•• 
do anenal da corte. Uw do• encouraçado& não fOd.e 
alli col!ocar am doa ma•troo, por ziiio haver meics 
para tal. 

Qu, .. oe resultado• fa.-oraveis de nti!idade reço
Dhecida pun o elogio deste• doa' .. to belecimeDtO• de 
Gon•trucçõ.c> ~ O nu· ro deputad~ di-lo-ha. ama vez 
que u tmpnha tnnto pd o Sr . mini•tro di. marinha. 
e pelo eocarecid!) ctrpo de eng6nheiroa, ou. novo c1:l
leiro p>rQ o• .. fi!b~do1. lfa cr .. ção a .. t. corpo b<I. 
uina. de<iucçiio illOEZlC'!l do Dobre wiuistro Q.o.eiza~ ati 
s. Ex d ' !a!ta de ' nu.... ,,. .. , bordo e dl!. licCDÇO. 
& t:.JJS par& exercerem c:ommit.tões p1'rticul1n·ea ClD 
t~rrn e... reduz Q quadro, apcrar ds b"ver fali~ de 
P'!aaoal r 

(B& alg•"' apartei.) 
S. Ex , p<ll' exrn1pl<o, f•lla11do 0111i ao attt rrlatorio 

1obre. utudo1 l'iydr1 ~r11pbicoa, cnjo t1 e1tudo1 B ()brer
vaçõ• 1 flJZ:«ra lbe dou n11 m.-niP. de pedir por meio do 
n c 1u•oe cvo1ulP:1 ~ tori(la cs P" l z,~11, d.tcla.ra quie tem 
e11J.p•Ph•ciu e11f< 1çc~ paTa obt.tr todo tato •~rviço ; 
cnttep-111-0 aos oon1ruaod9.nte" de purto1, a.01 p:-:n ci
peta • fficie.f'6 do arnai.da, maa biio ba Dt\da ft-ito . 
l?'or ~uie cr Porque t'59'" cifticiao preci .. ~o die D~vios 
pequcnt 1. de ic:-trUr.Jeotos proprioe para. sondagem. 
âe mscbi nio::r,os, eto., • o l!O~tl'DO niio dá eBBe& ol>
jecto• ÍQdÍ•pen•avel8. (Apartei. ) 

Alé:n de que o proprio t11iai1tro da marinho é o 
m~1'Il!ú qt:t .iecl:irn qne oâC'I ttmos neceu.idh.de de 
at mc!ha1J.t :' cnpo ~e entte:nhti.ros.e niio temos, pcr qc.e 't 
F-Or qn.e a b~\.e p 1iutipa\ pat:i-. t. tGf!S estudoa d~'\"e ! tr 
hydr• ·!'<>~hi2. 

Eu ~ntíl.<1 desélavl\ perguotar a. S~ Ex. destic qtle, 
"b:.i dou11 ('IU tna~ :i; s'Onoe, andou nnia. <;owmiuão a b1 rdo 
de bn> n >\·vio de ~uPtr·\, o ·mpoat a cte ( ffici!'es de. 31t.a. 
)>&te:tit e, 8 Í!...~t-r ~·r:,J.:.gl'D9. 1\ !C:~Btltt.f a carta d? 
f{io d3 P • )ota1 deEej~v~ s&ber o que tu esaa. cor.:. ... 
l't !~&f ii'1 't Prl!tB'.'llttl ou ni:io o fim que ltvava 'f 

Portan ·o. 1e S. 'Ex J:e«tnhc~e o Sr. ea.pi~ão de 
l!lS.r f: gnerrH. 5iheir da ~1'-'tt.a. tltIHl d~s n•ais 10-
lemn,1 ~lotiS.ti d.:~ ll'\A t i~b"clt e 05 Ollttl>t. tfficlae,.; u v\.c& 
1'ª"' leva•torcm a p' antn hv-.rographica do Rb da. 
Prata, é S. Fx. me&T!JO l'le de\"e reconhecl!r qta. oâ·., 

:ieru O< C( Rtid&.de d~ comminót1 para. uees é,to.dvs ; 

mande fazê-los na e.cola de ma.rinh2, é txl9ÍS logico, 
conunt.Leo e menos di>pendio&o 1 

Aa materias do enaillo devem compor-se de coo
; trncçiio ::as.val.. mad:fro.:as a vapor> a.rtilb<J.r ia e. 
pyrDt•chnia, hy<hogrsphia, phar~s. obra11 bydrnu
lica1. Como 1e 'Ç'ê, é o untexto •cien.tlfico à.e nwa 
academia em btneficlo d"a noescs pregaiçoF.01 arte
DB~B, cc.m elcvaçi1Y de dupt:zm.& e para te:rrcot visto&Q& 
ga!ôcs noB passeias ; poia ie ijtando cs nr senace em 
deec3nço, e.atei. eogtn!.ei ~-Os de.vem descaa.~ar tsmbem. 
e devem f•7.~-lo com tcda traaqaillidade. 

Se 01 na..,los lev:io t~. 6, 7 o ln"is a~co• n"" esta
ltíros, os •n!:enheiros teri!o de trsb•lhar slgttmfts ho
ra• por m•% para preencberec a kalrnda ao cada nm 
destes Mzthu•al•m• oncott•açados. Se ficarem na. cõrh 
&tt'·\ p2re. c<>o&tar; te fôrem para. os ontros anen o.cs 
setâ para me:horarem de clima e aputeiç:o1trern~ &e n a. 
ar~. na cotnmcdJ1 arte que o Dobre miaist ro qaer 
ut~,beleieer . 

Creio qtte ª" Escola de Ma.tinh" enoiua oc a arti
lbP.ria, m&chin9.6 a v3por, bydrogyaohia e pb:uóea. So 
hA. neceuid.ade destes eatudvs, s~g:Ue -se qa.e o curso 
•Jli vai mal, e ao Dobre ministro competia verificar is.to 
e não crear no'1'cs cursos. 

0& acto• d• S Ex. ainda mais conlirmão a nií.o ne
e<•.idade deste model'tlo luxo para o orçamento. Seia 
iu!ormado qne cm de& ofliciaes ~ue foz o cuno ~e 
coostruoter tHI Europa foi nomeado director iatoriuo 
das c c. nstrucçõe•. e não sti p.ci rqtu~. ~i;t:\ o mestre e rn 
&en lugar. tettbendo ama pingue. diaria, quando pelo 
rtgaJ .. mento competia eo coostra.ctor dirig ir a~ con
atrucções I 

Já. U!iO direi .cou.1a• da marinha, &erão cauaaa ::le 
R<apanba 1 

Se no· naeilal o mt~tre tão btm dirige C<>n•trncçõell, 
aegue-H!I qut e~tA tão apto como o constructor,. e nt:ste 
ca•o cão> b• p<efereacia dest• sobre aquelle, • o corEO 
de eogecb~iro;, Jla Hp••i•lida de . póde 1eceber t •O 
bem o• lll~ette• •em aer c:iiatcr decrescimo no quadro 
da lU"!Dad•. 

E' o p1oprio ministro qnem se relnta. 
0.s c<intra.tos. a fiaC11fisação e mais infc tma yõea que 

eu rltsf'jn.va ::t~uatdo-<. a para -:outra. occaa:a:). 
~r . P"••idea.te, tf.eix.o de (>TO&egair IN meu dincr..rso, 

rre':\mO porque o nica esbdn de s..ude u i o o permitte: 
•ono·m<> fatigado, e o men dietineto coUega. deseja 
ret.pocder .. me. 

AQcioao ? la reapo~~a de S. Ex. vou deixor a. tri
b u na . m!\8 det"13f'O que () qu.e es pui loi a verda 1e, 
eoofõrtne A mic.b.a con\"l.:~o, e r4!:eah-o isto para diz~?' 
t,.mb,•m &ol!I ami,qcs do Sr miniatro d. ID.!'rinhs que 
nii.o 'tenh('I 1:ued1J dl'! cf ibert C01Il os se:us eutre:li;;i.hadna 
llO /01·nal do Cmnrnercio; a. mioha pe~eo~ e discutível 
qttBnd'J queirâo e curu.o queirio. 

Yctn :-Muito tem: tn·Jito h•m. 
(O m-adc" i C•>mprime•taio por muitos Sr4. deputu.ilo• .) 
T •nho r.oacluid<>. 
O SI\. Moc<1'n6 :>• JlJllTt Ç.L (pel11. ord.•tn) 1'1!qucr ur

gf!nr.ta para ser ditptns .. da da impreuii.o e entra r l: JD. 
di1cu.s;. iio, a redo.~çio qu.-i: ao o<:;hu. sobre a mes:i. do· 
pr1jecto ·o;õ r orog r..udo o ~rç.:,1.menw~ 

Proetdeado-.,. l\ VC·tnçiio, • rec<>nbe<:e·•e não ha.-er 
numero l•t;•I. O Sr. pr .. idente manin l• u r a chum11-
da , e pCJr ella vniêca-sc terem-se aus1= otado cs Srs. 
Martlnh·1 de Fr•itas. Perf!.i1a r.i a Sil cR, .A-,.Auj,. l imB, 
l!ar,o> C<>bra, Mornes Silva, Ferr~irs Vi•n•n Bon~cira 
Ce ~Iel\ 1 •. C:>.mil:o F1gneirw\•.fo. )leoezes P:-ado. Cnm p-:'> 
d~ ~fu!eirC1s, PouHor. ("..~ogueira. ~nl atbjcl. Fero ~tc:fts 
Vteira. fi nto de. Cn..wpol!I, D1,1g('I Vdht .... Luit. Ctu los, 
B~rn 1; rdo de Mt ndr·n~a . Jo:,~ui :ii Pedro, .M•.,Ta ~ii. R 11gc, 
G0 ·roeM d .. . c~et:-o, Sil ca M:tiM.. ~aqc,e\ CJtrnPn1.iD.lt 
Qh,.eira Jlc.,,, ••. Portella, J o:v.> !llsnotl E lios de A.1btt
qun•1nP. , F. Beli.;ario. R .. bello. S itrii? d a Vitt A. da 
Ba·ra, ~hrtín~o Ctttnpo•. G<•me• do A.roarol. Figcei
redo Rçcba e Wilkeo• d• '.\fAtt c.s : •enfo <"m C>llS~ os 
S10. Au:::c•lO Cu~<H, Th•od• ro ds S1l""'· Fa11.110 de 
A:;oi:.r, }!. li .. Rog<> e Bllrio de Penolva. 

o Sa. Pl\T.51DE~ rlcdara. r,up, niio ba'\"'endo OQtntro 

paN itf': votar & t.1r~4'ncia, vJ-. i a imprimir a r~dA.cção. 
Contioún a diKllt; õo d" fixqçno da t~Tça na-.a'. 
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O Sr. Cordoso ..Junior prenuncie c.m di•
curao 

Nicguem mais pedindo a palavra, fie~ a diocnssíio 
encerrada. 

Tendo dafo o. horu, o Sr. presidente dá a. soguinto 
erdem do <lia para 25 do corrente1 a 1evanta a ee&fiO 
:h quotro horas da. tarde: 

Yot•fÜO do rrojecto cnjR di•cn>sao ficoc. encerrada. 
Cont1onaç!io d.a di~c::ussão do pa:recer da comrniss.ão 

d~ polici" sobre n a.Iteração ·fos art•. 92, 93 • 94 do 
rflglm~nto. 

3• di.euooão do projecto ,, 87 de 187.>, decfo.raudo 
que oontinúa e ·· vigo?', pnr..i 11 futura lcgi~Iu.tnro., o 
decreto n. 2,097 de 30 de ,Jaoeiro de 1873, q~e marca. 
o ettbairti~ -. o decreto d• 3 de Setembro de 1852 •obre 
a i'cdewcls".lyão para as despez:.s da vittgiem de vinda 
e volt.a dos d•pi:t"dcs 

Diecus•ão da en:enda do sca•do ao projecto n. 15 ,\. 
de 1875 sobre o aui:mento da pecs:ío concedida a D. 
Porcia de Albuquerque M ara uh ão. 

Ideru das emendas do senado ao prnjecto n. 5 A de 
1875 •obre a eoncesfiii.a de liceoça. ao b~charel Jo•é da. 
Cor.ta Maehado .Jnl'lior. 

1• dita. do projeeto n 39 de 1&75 sobre a concessão 
de licenç.R eo cotiselbeiro .Jo""é da Curiba. Barb'.:>Sa. 

Idem do à.e D. 34 C.e 1P75, aut'." ri:rn:ndo o s···vel"nO 
pR.ta ma.Dd1n atlruitt'r a exarr:e vago d$& roaterii.:s do 
30 a.on1) d<i. b.culdnàe de direLto rie S. Pa14lo o bachr~
rel eru lftras L1:iz .Antonin de St·UZ:.l Neves. 

ldem do ,:en. 109 de 187~, npp•ov-.ndo o decreto de 
18 de Ju,·ho de ! S73 que º' ncode pri\ilegio por de~ 
a.nnos a Alfrdo M:.teoo p3ra uso do systema. de tym
panes •lectrico• de ••(!nra.nça 

3• dit3 do de n. 61 A, r-gula.ndo a reforma. dos 
offic1a.tts tio exercito e P.rll:lad a. 

3• dita do de o.. 'l A.~• 187&, reco~hecendo a qu•l
q,uer fabricr..nt" ou cegccbnto o direito de marca-r oa 
prcdncto.e. d.e 111u.a ruanufu.ctura. 

3• dita do de u. 1 UO A, de 1874, sntcrisauO.o o go
verno p1:1.Tw. cnuceder garaot~a de ewp::-estirr.o a.~é 
3,000:0008 â Companhia da estrada de ferro de Me.
cahé a (;ampos. 

M&ridou-ee imprimir" segni~te ?edacção. 
a A &sfmbléa ge ral Te~o~Te : 
• Art. i.' A. le.i n. 2,308 <!e 25 de Ago•t-0 de 1873, 

qne fixon B de~pe1.::1. e votou o re•::eih pars. os tXE'r
c1c100 de 187.S-!'<74 e 187~-1875. tor> viR'or no (o 
5eirestrc do de 1875-1876, <mq •:auto não fôr promnl
gnd!l a re"pectiva lei de.. orç.smenro. 

« Art. 2:.-o Ficij,o re:\•ogades s.a disp•eiç()e3 em ccn
trl!rlo. 

" P~ o da camarn d.os depnt~d ... "!J, 23 de Juc.ho de 
1875. -Fau.<to de Aauia,..-~'11.nha Fig1oe1~cd<I Junior. " 

A.cta de ~::; de Junho. 

PhESTD L'SGU. llG SR. C:ôR.BEf..L 

A'a onz-e bnrae d.a ma:lb5.. feita. a chrm.ti.da~ a.:-b~fo-ac 
PJ"""stDt~• os 5!'"111. Corrr.i.~. Sr1 br. l Pitn.o, D;Cig-o Ya2-
conceltca, Jo:é Calm,_. 01 Panb Fur.:~·tca e c~u4-1poa ê.e 
?dedeiroo. 

Çorepsr•cem d•pois o• S,,•. Ar7.• s;Ho. Sal•tbid. Pa
ranhcs, ~for"es R~g-1 . .Pinto Lin·a Bern. r:ir:. de Men
donça. 'V1Jkeos ~e 1'fotto:11, A~gu&t~ CJ.nves. Fa•lst-:> 
de .Aµ:~iar , A enC".a.r Ar3.ripPY G~·rtl+F> dr. .Arn·.r~~I, Ba.'.':"
roa Cohra, B:'l.n ~c;;r ..... d .. ll~llo, Ferrür~ Vfa.nnn.~ 5-i
qnel:'"a. Meude-., T";'\x"':i!"·\ da. R 1·cba, F1zrr·Ü'r:d,-. R:-;~h:,1, 
Ca.nha Fern~ira., Gut<m:'lo Lobn, E~crn~no!ie T ~·. ua:'ly . 
Pioto Cc Cau.;pn1'. Her:'\-:1itQ Graç:~ Pe:rc.r'..1. da S.lv~, 
Cutiba Ltitão ~ B::u:Squ~ . CanioeCl Ju".!ic·-r. F lcre.nd•' d~ 
AblMJ, Carlos da Luz., :fcrn;md 1~ de: e ·l'VIl~ho Gortes 
d-e Castro~ S?..t~:~ d.:l Vii:a '1" B!ir•a.. c~11:po~. c ... r ~ a, ... 

lho, Xavier de Eritc, Ca?:ôido Torres, Azevc~o Moo-

tciro. Leal d~ MeMzes, Anp:elo do Am_6ral, Paulino 
Nni,rueira, Mello R•g~. Aranjo Góe• Juc1or, Theodoro 
da Silvn, Diq;o V•lho e Lundro Be•erra. 

Fa!tãn c1 m participu~ão os Sre. : Barã~ de Fi1~ti
?Jil1ga. Ba.tüo d~ Araçagy, Ba.bia. J?itteoc:ourt Cctr1~~ 
Conoo ~• Purto-A!~gre, Coat~ Pe•e1ra, C•·r;êa de Oli
veira. Cunha Figueire.lo Jumor, Csc;iillo Barreto, 
C•miHo Fignoi .. fo, Cario• Pei,_oto Caril< so i!e M<
netes. J uaqulrn Pe..1?"o, Cal"Linba., Dna:te C.e Az:e~edo, 
U •bna. Cintra, Ea.fr(t.sio Corr~ap F .. Jteira. de àg.u1i::.~, 
Flores. Ho!I""°" c .. vakante, Hcleod•-rO s;i~a. Ii;n3Cl0 
Mart~cs, J. de Alenco.r, Joaqnim B.::ntt·, J. 'io Mt::n~]~~, 
B.:irã.o de Penalva, Lopes Cba;ve_it, Luiz e, rk.s, N,~
randa 0Borio, 1rloraes Stlva, Oliveira Bc .rgei:., O:ymplCJ 
Galdio, P<1rteih. ?er~!r:.:. Frscco, Pueira. dc .. s s~~toi:, 
Pau•ioo de Souza, Pinheir<· G1ums ;ã~s . Rodrigo fül,·a, 
Ri:-bello, Souza Leã , T arquin10 de :Souia; e i:ieJD ella. 
os Sts Alc .. f· ra.do, A:ve• dos Santos, A ntc nio Pro.do, 
Ar~DJO Góes, Ar·-~jo Lima. Bal· ic' d~ Cuob~. B' ri;;es 
.Monteirc. Cnrnt'.Ír4J da Cn ll.ha, Cícero DunU1\, Cas:adc-. 
Cand1do Murtnj Cc.elho clP. .. \!mnd~~ ~Ul{Ue-E;;tra~ 
Tt!ix~irA. 1 R!L.s de Albu1_U\}rQUPI, Ev~n;:e:ut:t.d~ A.r~ •GJO, 
EuakplO D··it{1, F~rnuo<'io"· Vieira, Fiel rle _ C.a.r"afo.o, 
F. Beli~o.l'io, l:h:1:r1,1U..:.I', H· rt.o Bub. e.a. , Jco.v Moa:aoel, 
Mi-noel Clemcnl111t), f\.1, l)l"'nH Pra. ·o. Martinho c~rn·p(.!J, 
Mar1iul 'o d.- ~·reit1•t- Ri. ,..J-.n Le~o. ~Hvdro. ;-:hntíu~, 
SJl·. a. .M iu ... Vhl~(•IJ ~ 1~ de ;. ~.~U"-.\. · 

O Sn. Put.: flt 111:N1 r. decl:. r.1 qne send··· ·rieio-di·J.~ e 
ochtind(·-11~ , . ••to1 1I· ?11 l~n:~-: · l 'rl e;!J:te quu.rc:.~.~f\ ~ o,co 
Sre. d1·pllt11ri• e d,j,;1~ do ha.v~'?' Sts:-;ôo. 

O ~n. 1° ~t:c1u~1·4n10 d{: contn do stguiote 

E"l'l!.DJERTE. 

Offioio do tl' inis«rio da guerra, de 22 ec Junbo C<>t
re'Ctt renjett"ndo. dievidnn•ente it.1f(Jrnrn.do. o reaueri
IIU!•o.t~ dC'l i,.lfu·.-e hon1 rario do f!xe.rcito é n!'.rnic-Ta"voree 
da Sih-ll, pedind<:i, em remuuer.:::·çf:o d{ s 1Hus ·s,r ... 
"" i~we pret-t .. <:Jr•& na ctirrps:ch11 do PõGro ~o.t-y, a gruçn 
de ai r a.<irnittirlo llC- t;Ul'!dro do fxe.rdto e.() mesmo 
pc::sto.-A' Ct·m~istão de mt.Tin!ln. e guerra. 

Outro do mini•toio i!a ju•ticn, tombem õe 2~ do 
crrrente~ ~nvi&ndo a ri:pretentação ds c11ir·.ra. rr:uni
cíprd d<.t. drh.d"' c:lo Rio-Gr~ nde do StlL p~à.i'?~º ~ue 
&fjiic ru1pnD pt!l(I~ C.Cif?P~ ~el"Sl4'8 &S <:Ofo.tf'. S JltdtelS.THl.S. 
- ... ;,,' con;miss~o de jcstiça civil. 

A c.iTAem d.o dh pnra 26 d"O corrente, é ~ · 
Dun;.nte u primeira hm·a.-'Vou-ç.ilo do ptojecto Cujf\ 

dir.C:US! Ú•J 6e1,U EDL!t·rn1da. 
A pre .. otaç~o ele projrctos, ima1caçõee e re<J.oeri

m,.nt•is+ 
Fmd.a. tz prr'm~ira hc.ra ou an.l.es. -Discn&fâo d os r~

querí tm·nt<.1:i a..d1ad<..s na ordem eni que tocUo ap!~~-en
tndos. 

Acta de ~G de .~unho. 

I'nEF ID~NClA.. DO SR. CGBnEu •• 

.A.~~ c1:12e bor:>s d .... mnnbti. fAit~ A eh.a.ma-d.a. ::tl':bS:,..-~ F': 
prci~ .. ntH o~ Sr!!- Co rrei:·, c~mpr.s dP. !\11ie ' ei::-r,~, ..::,,,_ 
br:.l .P1Ilt<·, Anp.~'!o rio A!r."J":.1.1, .J0s:.é !~2.l r,: .... "', Crtr•fo:C'l 
,iuoi~ r~ Pit .. to Linrn., P~t~la Fone~C$1, FEro. u~-'!..,. 
Y<. .. ira.. 

Cr.mp~·rec~m dt;pds os Srs. Ulbô~ Ci~.t~~. ).1~r~ nrl-;. 
Osl1r-k·, -:.~e s.11â.o. S&·a 1.id. Cm::h<. Fe-·r·~~r!l 9 St:.:.i::,\. 
L1-::i.t··· Lu·z c~rl s, M:·r:·_cs. R<-:L:.:a~ .Ale: w~1.r:i •e·. 1'· i 
x~;ra. ~ 1~ R(lch-.i, Pirtc• <I· ~ C~l.·, · pr.6, .-;n-'!=; ~t · C:·,~.,..! ~-. 
Fl ... ·~enc.ir) de A bTP.~, F. Br.:l:sarfo. ~s;r:.-Jeir:i.. J.,. M-·.~ 1 :, 
Ciccr'> Díl~t.-_;,.i:;_ p; rt~IJ~, e. O''.C de Pcno-A!.-.!t- o:" X : ... 
vi€'r .... R~~tu, E.-n.:tgn }li! Tf.Ut'lJ..Y, "\h, n. E'~ c; ~!l'"~!.- !' •1)•,l , 
Ca!'n··~r .. ~a e,.,. ha . G .m; t. -.:; , .. Castr<'. II. !b.•·,i:;. c~1-

t;;~~1(:~~~ ,;.;~~~ ;t_.~~ .~·~.:~~· ·~- '., .G+ ~~;: ~'. ~~1 ~~i~~L~ ·, ~:i:~-~ ?·+ .. ": 
Mr ,,., !~.~~P. Ec .. i nf· ' · 1io,;c.i; a )fartit s. 

Falt~\u ~uil: p:.rti~~pu~·:o t.6 Srs . .Aztvedo ~l~'"-
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t&iro Barão d.e Pirs.tininga, Barii.o de Ataç•gy. B<lhia 
Bru•'1ne, Bjtténcourt Q..trím. Coita Pe.rein... CorTé& 
cio Oii véÜ a, Cam.11!0 Ba.rrno, Carlos Pe1xot o, CJtrdos.o 
de M•o•~••· .J .. aq1>im Ped.ro, Ca::nínb.a, Du .. rt< de 
A:cved >, Enfr.,,zio Corréa. Fera~t1do d • c~rv~1hc:r, 
Ferreira. de Agnia.r . F ;gudr-edo Rocha, Frcit~B lien
riquca. F. rre ira Vio.110.a , F iórt.1, G()mea do A.wt11ral, 
Holeodoro Silvs, Igoacio M.rt•ua. J_ ue A \eocar, 
J '1 &1tlim B~nt<J, J oã .. M--ndee, L P"º Chavea, Mor»el 
Silva. Oli .. ira Bor~e. 01ympio G .. l vão, Pereir& doa 
SantO~, Pau.liao de S;· U'itt... Pinheir(,) G11imariea, Ro
drl~o $ilv,., Rebolir., T•rqurnio d.e Sou , a. e Th•odoro 
d3. Silva: e se11.1 e.lla.. º• Sr• : AlvPs do1 Ss.ntoe, An
tonio Prsfo, .n.r•uio 66'-a Ar•njc· Góe Jani· r. Araujo 
Lima, .&leoear .Ar11tr1µe. Ba.ãLJ da V lla. da B~rr~, Ba
~ ,1,e Pien.3.l ~ aJ B~r~a.r..J.o .:ie :~endonça , B lbL110 ti.a 
Co.Db.a, B•rf'C'S Cobl'a, B .Fges 7t{Qnteiro, C11nhs Fi
guci.r~do Janh •r . C"'millo Figaeb·e do, C~ iado , Cam
po• Carv•lho, Dioteo Vai11 ..:oac.dlo•, Duqae·E.,t;rad.a. 
Teil~tira.. ~llaa d~ · albuqu~au@ . Ev Dg· Ji .. t.L de 
Ar11.ojo. Ea nap10 Deiró. F•o•to ae .igu•ur. Fiei <te 
Carf"a.lho, B eraeJito Rraça, H ui-!:N B11rbu111, J11S•1 Ma
noe l, Lc111 d~ Meou ... , Meut:2.«S .P..-.ndo, . Ma1rtinho 
Cacr.poa, M:.ruab•· d• F reita•. Par· uho" l:'~rolta U 
SiJga, P .. nhoo N<:g ueira, R . .cba L•ii<>, Siqueira :.iea
dea. Si lv« M•i•, W1lken1 de ldatt-.>S e Viacond.e de 
'lbai. 

O Sa. Ptl.i:sm?.ST& decls.ra á. C".amllra qtu1 at.nclo meio
dia, e t.eodc \:.Ú'-l-'VILfecido o oic6Jllente quaretlt~ e d.C>tlt 
Sra. depat .. d •·• niio póde !i .. vor seasii.o. 

O S1t. 1 • S2cai:T.uuo Jã. cont• cio oegui11te 

EXPEOD!N'l'E, 

Ollicio de 25 do corrente, do Sr. ~•n•dor Daque de 
Cax.iiu1. c1.;rumunfoando que tendo p~di 10 e. obti10 3t1&. 

clemiuão o UJiniaterio pr .. sidido pt~o Sr. ViMcoud.e do 
Rio-S,•n o<.l, hoav por boro ~ ~I. ,, Imp•rarior de 
o n au.e.ar p~esidcate do eoolll~lho e mit:1i$tro e aieçre
tariu d.e e&tado doa n~goeiviJ d;p. gntrro. -!Dteiraa.tt.. 

o~tro do miui1terio da gt:erra, '1.e 23 do correute, re
me.tteudo o l'equ~rioo~nto do ~e tenetlte d, . 3• J'egimento 
de art.itbarin. aea.vallr, Lniz Fr~ nciseo Q 11iotal, p41diodo 
trande:eQ•ia pAra t1- s:.rma de inf:~ntar1a. ou c ... ~allaria, 
alleg~adc n iu ter bs.bilita.çõu pnra ooGtiou"r DO COf'po 
s q ue pertence .- A' commiu'iw de marioh" e ;;nerra. 

Ontro de 26 dt J:iaho corrente, do Sr. ••n ad .. r J osé 
Beato a.. Cunha Figaeittdo, ccmmu11icaudo que por 
41.cret o de 2.S k m bem do correa co. h' Q\le por be Ql 
S. M. o Imperaâor 48 o nomear par• o CllJ'go de mi
mitro e aecret..zio de estado ê-01 ncgoci0& de lmperio. 
-bleir"d". 

Oatro do mini1terio da agriea.ltt1ra de '!2 de cer· 
PeDte declttrs ado, em l't5p<J8to... que ~ gover-DO o.iud.a 
m.d.a 1'~81JIVeti a rea11eito do local em qu~ ôevl'! 1er 
ect&b•ltciJ<i a ~•ta~o a .. e1trada de f•'fO D P.d .... ll 
na cici•d• do J aiz; de Fóril.-A quem fez a reqni•iviio. 

0111e do Hcretatio do •coado, de 23 do corr•nte : 

O primeiro e ••~nodo particip•ado que • quella c a• 
ID&l'.l aã.v teru pod1do à.ar o seu cnnsenthneoto 81 pro
posições melh<><•J1do a. apneentadoria do con•elbciro 
;r. iio Bliptis ta. de C~atro e Stlva e mandando co11tar 
para a Cüaceuã,. de meio •vldo á viu V• d.o coronel 
Bento J o•é Lamenha Lin•, o te!llpo das hcenç._. dadas 
ao dito coronel.-Iateirada. 

O terceiro e decimo, "'3mmnnicat1do que aquella ca-
11lara e.du1>tou e vai dirigirá os.nc~.ão iaJ?•rt•l ao reaoln
ç6e:1 que concedem um a.na.{) de hce::ça. ao l• confererJta 
@ •l!aodega de Pcrnamhue<>, Manoel Cúelbo Cioua.: ao 
ad.ministrador da recebedoria d aa I"'Dd•a gnau da 
lefrrtda pr:·viaci~. 111 ~-lh·el Carneiro de '>< m a Lace•ds. ; 
~e approviio ao pe11•õu ao ""det• Felippe S•nt•aeo 
4e T orru GalliodO, " D. Putoriua MAria da s .. 1 .-i~ 1e 
e ao me_nor Affonso. " O. .Ma ri .. aoa Augusta H · .J'ta 
46 Anu~)º ; que 1>9nl:rit!e "'º ci• e1criptar"rio -ia. t. .. 
...,...ario. da fa=t ~-ia. de S. Panlo, Manoel Oorré& Diu, 
frequentar u alllu d• facnldade do diniio da 4ita 
~tiucia; que ~e para a~ dei:IWIM& o 

capitão gradaado do 1• re~mento de artilharia, Miguel 
Victo• de A a dr ade Fif>Ueira ; qae manda pagar "" 
Vf!ncimantos qne reclama. o alfe.re.s n~rmogll!~HI Eloy 
cl.o M.cleiroa ; qoe m Jbora a r~forma do teceaie E:e.,. 
riq ~e Carneiro de Almeid.a.-Iot.eirada. 

O u::1decimo remcttendo, com emecda, a propoeiçio 
q11e concede ao of!icial da dillctoria do conte<>eioao do 
ti.eeonro, bacharel Antonio Pedro da Cloeta P into, um 
anno de licença com os ••n• vencimentos . -A im
primir. 

A ordem do dia para. 28 do oorreute é: 
V .. ts.ção do projecto. cuja diacasaão ficou eacerr...la.. 
3• diaens•âo do prr.ject.o o. 37 de 1~i5, decl•nnd~ 

que cvoticü:a ~m vlizõr pSt"R a via d o a.Ta legi9latti: ra o 
der.r•to D 2,097 de 30 de J aneiro de 1878, qoe marca 
o anbsidio e o decreto ele 13 de Setembro de 1852, 
&obre i odemoiaação para as deaptzas de via.geu. de 
v ioda ~ vr,]t;.u doa depa.tn.dos .. 

Diacuuito da emenda ao projecio n 15 A de 1875, 
st·hre o aog<he nto da peasão co11cedida a D . Porcia 
do Albuquerqao Maranhão. 

H•m idem a.o projecto n 5 A de 1875 .obra a 
conett•ão de licença ao bacharel J osé àa Cotta. Ma
chado Junior. 

1• dita do projt OOo n. 39 de 1875, •Obre a. conceniio 
de lie•nça M coo .. lll<>iro J••é da Ctl12ba 8arln s•. 

1• dita. do de n. 3i de 18; 5, maod&od<> adruittir a 
ex.ame vago do 3° anuo da f11-culd.nde de direito de 
S. P •WO o bacbarel em letra• Lai: AotouiQ de Souza. 
Nev~a . 

3• dita do de n. 2 A de !875, reconhecendo a qual
quer fabricante Oll u•goci•nte o ~ito da marcar o& 
pro'inctoa de eua manufactnra. 

Cc·nticnacã.(\ da discussiio do p11."~~.er da. commiaaão 
~ p >licia •obre alteração dos arte 92, 93 e 94 do re
gunento. 

1• dita. do projecto n. 109 ~. \874, appro· .. nd~ o 
decr<t-0 do 18 a. Jnnho do 1873, que concede prin:.. 
lellio p or dez an<>o• a Al&edo Mat&on para ueo do oyo
tema ele tympanos olcetricoo de 1eguro11ça. 

8e-3.o e>n 28 de Junho. 

Pl.ESmENCU. DO SB. . COULEU.. 

S ma u .a10. - Expediente. - Prorogo.ção da. lei do or
f'lmet\lo. APP'"OtJtl9<Ül- - Protenriio da. i rmandade 
do Satr<l-nlO de Ga.nctelari ... .lpprovaj)io. - /t,,_ 
dacf<io do. re.>po&U> á fqJJ,q, dD t/IT"cno ublff"UOp:iu 
d<.s Sr1. llo.r1i1WJ Ca.mpu1, l'ereira "4 Silva o .~.i
t>eira .lf1trli1t1. Approooai.o. - R~forma, constir,.. 
~~ Ob•en>ações ctoç ·sr1. Jll arl•'llho Campo• 1 
·"'ilt:m,-a Mart;~ - P,-ogrumm.tt mi't\i.tterial Drs
Cl8$<>1 IÜJI Sr&. CON"ea ~ Oliveira. pre,.dtr.ile IÚ) co,._ 
1eUto~ MaY-ti Jw Ca.mpo~. Pereira da, Stlt.>4. m.irt·kt.,-o 
d.o• utra.ngriros, Silve..-a. Jlarti"8 ~ Duque-Estra.tf.q. 
Tet.:z:etra. 

A'• onze horas da manhã feita a cll• macl.a, achiio-&e 
"PTetentea ot Sr11. Corr~ia, M'iriiD~IL Úinrio, A~n1lRo, 
Pauiaa. Fonae ca.. Paulino NoJrn@na,. SGbral Pio to 
G~mee de Ca1tro. CR.m'P'•R de: Medi!iro1, An~elo d~ 
Amor"!. Laiz C"rlos. Ct.rdooo JaaiQr, P1oto de Campo•, 
Salathiél, EacrAgU· lle 'Xllnn~y, P.ario de Piratinioga 
F•ra~adea Vieira.1 Silva. 5!.a.io., Eliu d~ Alba ,u .. rqu.~: 
Cnnha F iga eiredo Jw;ior, Camello Figueiredo, H orta 
Barbosa , Augueto Chaves e AleOC•• A•a.ripe. 

Comparectudo depoio r.o Sn. Ulbôa Ciotn, Hel•<>
doro Silva, Bs odeira da Mello, Jo~quim Pedro, Mora•• 
Rego. P~ranhos, Ga.amão Lobo, C.n ... ido Murta, 
Feraaodo dt C"rvalho, Arnnj~ Lima, B .. rges ldoq
teiro, J oii.o Mano•!, Diogo Vaacooc:e!loa, J, .• ~ Calmou, 
Rudoigo Silva, Martioilo Campoa, Re...,llo, P1ato 
Lima. Brusqne, Bario d:. VUJa. da Barra, MeD<Zea 
Pra.do, .Manoel Clement.iuo, Mel!o Rego, Barão de 
Pualn, l'ortella, Tarquinio de Souu, ?lla:tiuho 
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d.e Freibo, Aralrjo Góes, H enriques. Wilk.en 
li!&ttos. Balbiuo d.a Cnnha., Cao•do, Sollanda. Co.vo.I
e&nte Az~""edo Monreiro, Fi•l de Carvalho, Le1i1.arlro, 
Bue,;a Cottêa de Oliveilca, Silvoira Martia. F to
rec io à.e. A.b:r•a, F a-.uto de Aguiar e Olivdru B.orges, 
a.brc-1e n. aeaaio ás oaze hora• e vjnte cinco a.io.u.tos .. 

Co11rparer.em depois ele abert& a seuão •• Sra. CIU'
neiro d a Cunha, Cnoha. Le1t.3o, !oii'lneira Mendes, 
Gomes do Am•nl, Pereira. da Silva. Bernardo de 
He.otfonça. Costa. Pueira~ Soa:!.n. Leio. Alcoforado, 
C 1..tdo10 d~ M.eoezes. Ciccro Da.ntaa. Campo• Utt"!"VA.
lbo, Mor&•• Silva, T beodoro de. Sil•&, F. S.lisario, 
CuuD. :+ Fierreira, Fernandes Vieira, Cttwioba. Xttvie.r 
de Brite, Duque Eotrad• Teix•fra B.-r• clito Graça., 
Ar.ujo G~o Juoi· r, C•ndido Torn.a. Dume de Aze
vedo, E'llo!Ueiredo Roehn, Eun• (>Ío Deiró, Alve• doe 
S•nlos, Ferreira de A i:.uiar. C...rloo da Laz, Leal de 
Me~es e Barro• C<bra. 

Faltiio com pnr<icipoçiio oa Srs Barão .\e Aracagy, 
Bahia, Bitt#'.ncunrt Cotrim, Conde de Porto Alegre, 
Camiho Ba.1 reto, Oc11loe P eixoto, E ufrasio Corrê&, 
F iórcs, Ig o.seiu Martins ~ J. de Alencar, J~iaqaim Bento, 
Jcão Meo4es, Lopes Chaves, Pereira dos Sautos, 
Panliao d,, Scuz•, P inbtiro Gnimarõ.<s: e sem •lla 
Antocllo Pradc,, Eva:niceliata de A.raujo, Rocha Leão. 
Teixeira d~ Roei. .. e Viswnde de ?>buá. 

Lêrn-•e, o •io approvadas sem debates, as a.ctas de 
25 e 25 do corrente. 

O Sn.. 1 • SF.CnE'I' AlUO dó. conta do soguiato 

BDEDIENl'B. 

Doas o:ffieio1 do minioterio do irnperio, da 23 do 
Cõl're.nte. r~wettea.do &.s representaçõca. daa etimare.e 
maaiclp1>•• dK& villa• de lp• juc~ em Pernambuco e 
de S•nto .A.ogoio oo Rio Grau~e do Sul, pedüido 11 
decretação d.a eleição ele dou.a gráoo -Ao 6eaado. 

Oatro do 8r. Lniz 41,.ctonio Pert!!Íl:'A Ff'anco, commu
Jlicaado qne S . M. o Impera.dor :!i. .. uve por bem, por 
der.:reto de 25 à.o cor•entê, de o nomear mia.igtro e 
sMr<ttuio do erta<1o doa 11egooios da martnha.-!11-
tcirada. 

Outro do Sr. Diogo V olho Cavaleaati de A.ibuquer
ciue. commu ··ieando qae, por decr.to> rle 25 do corre11te, 
lionve por bem S. M. o Imperndor de o nomear 1• i
Die.tro e a.ec?'ets..rio de eata.d.o dos negociliB do. jtxst iça.. 
-loC..1rada. 

Dous do Sr. Beuador B<3.rio d~ Cot•gipe, com!Ila.ai
catJ.do igua.tmtro:e que , por decreto de 25 d.o c~rl"eatc, 
hO<lve por ~m S. M. o lmperudor de o nomear mi
Diatro e secretario de aatado do1t negocios ~atr~ngeiros 
e interiao do da fazecda.-Iatoi,ada. 

Oatro do Sr. ThomGz Joo.i Coelho de Almoid:a,, 
commttniea.n.do que. por decreto de 2.5 do eon ente, 
h onvo por t>ee> S. M. o Impero.dor de o nomear mi
níatro e secreta.rio de esta.do dos negocios d.a agricul
tura, commercio e obras publicas.-Inteirada. 

E' approvada sem debate a redacção do projecto 
deste anno qae p~.:>f(>ga o orçamento vig•!lte &tó o 6m 
do l• aeruesb:e do e x.crcicio do 1875 a 1876. 

Entn em discllllsúo e é ap provado sera de bate o se
guinte parecer : 

PBE.TE~çto l>J. ~DA.DE X>O t.&..CllAUl'crO J)A. c.u•
l>ELA.&U.. 

• A oomminio de fa:oenda , a quem foi pre•ea te o re
qnorimeato da irmandade do SantiHimO Sacramento 
d.a t .. ga~ia da Caadelarfa <leata corte, pediado \Gen· 
çOO de p•game:tt<> du decimaa nrbanaa e addieiona•• 
• do impoalo 1obre legado1, entende que sobre eate 
&a1a;apt<> •• devem pedir iaformao~• ao go~•rno, 

• S&la du commiaaões, em 28 d.a Jnaho da 1875.-

1 
1 

Cardoro de HeM:re•.- Seu "ti LtiUJ, - Bcittdei~it de 
JleUo.» 

O ~Jl. PBESID2.."'fTE : - Nomeio para s1:1b1tituir os 
SJs. Coelho de. A \rueicla e Pne:i··R Fr~nco na dcpcta
ç:io que telll de •pteseutu:r a S. M. o Impt-rw.dur D prC>
~cto ·•e >e•p oet>. .. f~ila do thr 0mo 0 8 Srs. v•l de 
Yen•z~a e l"•ro.ohoa e u :.a c .. m ;IJiHôea de e.atGtl1-tic ... , 
de ory ... meDtO e na e-s pectal qttc tem :~e -e.11ud,,r as me
d.ida.1' p1:1o.ra b.UXillar a lavnura.. Ol!I Srs. J ç.a:é Calmo??:, 
Du•rte d~ Aievedo e f."011ta Paeira. 

O S1t. 1 • S2c>ET AlUO le & ~egainte r.dacção : 

'!' S•'>ihor.-Pn.fuod~mec.te grata pi:-Ja.. h(•Qro~ m~a
ção que " V. M, Impensl merec~rõo º" tr• halbva da 
aesaã. e='- tr~ordio4'nH., a cemllr~ '1.oa depatatlaa será 
Aohcittt. em C1•rreep110dt°'r CM:a; patnot icos d~eigniol d~ 
V. Ili. lmpcnal e à con!i•n9a de todos oo Bruileiroa 
com v. ª"tuçl.o das . que-=-\6ei que JlJ.a.is im ~ortão ao 
reg1mec. rei're.se:ots.t.ivo e ao iccrem ento d.a riqae%a 
D&ClODtLl. 

" As•ociándo-ee " V. M. Imperio.l nu g••~• que 
riend e ~ D1v1ca. Prôvidenci• pe:o ei1o: t ;::.du s~nit1ot.rio de 
noe.ea.s po-oo .. ções, B cs.mnr B eauí. r.ertH dl-\. 15 .. }íd;ade 
tlo g:ovccnv e dt•I seus dtlig~ot.e.s eat·-.rç.•:&, oa. propor
ção doa u.rdos d.eat:n:i-.dos a esse r dLUO ue str~iço . p kr& 
remover 11s cac:..&as que alterão as cond1çôeti nt1..tura.es 
de oah•bri~ .. de 

" A c•m~ra do• depnta.dos «DgNt ul.-ae emn ~. 
M lD:!pP.!lR! ~r ach .. r·H c'•r.:·pletfl.n·e•:te ' ""'"'b~l(tcido. 
a ortJew pu blica o aa proc;iae1b~ ~ m que.foi ba JY·•co 
pe.rtarb--d:... Outto rt.GU1~clc,, ni.·1 ,.t.w de e.aperar d.a 
acção tflieaz do governo de V. M. l mperi•I &tlxil;ada 
ptlo <ioncuno do~ bons cid·· dão~ ~ fl d.o rre.;.oeito que ã 
uosisa p~c1tica e 1abo:ioaa pupala.ção iatipir i' .. u a.s lel& e 
a aui:.or1dude. 

A pa.z externa. Senhor, e a pdooeira. cc..odh;.ão à.o 
progresi>u 11 oci:..l em to'1ot. c .. 13 -~eu• w•_:d o11 cie m~11ift:li
çio. A c a.maru. doç tiepnt Mdo& M! utt .. s e ft:"liz l'ºr t tiber 
que. gruças â subia. e ja.eh pt'·litictl. '!ªe t t:m presidido 
àzt u<.11513&~ rc iaçõe"' ln te:tn:iC:ionat a., E:ll 1:1.s se t<1rnão c~da 
vez mais gratas, creec.udo de di-. eru dia os intere&
ses <pie nos Jigão a outros po\"'Ot:;, no meio de. teate
muoh· a de int:.tuo apreço. 

• Faz votos u. cam .. ra para que. terminada& a.:s u ego
cia.çõ•~. qae deveo:i completar oa :,juRtea a.e (.lat. eotre a. 
Rep<>bltca Argention e R do P"raguay, ~ bo~ vontade 
e pradencia daa partes con.t.rat .. ut•~ Qlcuocem com 
brevid .. dc o re•ult11.do que todr,s du•jão, 

•E' de lam•nt r qne • s dioces .. de Olinda e do Pará 
ae co1• een·em nas cond!ções »aorwa.es que produ.tio 
e c1·ofl1cto su sc1tM.dO p.loa rer:poot ivod prc-ladoG, tendo 
1ido o go\'eruo conetr,.ngido a. ullar d e meiua repres
sivos pllra faze r re~peitu.r a coas tiL1JiçOO e a5 leia. 

« A cawara espt!ra que a Sant(t. E:é, coavPMendo ... •e 
da "Verda.d.e doa facto a. e. apr~ia.cdo e.x K<:t,.meolê t:lo 
penosas circ.ilm1ta.ncias. contribua P""ioi ni"ics qne 
dell:i dependem p 1i1.ra re:sburar a ba:rwooia.. eut.re a. 
autoridade civi! e a. ee<::lea;a•tica ~ nu•s. se t11.ato for 
ne~.ssa.rio, ,P?Uttu:á o iicn concnr•o p : .. r u. »-s provi
do11Qino !cg10lativ&1 que ao goverao de V. M Imperi11.l 
parecerem COtJveuieatee a guuda dos d irelt<I! da So
berania. nacionaJ. 

< loformada do m ovimento d~ renil" publiM e da 
rell'ç!io em que tem sido mnntian com a receh.a. a des
pe:za. ortlinaria , n e amara. ctnnprirá o &en. de~er n:.. 
fir.a.çiio dos c reditoa, tendo em a.ttençã.o a iwportanci& 
O.os empenhcâ contrabidoa. 

" Ligo.ado so projecto de lei eleitora.! o iate«eH e q-:ie 
tão grave uanmpto desperta, a c•m:a.ra do$ depai.
doo t< m o maia decidiao emp•nh~ em que a naçii<' 
aeja dotada em tempo com •••a iadispeoaavel refor
ma, qne, corrigiado os defeitos ~erolmea~ aentici .. 
do oy•tt11.a ti~Ute. B8Segllt8 leg1tima rtpreHQt&Çiio 
áa cillrereute• opiniõ e• politicos 

« Na falta de braços, de capita.a ., d• iu&trucçio 
pro6scional, outros ~o.toa nieiot neceuarioe & ea
pa.nsão d.aa forças pi-odactivas d.e noeao vaato e. fer
tilie:aimo te.rr:itorio .. ncon.ht.ce a uro.ara o waicr em
baraço com '1.tl• la~ a agricnlto.r:.. 
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• São 'll•c•saidaau e&saa a qu• não é facil pro-.er 
r,.pida:u:1~nte; m.~s a caw~ra, prestando ao govierno 
de V. M. Imperial " Mop<m<ção " q!le el!e 
tem dire:itG por s~u r.ecan hed io Zf'!IO em pl'omo\'er o 
bem pa l>lico. confia que os persevers.ote1 • sforÇQ~ 
s.p ?lÍCli.dos e. t::i':l variados e vit'i~S interet: &~e f·rrnen.
fa~rh.õ o progre~sivt) des.envolt"ím.e.nto d.a proeperidade 
lla.Ci•in'fl.l 

<L Ne15se intuitc., ter-á a ea.r:nara. na attec.ção que Dlie
:recc11, QtJilJo medidas urge?l;tcG e ài~as de. toda. u. 
s4Jlie1tu.-le1 011 projiectos reh.tivos ã. d.iff'11~8u d.<J e~~ino 
primari"', ee ... .und!lrio e prt;fi~sional. e ~ fu.odaça.o de 
e.atabr.:!ecimeDtl.)B de credito que a~.Tdlidm a l!l-voura.. 

« Sec.b.<JrJ tenham<Js té na prrJte~ção da Providencia 
que ll11ac• fa!t.JQ "º Bratil. 

.ct Rlc.o patrimaoio territvrial, Datureza opulenta, in
etitat;;i5es livre•. reB?eiw às leis e o.mor do trab,lho, 
aio p::ideroso;S el~m~~tos d& pJ'c.greaso~ e nt:nhurn (alta 
~ re.w.liaaçÃ;;i da grani1e emprezn. à!! encarninh:u o Bra .... 
!!il ao l1ugo futnr.; qae lbe está reserve.d.o. pie.nsa.mento 
ccn11t~Dtit: e ardente ttspir.:.u;io de V . M~ Irnp~ri:e.L 

< $,,Ja, da.s COWWIS9Ô·:O, 22 de Junho de 1875.-
F. X. P;nco Lim<>. - F. L. <te Gusmão LGbo. - F. J. 
Ca.rtú;,'<;o Junior. 11 

O Sa M;.ani1mo C.lMPos (pela ordem) :-Sr. preei
aente. me: p.- r~ce que esti:s. t'e.da.cçã.a deve. gn.e.rds.r-ae 
p:ara. depoi~ dll. apresec.tação do n-ovo miniateri.,. pQr
qu~ e m.a:aifesto eH.._ não aproveita. maia a<> defunto, 
nã.o tem maia e:igoiúce.çiio. 

O Sa l'n~•mEYTE :- Esta é a cccasiiio propria da 
leitura e $pprov.çãa das redacções. 

O Sll .. MA1<TINH0 C.1.>IPOO: - Ma• niio posso porpêr 
o adidmento desta. 1ed.bcçlio 1 

o ~ll- PR"eSIDP.l\"TP. :-?ód.e.. 

O Sn llillTINno Cu•POS :-Porqae a cama.ra póie 
qu~rer rejelta-l h. se oia lhe agrs.dtr o n:ainieterio. 

Vou, p;iio~ requerer o r.di.am.ect1 -:ln. reda.cç.ão para 
depois d~ apr••~nt.& çiío do novo mmi;terio. 

Vem à mega, é frio, apoiaao, e entra. em discaa2ãDt 
·O s<!guiote re i_Ueriwento ~ 

• Re qaeíro que ~• adie a red•c~ão p-.ra depoi• 
a.. apreoenta.Çlio do novo n.iinioterio. - Jlartrnlw 
Campo:;.• 

O et.r. UarUnho Cirnnpo• ~-Sr. pnsi
a~nte, vã.O quiJ.. fat.C'" O.nl wero g!"aCt·jo qu1tnd.o prcput: O 
adia.mer:;tp ct9. VO AçiO da red.aC1;'ít () da Tlf!~p<>St~ ã, falia 
do thrôt'JO ~ noll'i tenn i1 em qne elh. ~~tn c.on~ebida, de. 
unia oirD~e. .e excJi:S 9i"' cootiar:ç:~ ao minieterio morto, 
ziüo aei qu,,. 'ignificaçõ.f' possa ter. 

O Sa. S1Lv~11u M:u1-r1~~ :-Apoiado. 
o 311. M ... llTJMllO c .. n•OA :-'e ha ~lgutn ptoiocto de 

rutt•·re~çâ~·. aurj11. (Jluada.f~) SitJJ, itt1.1 DIÍO tem signi
:S.cuyãv. A fc&.1·6. d.o t.hrhr:.o ó um cc.dcoaaczanto do 
ddnato wiQi~t.erio. (fü.t<td.a.t.) 

Y Ex. e a Cl::l.l'.llara.. zu1.btm que para mim o minis
terio iâ. ~1"- rur·rto mU\to M-Utes 1.o d.ia d.e S. J~ão; j6. 
~ri. morto doadeos oooflicto• do uobre Sr. mÍDl•t:o do 
imperio c<>m o St. presideote <!o co,.tl!!o 9q1.1i, oa aGtea, 
de ·.rle o co1.flict•') na &~crtt ... rii!<. d~ agrfoultnra, como 
morta é a pre,.ut.. •ituação ha muioo t empo ( Ap9i!i
®• e nâo ap<·Úld"•.) 

O wiui•terio ~óde ser g•ivani•,.do como ee g .. lva
nilla ou tenta 11:e gti lva11i~ar a a.ctt?:il situa.ç.âo poJlti.ea.. 
(Apoiad<i• e não apoiado•). O minist.crio utá saheti
tuldo por outro cvru a me.t1ims. fc.rça. e o mtamo direito 
ele vidn qu~ tlr.bs. o min1t.tedo past:::Q.dç , e a~ llJais a 
maie com o direito 1e furça. que lhe vem de aer orgão 
de um partido l•gitimo cl. paLZ. 

Se., poii, a Cé mara. ma.atém tlCl veta de excessi \~a, 
de niTY:ia., de absdo..ta c:mfia.nç...;. :ao n.inistetio paeõtl.do1 
1ern qn@I: a.o mencE e~ ex.plique que: este veto se tra.ns
'fe~e para <l mlPiet.er!o actua.1, e !'!: rtbandone. o minis
urio pas•adc, é um acw politico dcf!bl de comp,e
hnder-•e-

À mensag<1:m ari. di~curso da -corôa ~ nm 2cfo poli
tico do mio~g~ri -::. pa.s:.:.ado; !lM!.a men5egem se qa.e.r 
.. a.pprnva~,.i.o pleoa. para t-:>dOS C$ ~ CtOS Cr.mh12c!_dos é 
per coiiliccer du miniaterio que aeaoa de ser stpnlta.do. 

(Risar!as.) Como, pois, vobrmos a redscçiio de aeme
lhanto measagem sem conhecermo! o programma do 
m~nisterio '1 
. O program!Xla do ministerio, tanto . qnanto P<lBSo 
3a.lg:a.r, é d1ssdente (apoittdo•);,. respeito da falta d.o 
throno ap ?rova o programma politico impu!!llado p.,._ 
triotic.amente p@la diuideneia,_ 

0 

UM SR. D1'•unna dá = aparte. 

O Sa.- M.1t.aT1NllO C1ull'o& :-E~ manifectarnente er:a. 
todos oa eene poutos1 tanto qne V. Ex votou coatra, 
çomo contrs. 'totári>o todos "ª wembroo d& oppo
aiçiio. 

O S1t . .Aut:•o GóEs Ju1'10ll :-0 qne eu digo é q:11a 
0 novo miniP.te.rio é e, D.tet-w11d~r e não diGsi 3.ente • 

O Sa. M.t.n.TlNno CA.)'l[l"OS :-Eis uma questão com 
que eu por e.zernplo nad, tenho q ae ver, porque tam
bem cona~r'l<>dor Gé dizia o outr-0. 

O Sa.. DuAaTE nE AnVEDG :-E d.e po.ro qu.ilatie. 

O Sn. M.1.11:rn<Ho CAJ!U'os : - Os :iovos miwstroa o 
dirão Eu ac!J.~1 o outro n.;nito mi:o · mas achD e~te 
conservador de mais, e Dão eston disposto a. me en
. th11•iasmar. Mas. se não eotou disposto a. me entbuoi~l!
mcl', porqn.e vejo no mi~isterio os m.e:s wos vícios que 
vi no qne. acabou, ieto ei um esforço ~ esesperruio d.e 
quem oã.o tem diràto d6 criei" sitn.&:1..ções poHtica~ · e:r
tiüc a.u para manter uma sitnação aca.bad~, um.:. sí
tno 9ã.o viva.1 mas não viavel, <})mtud.o qa..e.ro que a 
camal'a te.me a responr.abilidade de !>eu.s i:..ct?s~ 

A resposta á fdll~ do >hrono, cnjs rdacção é sub
wettida b.oje á approvação a& camara.,é ama approv&çio 
eosolut~, niio só dos acl-08 do m1ni•terio pa.aado, que 
cêrca de metade d•sta c~mata. combateu, col.'llo da. j'.>0-
litica. que se prn pna oa a seguir. Não comprehendo, 
pe:is, como pod~remna ?,~1ta.r teOJ:t.lhaa.te reapoBta. antes 
de conhecer o programma. ao ministerio novo~ 

O Sn.. Emt..,.•o D>:nó ;-Ma5 não pode!Ilos hoje al
terar a re•post~. 

o Sl!.. M.. l!.TJNBO c .. xros : - Podemos rep:eital·a. 
O nobre deputado s•be que a ultima qnestiio e obre 
qnalouer asan!llpto qce a camarn teaha votado, de· 
pois ~e 1 •. 2• e 3• discuasã.o é se adopt~ o projecto 
auim votado. 

O ~n.. Gc1,.;:.o Lo•o : - :afus não é a hypothese. 
O Sa. Mu\rINnn 4.;A~Pos: -O~ n'"•b?"~t!I c:x-mit1ietros,. 

com toda a r~zão, vot1;ir?a a meosagem, pod.eriãoJ -se 
s: t.r~t.i:i.s~e de um ~overc(i ccnstitncwnal r~pra.s~nta
tivo, dizer .- cutra. vez o meu b ·::!tUro. li Ora) eu creio 
qne os nobre~ ex-m1nh.tto• n~o têm e8sa pr~tronção 
e es ~Mo que. lf'.ll~s di!!t::> nos enn••ti,neer~o ~om expli
cações mnito ~mplao que •eo~lvem a corô9. de t<>da; 
as it1crepaoQe1, p"'ra a& q11aes t!• not:i.vtl teo.d.e.ncia., 
come 'V. Ex. com mui\.O J..o1;;:x.a..,. va.!. t~~temnchando. 

Portanto, Sr. presideutfJ, não creio qo.e: a cumara. 
obr~ com prud~ncia. regeit~udri o ui eu adiamento ; eu. 
:niio proponho o. regeiço•.• d.~ rtd••·~iio : proponbo ape
na.e t:1C.~ a. ·iier.cos-la. até <;;onbecer·le o novo minieteno. 
?óde •er que •ti m••m 1 vote I'°' ella, mud•dos os 
miuistroe, ~ mud ... a1o-!!.e o fUmt~do da. direcção : mu, 
tal Cômo eetà., leva um sobscripto que nâa tem. mai& 
destino o <:or!'eto não pÓ lf:: lll.aiS descobrir a mora.dia. 
do de,tin9.tario daqnelra m.ens•g•m. 

E' por i:s~o qne, niognem tendo impngnado o ID.tu 
requenmMJ.tG, pateeendo-tne que por ser elle desusado 
poteria dcoagraclar à e.ame&, to1De1 a liberdade de o 
iust1!icar. A bypctbe•e que se dá é nov•. Temoa um 
miuistcrio novo. eucced.euõ.o a llm ministerioi 1.;uja po
liti~ foi con.;emllhda, creio en, pelo!i no}:lres minis
tros rn-e:smc e1 porque pel.:i cam&ra n ~o- fiJi, oa. pel.t:. co
rôa. !Ia alguem qne cr·ndcm'lloU a politiea d·> lDinis
terio que cahic. O publico já a tinb& originariam~nte 
conde::x:nado; lllll.• nii.o foi e•te '·oto que decid.io o 
pleito. 

Assim, j)OÍ&, se. o ca.so é novo,. i;e 21. hypo.thM:'JI ' 
!l.ova> e se ilio conbecemos o progrs.roi:::ia do miniate
rio no\l'o~ que. sig!lificaç.ão vHi ter a ZDfnssg.?tu' Póde 
tomar- Ee 'ama. couea. in'ZQD ..-ec.~eo~e.. 

Ell. continuo a coi1vi::1ar a camara. a reflectir sobre o 
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anumpto. Con h1ddo o pr<grom:ro• do t:OVO miuiderio 
pódo ter que eu proprio ~ê o !lleu voto â measa.Qe "' ' 

O 8r. Pereira da Silva : - Menos para 
resp~nder llO nc·bTe deputodO do que par& jaatLfiea.r O 
voto que vou dar á , e4acçãu a falia d·• tbrono, é que 
eu tiYe a. boara <le p•dir a palavra a V. Ex. 

Se •• ·trat•••• a1Dd$ d• 11aco11io â Í•ll& do tbroi:u:i, 
em relaçio a.o ·miaiaterio deeebido, au dê cert.~ wri_& 
oombat.ido a resposta como foi e•aborada como d1ui
dellte i\. 1ua politiea. Foi o que pratiqu•.i. 

M ati: agora ni•j se tra.t~ Ei~o5.o de n.pprovar a Maao-
çâo do 9a.e foi V· neid.o oa. camat'a.. e uaa reaacçõts. 
ao "'Ç"enc1io s6 ll!e prc.cura fl&ber ae: ell4e estão contor-
me o ve11oi:io ( ~poiaá.Os ) . 

l!:ate priacípio e muito •ão, maito 1-gitimo. muito 
regular, e é adoptado em t....dos oa parla.meatos. Como 
agora n~ redacção, J.od•moa ter o diroit.o de cl!ga.r o 
voto ao que foi d.Mulido e v.nc•do ? ( Apol<ldo• ) . 

O nobre deputado, porécn, d110e qae •pprovana a 
redacção dep<'ia de explicoçõ .. do ao•o g~biaete; por
que antes dellaa eqni••leria a approva~ a am com
prime11to o.o mioiaterio pasndo. (Apoi1tdot-) 

Nito ·a~opto ot~ opioiiio Niio ae trata maia do mi
ni•t<!rio p .. aad<>; elle jâ de•epparccett Se hoa•~ com
priOleoto da. camara, jl a redacção uii.o o iaclc.e. 
lApoi'lltoa. j A red~cção b .. je não significa •eniio que a. 
maioria naqnelJ. ép<>c:a em que \>i.ven e govern_ou .e se 
mici•teri.o TOt'lu nma. mtueagem ao tbrono aa~1m con
cebi~• : para nó~ nesta momento 11ão temos sellib a. 
re1iguQr-no1 ao que eotão d.lib•rou :i. maioria.. e ao 
cumprimento do regimento que noa g overna. Em frente 
do miniaterio deoallldo acba va-mo o nobre. depntado 
diuidente em muitas qne ,taes politicu .a admitl.i1-
tr!ltivas: 

O Sa. ?1barr~no Cui:Pos :-Em todas. 
O Sa. PnEm.l J>A. StLn. :-Meno• na• medidas go- · 

vema.tivas. 
O Sa. MaaTil<ll-> CASPos:-V. Ex. votava aomnosco. 

P.ittci.a maia modUlldo, porqne é maia velbo ; mas 
vohva comoo•ao . 

O Sll. Pn~ ,,., Smr.o.:-E11 the aomnro ·por 11orma 
d.e pr.:lc:ediaien?O neata: ca:r:nira., quaodo iia. appo~ição, 
conceder •o gov•ruo 05 meioe de a.d.ministrar o paiz;; 
quaodo mi11isterial, caaceder-lno as medida.1 de coll
fiança que áqa,l\e ieeu.•a.va, mas •!(larar-me delle 
1empre que ao ea•s propoetas me nao ngradaa&em, 
sem qae e1t1< aepanção m omentanea. padtu• eer appel
lidada 1eparaçSo de p9Ttido. 

Po~ 0011eequeocia a redacç3o nüo é maio que prttt:< 
homeuog•":' a que foi ~el_ib•rada pela. _cam!'l'•• e.u110 
um cornp n meQt l ao in1n1stuio,. que J1 nao· e;uate, 
que nia deve incutir m~is 1u1t O"r; ª"' nobr~ deptJ':Pdo, 
po,qne neete secnlo jl não ·h \ f!BQM'eiçõ'I. e o a obre 
clep:itado póie iraoquUle.mante dormir (/! 1adar.) 

6 Sa. ~hl\T'"ºº c.,.Pos : - ~h• ha g•lv•niooçõu, 
e1piriti1mt1 e t, i1•ta mil cou10.1. 

O Sa P~u:'u xa. SrLv.a. : - Os espiritc;a l •Jrtes não 
a.credlt.io ni ati1u 

D'?:nai•. a1uell•• que, <:orno eu. t~m snoteota.do 
qne todaa aa qacstõ!l! miaiateriats e;n qna •e trava 
Ta.ta entrt nro e nutro parttdo, de'Ç'em aer po1to.~. de
v~m 11er eatabelcc1d:.1.1 em terrtnDfJ pe.rticularea c-~a~ IL 
oppcn1içio pi.de derruba?' o g?~en:10, ee tml a m .. 1ona; 
e lato de pref<reocia á f.l1a do tbrono qne. segundo 
01 bon• eatylo• do p•rla:n<11t> ioglcz, não é •tn~? uma 
f6rmula, oão ~ eenã<> om acto de r.ortczia do corp> l~
g!slo.ti•o á ooro ... (npitrles) 11&0 dão grau de im;>orl au
cfa a rupoflta& de cartezrn .• 

N& pnatica. d·..> ' 'erd· deiro ay~tema r.?prcs~ota.tivo , 
traT"a.-se a luta •obr: que:ttõea e ~ctos. particulares; a 
dilCll•SiO .d& l.•JI~ n<> thloUO nã-J CO:l•On.e hnt" temp> 
e.orno entre nô•, r:io é coatidtr~d.a aenâo. - _ 

O Sa. Mnm:<no Cu1POS:- Já eot ã. p •ndeodo p•ra.· 
a rolha, ut> murmnrando dA diecasoiio. (Ri•adas . ) 

O S11. P1<1n:ru xu. SILu : -Perdõ&-me; J<c:.rra· oe· 
aos À.nn.at& d~~ta· c3ma'l-n. e bi- de c!u~c.b rir-.:., ,, ·-qu• 
ctt ·muito pottcs e \'etca tenho t , ma·do partt.l\O debate 
ds ·f •lla. d.,· th"""º· qa• ·1enbo abi >:•ado d~ d•reito 
commnm da l~h, ttguodo C'I lltUO& c~los, mae que 

TOMO II 

•empre doclarei qae, p•fo m·enoo, nlfo olfer•cem a.a 
r!1poot"8 á t.Ua do tbr<>no vanta~nà tão pr.ticu, 
t&o fav('trs;\r~ ie ~ uma ·me.oifeat;rç:Q.o d!:!: ··partidos~· como 
&ucce:te a. re1pe1to de ontraa qu~etõee~· · 

O Sa. Su.•-z1&'.I. MaaTt!IS: -1•"0 é wuforme cs e&
ty]os do pad•m•nto. 

O Sa. PEar.Ju. ·D· S!LvA :- Sim· senhor, e en mes
mo me tenho com d lea eoofonu_ado alguma• veu1; 
::ia1 ac 1i: ., Im~nte trat1ondo·•e s6 da. redit.cç.âo do pro
j~to q11• jà foi vot.do e •dopt<>do, reoao 1ut vu .. n<lo 
n õs por ella, nãu praccdfUllot contndi'-'.toriamer;.te oom 
os no ... sos precedenka, e. r:iem f._, nm"" deel.r.oiireies em 
fa.vor do minrat•rí•· deca!'ido. (Apoiadõ") 

A redacça, embora boio por uó• appr .. ,.ada não u 
reí<r_• :1 • •tn•çã .. pa1aada.. posto qne t&o·b•lll aiio se · 
a.ppbq-ao ao novo mi Qiaterio. Vo10, p••rtaoto, ptl8. re
dacçâ?,_ •em eer. ~otr~di~torio com o vuto que dt.i em 
oppo11çuo ao llllntBttno 7 •• M••ço (Mwt•· bem) 

O '!r• @.Uvelr1111 Martelos fa2 alr;oma.a ob" 
nrvaçoes. 

N~ogu•w. lll• is P"dindo a. pelnvra. enoerra- se adis
C!Jl•ao, "proceoendo ·•e à vot•ção é rejeitado o reqa&
nmeuto e em ••guida approv~da a redo.cçiio. 

aEf'oM:a co~sTrructoni.. 

O Sa. 1 • Socal!Ta ato f03. a 3• leitara d o pl'Ojecto do 
Sr. Ferreira Vurno11 auu r1sando a pr• ximt. Ieg\aJ&tr:z.ra 
a nform.-.r a coostítuiçii.o no art. 90, para que ·1eia 
decretada. a eleição· dirtch, · • 

O SQ Pnul.A D.l :)a.v. . ( p!!là ordem) dntj1. sa.
ber. •e o Sr. p~u1deate vai ·aab·metter 'o pr.,jecto, qae 
acaoa de ser l1du, á vot. çào. 

O Sa . PaumsNTE : -Sim, aenbor, p•ra que a c&
~ara dolib•r• oe a proposição pó~e • er adwittida Ã 
di•cnuio. 

O Sa. MA1t1Th"llo C.l...01: -Mas deve hner di•· 
cu.111io. 

O Sa. PaEAtD~Nft : - Niio, eeohor. O e.r.. 175 da 
C0118titoil'io 4 ÍZ : 

« A. prnp;aição 1eró lid& por troe "VUU com intir
vall<~• d~ sei• ~ia• â.c ttma â nutra leitora : 6 d•pgis 
da terc11n dehbe.art a c -m .. ra dOt! depota.do1 1e po
d ·rfi. oer ad..,1tt1da à di·cuooão, lfftUl .. do-1e tudo o · 
ml18 qae <! preciso psro " f .. rrnação de um .. lei " 

A aairo. poia. vai·ae agora. de!iberau· uoica.meate se 
a p•opo1içáo p6do on não •er ~dmit,itla à diacaoeão. 

.D4!tiber.ndo a camata affirm•t1va11>Cete. !~rá re.
mt~tida á cc.rnmüiaào de eocot1tuição E' este o pri~ 
me.iro p!t.aoo a da.r para a fl1rmaçã.o da lei 

o Sa . Mu,Tr~no e ........ , :- Ma.1 em 18~ h ou'<O dis
cuuão. 

O Sn. Paz11nt"TE :-Na 1•11ão àe 25 de FevereirO 
de 18114, o Sr. depa t a<io Felicio doa s.nt.oa apr••eDtoll 
uma. propo1içio retvrmando nlgutt• ar\.igoa 4a con•ti
tuiçiio, 

Depoio da tercoir. leitora, a. <1Lmara deliberou que 
fUa propõsiçRo não Cotae tt.dmitti i a Á diacnnii.o.-

0 Sa. M..aTmno C•oo1 :-Mu, perdõ~me V. Ex., 
bou•e discuuii.o. 

O Sa. PRES•D•xn :-~lenhuma. · 

O Sa 1ú&AT1.•11~ Cu1Pos :- Peço a pale.-r.a pela · 
ordem. 

O Sa. PllEl!DEll'M: : - Tem a pal"vr" o n obre de-· 
pt:iafo. 

0 ' 18r.· 1'f'orUnbo· r...empoB (p•la ordem): 
- Sr P"sidente, o " rt1gv ela eon •t1tuicão qae V. Ex.' 
acabe o do: · ler prescreve deli~rsçio. é dêlib•raçiio nit> 
póde dar-•e sem discn•eâo · De.ejc, pois, qae V. Ex. 
me informe so em l 864 alguem pedio a p • lavru, se 
h~uve · d10ccgg.'io; 

O Sa. P•&51n<....-E : - O qn• tl no• Ã1t>111et foi qua 
ÍQlmediatamen~. de;><>i• da 3• leieara, o pre.idente sub-· 
metteu o p ·oject.o á votação, e a eamara dêliberon.· 
que nio podJa elle aer aimittido á dillcauiío. 

26 
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O Sa. :MAttlllBO C,u1Ns: -Diga.-me V. Ex. nal
~em ped10 a palnu. •• 

O S•- PutroEln'll : - N"'ao, 1tnhor. 
'J Sa ?ilAaT1~110 Cu1Po1; - ••• p<1r9ue lembro-ma 

.ae ~r havido discussão nesas. cccaaiio, o o me.amo 
•uccedeu com • lti de 183~. 

Y. Ex. e mptebende, Sr. presidente, que o a11umpto 
é tão grave que inntili•ariamos u cautelas ds con
-tituição não discutindo agora. 

A consiituição ,.n:1z qne não Bê d@:]ibera.ua, qtH não 
ae. reaolves:i:e aobn. Lti que: entorise. reforma de •l~um 
C.e H:UI artlgot. atDão aepois do tft:B leitur.-a. delibe
rando a;óo D. tereoirtl 8' O oojeeto ~ OQ não digno 
de aer admitti ~o á d.iticuaaão. 

Q.ut.1 é, poie. o reaaltado doa preceito• da con1ti
taiçiio, •e no fim de tres leitarae o projeclo ê ou niio 
~poiodo, simpleomerite, aem estado e 8<m exame 't 

Por mnito grRve que seja ute aHutDpto. nio e1-
c:a.pa à P""tt•açllo dos rn<!mbro• do corpo lcgialativo 
qat eata llltoma delibtnçi. podi•-se «>mar depoi• da 
primeira l•itura. oa aimJ>les apresentação d? projeeto. 

Evidentemeate Dllufu1 ist.o o que a ccnsr.ituiç!o pre1-
creve11, qaan ~o dit,. : 

• Art t 75. A proposição será lida tr<o vezes com 
intervallo! de uie dise de uma a <ltitra leitura, e de
poi1 da terceira delrberarci a c•mar• ae poderá aer 
a.dmitti<ia á discn••ão, oegníndo-ae tudo o mais que é 
preçiso para a. fonnaçiio de = • lei. • 

Note V. Ex., Sr. preai<iente : d..eHerarci. a camara 
se póde aer admittida á discnasão. 

o Sn ." GOJlES DB c .. sTno :- Abi ••tá.. 
O :3a. Gt1SJ1Ão Lo•o :- Deliberará, rião diz votar:i. 
O Sa.. M .. u1r-110 C ... "'1'os :- Prnlõa-mt V'. Eit.: cl.a-

liberu niio é ~v\h?, 

O Sa. Gos15lo LoBo :- De certo qae não, t é mais 
vot.ar. 

o S.a. MA•~l'l'IJO c..,.,.o. (éônlini.ando a Mr) !-• •• 
e ae ~iberarà ee i:-õclc ser ~<fmittida. á. d •ec:uuüo, aeguin
dc-s~ t udo o mai rs preciso para a ft.. :-··.açâo de uma 
lei. » 

V'. Ex. •cha qaa.tro discnsalles de mais, e a. con-
1tiiuiçZo uão aeho\l cx.wsõiv»s quatro di&cu&iões para 
uma reforma de Con•tituí.,00 Não • 6 qaii quatro clia
cussrie•, como tru leitun.s a daao legi•lktc1raa. 

'Vé. poie, V. Ex., Sr. preaide:i~. a. importa11eia e 
cautclaa de qo• a conatituição revestio t8t• diroito 
de reforma. 

Eu não estou de accordo com a constituiçiio neste 
ponto só. mas em !Leito>• outros casos. 

E peço ltceuça a. V. Ex e a oamara. par!L diter qce 
proliro a b•• Jutn.men~ a constituição de Po1110-Alesre 
á n oesa, acho-a muito 111perior e snua t.odo3 ou os 
ma.iore1 defe1t<t1 da. nollà. 

A emiara ube qual é a «1n1titui1io de Puuao
Alegre : foi ~q,uclla pre.!enfa $11> 1S30 no golpe c!.c 
E s t.do pr<mcd1iado e não re•lizado a 30 de Julho 
p elo rtgent.e Feijó. àe saudosiu ima memoria. e 8CUIJ 
amigos, eotre 01 quaea ti:.ha o partido l•be:ral a 
felicidade do c..ntar os principaeo \'Dito& do que 
d•poi& foi chnmac(o pn.rt<do «trogrado ou couor
va.icr. (Risadas) 

Elle prefuio a. conot.ituiçãa de Pouso-Alegre, da 
qn•l a prinoipal differeoça em roiaçio :!. nossa actua.l 
conlt•tui~io c on&i!itHL e:m -.up?riCtiir o pt.der modera.
d o.,., pa.•o:irifo tofas "" suae at tribu1çõu para o pod.or 
executivo. 

Sr~ pnaideote. eate é o primeiro artiso o que muito 
urge 1 eform11r. Cem 1sto não •e prejudica a re-.le:z& 
em eonaa. aJguma. : poupã.o--ae.-lho lutaa, e uma rea
ponsabiticle.d.e incompativel com a eat.abitiàade monar
C:hica ; e wrtil.o-se em sa.a ntiseente abU6""&. que t êm. 
iornado o Du•so governo uma est:.at1dalosà'. negação 
daa Uberd•dea pnblicaa e individauu 

O chefe do poder execnti•o, qae é o Imperador, 
ficará investido com aa atrihuiçõu do pcder modera
dor e o.eabar-•e-ba cc ma prote11ç3.o <ie llDn"Uar te.dos 
<>• poderei , conceritrado-se no moderador attribuiçüeg 
:maia que anffioi•ntu pan auiquile.r-oe toda a. =
.-titn.içio, como tezn.0 1 viato. 

Ve, portarito, o nobre deputado se eu tinha oa. niio 
razão qnando pteundia. que houve•&$ d~cutfão Ut.$ 
da cltliberação. 

Por ora eu não tenh.o uma proposta tambem de re
forma da eou.titoiçiio na 1Lt1a, porq"a fiava-me no 
art. 17~. e eaper1'va off•r<ctr airida. boje um sdditi\'o 
ao proj<!Cto do nobre depntado pelo Rio de J 1me1r.>, 
tnnoportvndo d• c:on•t1tCJção d. Po1110-Alt ;:r• para a 
>lQ6Sa e.s C1.,.·rrecç:õe1 que nella. te tn:i..biir, prepe!'ad.o ps:ra 
w.elbora.r a c (jn.atituiç.i.o do Imperio, e Jaeo quando ee 
tinha a penas lUDa experitncii. mnito curta poie que 
não pa .. nvll ele oiu annoa: e tcodo •ó• hoje ama expe
rieoeili Ue wsis de <:iuco deceoniQs 1Jão podtriamoa ter 
melbor oecaa!â~ nem melhor antoriaação para o fazer. 

M•a. emtim, Sr. prt•idrnte, eu el!IOU onviodo do 
banto onde se H ntão 63 pruidniteJ dn camar& per
guntar se o m eu. di•carto é pela ordem. Não quero 
qne V. Ex. incorra nas censurai, ernbor&eureconheça 
que o direito qoe ae•iate a. nó• deput•dos de censu
rarmos o comporu m•oto dos coll .. ga• é vil' s trihuno. 
i::opugnar e não jQcitar .a. 6Utoridtade do p •esicleote 
CrJntre. os eu.troa d e; ut.3.dou que t~m a fortana. oa o iu
fottuc.itt de llitt pensare!Jl como os taee d.irectcres da. 
ordem. 

Aereilito q~e esta deli berac;lio da camara exige di1-
ca.ssão; e. repito, laDto estt..u nes.•s. COJJVicção que me 
guo1dei para boje propor a 1eforma de maia dou~ ar
tigo•. Pelo menos tudo qu•nto é relativo ao ;:oder 
modetsdGt, quero que ••i• tlanoftri do pora o poder 
executivo. O chot• do Eatado Dada perdi! com isto, 
D<rque é o cbtfe do P"d.r execulivo, "' nação e o 
parlamento ganbão rnajto, e o cbef" do Eat,do t>.m· 
bem gauba pnque fica antii<> roal1>1eate in•iolnvol e 
impecca.vel. como deve at-r u:Dla pcesoa eagrada. 

Sr. prceid.eate., o cutro pollt\J !obre o qnal "Gão é 
licito gtusrda.r oilencio e niio contempliri-lo quando r.e 
trnte <1• qual~aer ·reforma I!• cooetituiçiio é a incapa
cidade ou rutricção política falmlna4a pela conetitui
çiv do lm puic c·:ntra oe o.ida.dãos que nib forem ca-
tholicoe. · 

Na '.Pººª em qne foi feita a. "°"•lituiçíio, uenb.am 
Er;1z.ilt1ro, póde-Ji~ .aflini;ar. ae:frr~u prejaiio em eeut 
direito• por cauee. de•te 1:1 rt.ig-": a popu} .. çio nacioaa.l 
do Imperio era toda eatbolic.v. Hoje oUo acontece essim; 
temoa muito• mil compatriot•• que .nio aiio catholi:oa 
" uta p retenç1io de mant.r contra ell '8 qualquer in
capacid11de politica, qu11lq1ior inf<1iorid11de em relação 
e.oa catbt·lieoe. é u ma. i aéa 1iu bu:r.>ror:a. tüo iniqti1t,. 
que eu craio nio ba.\rer um cnthr1lico um pouco iltu1-
trado no Sraiil que pou~ dor·lhe gu~rid,,., (Muil0$ 
apoiado• e ttm não op oi ado ) 

R.goiijc-m• muito c~m 01 •poi&doa qce acabo de 
ouvir. 

O Sn. D1000 l>B Y uco~c•Ltot :-Eu oiío apoiei. 

o Sn. MnTr~uo e .. ,.." :-E' o qoe f•tl& o fii>&do 
seu tio, H foste prerente. 

O Sa D1oc3 oe V .uco~e1uo1 :- Niio me teaponsa
biliso peles d•fu.otc.·S 

Sn. MAaTr.<l!O C.1.,1ro1 :-Pois por elle eo me re&
poosabmeo e S!.tu apeott s airn compro9jocieDo. Embora 
e lle pertenC~H• a partido contrario. eu reapoo10 por 
tndo: tul e o •nthuoiasu.o que 1u1cita em mim a me
morio. doa sene grandes •t;•içoo (muito• opo•ado•), e 
dos ••n• inoompns.vei• taleotc•. (Jitt•tc• apci4d<>•.) 

A.1t im 1 po11, Sr. preadente , .se V. Ex. nã.o adcri itte 
diseus·âo, f'tl h obo de offtrecer tamb"m o mtu prc
j-eeto de rcf .,rma da cons\itoição. Nio h:.i. raifio para 
da nr:oe poderes aog e le.ito!'e& partil r eform1or-15e um 
Mtigo da conetituiçllo •obro eleição, deixau«o ria mes
zng, cons tituição deteito1 a:iaioris, como .é a ubtencia 
do po4er moderad~r. grande vicio, g-rande c&ucro qtte 
está dutrnindo o governo repreaeritati "º riute ;> :u: ; 
e não é tambem pouivtl cie1n r oubaU.tir a incapaci
dade politica qae pesa. sobre 1Lnitos mil eid•dãos em 
virt-..de de "m artigo ria con1titriiçiia q ue, na d ata. da 
GUQ. rr~mulgtu;i.o , a llÍ-C.guetn p.t•)t1dlC9tl, 'Ql.ILI que ho~ 
é in sc.eteuraTel, e que. m:uto mal a.He.nta ua. coDstl.
triiçlo de mn Pº"º uo qaal "&me o proximo conformo 
.. rcllgiü.o cdholica. enoina. 
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O S1t. P&~SlnEJ<TE:-!. esta vobçio da e•mara não 
preeed_e di~ens~M. 

Na acta da et1•1ãode !O de Março ds 1864c 1é-oe: 
« Procede .. se ! te.tceira leitura da propcuta. apresen

tada. pelu Sr. F.Jicio dos Santos, •:n 25 de Fevereiro, 
r~formando alguns "'' tigt• da con•tituiçãa do Im· 
peiio 

•_ D• confor!tlid~de com o art. 175 da oonstitlliç!io, 
delibe?ou"" cam3ra 1 ;E;endo conBnltada., qne t>ãa podia. 
se? s tderida propost~ adrnittiiia á di cnn~âo » 

De aecordo cem o p-·ecedente qtte acabo de recor
dar~ vou "Ujeita.r á de!ibuaçüo 11a. C!'Sa se a propc
fiyêio que foi Jido. p6d.e E~-r bdn:iittid11 á ditco.ssêQ 

O ~ n. SiL vem .. MA nT<N• pele. ordem di• que ainda 
que não tca.ba gro.nde 1niportar.icia o nqueriweato que 
v.e.i foze:r, 1o-btv gue a '-'-amara está u~. su 1 ultima ses
.silo, e eE-tá ::&.. expir1.r, tods.via é hom que fiqnem con
tigcec:.oe cs nomes daQuelle• que dei;ejfio a te:f(,rma. 
co ~i.~titnci ·,1n.J e os eleitores do Imperio -OS couheçã;,. 
P-0r i&~o reqner qc..e a vc.tação do ptçject.i:i seja. DO

mln•l· 

Conbu1tr.da a camM-.1 reflolve peb nffirma.tiva.. 
Prciccdc.-tc n votnçilo nominal e o projectQ é ju.lç:a

do objecr-.o de delibernçã.o ror ciacoenta e sete vcitos 
c~ntra trinh. e a~te, ti remettido á commissã.o de 
CC"Detituir;D.o~ 

·vatão a f::-.":..:.r Ob Srt. \\~ilke:ns de :Matto~, Gomes 
de C.:atro, B,.rao de Peus.hn.~ Silaa l!:n•~ .Fll!ro.aa:io d.e 
Carv•lho, H,r:.olito Graça, Cumpo• de Medeiros , Ca.
minb~. Fcr!la 1·d:e '"Vieir.1. Pauhoo Nogueira, A.ranjo 
Lh:aa, TH.r,1nulio de Souza., C<1.tneiro lia Cuuha~ MQ
rae.s. Salva, Ca.0:ha. FiA!leired.o JuDivr, :"beod(lrO da 
Sil•a, Bcrn•rdo d• i\leodvnça, C;;s•do. o·vmpio 
G•l•~o, Leandro Be'º""• M<n•z•s Prado. Martt~hode 
F1e1t,.,, A7:e,..edu Mccteirc~, Augu~to Cbavea, Pinto 
Lima, Lenl de ~leoeze. . Eun•pio D<i>ó, Cice;o Dantas, 
Araujo Gó~& Junior, B~ri'.í'J da. Vi;l'i. d:.:. Btt.rrft, Arauio 
Gó~s. Ri'!.belto, a ... 1e1.Jd.0Jo Sihra, Bnrgei Monte.iras Du
qtH.: .. E1trndn Te~x"'ir~, Ferrelra Vi~cna, F. Belisa.rio, 
Ca.ndi1o Torres. Pereira da: Silvll, Xa.vier de Brito, 
Di.igo Vaseoncell··s, Martintio Campoe, Camillo Fi
gueiredo~ Joté C~lttio!l 1 HortZL Bub<·s~. Pauli\ F~DF1eM., 
Ba.lb\oo d• Caon•, B; rro• Coura. Ü•odido lliurto, Cunba 
Ferreira., Cr..mpc.s C••rv1t.ib", Joaquim P'"dro, Alves dos 
Santos, Catloa de. Luz. Flot~ncio de Aoreu, Brn•que 
e Si1veir2 M~rtias ~ e contra c.s Srs. Aagclo do Ama
r;'ll, Gum~s do Amor1oil1 Fausto d'! AguLa.r1 Siqneira 
?rie:n de11 A ~ceilão, r,.Uranda Ü:Jor10, M .. 1rae:8 Reg-o, B11 Q

ó.eira. d~ Mello. Alcofurddet. Alt::cc~r Ar~ripe, João :Ma
DOC1, Ren?lqne6 s .. oz.t Lefio, Eo lc ndl-'. Ca.v.a.lc1:1.nti. Gus
mão L· bo. cc.r1éa. de OlivP:ir~, F'errdra de Agui:ar, Por
tella, M•llo !<ego. Piato de C''Illpos, M:inool (;Jementi
DO, Stibrt1! Pjnto, Firl de C&rvaiho, Figueiredo R"'cha., 
'.r"'reit&.g llt'nri'-1ue"-. Cc.sta. P~reira, Cunha L@itão, Car
do~o .Jaoior. Sa.letlii-P'l, Ln~z. Culos. Bar:i.l e@. Pir.'l.ti
nhlga, O:i·:e.ira. B r~u. D J.arte de .A:z:ev@do, Ulh~a 
Cint•~, Eoerognolle Tcunoy, Car4o•o d.e blene••• e 
Parll11boo. 

J'llL.<lGn,-\.'!r.r.I • .M:lr\STERUL. 

Entra no &alão o t10'10 gabinete e tom.ão í\SSento oa 
Sra. ministros. 

As galerias, t:-ibuni.s e rccioto dd. camaro. achão· s., 
reple::tos de ee-pcct.f4dores. · 

O ~r. Corrêa de 011-..·eira (si9>Wes á,e al
tllnfâa.; prfJfund•J s1len.cui) : - Sr. preairl.ente 1 venho 
cun:ip-ri: o dever de e:xpôr a e~ta augusta cruno.ra.J 
cotno é de 6"-tylo, os ~c.tivos qu.e de~n:::o.iuá.rão a. 
demi~eâ.CJ elo gi:ibinctc si. q1lC tive a b-1nra. de per
tenc.r desde o d1~ 7 cc Março de t871. 

Dep• i& d.e t3.nto temp · de eoutinaos e arduoa tr.a
balbost havia. muito que d~2_eja'Ç'a~c-s resiGDar ci pe
aad'' encargo h ·•lt• adn.1n:etraçao do p•iz. A ca
niarl< eomprehende que eese des,jo d,via tcrnar-se 
:najt intenso, em cons~qu~ncia. dos nttimoi e me~pc
rad.01 e'acce.aaos-, qne tanto tllagoãrill o hrmrado Sr. 
pteaideote do ooosel!to e a· tvdo• os sen• colleg,.s. 

O S11. DuA.D.TE · »E Az.:n:D~ : - .Apoiado. 

O Ea. Coan:t:A n:a: ÚLIV.El1lA : - Detivera-no•,. 
por~m. a c:.1:m.h.1.er.a.çio de que :ni.o era prud•nte. 
aha.od.onnrc:nos n. p c!!içüo, que occnpavamoe • em. 
nion:ientoe que ex1g1ão providcnci&.s urget1te1 d:o go
"f"erno, e qu;.:.niio tinhama!!. a. peito a rdoána. eleitorol .. 

O ms.l1011:ro des•e im ?Ottante pri•jecto parecia-nos 
gr~vc. iocouve~i .. nte, porque nma nova .el@iryã.o geral 
tt::rta de ~or fe.ita pelo actc.a.l systema.~ ceoen.rr.da por 
to elos. e que se p r(> s.te. o. mnitos abtt!OB 

A.ttentas as d-fficnt.:ie.des d.a. a:?tn,.~ão politica e s 
oppoaiçS.o com qn~ Lut:>.ve.moe. C('IQv~ucêmo· nos de qua 
no•us. eoctioc. l* yã~ co p 1der não de.ria o resa.t tad.o q~e 
eepcrav.uruos; scru .. um eaeritieio ic.util, :é.ca.nd.o sobre 
nós a r "1:1p1;>u&a. bili.da:lc: d~!i!il!iC fa.ct.cJ. 

Tomá.mos, pois. a reeoluç:!i.o de pedir, e eff~ctiV'a
mtnte t:-edimos, nossa det!ltssâo no dia 22. do corrente 
mez, á hr<ie . 

S M. o Impera il.or, a q 'em somos profu.o damenta 
gratos p1,l::ls cooe.ta.otes pro..,•as de co~5.i,nçu. cow que 
n>• honrou (opoiad.oo), diguou-•• de an inir áo fos
tancfa .• que p·J? Eii e e1n nome de eeus colleo:.iis lb.e 
fiJrio apre~enbd...ts p~lo Sr. Vh1conie. d.o }{io Branco. 
Ne~iils. o~C.\&1â>, S. Ex.. r i=c ,JJbeu o rd!m p~ra ccuvid.a.r 

o Sr. D11quc de C:,xi:ie a. comparec~r no p9ÇJ d.e 
S. Cbri e.to....-5.·:>, ao dia '!3. pela we..i:..bã. O honrado 
duque correspon-ie-c. ao appeUo felt1> 30 seu p~triotismo 
pelo cbete d~ El!l>t:,do, e dt-~de o d ia 25 ficámos 
exonerados doe devt:re~, q :I.e proc.u.rs.vamos. desempe
nha: com a. a:nür.r $0Ji.,itu1e, mas que so tornàrão s11~ 
peri;aes 35 no~sas força.s. 

Não 1-1olernos reahzar ~ompletawente o n csso p:ro
grammtt: mas telDO$ coni:cieoeia. die okio haver poupa.do 
tslori;~s pvr bem servir n pa.iz. (mui/os apniado!t). e. 
~ppelle.m:u~ pn.re. os juiz~s imparciaes, que fatio j111-
tiça. á o.os111a b~a von ta.d.e.. (Mu.itos apoiado.r.) 

Se me: é licito ;;1.ccrescentar ~J~q,mas p!!h.vraG a esta. 
i?-furrna.ção, cone: o.irei taze.ndo Li ::ceros ~ cordiaeu. 
vot·-B ps.ra qu~ o o.iuiste.rio or~aai~a.do peb veo.eraqdo 
Sr. Doque de c~xi •• de••moeob.Hna bonroo;. o difficil 
mi•são coIXlo todo• desejamos e nos proII1ette a aptidão 
C.oa uo""os ministros. 

V.ozE:.s :-Milito bem 1 Mnito b,.m ! 
O tlor. Duque de Caxias (presidente do 

CIJMl"l'lo: - 5t. e~e8iiectte~ choi.OO.tid.O ao P"llÇO de. s. 
Christavã~. u o d.ia is do COt"Ye1ne. fl11 in<aunoído por 
S. M. o !tope.radar de or-gauiaa.r o no\to gabinete. 
N3.o foi se•l1 h eeitay tDl.lita. que. pude. resol ... er-me: a 
~ceita;r tão ard:Ia. t'irth .. ; pC1rC~ a. win!ia d~ii.~ação ã. 
e•u•a p11bliea e e.o cbefe do Est~io níi? ma p.r:nitti.:> 
exc~ss. 

Aceitei, po\~, n. h··nr01;a .cornmiu;ii.o e or~nuieei o 
ministerio com C'S ca't':il!.id:-1·s qu~ •l!t s.cb;1,o presec.tea. 

T· .. nha a &ccreGcentar ag0ru. o q:ie o miuii.terio tcn
cio:c:' ~ -- Ul'. Ú DO"lliO progrn:r:mo. € O Bf'g'Uiate: 

Manter s. ~·· externo, s•m québro d~ <iii;cilade e 
õ.ireitos do lmperi.,; serL11q:ios moderado'! e jn.1tos~ 
obs~r'1'an -to rtligto1rn..rutn~e as lei"B a ru.ntven io aa quea
t~~s inte,D.1s. com ~nim'> dtspret>el\ido 

Contlnuu.r~mo"' a. dMf'u-vo l"Jer a erluc;i,.çi'.o e cntic.o 
popub:r. ~ procnraremo •. CJbtl'!r as prov1d"nc:ig,s qne 
podem caber n•J ttcupo da prea .. nte. 'SH-l!ÜO le~u.lat\va. 
Ent,-e: eH~e. men;::~oDll"ti o 'l.:·rçam~cto. o& auxitias à. 
lavoura e a rd irra"- elei~riral. E por olticco deci~ra.rei 
que se c:at.e mi.nisterio tiver a .ho-nra de pre5idir ús 
p!"(\ximf'.s e.lri.;õ~s gerae.a, ~ar3, q~ anco co12ber na sua. 
legi<im:i. no~y"\o, .P"ª que a lil>er:lade do vot? seja ain
ce.rameote mcntd.n. 

E ' e2te o pecsame-::ato com que aceitamos o poaer 
nas. a(.'.tu11e.s cirnurn~touc;asª 

O $l<. ~IAnTrnno CA>r.?• : - P•ço a palavra. 
O Sa Pn&srn&~n: - T<lll a palavra o cobre de

plltsdo. 
O l!lir. IHart.ioho C•u:npo& (proftw1o Ji

~Encio) : - Sr. f'ref\1rttnl'tfi., na actual l'litus.çã.o dos ne
gocios publicos. e1.l P"t;) Iice.nqa. .tl..'l honra.do Sr. prui
de~t.6 do coo1elho para dizer-lbe que a~o onvimotr 
programma. · 

O 'Sa. PnE.Sl.DE!"TE no Co:it:SF.Ll(O: - Nã.' O"C.viD 'i .... 
O Sa. MAl\TL""IHO C.Auus: - Nio ouvimos. 
O fo. SILTJ:lll..\. J\.à .. rll"s : - Ap<>ii.do. 
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• O SR. MARTINHO CAMPOS : - Ouvimos theses vagas, 

ndeterminadas - observar as leis, ser moderado, ser 
justo. E' o dever de t"do o mundo (apoiados), governo 
e particulores. Isto não basta plira programma de 'um 
ministerio. 

São pendentes grandes questões inte.rnas e exter
nas. Eu compreheodo e acompanho o h .. ,nrado presi
dente do constlho quando faz a primeira these do seu 
prograwma, aqu•lla que se refere ás relações estran
geiras. A situação desgraçada em que os nobres ex
ministros collocárão-se neste artigo tornava impres
cindivel para seus successores que fosse o primeiro 
dever ...... 

O Sn. PARANHOS: - Vem tudo da situação liberal; 
a situ;.•.çâo coa"ervad\1ra encontrou já. 

O Sn. ··1tvEmA MARTINS: - Vem da.embaixada do 
Sr. Cotegipe 

O Sn. GusMlo LoBo : - Foi o tratado do Sr. Octa
viano. 

O SR. MARTINno CAMPns: - ... que fosse o primeiro 
dever do u .iuisterlo uSsegurar á nnçi\o, tr•nqulllisa-la 
de •iue man terá coia energia e com decisão a honra 
nacional. 

O Sn. SILVEIRA MARTINS: - Sem duvida. 

O Sn. MART NIIO CAMPOS : - Outra couaa não se 
porl1a esperar do avbre duque, cu ja e•p,da o ito h a 
muit· s annc,s Ke d~se1IJbainhou por esta mes1na causa. 
(Muitos npni do«) 

O Sn ALns DOS SANTOS : - E com muita gloria. 

O Sn :lllAnTINHO C•>IPns; - Mas, Sr presirlente. se 
a h.:nra uac100 ... 1 pó 1~ Ú! ipôr A3Criticii -s q 11e sup11or
tará Cllm go~tr1 t n<ltt a nação ·1naorlo forem exigidos, 
não se ilJuda <1 (:((1vernn ; a honr,i nar.l onal nãn r-stá 
empi.obarl " de fórrn" alguma. nos erros d , ºº""ª di
plom :1cia. do Rio ria Pr.LJt.a pr.~sooalisuda sempre no 
illu•t.re e:J<- 1,re&i ·te.ate 1o consdbo. 

O Sn . PARANnns: - V. Ex P.nt.eude ,que só a diplo
my, c1a br>.1z111 .. ir ,. é que ora; vs governos estrangeiros 
acertão sempre . 

O Sn MARTINHO CAMPOS : - Iof~lizmentg tern-me 
cabido conv11:çi'i«• de que o erro tem esta<lo muitas 
v•zes da nossa p•tte na.• CO " plica<,:ões que temos tido 
COm ue go ..-erUúS E:strangeirnS. 

O Sn PAn••nos:-Errão tanto como nós; ha erros 
de parte a p•rte. 

O Qn. MARTI•DO Ü•MPOS: - Eu não recuei á obriga
ção e 11ece.si·1a,1e de dizer,e diui sempre.qn• ndo disso 
tiver convicção, qu""" o nosso governo está em erro; 
não temos o direito que se recl••ma, ou t•mos o que 
não foi reclHmado , e n!lo se sustentou o interesse na• 
cionHl Neste terreno. Sr. presidente. encarei sempre 
as n1 1ssas quesi.õeA egtr ... og~trbs , com animo isento 
de krr. g•ncia ou f aqueza, e.repito, a wai· r parte das 
vezes, ou pelo 01en· s mu1t .s vez..-:s, tenho ti io a con
vicção de que não tinh .. mos por nossa parte o melhor 
direito . 

Que o Sr. ministro e seus colleg•s defendêráõ a 
houra nacional estou convencido ; mas muit maior 
serviço pr.st•ráõ á naç"o, e é o que a º"·ção exige,que 
SS. E Ex. p«nba termo a ess. têa de Penelope, q ne é 
eterna no Rio da Prata. 

Nós nada temos com <i destino daquelles povos ; o 
que des•jaruos é que dles sejiio ricos , prooper·•S e in
du-. trios· s p1>ra serem paci5cos como o povo braz1leiro; 
e nessas e- ndiçõ•S de grandeza, riqueza. prosperidade, 
e cónsequentem•nt · de civílisação serão para. nós opti
mos viuohos. e grandes auxi-Iares na carr•ira em qne 
queremos figura.r, a da civ1Jisação, industria e com
mercio, que arrebata o mundo aos melhores destinos. 

O Sa. SILVEIRA MARTINS ·: - · E bons exe~plos 
tambem. 

O Sa. !lfART.INBO C.lHPo_s: :-Y ai longo já, Sr. pres\
dente, vai durando de mais o segredo do miniaterio 
1obre 01 negocrns do Rio da Prata; nãa tem o governo 
imperial o diréito de fazer semelhante ' segredo para à 
nação •. de uma questão em que se ·jogão seus mais 
earoe 111tereue1. 

Y. Ex. me permittirá dizer francamente : estou con
vencido que a respeito de ministro de estrangeiros não 
houve mudança, nem costurn a haver neste paiz: a 
política do ministro de estrongeiros é uma só ; é a 
mesma e permanente Deve ser assim, e assim acon
tece em outros paizes mais civilisados do que o Brazil. 
E assim é, porque essa política nasce dos parlamentos. 
O wioisterio qne quiz•sse repudia-la seria repudiado 
pela nação : são esses os governos os m .. is fortes nas 
snas relações estrangeiras; entre nós a causa de per· 
pet.mdade politica estrang•ita. Iufelizmente a causa 
des te lacto entre nós n iw é B'}nella muito legitima e 
segura que denva· se do parJ.wento, e principalmente 
não é a mesma pare, o actual ministeno ; a actual 
pclitica é a do diplomata ~ negociador dt um trat.ado 
oci»S<>, e sem efie1to poss1vel , que •brio exeml'lo e 
prece dentes para o que fu agora o Paragnay, o que 
ac•b• de faz• r coro o miuistro argentrno nesta corte. 
(Apoiados, e não apoiados.) ... 

O Sn. EuNAPIO Dmnó :-Ha muita diffe rença. 

O Sa. MARTINHO CAMPos:-,,. trata10 qu.e foi nosso 
hospede, mas ao qual f, mos hospedes .... 

O 5R. DUARTE DE .AZEVED O 
erão muito d1veroas . 

As circumstancias 

O Sn. M•nT1Nno CAMPOS :- ...• que foi celebrado 
ás barbas d .. uoseo guverno, nãa ae.i se }•té oa nossa 
propria sectet~ria de estrangeiros (1·1sada.•), sem 
smeocia tot:-BH. 

N os questões es trangeiras , Sr. presid ente, clara
mente nó,. aiio temos oc uh11mo da import.nncia das do 
RIO da Pn1t,a ; nJ HS nno enc brirei á C31UHTH. que não 
vejo quei.tõeE Dt:' ID n1otivo~ Hll1 que n: .s ob riguem a 
um » gu«rra . llpo ·ados.) E' pl'e ,,iso que r.speitemo• .. os 
nossos vizinhos tud. s os seu~ dire1tc•s de soberania. 
E ne••.e p.,,1to nfto sei •e uós reepe1t.amos em toda a 
su a enwsão e d ireitu •1.e •oberauia dos vizinhos. 

Que ternos rlelles l".ravcs queixas .. . 

O cn DuQUE-liSTBADA TEIXEIU :-Muitas. 

O Sn. MAnTINll <> ÜAMPos :-... é incontfst.avel; mas a 
inferioridac:e ,,. •ua eiv1Jisaçi>o, a ins1.abilidade de 
seu& governm1 e. nO!:'SI<' super1·1r1dad{> fln f, rças devem 
dar-noa na P.~reciação rle -.es f "ctus urna certa magna
n1ruid:,de, urnft <!tta tol&rancrn. ; por4ue nossa honra. 
e dignid de •stão r~•ulvaoos p•la. n. ,.orÍ!< superiorida
de de n<0ssas forças que nos perm1ttem n1uita sobran
ceria sem quebra d,. ctignid.de nacivnal. 

O Sn. DuQnE-EST•Ai-A TEIXEIRA :- Elles contestão 
isso. 

O SR. MAn•JNHO CAMPOS:- Mas o que ha de estra
nhar-se e o 4ue ''º" p•eJudica que contestem 'I 

O mini•t·no a.01.ual. purém Sr. presidente , esta.ri em 
coodiçÕ· s de poder d r á "olitica do ,Brazil no Prata 
um. direcçiio m•is tivr~, rn•is isenta dos preconceitos 
das nei<ociações •ntt!riores 'I 

N iio ·tenho p«r um11- cousa s cert•da a actual nomea
ção do nobre Bad.o de Cotegipe para o pasta de es
trangeiros; julgo-a tiio acc -. t , d• coa.o f< i a ·do Sr. Te
jed"r quando no- lo enviàrãu (R••ad,,s.) 

E' uma repreza li\L. p · rece . mas não creio que as 
represa lias s· jão UII< bom caminho p•.ra um ajuste de 
paz e solu~ão de d1flieulda1es O n• bre du iue que me 
ouve, está diz•odo que a resposta de S. Ex a uma 
reprezo lia s.ria a n (i. .. ao puoho da esp .. da. 

Os nossos intere•~ea no fü., da Prata exig•.m .com
mercio livre e amizade. e exigem principalmente 
a mais ampla e illimitada liberdade de nav~gação , 
dos rios. Coo vergiqos t dos os esforços do go·. erno ' 
imperial para este ponto, nós terefJJos no Rio . da 
Prata por auxilia· es o• governos de todas as ;,aç5es 
poaerosas e civilisadas; mas é preciso que por noBBa 
parte não pratiquemos aquillo de que nos quei:xamQI 
no Rio da Prata, µão queiramos para nós o direit!> 
que aos nossos vizinhos cootest•moa, .. 

E' preciso que franc" e abertamente adoptemos 
como um direito d~ todoi e não · sómente dos rihei
rinhoa a livre e fran:ea nangação dos rio• naveita;vei~, 
assegurada pela liberdade de .cabotage!IJ effectiy~, 
N61 dizemo• que abfilnos ã nav'eg11Ç.iio do Am~Jll!!I 
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e de outros rios, mas não a abrimos franca e inteira
mente como convinha. Além disso eu não vejo 
differença entre a navegação de costa• marítimas e a 
de rio• interiores . Se ha differença, é que .ha menos 
a receiar da navegação interior; nquelle que se interna. 
por um rio est'á m•is á mercê do dono das margens 
do que aquelle que acommette uma c 0,sta. 

Mas . se na. política exteri<r não me parece conve
niente ft presença e direcção do nobre Barão de Cote
gipe, cujos talentos e capacid11de soµ o primeiro a 
reconhecer, na prditica interna o erro do ministerio é 
maior, e será mais fatal. 

Nós estamos em condiçÕES gravíssimas ; não nos 
illndamos cum a paz apparente do espirit•) publico 
do Imp•.rio, paz que nã · é sen ão o abandono das 
cousas publicas, porque nós hberaes e conservadorr.s 
estamos certissimos de que não temos no govuno a 
influencia a qtt• temos o mais 1nc.,ntestavel direito. 
Som•is um povo livre, somos cida~ãos ; mas r.orla um 
de nós recébe o lhre gozo dos d1re1tos politicos qu ,• n
do e quonto "prnz á co• ôa. Esta é da nossa política a 
mais certa e B• bida verd • dc. 

En invoco o testemunho do nobre Barão de Cote
gipe; creio que o nnhre duque nii.o fez parte do gre
mio do parlido con,ervador. H - je . que to1u a familia 
se acha <le novo reuni ia,. len:.ibrHrei o ruais imri.rtaote 
dos artip;os dus estatnt.os d.o wem10, de que S Ex . f.>i 
red•ctor. Em o art. 4° da 111 "dição q11e tioba por 
fim o compromisso soJ,.moe de aó u.ce1t (lr, e só rn._ ercer 
o pod~r seµundo as r--g-r .•s e oornrns ··.onst1tucion .. es. 

Ora, o nobre B.-.rã.o de Cot~gipe e se.us co · associa
doa do grernio, nã.n tic1hâ11 os mesmoH motivof\ que oós 
outros para fozer disto urn ar\.1;:«> d" estatut s pol• ti
cos SS EFx em geral oo govern<>, sen;unrl o dei:l "ra
ções de ex-ministros qu• niio têm sido cont•st"das, 
gozão _ de urnU. plEH1a confiança (n.•J meu · R 1nrunte 
algu" ~ernpo). Por exemplo .. u c.uvi em 1868 que em 
cinco diás o novo miniet~rio havict ohtirio m a. is e 111ais 
pJenDB provas de Cr nfiança d 1 que SOUS anté CeSS >re& 
em cinco bDD~ 1 s O roes ruo minieterio ;:ctual, a hCredita
rem-se • s r11n1ore!<;, era um ministerio de sobresi:ilent~ . 
ha douR ou tre• mHe• 

O Sn ConRf:A nE ÜLJVEmA.: - P•.la minha parte 
nunca 6z ta ,.. s dec.l r. rnçõe~ 

O Sn. MAnTINHO CAMl'OS : - Ellas têm sido im
pressa• e fei1.as na triba .. a ; a V. Ex nã•> póde c"ber 
nenhuma responoab1lid"de por ellas. E se isso agrada 
a V. Ex. eu não terei duvida em dizer que nuoca 
lhe ouvi semelhante cou •a, mesmo porque V. Ex. 
passou por •er um B•.njamin. 

Sr. pr.sidente, a organiS>•ção do ministerio actua! 
não teriR just1fic<1ção , constítucionalment• fallandn. 

Em 1872, n n.air.ria da •.:ornara dos deputa<ios uegou 
apoio a um minister•o con•ervv.d1>r . do qual fazia parte 
e não é nnnca um tLen1 hrá secnndario, o pr,,sictente 
do conselho do m1 ni•tnio que ac• ba de n tirar- se. 

Esse mini•terio rec•bea <:lo pa.rtido conse1·vador uma 
cama a deita pror essa lei de que o ex nobre ministro 
do imperio <.o nfessa tod os o• def•itro s e que nó• libe
raes di~emos que níi.n a&t.rorisa a nnção a eleger, au
tori•a el]a ou os • buso• della ao governo qlle elege 
de focto. Não porlendo cootinu•.r sem o apoio d• uma 
camara do sen partido, o mmisterio eru ve..: de retirH
se, pedia a aisor Jução da camara A di vi•fio que 
e::r.istia já no psrtid" conserva.dor tornou se maior e 
msis prufunda A nova catnara eleita nã • deu a maio
ria ·~ue <•S nobre• ministro• esperavão ; ap•z•r de in
:B.uirem nella desde a parocbia at6 a verificação de 
poderes. 

Sr. presidente, desde a primeira rennião da aotual 
legislatura que nóR dizemos que o ministerio tom•va 
sobre os eeue hombros uma grave responsabilidade, 
arra~tando a c·.•rôa para a luta doe partidos, cobrin
do-se com o manto imperial. Q•i•m lut• com os par
tidos não são os a d verearios, é quem faz valer uma 
autoridade inconstitucional qué se tem arrogado para 
o poder moderador. e por meio da qnal elep:e camaras, 
abate e levanta situações. A nação re!octa, já não 
falia no partido liberal, ººÍª iasnbor!linaçãO é conhe
cida·; mas -> proprio partido conservador repete as 
meamas queixas e, como nós outros,resiete 11obreme11te, 

como cidadãos de um paiz livre, amigos das insti
tn1ções que não terião mais razão de ser sa ficassem 
reduzidos á condição a. que inevitavelmente s•rão re
duzidos se semelhante poder contmuar a ser exercido. 

De•de os primeiros di as da reunião desta legisla
tura dizia-se aos ministros : sacrificais a corôa; sa
crificais o serviço publico ; não tendes maioria para 
marchor; a vossa muiori~. é insuffi.ciente ; o voeso 
partido acha-se desunido ; uma grande fracção deste 
p11rt1do tem mais &S nossas opiniões do que aa que 
fürão a baodeir•'· do partido conservador. 

A seu Jade pugnámos durante tres sessões contra os 
mioi,tros, e não fvrão os membros da di•.sidencia, 
alguns dos quaes tenho a a.tisf•ção de ver no minis
tnio act.ual, os menos esforçfidos na defesa dos prin
cipi1,s pelos quues pugnamos Termina se esta si
tuação C< m a o'"gauisução do •ctu•l rninisterio ~ 

Eu n~o ponbo em d <,vida, nem qu.ro examinar 
cada um dos ministros pessualmente, como aliás era 
de men direito e, talvtz do meu dever; mas que 
arhHnt<lrão os nobres rnioistr .. s '1 Que•tões graves . não 
erão queEtÕ•s de pesoo•a; não duvido que no p'in
cipio separasse-os um a gu•stii•1 de pes•o•s e urna 
grande frncção du partido C•·nservudor quizesse ape
D&~, e com a m&is ju ta rszã.11, des~on hec""r ao sobe
rsno direito <le escolher o seu chefe Senhores, hoje 
não é lic-ito ou vid"r que F- nomtar,:ão de preatdente de 
CO•·R<·lho é carta ele chefe de partido d•da por 
S. M. o Imperador. Estou ~erto qne cote papel 
não o querorá o nobre du ·1ue, qu• nas comrn> •~ ões 
civis que tem de•emeenhad tem e• sempre distia
guido peb. •ua coost.au te ru• .. dernção ; n' "" a verdade 
é qu<' foi iuto o que se d.eu com o Sr. Visconde do 
Riu-Branco. 

'' º Sr. Visconde do Rio Branco P.pniltrfio decidida
m er•t~ ei s dou .~ nobres eenadures mais iwpnrtlintee que 
organiEú.râo este u..1 ini ~ te rio : nias >· poiár?to SS. EEx. 
o n.iotstttio pa•sarlo, e1IJ que vi•t•s? Nus vi~tas de 
impedn· ,, bem pnbl1co? 

Os nobre.s sena 10n g que ap(1iá1 ão o nlinisterio pat
sad.o uà.o 1±chârão r~zão á oissidenci s ; l1 't. ~uu 1 pinüio 
a d1ssi.1e<JC1 ·.' º"º tinha raziio de rer. Nã.o pediu rer 
outrs. si~oifi ,,,·çc.o o voto do nobre Ducpc de Cnxi~e, 
uf.t1 r.:odu.i tt'.r 1 utra sig1.11 ficação o \"otu e e. palavra do 
nobre lhriio de Cotegipc, estrenuo dcfenscr do mi nis
teno na trihuna do sena.do. 

Qu•es são, p·•is, os vistas do ministerio em iclaç1o 
á sir.uação actu"l do pr.iz 'I 

Congrayar a f .,m1li»? Mas en não f~ço esta injuria 
aos vosoos amigc.s politicos 

Nií.o •e conipõe o partido conservador de algumas 
frr.cções < u corrilbus pessoaes. Se vó' tendes dado, 
como e palpavtJ e V1"ivel, pela organi•açâo do minis
terio, g .. nbo de causa á di&•i1encia, 1-ela minh~ parte 
eu não tenho que censurar nem que murl!lun.r por 
este ladú, se os illustres cavalbeiros, membro• da dis
sidenciu que figurão no actual mi01•tet10, imprimirem 
á politica do ruinisterio o mesnw es;.,irito que os ani
mou na opp• sicão. Mas se •S nobres de.put. dos nossos 
colleg•• de ha •res dias na op1 .osição parlamentar por 
seu torno forem Hp •i><r ·a politic" dr· nobre ex-mi
nistro do iroperio, não serio só ~S E Ex os prejudi- · 
cedos no conceito publico, e o paiz dirá e verá mais 
uma vez o eleitor ª"" mir·istros intervir claramente 
em uru pleito em que elle não tem o direito de entrar, 
parecendo ter mteresse muito vivo para não se dizer 
pessoal. 

E , Sr. presidente, a situaçiio d.o pai tido conservador 
em 1871 e 1872, a situação do pai-tid<- conserv•dor 
em 1875, é a mesma que a do partido liberal em 1898 . . 
Porque uma regra pars nns e outrA. regra p•ra outros~ 
Em 1868, o partido liberal não se d.izia fraccionado, 
iogovemavel, iocorrigivel como sempre foi~. 

O Sa. 'ÀaAUJo Gózs: - Apoiado. 
O Sa. MARTINHO CA111Pos :- Diz V. Ex. muito bem ; 

e dota vez deixo-o fazer a barretada oom o meu 
chapéo. (Risadas.) 

Nós p•ez•mo-nos deasea ncuos defeitos, entendemos 
que são aa·no.BBai! melhores virtudes J:>oliticas. Mas 1e o 
partido liberal estava fraccionadll, dividido em duas 
fracções ir1econciliaveia, tinha merecido com effeito 
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aq 11elle letreiro do lan:ineão ds viziobauça da secretaria. 
de est,...ni:ei•o•-paz eiitn a.migos (fi,ada.fJ, outr• i>i~ 
8 de1de 1871 a $Ítoaçio do p•<tido cooser••dor. Qual 
o direito e<>ustitacioaal à.e qae D'BOll a ecrôz1 para .em 
1a6S d'8pe~ir uma camaru. recentemellt.I eleita, que 
tsta'Ç"a apetUIS na. 8Ila 8'gt10dit Ses111âo1 eor mnttVO dg, 
d.ivergeoefo, do partido hbera.l, e ie.m 1811 di1Ht.1lver a 
Qmu1ra, e ew 1875 nlio dle•olve?' o miriid.erio ccmo 
ha.dl:'- diu-ri.lvid.o eni 1858 't A d.iver~tnc1a. é patent.c 
i: mais Ye!b.a. Sua xnã·> pod..,rosa. cmpup,ha a. upadã 
de Breav e m~a. do rea pvdl"tio irrt-Sbtívcl p~ra bar
moni~ar un& e dilnC4!rar c./'Q.tJOS ! 

V. Ex. -vê, o ziotire l'X-mrnist~o do imperio a;n 'ª 
8Ca.bo!l) e creio qne com a meia ôincera. convicção e: 
i,.•erde.dc, de d-z.!!r•nOa qne tiver.ão eempre. a. <:untiança 
illimits.d5 do s'lberano ..• 

O Sa.. Caaul'!.L D~ ÜLI'f'EIUA :-N:ío disge illi1r~itada; 
mas th-e.mos a c-ouiiacça.. 

O Sa. M"a"rL~"º l'A!ll'os :-Como 9e e:<plicão eüu 
. segreà.(.s ~ Se :a con6t1.nça. JUiwito.da. do g, berano .... 

O SR. Con11.t.< »& Ouv:.ru :-0 ~uBlifi"11tiVD é seu• 

O Sa. M.u1.T<I"'º C.Lllll'OS :-.•• n;o !alton aos mi
nistro'!!!, se a. maioria da c:::amara :cã.o lbes. f,,ltou, se 
!I. m nioria. ào eet.1a.do ta.Ui bem não lbcs f.u.ltcu como 
:)-C exp~ica. e&ta. morte Cf Subidio ~ Os homens politi
cos não t.~m direito de o eomm~tterem. 011 homens 
politi~o&- qu~mlo commettem erros, é um dever da. 
.sniL parte carr .. ga.rew com to-Ja5. as cons.e1uen.cias 
deest:s erros : ê. a n:ia.aeira. dê t.li espiar nobre 6 pa.
trioticamE!:nte Os mfoistros que a :-oose.lb.cí.riio a dta
soluçáo da ca.ml"trl. não podião abandcJDa.r o guverno 
•em debcob:rir a. COh'.u1 E 1 o que u.c0hão de. fazer. 

O direito oon•titucfone.\ quemsndou dioscl.,,er c. mi
ni~t.erfo tm 1868, t dl!-.solver o parh :i:cnto, de .... '1.s. tt:r 
o mesCJO que m2.nd.nsse em l871 àinolver o mlnis
terio. se b·-·U.VE.He necesside.c\e de recorrer a uma mu
dança potiti..-=a; se n~o ha.vis Efl5"' naç(asitlnde, não 
vejo CO-t2fl.S. que C:X.filiquo! a io~t~tnlç:ão do actu<.il rni
ni•te.ria~ E' um e'ro da direit.o CMntitucroDaJ e da 
pai te d~·S uubi e11 ruici?lo1ro~ que aca.;ã.u de Rceíte.r ~sta. 
tri•te her.nça : ha grande resp•. ns•bilidade, 5S. EE::<. 
Sll'.ltcionõ.r.i uma. pr~ tic.a a.bUl!IÍ\re. q~& t~m tr-rnudo G 
"rstec-~a con-sLlt.U':'lOoal re.prPtf"Dh.tn·o do B~sz.il uma 
fi~ç:~o ~aih.ç;i:n:."'~ mais q-:...:. d.caa.1trosa. pB.ra e. JJ:ai;ü.o e 
IJ~ra. to.e suas inatituiçõ~a que pouca fe vão in1;piracdo 
hO p3i:t 

Em tSG~ cc. •n~~dl que S. M. o fo,porntlor fu nru. 
gr ... nde f.rrviço ao p~i:t; em t86S era oppo.Jcfoniatà, 
como o flu hnte-bout. .. m, e,1mo "ºº de hi·j"' ew dLtinte.: 
mn e~U>11do 4""- bo11ve uru gr-ndo •~rviço feih no 
IJ5li1, e "D~W bCOtJJ plj,Dhiti c.ens. alliod\Jl!i pf.1ht.ico~1 cem 
os qu0e~ 1mDJcdiii.t1+mech- rue t.un:~h um rr-11i-rva !l.l
gum .. , 1.:Jõm rf!wici•ccncia de avtiga& diverp:el'1ci1t1. 

EntPndi qna cüo bavía. rur.tb~O• de ae.(J&urw.-. e de 
qu.-b::P.ll C4 'Qtr:i. 11 C(lrói, de~de 1ftl6 cós en.Lia1uo1 pelo 
rnutu1.; ll"Hniiabo por que tlchamc1 au?:nd•·i lf'J?:tllDdo-.11e 
ll O.lli°!iOluç~o : :::llB.a DQ i.tc-R~nte cu.n, eu nflo vejo que 
juati5qut a. organiai.çüo miIJi&u \".a.l. Se e. c<·rôa q1.frz.~s15e 
eoocorn.r, co-mo é dever do11 nobrtt mim&trc..tt acon
le lhar:lhe. par~ melho"'r a ~rat.ica do governo repre
eentauvc., o que •e fe& C•·m o• Jiboraes em tSoS dov1a-
11e f.l!izer com to.fos oa pat!id-0:8. 

O imper1nite daria uma. prova. de imparcialidade. 
occupa1ia como a D":lÇâo desr_ja aquelta r:spbera nnic.a., 
& de nrr:rs. boorli.da. ia:iparc1ahdade que. a e. n~titniç-~0> 
lhe p~mittt:. porque nã.o hs. imperantot" cbel~ de p&.r
tid.o, :c~r::> t_.oóle h.i.vu. Se fôr ~hefe de lJartido, Ferá 
iuimigr) a.' partido cc.nttario. e este partido contrario 
.estará no dfr~W d.e :s.niqu1lla-lo por todo.1 O!l c:,eio& 
ao ae.n. :ilea nce. 

Não h-a. oi11ito perigo para. a monarchia. .A. excel
lenci~ d3. rnoa~r~ia. e&tã. _em que o rei nã[) morre, 
~ t.e.1 mor_re~. "\'tVa o rtl; mas esta. posição E:hva.d a. 
cte unp.rc>.alu!>~e é nm d•••r e uma nec••,.idade im
pedo5> para o sobenino, como ~ t&OJbem pare a se
gurança e torça do gv vuno. 

O govtr~o constitnci::.ne.l. vindo dtbaixo, Tind.o da. 
nação, pw.rt.J.:ido das c.a.m111ra.A, o go,,.er:no coa.11tif.u.
cional a••im pr>.tieado, é nme. exc•llente fórm .. de 
gov.ern".>, uma. d.as qn.e c~etecem tllaia 11abedoria, 

energi" e força Fª'ª a a<lininietração l:lO ioterior e s 
ropreeentaçiio no exterior. E' o governo da nação por 
si ro~sma ; ma.s H: inte:rvem o soberano com a1 im
mens;i:a attnbuiçõu qae a c:onstltuiy.io malavi•.ada
mente d.en ao po:it?' mod .. rador~ ge ateim intervem,. 
todo o equihbrio do go.,..erno Tepre~!ntr.tivo, tode. a. 
ponderac,:ã.o dos p.odeN:s. que fa.?. a belleozs. e a 11egn
r~nça d.a.a libe:raa.de1 pub 1icii.1, de~u. ?parecem comple
ta.mcntt. Neett). pt<siçãe>, pcie, r:s t1:obree n:iini&tl"<\s que 
as~im com~ç.ão a au~ vi ~a rub.iste:rial, c~reeç.ão nas 
me.E-maa -circumstancis.t- em que 1e acbavã.o seua pre
decnsores ne.:st~ cs.mara. 

Sr. presi4ente. não é licito de•couh•cer o qne t•tã. 
entrnndo pelo• olhos de t•Jdc0s Hã.o de ter os oohtes 
Dlinbtroa decidido .... p ~ lo da diiiaiden.r..ia. C<lnser"Wad .. ra, 
e merecem ter; mas o mini~terio não aeí se terá do 
antigo partido n:nnisterlal ~ mesmn oppr .. aição franca9 
a.bl!'rtfl . ccnfe&s&à.9. do grupo liber.nl; não sei te ter!&.. 

O SR Con.n.i':A.. l>E 0Lnt;OL\. : - E~pere pelo3 1.~.ctos 
p::l~~ julgar • 

o Sa. MABX"r.'iHfi e .. ,, ••• : - E' po .. ivel que não 
te11ha ; rnali a guerl"a., a h~ st.ilídade aberta. oa. tribuna, 
Geri1:1. men~·A i.l'ts.L ao mi.ciF-terio do ~ne ha de ser um 
apoia chieto de. NtHotimeoto1, cbt-io de record.açõet 
ãm.arg&s, ~ue. nõo dt&. -força. u. governo algum. 

$,. presidente, R. ·s1tuaçiln do no"IO IIHDisterio é m.aia 
q_ue ewbs.rljÇOhB.. Nós os l1be..raes ePihmos content1as.i
mos, •ati•!eitissimos. (/lisadas.) Deus e•creve direito 
por linhas tortas. 

O Sn DurnTe ne AzEVEDO: -Faço idi\n do co11-
teut"mento. 

O Sn. M nBAES REGO dá Ulll aparte. 
O Sn.. M.<nTI>IIO Cuu os:- O Rev. depnt,do pelo 

Pi .. aby 1:1:~tá me çet:Jdo n<• seu esvelho, no espelho do 
amigo do tecem-fim.do. (HtZ..ridade,) 

Eat"mo:i.1 Sr. pt"Eside:nte. coatentí~i,,icc.oa. Temos a.m 
gCJverco d~ adv_e~a:rio&, ~~o b~ ~ met:Jor davida; o 
pr-0grr. wwi. poht.1co du ffiltn~ter10 e o Cl.ingraçameuto ; 
lDitB, como i;.empre a.eootece, estes c.sforços entre par ... 
tidúB politicos dhr~rgeci.es, dei-Joia d.a hUerra civil, e. 
de familia, esse congrtt.çi.mec.to não é poseivel; niio ha 
p0a1ibilidade de bom re•ultado. O gremio da familia 
cous.erv-~~d.or:a., d.o qual v nnbre Ba.r3.u de Coteg1pe es
pera recolher todas ao ov~lhas, t.iio as p6de eont.er. 
(Risada•.) E' im roseivel. 

O unico cíJ..-miubo a. toJJH\?', é o h.vor que nós rece .. 
berr,o• da corôa em '868 ! cond.emniu" o roiaisteriú ; e, 
d1:.mitti1,d.o-o • :QO pto.rt1do \.~wbe.mr pOr terwo a todas 
at ~neritõca vieJha11. A aa.ror~ da r~geue.ra.ç.iio que 
sorno tão as:rada.velmr-nh para o pa.rttd.o conservai()!' 
:não teve para nós senã.o o mdhor rer.nlt:1do; foi para 
-nós tambP_OJ a. aur-0r.ii. da reconcifü,çõ.~. E' agraa.a.vel 
c'te período, quer Da \•id!:!. pP.rt1c.uti.:r- quu Da. vida 
publica. Â. ~ou:.i:i.)"'5.o de um rci::ii:sterio, ti:-~ici do 
nie1two partido , 11ão tó~e cunca. rr:sts.a.bci.eccr a htU'
moni~ ectn amit;t•e tlivt:r~eatr.:1. 

Sr pre..: identt, nio é 1w.:i.to Q..fficil ientTe pet:-!!oa• qii;e. 
se conbe~em oc. não. que t€'ll oc. ~ão aympa.tbia. ectrc 
ei, crça..rc:m an.iizades ºº''ªª• m ... e teflltar~m amizades 
antiga,,; :ia pditu::n r~std. beleccr o.miza- .es, urna ve:z: 
rcmpidas, é coa.sa. tnpe:i~r ao esforço humano e a.té 
cliz um 2dagio popuhr entre nó• que : • De a'.Iligos 
re.conciliados. livre-nos Deus. >1 (fü.sad.f;s.) 

S.6 m ttl4!s communs -e pode.ros.as inte't'eGS!?.S pc·dem 
operar e&te col'.lgr,._ç..-..m@nto. 

Sr . .-.re~i·~ea'4l!, a. s\tubção a qu" o mini.-'"terio ana.sta. 
o pa.r-t.ido cvo&~rva.:'or é cst~: profotigu.t"-Se no gcYc:i:io. 
:,;.~grG"\;aodo f'- di~Bideucia. antiga, t-ado isto pelo ?lc.:.co 
f~cttJ da. su.b~t~tuiç.ão de pe&11.oal. Pois ge. gomoe todo1 
bom1 amigos, bocs co-relig1on~ri~a , boni c1mp11.tri_ot.aa, 
por que o :nobre secador por rernan:i.bueo hana de 
de1Jocar o nc·bre deputado pel • llltsllla p•o•iocia. ex-mi
niat·ro do imp,rio e tc.mfir-lbe ::t. p1.!-t:a., da qu.sl S. E x:. 
não tinb• descontentamento algum~ (lli~odtu; o Sr. 
pruid.ente reclamti atten;ão.) 

O nobri! 1ea.ador P·'r Pernanibnco Dão é membro 
activoi d.o parla,.meoto cx·mr> o n~·bre. depn1ad.o, ex.mi
nutro do imperio. que de boi• tlQ di•DUI S. Ex he. 
de ee;r ~ectHa.riemeote o persoceg:em politico !Jl&ia. 
importallte do reu partido •Ill Ptru•mbuco. Fe~ elle. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 23/0112015 14·53. Página 9 de 16 

SES8AO EM 28 UE JUNHO DE 1875 207 

oa molorea .sacrificio1 pel<> seu partifo. A.inda qu&Ddo 
uta~a já agonia~udo, fez um ulorço d••Hporll.d<> e 
conH;uio •ttrl(ir á ton1. d'agno., •6 pelo b•m do 1eu 
partido! Pre&ciniiodo d• opinii;u, pre1ciodindo d• 
tado, tó par bem de sell pRrtido, • t-se 1n• imp<ntau
eia o nobre a:-miQit:ro vai Uqnirir ou já adqaUi.o uo 
&eu. partido, a quem aacri6.ccu a.té aua1 opiniões e eu-. 
DUn1'. 

Ainda niio a6 vio mioi•!.ro mo.is leol ao ae11 p;i.rt.ido 
e que ta&;; aacri5cio• fizu•e ; e por que n•~ o nobre 
nnador que •ívia. gozando do ctium C11m d1gni ate 
(,...adas), tão l>tm merecido e tão bem gcudo, Tecn 
ataatar o nobre deputado por Peroambaco da poaição 
em qtte utun ~ O mini•t•rio pela ttlooia. ae ha :eco~
ciliaçiio na f&niilis. COMUV6don, cfevi.a e.Juta · la ma15 
1e;i:ura com o n•b:e deputado do qtte com o nobre se
nador. 

V. Ex., Sr. preaidente, sabe qne entre aos, no 
segaDdo rf.iuad.o, arnã. di...a 001:uiaern.çrie:8 pctlrtie'e 
mai1 importaute1 é que o niinifttcrio te componha. de 
repreaent an\u dai p:o\'-Íccia.a ; celta• provincias não 
pOdem· pa &&or sem minietron sec1. 

O Sa. An;.010 GóE& Jrx1on : - Ap<>iado. 

O Sn., M AllTiNB.u (' u t>os : - V. Ex. está oavlndo 
o aptne; niio ba bo bit~nte d<> província. da Bahia. 
qn• oão tenha aque!!a opaoiiio : é opinião do nobre 
l3.ariio de C.,ttgipe. (Ri1ada.t.) 

O Sa. BJr.nÃo DB C oTEGIPf'õ : -Não, •~nhor~ 

O Sn.. ~srmno CAMPOS :-Ea peço a S. Ex. desde 
já licença para provar o mtu dito: ha trea Babiana11 
na organieação dute mioi.terio, tendo run com duas 
peatu 

Uu Voz :-Doas aóme11u. 

o Sa. M .... TINBO c.vro• :-Sr. prceidenu, daqui h& 
pouco ba de ae d.i.z."°r qne m:n é Mineiro; Dâo, 1e12ho:-, 
e BohiânO, e eu V(IU dude j~ ira.rren•lo a. teto 1eapeito 
a mioba te•<•da (81ltir•<Wde} 

Min!otroa de pro~inci a, oarecia pela exclmlio 
daq11ellea meu ho11rodos patricioe (oo nobres de_Puladoa 
mineiro•}. tão bona e dedieadoo amigos da sttoação, 
que eote principio de mini•iros de pro.-incis• t.inho. 
1ido posto de lado, e era am gr. ode progre••o em 
mahr1a. à.e "rgani11a.çõ.o de minieterios. 

Nio se póde ucolhel' ministros por pl'ovfo.eias, e !litn 
e11:clnsivam•ut. pela. capaoidade doa inclividuoe e ocua 
1erviço• pablie05. (Apoiados.) 

O Sa. Ecr.u10 Da1aó :-Nà:> •e póde preoch:dir de 
apoio no p..,.l1W1eoto. 

O Sa ?.lAnTn<ao C.u•roa :-E'11 fui edncado ~m t!ma. 
peuima t1scolu. potit.ica, me.• foi & roe.ma. da do llObte 
Dnq11• de Caxi3o, <;ll••odo S . Ex cu ],hernl. Nó• nilc 
1ab1umo• em que província• tinhão natoc~do os c!Jde:a 
do p•rti<to liber•I, tD'ioa n õ• os e•gttiBmoa, •ó ol ha
vamos para a 9Ua. capncidttriG e Mrviç'l&. A mu ml\ 
cou•a. J>or lllUÍt<l8 •1l1l06 fireriio 09 cons~rvadoreo ; não 
attend1iio ao prio<ipfo de ocini~tro& ~e 1iro•incia•. 

E 1 Sr. presid~ate. atrav~"1hmot! época• criticat, 
atrave1Hámos ~m& revoluçõo ~eguida da ahdicAçÃo ~o 
prirofiro li:opersdrr, aupport'l\J:llOI tl(!'}I'. min'Jtido.-ie 
l~n$(a, e conaer :a.t?)OS aiod~ em. DOUR. memorift. eese1 
facto• glori<>•"•· O Imperio a té entiio f.,j goverudo 
rempra ecern mini,,,troa de pro\•inciu, e EÓ a d.'4Lt1..r de 
1852 p~ra "á é que aurg10 e&tt, principio novo, pritJ
cipio 'l.t?e t~ris. "proveiLado mtuto a qnem tive!se um 
e1npeobo de aoiqni•nr a iofhtencia p«hmeutar. 

O nobre K.rii.o de Coteg1pe, embora S Ex. proteste, 
!ta de dar-m .. licença pom dizer-lhe que sempre vi cm 
S. Ex. a enc•rnaç>io deste pernicioso pnocipio. C! exa
geradamente, levando-o até ás qne&tõe• adrninie
trativaa 

Ora. @:Sta excla.1ão dos miniatroe d• proviocio. me 
agreds. ; en t.a.ho qneixaa degtta me1111 compro'?iacia
no11 ellu :f:orão IIlCtl• compaobeiro1 n& d iaaideacia ex
irema ; = ap~onou·ae eelo Sr. Barilo de Co~pe, 
• atirott·Aa nv;) bracoa do Sr. ex-mini.atro do imperio; 
e 01 &braço• d.e S. Ex. aão perigosos, e frutiferoa ; o 
11au comprovinciano cabia mol'to, ua verdade, mas 
elllfiln pu1ou-H, e para o amado •••• {Bila~} 

~a.t.ro rJ:leQ !Utt~tre CCD:lprovi=d.;.e.-:-~ tUtl .!O.Clac> Hl
P_elt&i.vel. mell d.ecano em c:i•d.icioa. e nt:> p.arla.m~nto, 
tinha contra o ~obre ex-mi~iatro do im1Xrio qallixa• 
m~ito . irreconc!Jiaveia; bojo C<>mO rotarã. 'f Stla co11-
aeie1:1cu~ horron~".~ª ~efoe :ilt,.a t .. dos rontr~ a I~eja. 
o acpaton. do m 101aterio abaolatameatcª Eateg motivo• 
erã~-air io5 • eter_oo1, -:.omo a n oaaa Rauta religi.3.~. 

Na.o llo. utvoçao po101vel fóra d& Igr•ja ca\hohca 1 
Mst emtun en. vi t~mbem esse me11. dratinc to com ... 

provinciano, .ª~ pr~seate seuão~ iat'm .. mente liga.do 
de novo ao m1n1ater10 m1on;oa, 101migô do Pap• e dos 
b11pot. (Rü~1.) ;~• verdade q110 S. Ex.. panon-ae 
para a Siberia. e au1m ficiuá aiuda mais longe do nó.. 
(811 a!gu,... apa.~tez.) 

Os no~res mi_oiatroa 'V~em que a minha qne~ tio uio 
' pessoal~ é nD1camecte para mof.trar o.t: difiic1t. :da.des 
da rne11d11 pl litic~ em qne 6e mettêrio. 

Mas, Sr. presidente, o princ1~io de m inistros p~r 
jlfO\ri.ncias é mão. O m1nisterio o a.ba::idonoa CJOl re
Ja.çiio bos meu11 illuatres comproviocian-: ·s~ e é por isao 
'iª" acabo de dit<r que reeigua-.a a naciooalid de do 
lionrado rnioí•tro . dó ín..pel'•O ; o foeiro é qn• olle não 
é, _teo:i _duceadeocia os. dl!:puteção Mie.e ira. , ma" Mi
llell"o .uo é A Villtt da B·rr• pertence11 á pro•h1ei1. 
de .M1aae: m .. 1 um dos melhor1: • e m siG caa.td osoa 
acto• do úce.do Sr. B•rna>do .?ereira de Vaoc.>ncello1 
f.:.1 restitni- 1 ... á B·h1a. E ' o q<ie eu ~ço tanibew 
ª!Cº!ª ~o n obro Buüo de Cotedpe. R•speite o nosso 
ten·itono, como tscrapulo1~m~nte re,pe.its.moa o da. 
Bahi<>. 

• O mioioterio dfü tres past as a S. E:r., a de nego
cio~. e&trangeir_os, a de negoeica do imperio e a d e ne
g ·c1c11 da. ni;.nnb:a; e quem 1.abe a inda se. & cu·s n.e
s oeios da f. Ztnda não 6cará rempra SUO. 1 

O Sa.. Buio n~ CoT•Cll'• ã à mn apute. 
o Sn. M• llTI"ªº e.ui.os :-!!:u est ima• a até q_ue o 

nob~e .barii? t"'m:i.u e a 8:1 ~od.i! ss pns1a.s parn. maior e 
mebct •• h~•rle~sde i:r-in1ster:ol. (Bile.r•dad•.) 

At181IXl,poLe, Sr. prei.1dentc, o nobre Duque de Caxi2.S 
a qtte.w a !iàa muito respeito, t mon eobre se o.a bombro~ 
a ma ta1efa '"P'-rior âo força• hnmana•. O nobre 
D:l:tne niio. d-.u bom . ccneelhu ~ S. M o I:npeu~or 
quaodo _a.ceit!>u eat3: n:icumbocc:a. da. cocaervaçá? da. 
actu·a! aita•çno poht1ca. S. Ex. co~sultou b~m oa in
t~r~aus ~o aeu pa.rt:d11 '! Nt*~· Is~o vai ptr,~t· tua.r a 
d1veri?.cnc1tl. q11e exu~e no partido conservador; nio o 
cp~eotid.1t.rá : ca pllrtidoa BI:\ refazem e reor~~nisão pr
litica, m•·ta! e pe.uoalmeute aõ na o;>po1;~ão ; no i;o
veroG ae g:utão : o partido eoraaetvad_,,r n <?o t em n:aia. 
força. -eo.be•?í.o, n•m opinião pau. eer goveroo. 

Quantn o. ~61 J1ber&ett, Sr. pret1il'jentt, nunca pen
samo• ell:! dr&putar a herança. não t•mo• direito ás 
doações, " 1:1io ten:rne· no1 d.ado bAm cem ello.s, 
temo• IMio con1tituci•,11al e k gitimo de cooq11istar 
o poder. 

A perversão do ~ove-mo •epro!lcnta.tivc. e a p~reill 
lidade iDlatigaYel com que •O tr.ta u o.:is i;ran.!e pa.rtc 
do.. naJÇR.o. DOq COllOCa. tlot. pcuic;t ~O de .'lermoe eatr n.n
gelt4'6 em noai;.A. terra.1 e ne~ temt1& o di1cito d.e na.
tnralisa.ção ~e não abjar:iraios pelo me::1.cs nona reli ... 
giio polit ica. ; e u:io r6 r;ão tem-0e d.ir 11:ito h i.tracioaas 
doa_çõH, como, . po; 1Lial111 parte decl:ir.>, porq_11e n~ 
ns Julgo compatíveis com a minha di~nidade mdiv1-
d.11ol e po!itica. " 

E ntre.tanto, Sr. p!"esi:lente.som.01 Br!zile~o& t~o bens 
ç.omo o !l'!lb.or, e tl!~os todo o dirf.:!ito d e in:flair no 
governo de•te palz ; ute paiz é llõSSo e nõa qoeru:to• 
oq,tra po.tna; m~s e!:t.e dirtito n5o o qu~:rf!'re: .s exercer 
se_!liio "?mo d ireito perma11tnte no•w; t.em1>-lo per
feito e t oo..:.ferivel com o m esmo pr ucipio d e iote;rvir 
e~ tnc!.o, pe•o mearoo _direit.:> J>"lo qna.l urna só famiiic. 
foi d 0:cl~rada ~omo re1n.a.12t.e o.eito paiz, por ~ittnde d& 
1obuac.1a. nac:.01:1al; portanto,,º ~ :!'oeeo direito politioo 
é a or1p;era d" realeza brauleara, é t.:"i.) bom ~eaão 
mel.bor qne o de S. M. o Iwperad•r; mas não temos 
11n1 meio cocs~1tacioaal l~tr-t mo de faz-r "ater o 
noa~o direito l A. cocst itllÍçio -eara nó' e.>tá auoallada. 
e atada o governo quer apedtJçoar e p erpetuar a fAl
lacia eiehoral 1 ••. 

O nobre Sr. D11q11e de Caxias pr~mettrn-no• a ga
rantia de nono diiéito e libndade eia .,,oto ; maa per-
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guuto : esu gG.l'antfa oootinaad. a 1er a de que se 
tolere a eleição de P•dro, Paalo, Sano.ho ou Mar· 
linho' O nobr<1 daqoe tem Tit.to todo o aen p~rtido 
ua oppooiyio qaeixer-•e •empre W. hlta de garaotia. 
'101 <iireitua político• i o uobre dtiqu.e vai cootiuuar a 
obra do nobre = -minlatro do 1mperio T Mao ae é no 
mumo espírito, •• é o mesmo projecto de lei, pars. 
que ae mudou o gaboo.de 't i!:' um artigo de prograc.tma. 
q~• o nobre duque não tinb~ direito de o tazer elll 
termc• vag,.a, é a que&tio que eati no topete; o• no· 
broa 1111oi&troa não ttm o direito de • h•ter•m· •e em 
dll opinião sobre o pr1•jt cto qae e1tá a.o Seaado : não 
àigo o primeiro ; o aobre dnqne c.ae,,lbeu um ma1 oi
fico tooico para. comêÇ•r o Ha progra mmat maa o 
st'IKUOcio era impr~terivelmeote a reforms. eleitoral ; 
cntrcto.cto o g,ue oavimoQ ~ Uwa declaração vaga. & 

ute re•peito. 
A queatio é positi •a. O nobre Barão de Cotegipe 

disse-nos uma co111~ qne 1:ós t<>do• já 1abialt>.08 -
A!lab é gr-.. ud.e e l'dahomet o oca propheta-; peço & 
5.- :E:r.. qae tm meter1& elciwral ae d1g11e o prophet& 
dizer-no• o penumeot.G de Allah. (Rila~s.) 

Iato é pooto de progro.mn:ia que poa1a ficar oo vago 
em que o illuatr• duque o deixou ~ À refora.a qae o 
mitii.atuio paaa .. do levou •o eeoado foi . para DÓ• li
~rnee, .oa. u615 uio & cacarawo1 ! t nio como a mais 
a11dacio.a e imprudente teatatiTa contra uta NllO da 
dinltoa eleito~ae• com qne se mascara o que se chama 
goverao repreaeatat.ivo neste pa.i.z ! 

Todo nute p:e.lz .eati eentrah1aà.o; camar~B, minu;
t1rios, tndo d•ponde ·de lllDa attiC.. vonta1e ! 1!1ta 
aitti;.ç..~o é perigoaistima., vamo& mal & todos os rc1-
pei~a ! Jdaa so qatm ·póde t1tdo é woa a6 peoeoa, e11a 
uma llÓ · peoooa é o reaponsavel verdadeiro por tOd"" 
OI males _p11blico1, é o alvo de .- todas u qne1xu ! 
E' oot.a. 11tusçio anim por muito tempo ous•ent1LV•l ~ 
Seguramente não, " Diio ha sol11ção aatisfact .ri11-. poa
sivel para este estado de conou, ae os nobre• lllinil· 
troa Dão tomarem a ei " niiuio d• ele.e"' pecha.ttm a. 
palavr11- honrada do uobre Barão clt C•tegipe e dos 
Chefes disoide1>te1 ntatll casa. Nós ou vimo• o nob,.. 
barão na. senado. dizer : c Se. eu foa1e mioilitro, era 
pua luer no dia 1eg11inte a •lei9ão directa e bem di
ncta. » Cb.egou a ooen&iiio, fa9a. o nobre barão· & 

elciç$o clirecta e beat directu., oe. ui>o a fiJ:er, terá. dado 
pcrigosi .. iwo alcauce á declaraçiio, aliáo P"'"'" pru
d6Ute, que. fez. no 1euaao, de qae era. um-ho~m im
poHivcl para mini&tto, P"' cau1a da eleiçin direeta. 

A nó1 libe.rae1 I11io n t}a '\tem du i110 novo moti,-o 
para qne1~a contra. o pc:d.er exorbi tante da coroa. qua 
torna os bomen• mo.ia importl!lates do ::::to5&0 pa.l:z: 
lmgoHi vei• no go vem.o. (1..poiado1.) 

~r. preoiàcnte, a ucolh& do 11ob111 Barão de Cote
gipe e do• dou do 1eu1 illiutres eollega• tirado• da 
diHideocia de&L& cata, não põde ter outro fim, 1nn 
~ae SS EEx. f,.ltem à 1ua. ho11ra, à uiu decl11-raçõe; 
para com o pai• o para c:olll. o eober;iao, SS Ea:.x. 
nio po~em aer 111íoist.ro1 1enõo pau !ner " ele19iio 
dirtcta e bei:t1 dircct& ! 

M•a peri;:anto : inanio ••ta queotiio do. eleiçüo cll
rect• flt\. e.xc!ueiio doa d.0:.1 pricc.ipu1 c'h•f•• d& tlia.
ticitn<:ia dnb ena '1 E ' qao•tio a que o publico tem 
impre•cindivel direit.o da obter reapo~t.a.. O governo 
representativo, pratica.do como oa Heap .. nba, eomo 
~m P "'rh:iga.l, n&o C<.·m~ na Diat!m.arca, qua foi o 1ooho 
do Sr. e;.o;: mini1~10 do imporio, é cou1a qt:e 11ão gn
tiat•z a uiuguem ueate paiz, é coao. incompativel com 
t.odoa <>& i o.t.ereesee d e uru governo par!am,ntar regWar-. 
Os cbel.a doa p a•tidos niio tém o direi to de •• eaca· 
aarero do mini&terio Se a illast.r• diui~encia quiz 
prutar. spoio ao a.ct11~ · miili&terio, concoJ'J"Cndo na 111a. 
orr:oi&~~o. era obrJgação f!QB. cc. neo~re:r pesaoah:aeote 
no mioi.ste rio e~ ·o cs se.us ho::c.e12u miis iwpçrtaDtcs e 
JJ.ote.veh. 

Sr. pruideatl, ea uno conteato a capaci !acit doa 
nobre• ministro&, e. o aea direito e. dever de , u virem 
DO m ioiaterio em outras -condiçõe.s ; preso mtema a 
amizade • a eatima que me liga ª"" dollS. illu&t rea 
4is1id•ntts; prezo-me d.is.o ; w11e a expemncia D.<SIS. 
e d.01 outros ,..,.~ .. . não abona o que ••· faz e se !P.Z 
1ei:r;pre em no11c1 ministerio•. Vemoe um miaiaterio 

parloment.r, de caja organisa.çiio 1&o exchüdo1 ..:11 
ini.ucipa e& cheft:e ; e um mi::1nter10 que não cnocrra 
D.o aeu. 111e.io o• pnn · ipae• obefca p&1lamect&re1 d o par
tido no ~oTe.rno. é a te. •rti6cio ••m força n"XD. vigor, 
4 cece11ariawe" t,.., uma cowb~ntt ç!i..o l*P•-geira e fraca; 
ora, de minir.ttr1oa pauttg e1ro6 a f Xpe.rinnd a já vai 
milito longa; ctcade 18?! qna lnt amoe com ute eetado 
de cou1ao ; dau leg1•l•tnraa forí'.o perdidaa para & 
neção, desde 1871, com ministerio• qne niio ião par
lamentana) que cão tê~ a: necessaria. fvrça e conais~ 
eia pttrl~rn@nt1:t.r; e o nnntkter10 actnal. na 1n• o:~m· 
aaçio eotnn.ette;a e'te gracd• !l'ro : o u obre muustro 
de ctt.n.ag~ro1 e da "fa:.ecd., Mm 1aeriúoio: ~ 
oed.cr d.ae.1 d,.• DU~• quktre> !!••ta& aoa doae pnac1paes 

·<:helee pari..ment•re• • a di•31deacia, o nobre depat.i.do 
p•l• Sabi~ e o nobre seo•dor ta.moem pela B&bia. 
••r ão oub•tituidot com grande vantagem pelos dona 
iUuatru c!uf .. da cliuidenci"' 

O Sa. Mn<T1no DA. M .\11nm..l d ó. um aparto. 

O Sa. M..nTucao Cu1N>s: - PerdOe-me ··V. E:1:., eu 
conbeço a au .. mtld• *"'• e o seu merito-; aaaim como 
muito prezo oua a~ izade; mn1 11íio t ra to de qualidade• 
pe&soaee neJ:?l de' m e rit.üB peBS· 9.H. tr~tO do me.ri.to 
parâ o memento, para.-a t.~iaa•itio e fim es,pecisl; eu 
oppotictonHta do a.. inilterio. eatou no di?eit.o de 
iuterpellar. e•toa ao 1!1r•ito de aaw se está org&Di•":' 
do p vr f6nne que cão &b•le a ·aolider: e seguraaça do 
go"f'eroo. Ob! b.-.ata. de aTt·&cio3- que inutdiaio b~,m~ns, 
partidoa; aitue.~õtia e at'3 ·al'.I i rJ8t.itui<,'Õ4& Iu1.ci•Ja ue' ?, .. 

A' minho. que»ão 4 se.Der se ee·es·· ch•fes não qni
~•rão e•b co11>b•a•ção. e V. Ex. i.-é que immen1a 
inflqeQ-'1& terá ~are. o creC:it o, forç" e conceito do 
mioi•t.erio peran te a npinião a repnl•a dos d ->126 --~ 
btott ma.ia u i.portantes. d e. d usid.tnota. n11.· cawa.ra d.oi ~ 
depatado11. P<tr · ,ue · '"zão . ~i.u f "'u m parta do mini.a .. 
terio '1 Nã11 fal ta. ·a nenham · de 1111~11. d·'us· meas 1lla1tre1 
amigo• capacidade; nAo ião, 4 vt.rdw.de, rl~m auperio
tee, uem iufi:?i\lrU aoa doas illnstl'n dep at .. doa ~am
beu. meua ar:n1gv11 qa.o d.a d1aaid.eocie. pae.áTio para ·o 
auoii tuio. 

ldí<s a ver:!ad• é qne conatitncione.lmente !all1ncio 
erio ellcs o& iad1c11do1 ; ou o gremio, a recuciçilia.ç.ão 
da ·aat1ga fimili• .não p6~e adm•ttir a l>:"uns reproboa '! 
Ra oelecç5•a ~ Q•~•• ., • motivos das •el•cçôee 'f 

01 acbrea ni1,,11ttuo ·conhecem q11e· o publico Uln o 
clizoito de fazer eata1 interroga~• e >!e ou•l? te&poll
tu. Não ae ~óde org..,;i•ar e<;l!lbinaçõe• wiui1teria• 
para fttias, cumo ge f, z cdm u pre:rrideDeiu de pro-=. 
villci·• qna •e diio a. •L11:au1 dep11tado1 Pº' dt.us.011 tru 
meses durank u ia~rvallo du seuõe•, 'do qne miüto 
uaoc e a bu10\l o tu. bre ex mini1tro do il:D perio. tib.~o
ria d• Qa• • minha provincia. foi a 'rict1ma principal. 
(Apoiodc1.) 

O Sa. C<ut• DC Ounm•• : -Fai qa<:m menos em· 
ptci;o11 (>C'Hu~• do pe.rlaru~ot<>. 

O ~.. Mun1'10 Cu1•01 : - E1tcn connncido de 
qu.e V. Ex. 6tft. mc.1to e-. paz de i.D"O"ecter ; uão· ·da.vid.o 
do Hll t&..l•Il~ p»ra I'~º• tcHl..t lJâo inventou n eohttm 
ab .. o. 

Sr. pre1id.eote, com c1 tniniaterios org a.niaadoa; 1em 
n'pei tQ e ·o t.Jfd!f'll.,.DCia. d a.• uorm1o11 pula.m•nt&rtlf·& 
conooquenGie. é que os milli1teriot fazem·ae para. o 
ictervallo de. u .11iS•s. 

Orn, Sr. pre•iden te, é nm~ h.laa qn.t i:z:a por toda & 
patte feit~ cou•.ra o g .. verno repr•&eotatiYo pelos que 
iêm aandades da.• e.b~l•• do Egypto. que os govtl'llol 
aio iaer.a.vei• ·djante das camans. A ssicn .~oi com 
l•~•el II de Htsp; nba., com D. !.faria. II e D . Luiz 
de Portagtol. 

O go<orno r•f<e•'1ltativo nada tem com ioto, p6de 
• d•ve ur o cc.rrectivo dct.tt: vicio: e. razão· -é o que 
~ós ea.bemoa: c:suem !az º" mici.istrrios f.a-los a ·ae11 

goeto. e roã" pód• çuerer forte• : •• qaereia· ~ve<1101 
r epre&cnt.8.tS\.'Oli parJattiCDtlillIDeQte ~&tavei• e Cl.fBZtS', 
deYeie lCeita-loe com tod.aa a• enos condJçõe. ; e os 
cobrea mini•tro• 't• tii.o em posição falsa -na camar& 
do• cl.• pubdt.s ptla txolusão :do1 dou• illnstres -chúca 
da · C.i.sídrncia, nota•ei1 peio 1eu tde11.to e patrio
tiamo, bem como peloa immen&as 6<r·viço1 ·qne·pru
tár.io na "Ppc..o;;ç&.o ; cs ocbres ministro• cio tiuhão o 
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direito ele 01 exc112ir, nem ellea de recnaa.1em; todoa 
n6e somoa soldado•. e o nobre Do.que de Caxias nio 
admitte ea :.: tt&O. qoeudo a o:dt-tl.I é d.&d!l de avançar. 

8e pttém. entes oobre1 dcpntac!oo, reve•ti<lo• de 
tanto pre,t igin neate recinto e f6ra deite, n•gári<> o 
seu concurso ao xnin11terfo, este 11e · enfr:i.1n~cei~ ex
b-aordin•riameote. E ' cate o ••grelo aa. fof9• doa 
mini8teri(J8 tngldea. Tem a lnglat~na pa.rl.s.meo.toa 
ma!a impertiat:otêa e exigiP.ntes dn que o c it&so ; os 
mi~iiterio& darão i!), 12., 14c, 18 e 20 aonOQ 1 e ·ha pre
~id.enciils ae coo>elho& que tê~ dur..do atf v111te annos. 

Sr. pre•identc, poata "' qt1e•tão pôlit.iea da org.ni
so.ção ministerial De•te ter:,.no, poder ' e-bia até loa
var mnitci o rei COu8~tocio.r:u1l que. para. cada minie
terio novo dPatt uma dissoloçi'io de e.amar~ O que 
se: fez ew 1868 .. ria uma medi<1a. Jouva.•el e de mo
rali-iade paro. os P"'t 1do1. ama medida. que conteria. 
as pequ~aao a.mb1 ções p•rhmeutares e aa rivalid•dea 
eJ:Jtre o.s aep1rantr$ aof!OTt.ruo, se a c orôa. colloeando
se 119. e•phera da imparcialidade que é obrig.ida .. 
ter pela iadole das 1u,ss•1 il3stituiçóe.1. deix:a.ae a li
vre org.an)1u:1ção doa mmisterioa aoe ,.befet de partido 
que tl11easti.m a. ueceet."' rit. capacidade. Orgnnia.adoe 
~ates miaisttrio1, tenã.o podf'saeru amNbar1 o chefe 
ao Eato.do fiuo .. o qu• foz& raiobP. de Inglaterrto e os 
r&is ccnathuc1011a••~ não seguindo na pratica.e deteii
tavei•-de J orge 111, 11 e 1. 

O mioistorio uii.\l ti nho main1fa, ;hlt.Rvs-lb.e a con
fiari9• do p>rJameuto, a. elei~ã~ decidia o pleito, o 
sobc.r-.no e.&t i- va i tt"-to de to1a a cea1ura. 

01 ncbres mioietr• ·a, pergunto, ·•eote.m-!e na actna
lidad.c com aqn•lla fo•ça. qce tioha o 60.do H~oorio 
Ber~to Cvrot':iro Leio á una do• Jt'"' l>inete.s do eeu 
pert.i~n' ~eotew-1 ... • a n ··brea m1nis\ros co.m ee6a f, r9a 
e vigor? Não lllea falte '' ca;•aci~..de. nllo •Ü<> ioferiores 
aos <kns í•!ustrE>s membtC·s da dieeideacia, nem em ca
P"cid . de nem em tr-quejo dos n•(lo• ioa. Se o nobr8 
d11que u1i..o é U -1.1 parl~nientar. nem ttro orador c.;mo 
Cicero ou Oemc.etL.-intg, ~ b~qu "jA. .o nos uego\;.io1 
pnblfoo&, e te :n .. uffiet eotis~ima l~ap a.ei 1 u.rle para o 
p osto '!.ª" OCCtlD • . (.lp·.,·ad<ls.} o Do·1U• • w . 11i .. g t on 
foi multa~ '\"tU:S p rea. idcntc d o c oo•elho t end. • 8eU. 

hdo hou..~DI · U•to 8a~riore& C.lll Ca}'&CÍ~Kde parl tl
ttCchr, c:~QJO R ·bert f>ed. 

0 .-a, Sr. pruidente, V. E<. vio o m '11\! tetio pas
sado 10;;·cuu1bi r . nÃ-o diante da mrnba oppns1ç:'âo, nem 
d a. disntde:>c1a.; ma.s fraquêt:JU ~ f ui veu cido, e sta é a 
'Ve:rd · de i 11el~ .s rest"i t:çf'.,e s. dos c~· cfos e lords prot.?cto
r e.e., que o npoia,•ão; maa <Jra. era. o "Pºi'• a. 11m, ot"~ 
'Cm improµ.eno eo1;1 t .. " o •·utro (ri~ cvirr .. c); trovei ive. llc-je 
u :n, zomt11t.e·P. e rur.'!a\' Q. OU1.r.J ellJ>Dbâ com tsp~;.tuo
ait&imo1 e tlerub~>nrg•. 

E' um-"' neceu1 Hi.de. S:-. prc~idente , f ttzrr est:u 
ob9er~a~~õ '"t por pe.n'•&AS que sejim, porquft 0 1 ,·ícioa 
de no!~ .-. fórru~ àe go\·~'ºº cada. vez: Fe toro i'l." 11 Et\i .res, 
e aqu~lk~ que o:io f:l!l€ r"!.1t.:. \•er o 11:.h rnt'Cg·ie às 
ª''cnt.a::·na e d~1 npe r-:-1J. dt um prvfuoio e ~tH1.l d"'s
couteot.mect '.> , tê::i a rlgfi :-osa. 4·bri .z;:ção c1t iovie:Etigar 
a ori2' .-m ~ <:a u· a tle te · e s ~ontent.nm~nto; e uma '1:\11 
rn~.b;c·& e d~ pcio•ea conHqUC3c ia• cn-o •i s t~ nas m~.& 
Ol'g'~ ni~11.ç~s m ioiatt r iae1. 

O Sr Bari'lo <le Cote;!:ipe, te t ivesse si 'Q '.lllt1nbro 
do m;ni~te:rb p:ie~c.".101 ti::iha-...!he ós~do mnit1 f tc;n.; 
Apüi .. u-"J, t:lft.~ Ctl •!O o apr·iou ~Pm a re1p~-nl'H..hi l i da.de 
direeta. ~.seção à.irect~ , n:l. é jtist.('I qu~ c n.rre-gne ta tn
bi!m Cô~ tod:.oe as e<in 11equa::ci .s deis er:os, sf' S Ex. 
r>: R.,, .:!:aV') fO rufoisttrfo 9. Í..;:rç.~ de qo.0 d}c t!ecessi
tav:\. 

E o m1ni6terio &ccenmbie> ~qnella1 di ve-i.~coci P. s que 
t161 m >t.nift:etavamoa ; nlag qu 3 p r .. viot5.o da ~ us. fri
qa.,:z.a 01gatnett. ffaquu.a qu~ proveio da. e xcla&ão dos 
priocip'•t• vultos q•ie o sua\ent>.-ão O uobre daqac 
dO•i• t•r oido n.ir.i1 t ro e pruBeute do cao•<lbo, o 
5r. t•Min df Cc·t .. gip,. dtovia tet &ido miai 11tro e.~ sim 
comu o ~t . So1yim . Lcbato. Para "Cn:.t homem politico 
riio ha [hti9r.1.1 oonvenitntfll, ~m (\nt I'! rw-~ 1n. di:ur 
que rHe (\UW''" o u.u de ··n p0Ht1c"> , 1e nio c"&rre
~Ddl) oc.m 1.o dau at Cll')nnqucnci11 1 riesponsabi!i
dad••· 

O• s,._ ••n""-·r••· "'" '' lUÍ VADl&Dtt 111poibio {J 

mi1>.itlariu ptuaotu, uõ.o ~brigado• r. ter tido membrot 

TOM() 11 

delle. Não 1a.er-em part. do mit1istaio, como o nobre 
b:não não quir. f,,.z.tr, era confe1s1.rem qne "ile mi
!Ji'ate.ri~ nio r odí~ de1~:!np .nb.br a. &tia ·miesã.o, ers 
manffii:1ente ·pa.ra ella. A uacio Ae dutn'!>laaa. e o 
nobre b&rio de que poT maie>T qne seja. a. idl..aedcia ~ 
OID .homem politico nÃo é 1u1fficteote nt:ltt: pai:: pars. 
governa~. a ~rn do pwh fóra da : eaponsabitid•d4 
dLrecta e muito me .. oa pa.ra •onuHnr intclr11rueute gt.. 
direecão d oa Degocie>s aquetle.a que lá c&tào e tem a 
r.spo:cuu1.b1l1daa.e e a. &cçã.o. 

O oobiae bt1rio D& tna provi11<;11l se: achou u'uw.a 
'PO&ição fa.isinima. veado een• amigo& &acri6.ca.d.oa 
peis. ioj a tiç • <lo Qobre ex miQ' sLro d o 1ttoper ío. Meamo 
antu, já t.e tfoba cnllocado em t al po1ição que não 
podis. dcix1rr de coDticuar a Kjndar o aad.or. 

Ora •e º' seu& a migos da 8.11b.1a erão wã.01 e con
den..ini.d.oa cow jti.tiÇ4 •• ele e x · 11r P.si -ie" te da provin
ciat a CJbrígaç:i.o de 5. Ex. era. repuna-los. c~mo 6.
:.erão k1gciaa deoutudos pe a Bania nute :re.cic.to~ e. 
creio que o Sr. lXUnlBLro d.K ll.la.rinhtt. . 

Se_ ~ s\j.es ttCDj~o• d1: S Ex.. erii• bo;1t ~ a persegoiyiio 
ers lDl iuu. e ilbjU"tô, o nl'b'e miuiat ro niv fel. o que 
devia. porque ot.o bau~t11va. nã..i cumk'ria o e~a dever, 
la1'an<W <U meíln. 

Não quero t~tiga.r & a ttençiio da ca111ara nem dOI 
nob.-e$ miai1tro1. O meu apoi•' p&ra discutir ~ contes
tar as t1t1~a med1dab aos oobres miu i&troa podem con
tar cm:n eile Aa oppo içõt-s -siio itempre .-ccn11.l'das de 
prtitelh•Çàú, ê. uma •·ist ria, Sr. pr .. &\'1t-DtP Eu un.nca 
vi o nubrc b~rli.o pr1.uU ~ :r e.Q.i oppoaiçi·· cem ai .. guem 
prc.te ll~r p<·r proul lar Tecb.v v &lo cada um -iue:'llpe
.nhar a su~ IJli .. &lo de oppos1 .·.i1•U•»W ~· ruo cut'"!nd.e. 
n. alguns &tl001" a. efb. p -rte . l." d i1ocu .iJ>õe-t d1• p arla
mento não llãh loaga.s O p -rlameo'o t4em me.Jhurado 
e progre.11do D~pende- du1' DIJbree n.iioi ... t,os a:.u·lhora·lo 
IDtllto DJai&, O q e vurém não tem tio ·oropa.tibado o me
lh<J rameuto du l:'a.:rlawento 5Rc os mint»te.rios c"da vez 
peior~•. 

~lt.tro<•e no 6m do Pegnndo mez da. &es111io ol'cli
na.r1a, depois de quasi dvus e~p.,.ciai lt,,e.iOJ"• da ~xtraor
diaaria ; oa uobrea n 1ia 1.,tr ; .ll o:io tú~ ª""1Jhuwa d\ll 
le.is nonu~~. E .. t~ é o mel b1 r Bo:ão 1.1& et·r ôa de g )ntia 
do m·11 1~t- :10 pa.st.a. 1CI. T i.da ti B11rte de d.·fficuldad.ea 
zecabl: :-iiy n a ht:r•oç a; ma.' uiiu te 1:1.p!'e•t-otarâ• · [>iJra 
aT~e.ad.a.r esu. herMt1ç :• t:o~oe o& legi.liuius h~rd.eiros . 
Fo1 feto uw ~niabã1.1 eA.ceui,..o e.o .s r. t.n;1H. .. , e uae 
q1a11hão \.jUe !j E x. tom •U p·ejud\ca ªº' f. eus c.:ilh
gas d.o ..:..Uli~tc-nu e ~u p:~iz.. Mal! tmli:l.l a. restiODIU\ .. 
bitid•de é ~~ :5. Ex . 

Nót e suatnuo c:2.1 fün dt: l'"gi1lotura ~ me:-.c. o .~ m i
nha re.,ugaunc.;3. j.K>Jh 1cu. pura com o oohre m ioir.tro 
terâ oeo!Jqu111 ae !'3. 1!'.x. oiio ae1i. r M<u. f'Sh tua n1-
t im t1. U!JIDg,, rd-. . Cvm t lln S Kx. tu3. ._. P iJJau.'l.uS uoi
ver•D<• d e pnilu•uph • e ~'-"•· Nno h· '""!<ª"· aii? 
ha ç,.dé .. ,..c ~w· ba. '-" rJ CatC. 1 ~ 1tnHo p .... rn u!"'UDs intt'hJ:el 
n !l.SC1tu,·i. ow mvritu.1·,. º 

O_,,. grh!Jú · 1 o .~t:q4o r;b1.~Sl e ici 1ua cen·i·1i1.·, politica 
\'tX~u l' dt:i ~( n rü" M. (1~H;u.u 'iute1?1J.• l\ fl.v hll e.lt:f'mi..i 
li~ nno pnr~ u. liherdtde da ntu;â•.J ~r . lJ ... r ão - e1eiçúo 
dut.;ta e beru d •rr c: \.ci. (~1poírHO•)• e o• ~ppl\lU•:.i• da 
n&çe.., o ab.:uyo,1ráõ, e a ~J<);s,. 

0 ~ll llRUSQCr; : -E' tard•. 
(O G-ra d<Jr ~ compr•m<ll(<tdo por muitos Srs. <kpu

ta~<>s.) 

O Sr .. r.>ereira da SIJvQ (mo,,imen.to de 
attenftio) : - O iJlus t.rc 1..r6Ít•' Qu pttrti-io liber"' l acaba 
d e e x"'rimir ii c..s. c·pioião e a doG aeos ~mig. •s vuliticos, 
â.ec· e"' da slLu·· çâo aetoal, e da attltude t:h'stil e dtci
diila. que toUJii J ~m rth1:çio ao DO V•J gabine~ minis .. 
teria! que a •eame o poder e a1miui.tr•çio publica. 

Em 001ue d•>& c"riserv11dc.na diuidectes. dh1ute do 
mini•tetio qae ACBb& de abaQdonar a dire<çâo do 
Ee~&do, c nmpr•· me fall~r. e e i:p<'r ignalmente coaaa 
a•titude •m frti:;te do nc~o g•hioet6. 

C··R.1hr..ti2m111 o minister.o preiiid.Ho ptlo Sr. 'Vi1-
conde do R~o-Branco~ ··un virtude 'de aigauw µric.cipio• 
polit.iecs e. adm;ule.tr ... tiv tH!I pe>Z' e lle adn.1tt1dos 'ill 119Ctl. 
govt roo 't por nóa CllDtraria.do• cocst.antemente., poa\o 
que D > geral foH~motl t.odo• penenttutea áo idéu 
do partido co-.isundor. 

27 
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C •hio o "ahinet., qllt. eo11muiavomoa , diante d<!I 
c.alamid.a.dt1° que o aHâlt.R.víio e qne, em pan;.e, ellc: 
proprio a& preparára. O nobrA Ocq110 de Cu.tu f?1 
pola corôA chamado e incul>lbido ele formar ll~V• :n~
Jli•~rio. Battava s~u "COme, rot!t-s.do de t~nto pTestlg10 
e ,zloria (apviodc.s), aett canu:t.er conbeCJd&mente m~
derad9 e cunCJliackr (upoiodo1}, o fai:to de ser coim
derado um do• w .ho1 chef.s do pa:tido c~1uervado::, 
para. rrogramms. (\li• ;e111111se todo o putido e e~
ba.a .. 011 antigo• rueot11?leato• p •no ou. A or!;"Dl
:s~çâo que deU o 'Veaera~~o gturr~JT~ ao .novo m1n1a
terio, fs.&eodo delle part!ctpar a a1u1deocu. por dous 
df! uni mPmbto1 il•nstna e. digoos. é snffi.ett?te.P.ªrs 
ds.r 1:1peranç:1a a Doasa• iit~~• e gArantir oa pr1nc1p101, 
por amor d1 1 qnaes comba.ti2uH)l ~ 

O F:'upo, ou partido chamado da diaaideuc ia, p reeta, 
port<lo~ .. apoio ao uow go.biute. Póde deoauombra
clB.Il'.len\e i;erir oa llegoci• a pn b licos e governar, corto 
ele qoe, nnnida. tod~ a b m;lia. cuosena<t_ora em to:no 
do eeu miaiuerio, porlnà. o pai.2: ctinugull" tos ae.1v1~s 
e bet>o6.eio• que reclomava 1 ~iio •lcançuo. p ela !1i
Tiaio do partido. MoJto tem *' tu da a fKz~r o p:utldo 
conaer•at1cr, su:t n.iaaio n'D.o ut2va conclu1da : innU!, 
poia. U'Oido; e1ta.mo1 fer t ·H, 'OD.id.t1a eotl'f'gutmo-l)()S 
ao !>eniçu d., pniz. (Mtc>ta bem.) Somos todoo dt> :ne•ma 
origew , do u.eeDlo pa1irt1do, da& lDr&niM o..,piraçõea. 

Era prtc11a. a u ni ão pera realizisr a tb.~ori& t pra
tica do sy1\ema roprueotat1vo, que npo11aa n a. lut~ 
legal e pa.cífi.:$ de dous gnnõu parttclos, t se es
traga. com aa di-.i•ôe• e subdiv,.õea destes tm grnpos 
dispenoe e adverso•. 

Espora mo• que •e realizar! o programms. : ver<isde 
e r~a~idade d o aystea:u1. repruen.tu.tivo por Dl(;io ~ 
eleiçô"' livn!e, iof!oeocia j1'ot.. do p&rlnme'?to'. cu
cuwacripção óo pader •xecntivo na& tua.a attnba1çõe 
exchutva1, orçamtDtol teg~larea, economia rigorc"a 
<lcs <1intt tirc s publicoa, soanduo d01 abuso• d• ~re
dito• extr .. ord101Lrio• e supplementares, moderaçBG 8 
juetiço a '4·dos, liel éxeca?o ~a .!'•n•titoição • da& 
Jtis. reformas recJ..mad•a peia op1011\o,_ma• bem ;ien
oadas e decl'<'tadaa. desenvolvimento 4c,s progr•110& 
m on es e materiae& para. prosperidade do Iwperio. 

Parene- n1e hs-çer t$Clâ recido i:a. ll-ituaç.ii.o e definido 
noeeo proc~d.in:iecto. Nã~ quero tomar w " is tempo á 
camu a. (Muifo bem; m111lo b,;m.) 

O Sr. Bar6.o d.e C o t.eglpe (m;niJt,• 
doJ" nego~i11& ellf'a.~,~e.,os) tem d.~ e,.,,...uc:~r aa razõe 5 

q_ue le~àrõ.o o ~h:iietr:r !tt B aceitar .e. pts11;dá. t~Ycb. de ài
rJgir c1 cegc:c1os publ1coe º"ª c1rMtm&tsociaa G.ctnae1 

e a.o m .. mo t•mpo de de6.air a saa posiçü.o no •eio 
de•t• mioiotuio Crê que o.&sim pratican:io astisfori 
a o b.onrbdo deput.e~o que o interpello~-

Qual é a 1itu•çlio em que o 11a11i1terio 1e atre<en a 
tomar a ua corgn a gere~cia dos n•goci•·I pablicoe Y 
O iza.biotln pr~•idido i>olo h onraQO a. il!ustre Sr. Vis
con de dc.. Rio· Br~nco pedira o obt.i" era a. a·ua d .. missão, 
••m one a. ID•i .. rie. d" ~rlall'.CDto lho faltn"•· tanto 
ne1ta· ccmo nr... <.iu.trA e11mars.1 e, eegnDd,. decb rárii.o os 
:mini1tr-0a d"mi.saiooarios~ muito mencs a. coofia nç:" da 
cor6a. 

O i1!11etre d•pota.do qui~•ra 'l'er n1<t<> maia ums. 
prova. do o•·d~r pc .. s:.,ai Censarou t.:uJJbem og mi
i:istro& por bnverem tcba ndonhd o o poder,qu.ando a.iode. 
l.ht:s fa ha\la re11liu n o sea p rngrt- ruma. 

Os h omens rub icot 8 E:l'1HD .. m um'!\ reP.ponsabili
à:.de de q11• l>e• não é licito deolin&r; mM t ombem 
:não se ~6de l•var ••te priuc1pio á1 aoes c .. n•equeocias 
extremas; BS ccn•eqnencias dll lr~ica :r. b'oh1.ta. muitas 
... uea t.oroão-se ab1nrdo• palp: .. eio. 

Como oxigir de ?>m h <,mtm qne t•m •cnido por 
ma.i1 de qu•t.ro annc.s. que co?Jtinue atadn IJ. di'l'fcção 
dos nfgot':ioA GDsodo •nppõe qoe aem 1 1121 u .ude aern 
aa:tT111 eittum1taocha1 lh t P"tn1itt.tm h.:.tr o ~m qtia 
elle eo~ro.n f.:er o• poiz ~ E póie ellc pot ,,•ntara 
he.aitar, quond.o eabe que ede aett ucri5cio não :apro
veita, qo4!!: a s11a ~th·e.da. p6de tra:ter welborameot'll 
llO! Degocio1 pablicos, m aior f\lr ça <e união do partido 
.que, oegCU1do o nobre depotado recoobecen, é um& 
'Tanttg•m oo n0680 systema e<>natit11eional ~ 

C gabi.ntte &Ct1lal1 portan;o, RCOOU-IO JI& circmn-
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sta.icia qne, deixado o poder pelo gabinete para cnja 
queda elle oão ha'vis. contribuído .•.. 

O Sa. M.1.ur.-'ll:O C AllPos : - Alguns doa miniotro1 
eontrib~iriLo . 

O Sa . M1'.\"Í~Tao nos E $TIU.N,Et1\05 : - Se contribui.
rio foi iniitt:ct.ame.nte, porque dire.cta..rnente iião hc.uv• 
votação oli:i:ma quo indieuoe q .. q11alquer dos la.do• 
da camera tives•• 11::0 t r iumpbo sobre o outro. (!luito1 
apoia.Mi.) 

O Sa. Sn.u1u ~~T~S: - Entiio devião fics.r. 

o s~. ?tfr.<nTno :>OS BSTl\~~GElM~ : - Mu ae uta. 
ceu1ur a caru~ru •0" i.l lutttJe~ e A-u.i ciat.J"QS, eo.. nio aou. 
obrigado 3 ddende-!01 tietta circumotancia, e m1'.ito 
mcuo1 o. entooder que obra.mo• mal porque tomamos 
o poder. 

Chamado o illu•tre duqa6 o. lormu- um milli•terio 
neatat eircumatanc1as, app?llou pa.ro. a coadjuvo.çií.o 
de todv11 oa seu» amigos polit.icoa; porqu~, sit h avia 
quem go:ta.sse d~ confi.BDÇ~ pleull. de UW O ou.tro Jad.Q 
elo partido coll1etvadcir, '!r& sem duvida aquelle aob 
c;aj 111; pre1i dencia 11ervem b oje os mh:i i•t.ros. 

Pela aus parte, Dão obataut.e 11.a a:i.as opin iõel co
nhccidee. o orsdor nio h eeitou a.m momento, Er.pe.iar 
doa gra:i e111 eacrificlos que com iato f:1.tia, a. prestar 
s. •uo. frnc•, por~ru muito dedicada coodjuvs.ção, 
aquelle qoe elle t .. mb•.m reconh.cia como aeu c hefe. 

A or1tanisnçã.o do ministuio. po?Am, entende.- se qne. 
Dão foi feita. eoostitacioni&lment t que contém e:n ai a.
feitOll que lhe auguráo wui.to curt.a. e.x tstcucia oti. a vida. 
peior cio ~ue a motte, att ribol•da Parece pwém ao 
orador que •lgamaa d. a con1ur"' do ilh1• t.re deputado 
contr,Jium oa.\.fa• 

Ora., o ministerio devia ser !o•mado pela& melhores 
capacidades de que 1e compuoba a eitiacta cliui
deccie, ,,ra dtvia ur formado eem eo olb~r ás di
visõta regiac,.ria11, àa proo;incias pela import ancia dai. 
•u•• de~ut.çô••, ora é accusado de não ter o lhado a. 
essn. divi6ão r egionaria. . 2..dmittindo n o eeu zeio va...~01 
fitbo1 da me•roR provín cia 

O que é .-erdadc, o qua il ex acto, é q ttc 11i<o a& 
olboa pnra. a s provio.eiaa. n am pa ra as ct i.ffer-cni.e• 
depatayõe ii ; ol h· u -se i;Ó pura. a melhor conveoieacis. 
do •er<iço pnb!,co Pód.e -•• ter errado. n em isto quer 

•diier que nã • ho j& homens de meio merito uesta 
ca:nara do qae •q ael!u qu forão tira.doa; mao o que 
•e pMe • fi•nçar é qae Deaham daqtulle• que iem os 
mesmo• direit<>s e:x.ceder!üo a e1tee em dedicnç.õ.o, ~elo 
e 1 .. 1dade. 

Drp ie , como poderia o illu 1ire preoi~e11to d o couse 
l ho, a oüo ser n;ihgro• o, ãquih.tar tan~oa muitos' 
Por ªº" s~, onando se orgo.n11ão 01 m1oist.eri•·B não 
b•ata gue os chtft• 1e corqu•nt de ce:to• . io1i•idnos 
que otI~rece1.n -. i.na ior g-rant1a e.c:is p11rt1du:3" 9 Por 
•ca•o, ~1 ir rtido• tém •ó co116.acç> e.as eacolhas 
deat~ ou d. •quella provind• ~ 

Niio ~avia F"' cooaeguic~e m~tivo para cdnettràl' oa 
mioi1trv~ por terem aetitado o ocder e mu1v.> meno• 
~lt. 1u\l c.r~sni1a9iii, aobrctud.Ô quando o ill111tre 
Üepu.tado '1ecly,ra.. com a !r .. nquci:e. e b.Ja f ó, que o 
orador é o pr icnciro a reconhecer, qae o partido li bera l 
n ão t "per-a.va n~Ql podi~ subir tu.• pOder. 

O Sn. l\h.nTL"'no CAllro~ :- Não e.spera.\"n, &êg undo 
o que it tew f~n.o. 

O S11. ~h"srao r;os i:s:ra• :<GEraos : - Não qa eria. 
ncell e..r o }K'1e r. 

O So. M AntNDO C All N'S: - Ao c<.otr~rio, • • ea 
dts<6ptran• de p~d•r &cciur o poder, trabia o meu 
par tido. 

O 5• . 1'fAnT1~00 no• E6Tn•Kr.•mo1 : - En~nda
mo-ooa : naa circnm1~:.cci.,e acla~• podia aceitar o 
p<'der' 

o s •. M.<QTISDO C»•J'OO: - Sem an~ida.; CDtando 
que era. a o.nica iodu,..ção feita pelo octnal estado 
d.01 negocio o P" blicos. 

0 S~. ill:r.<rsno !>OS ESTllA!<lil:raos :-Eis • qai uma de
claração, nio d.irá uma coafü1tâo ,qu~ estima. Portanto, 
o dtfeit.o princij>al da. org• oi:r:aQâo octaal, "ª opinião 
do nobre deputado, niu é ter d.eix1do de comprehender 
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esu ou aquelle, mu oofeito inbe••nte 5. •itu•çiio po
litica.9 é tel"-lile formo.elo nQ partido C(;l1uer.,.&dor. Ao 
contr{S.}"io da qas diz; o n tibt-e deputa-i.o, pen•a que o 
partido liberal nio devia. uew podia a~pirar o poder 
;:ia.a circ:umstsacia~ actuaes, s.f!m die,conbe.<'cr os at:us 
muito a.itos n•t:recirneat1;1e, porque DUnca uegGu :ao1 
13eus adverea.rios a justiça.. 

Dcuolvida a l•gl•latura, não teriíio cs libernea leis 
9.nn~~s... · 

O ~n~ MAnT.r.mo CAltPos. ; - Pec:JiHem ao p~ula.men
to, que não po·1.i.a n .. gu.r. 

O ~R. 'hh:HSTJ\O DOS E&TP.A.NGl!'!mos: - Negava d.a 
me~rn-. tórn.0 poP" 'JU ... nr~l'lrin a.o rnlctBti!rio ~e 16 de 
Julho, qn"Bo.clo a.qui veio pedir meb!l' p~ra comb~ter 
'SO iQtmigos dl\ patria. 

O ora 1or por ai nã.o c1 ne;:?s.rio.. ma$ talvet na.troe: 
~~ o.s de!=sem. e o exempl.: d~quelles qu~ rempT'e c!.e
-!iendtm ~1, m~lbore.& Ol'"lrm>i& d,;;. 8y11tema. r~pre111e!ltt\
tiv('I paderia. il!u -:.ir e: eng:~nsr mc.ttoij coaoett.ir.Oo,-eti. 

Da to mesmo qae oe coneerv.11dores ae~ta. cat;;~ obs.tr
vaseem ae Q ~l rma'i dn sJütem:1 r~presen~ti'vo, qne é 
não n"ge.r rne.i• s de govetnQ, eatTicbment~ icdispen• 
sa"'1eieT e CT'f·dltos nt!ces1H1.rios IJ9:Ta o aen·içl"l publico, e 
vo~a.e.s~m as leis an llU3 s de ffirça e os orç::uneutas re.a
-pectrvo~. tniã-1 ca lib!!!'aes de consu1tnr a. naçAo pars. 
beb~,. uo a.eu •elo a C:i'pi:niio que d~vil'. pr e;dcminar. e a. 
.con6.noçn .-t~ qu" t11lb5.o neccasidn.-le parQ. e g~rencia 
do.a cegocios pab'ieD~; c1 m q"~ Jei 9 

Com aqut-lla. qa.e Hber11cs. e eon-servo.11.vres t~m con
deuinad'° por medo 'hl qu-, Dãn é mYi11 li.eito, eendo 
pcssi~·el, .e::cpr~ga.-la p'Jra. uma. ete.iyêo qu~ exprima o 
voto nacirin•t 

Vi ri a urna c<J.mara el eite. tlob taes au~piciog e com 
-tal lei p"O\'a.velrnente. e::n grande maioria, senão em 
UnAnimidade, repruentar o partido lib•r:i.L E per
gu~t ._:E em ccns.me-n·+ .. póde-se dizer que estes re
suitadoe: erã~ g, ª""P['~sbii.o d a voto I!a~ionnl, nme. con
Bult~ le•l ó. n >çli.o ~ 

Com esta lei, diz:- se, f vrtio eleitas t.i::d.ns as cams.rn1 
.ante ri· resy bem coc.lc a pre&tii te. Mas, ue a. lei actu~l 
ae.rvio p9ora t· d.as as eleiç.ú~JJ, e pt;;irqlle et::a. reputada 
.a mais con veoieote para. a. ex pi:'~·ssfa.o do V(•to ; porB:n, 
depois de d, sac>e Hta. la com" se ncbo. ~·ta medida, 
cba.mada in~trurnento de gc.~rra. e de ('-ppress:.l.01 ro
deria servir aos hbP.:raes centr e. oa <::~t1~ervadarea <IU 
aca cooservadores contra os liberaes, para \"erifi.c:&r--se 
uma rJeição no palz. ct 

O zabLnete nestR. süua.ç.ii.o, rêMhecdo o podar, péTI
dentes terias ljS leis aunu.,,11, a1nda. não "Vvtario co &e
na.do o crçflmeato qt1e .bEI. àe vili{"tJt!lr t:laqui 3 pcucos 
diae, o do !11turo exercido a.10d·• nilo prioclpLado a. 
ai111cutÍr· ea D:tSt 4 CRmarA, OÜO re• o1 vidO& Otl.tr.06 Q.lUÍtOS 
n~g:rie101 que de.~ec·iern do corpo leg18tâtl\ro0 t3es como 
os 1ocC4 rrCJB, q~H~ Ín•tn.ct•meote pe.fe a nos:;.a sgrí
cultnra, e q11..- serli\o a·H~dcis por t'"J.•·ie. te~1po '!le s.ca~o 
e. camnra f1.Jase .-hesold:ta.. pod'c!riw. rleixa.r d;:11: t&.cri
tical" a. esta.& cooside.r;•çõ1es um:.i. ou outra opiniã.o 'i' 

E t a e .. te p•-nt.o que o orarior qaer chegar parares-
pcurttir á pe!'s.tua.Lu. do iJlut1tre deputado qu~ntu á par
te d.o prograruma qu.c fu.lla d .. nf- ·rwa. tldturnl. Esta. 
parte Dão é ob~cur~ ; porque dizer-que o mi~isteno 
ae constituío pdTa. f ... zer p~slar cert~s .cQedíd.11.s qae 
depea·lem de dec.;s~o -da acta'à.l l e~i.datu.ra, e que en
tre ell1u urge e8ta ou aquelln. é a.nnuiuci11.r que o wi
ni&teli.o se prapríe ~ .. zer pa.ssar a lei eleitoral \"atada. 
nf'&ta. Ct1ma.ta.. ~ ser p ·a.1n·:el. -· com ~qulltl&A êmP.;n
da& que a diacuuU.o m· st?"\u• serem utc:euaria..&, e: qtie 
maio-r garaotias yff~,ecere.m á. livre. expuseão do 
voto. 

n ~R. M..aTl'HO C•>1•os : - Isto ouer dizer: m~is 
uma o•p~cg ... rd,., •1uebn.d11.. .. 

O Sn. M1rU'8Tno no.; El!!i'rll..\~GEIROS: - Mais u.ma 
coutra~l.eçi'iu ou~• ilu:er • .. w lts.do. O no);re deputado 
q ae lb.1 ta& e&11> ugui~i\o é 11ru homem de paTtldo, 
.Ao aea. pa,.t1do tem f~1to, com notave[ de1inta:-tJue, 
os mafons aacrifielos p1 1SA\.-eit. Qa.aütu -veie• Ili.o 
,tem aacrilicado •• •u .. opiniõe• pohtiC••-· •• 
'. . O Sa. M.laTm110 C.urPos : - N"ao apoiado. 
< .o Sa. M.r..-isTs.o llos ESTU~~BIROS :-. '. •• tem de1i1-

ti ao àe Hu, s:6mtnte pa.J>a. n boa direcç.ã.o ou :ma1cb11-
do pa.rtid.o, • para. não ae ·uoa.t"a.-r dos i58tl s a.mii:ros ~ 

A eleiçilo direct'l. nÃo coQetita.e a.in.d.a um poato do 
progrDmma do part,do conservador; a ~leiçiio d~recta. 
C<JUS 1tue. hoje sim, um prog-rar::iwa. do P"tticllJ liberal. 
Se o orador adopt.a de: cora.cão, com profati.da C:flDvic:
çãc.1 a cc·n ve.nienda do e1tab1lec1mento da. e.le;ç.&o di
recta. cowe. e. qaer e rlé:$eja, fa-Lo aem o s•u partido; 
e o eeu V(1t.0 apene.a está. comprometti 1o pa.-a com o& 
nobre• deput~do• liberaea r1u•~do elles aubirem, afim 
de a p~rc var sewelhaate idfa, ae porventura elles a 
pro puzerem. 

Como na!cea., como p rogredio e por que meios ~m 
che~a.do ao e1tad.o em que se: a eh .a. a. e leiç.;o di
:rec:ta ~ 

Em L8;;7, ainda •m oppcoiçõ.o ao partido pro
greesbta. 7 nã.o ao librral ~ com quem St: achl\va. 
entiio, na~nelle: temp-o em qne os liber~@S dizião: 
« Sub?i.o os verda1eir<Js cJnservadorea ~ : e. ntes : 
« Subão os ~erd,..detrc;s Hbc.l"bes »,como o Sr. MQ.rtio.h.o 
c .. mpas e outros ••• 

M"'s, dec.in..rou o orador no renR.do, que senda ho
mem. de goverc.o~ e achando-se e:m opposição. não de
sejava. at .... ellr som~nte as mtidid.~& m'nu,teri:-1.@.a e a. 
matcha politica ao· go~E'rno s~m a.presentar a.lll;ttm 
pri0,c1pio qtte o h~~ia dê di•igi.r na admini.stl'll:Ção pu.
tilic·" j e a,ntre a s diff .. r&c.iite~ w•didKS que apresentou 
dec:a.ruu que uma deU~s, e a princi~al. era. a tleiçã.o 
dir.ecta. 

E c::oruu se lhe tes poadca ne.!:!Sa. ocea.slii.Q cr Cow uma. 
es pecíe de ar mott1.d•1r, uma. adn.iira.ção. l!omo •~ de 
uoo cerebr<> pude•se sahir idéa tão cxtravairante J. 
Chegou- se atê a dizer: " fato uiio é prop•io de um 
homew. pru tente, de um homem de b · zn senso ~ E 
quem quer 1Jue disse iato representava nwa opinião 
rioli tica, e rl.11.i:l.-Bt: hberal. 

O Sa. DL\Rnrtno CA:tlPOS ;-A() t~utl"ariCJ, n61 oe li
be.rae-s ach . rn is muito patriot.ica e prndente a Uecla
ração de V. ~"--

0 Sn. !\f::us-rno DOS ES'l'n11:;Gstnns ped.e á e1una
ra. o de::ielll;.>o por entra.r ne1Stc.-a. d.et~lbes 1 que nõo 
tem prop,ia.meate muita. relaçio C •. m a. nrgoni~lilQil.O d(> 
ministerio. mo. com a pe&E1oa. do t"TAdor1 e "' ff'reodo 
e lia, cem o f• z parte de UIII todo, podem aoffrer tam
bem o• collegas. 

À id.~"- que en~iio era ou iuseos•t~ ou impru
dente, logo que. o ps.rtidr. cocurv<J.d<ir a11bt;) 3.0 
poder, cant1.btuia um meio progrsmma. do pn:r
tid.o Hbe:ral recrinhecid.o e diz mele programmn. 
p{lrqlle a idéa. ainds f 11i a..rrisca.dc. p, medr., e como quo 
a. fllrto, na C"letllnr;içãn coojaocto. qne fez o pl\Ttirlo~ 
Abi 8tl'J dizia :-r.::itre c.s :nt111 t,l~ que ~~ propõe ~ealize.r 
o pnrtid. libl:!ra.l_ urn. delJe~ é.-e'eiç.!\Q cJ.jre·:t" na.a ea
pitllf'!J. iadirecta t!o e1?mpn, 0911 prov;ndPs intel'iores, 
N'fi.n era, port11ntC"1 , àirer.ta e: mni~ 1 meDC11 hP-m àirect:=i.. 

?)is~adt") H1guns V-mp,..,s. n mini!l.tél"io de 16 d~ ,Julho, 
do qnal ff"'Z- part.R. t:imbe.m fez nrn1'l Uintativa a medo 
e a. furto, o.pre11;itci t anrio c.m prnju:tCJ mixto~ que tirlll.V!li 
oe escr11pu1N:i d11qae1l~s q~te ~01codiiio qne a idPa. e:-~ 
con,.,t1tu ";ional1 e t1mh .. n1 daqu~lha• que entendíão q'le 
JJiÀo eo1V(']l\oiil ella.. l"tfol'Ll~& da. COO&t}tuição. 

.Afinal a ;,e., da •leiç;o direo.ta conat.ituio o pr<>
~ra.mma rlo partido lt~or•l; é boj• o s•a cte.•iclerai,,m, 
é o a~n à e ver. e o nrado:- ncredita que: ha d e rer.Jiz.a-lo 
qnsndo ""ubir ao pod"'"· 

M:.-s no p0.ttido con•ervador mesrt:o ha mo.i.tria que 
enten ~em cpie. é Cl')roVl"Oifllate a mud~.H1ç.a do '8ystema 
eleitoral para a eleição dir•cta., divergindo •P•llH 
uns qtamto a C<~-n~tituciün&li<ia.de. e ontroa qno..nto á. 
ao.a conv~nieo. ·•.ja. Elfth. Cfll m~rQ. c0o'O-eult":ld.a n. tal res
pei~'t vc-tou uma lei de rlt1çiio l'O.d.ire.cta., 

O SR . .l\faaTr.<IIO CAMPO• : -Hoje vGt··u o contrario. 
O Sa. ~11sJSTlu> no; EsTn.l~CEtoos se ho:e jclgou. 

objecto de .:telib -1ayão uu1 pnjecto de 'reforma con
.atitocio::i.:l?, isto Dio qner dii-er "J'tle a vc..taçãa -aobre: 

· ta.1 aHcmpt.o est'"ja. já realizada E n.e&ta.a circumatan
c:.ia~· ha,..UJ 'O on1.dol'", eh.atQ.~da a tuer par~ de UUl 
n:iini!!te:rio conurvador. ae levantar um& bandeira ·e. 
diz« :-oo. elei~iio direct~, on a lll<.rte à.este partido'? 
A i•to uão ·~- p;es~ia.. Dizem algttua :-was e~fu. 
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e.amara. pcxlia. votar a. refoJ"Cla conatitnciona.1, e vir 
outra. com pod~rt:a para a execuyãG d.ut& re.lorm~. 
Seria tra.z~r wai~ u.11.u'* queitiio evcandt-icecte ao •eio 
do corpo legiola\i vo no ttl imo periodo d& &ua exfa
t;:noi&. 

Fazer pana.r uma reforma con-.tttue1011al por uma 
camar~ nos u tia;os momeotos do ptriodo legislativo, 
qnondo •e p6de com uma. l•i. q~e •e não e pcrfdtn 
contim priocipio- garantidor .. dn libetda.18 e repre
aentaçiu das minoria.1J cotuultar a. aaç.iw, serin. u.m 
a.etc de i:o.sen•lt. tu 

L~m;a o ore.dor por" GC&AO f'ór~ ~q, aua.1J opiaiões. 
~ f:lló o menor co.bEid.al d~l \ :;;p, nii.o procurat\do f .. zcr 
com qa:e pw-a41e a irJéa que consi ~er.a v.ac-hj li. ~Já. n.s
pondeu. a i$1 0 . Se alga.os cutt::o.dem, ae outros aio o 
enten·le.::1'"1.· · .;;i. ... silll~ cumtudit prncuri.l.o fa.:z;er acreditar 
que ~ o::iai~ um c ... racter polit1co que ~e d.esacr~d1t'.\; 
se as&im qu.uem fazer pe.reuadir que oa D• ssoe bo
men• puhhc • ao approxililar das ltaa re11:1ões, per
dem ss 1.u.as op1oiõ~t1, n 'rador está rie•ign ... do : ?liG 
lhe são e~tr$Obt1..1 t-St:ll.5• lntae p~rb.mentw.res cem os 
~cc.r11oa de partido; sabe: que 08 part;rtos ora. A.cari
ciã.o. ('Ira tr:.1.ão ,·om o InHÍOr" rigrir os 11eu" coatrari•JS,. 
~:>nforme gs cn~veaiene,a.a pnrt1da.rn;1E1 N~o di:z que. 
EJ.6te a~jn. o firu ~ro: rl"l"'ç.io á. lltia peesow~ pnrém ao 
:nene>• 1.1 teat~moea. ~ue l!!lf! quer fGzer pis."ra a d.ie~1;1juçã~ 
da •itt1.""Ç~ol c• 1·r11~er?ndortt-. 

Es~á r .. :s1gria.du a.. .. eu:Q&~qo.e?Jci~l5. far:i tol\oa os ~s
forços µOr maoter-l!le emquauto ju•gtt.r que oa. •eus 
.servtÇOl!I Podem ser uteh a·· p1 z. P~·rqu~. ee e mewbro 
.a.e nm p~rtb.o, DiO ha de guvernts.r p~l'{l. este, IDt\15 

· :pa.ra o pauz:. 
Se oe 11 lnistros &e off·riecem eom a maiflr i;inceri

da.1.e. po,qu,.., CJS hão rie repellir desde 5~. e di:ur lhe&! 
não coofi"moa. ern vó" ~O OTKàor @ep@tr:ll. eru DPU" •ioda. 
que o il1unre tiepo.t .. do srj .. o primeiro- a.e· Df.-.,1wr- qae 
o nfruist rl• exf-<:nt..1u caD.1 lew.Lde.de o &eu prçgrtiomma.. 

O Sa. llfaaT1~a• CA>ll'<>S : -1!:~ prornot.ti-lhe o mell 
'Voto pnrl'L. f .z•·r- " e- ·e1çã. direeta, e beu1 dir•cta~ 

O ~n. Mrx1s.Tno Dos ESTl\A:"iG-Etnos~ - Q•)eru aab,,. se 
na. fatr.:1rll- 't'J.!"ifl~hlUL'" 00'° V~rt-tl.J01' llt.i:id(1! Deht:a j ~éa lf' 

O Sa P.J.a.aTJ."inO CAl1Po.s:-Quem 1'abe u eerá tempt.i~ 

o Sa. lhMS"l'~O DCS ESTRA~GEfB.: • : - a.. de 619 .. 
tempo ="e •e ;..!J? ... lla taoto p r• :a loi-1;l&ttr-ra 
par:.i. os 1ieua. eo teu eg, e •lll" ta.Qi.bem se nAo rt.pf'ell-. rá 
para o 'ª•Pito d.o a-.u novo, que. a.1uda h· je reforma o 
Se~ pr'OO#ll~ •l•it •ral ~ Q 1 a ado ee p<de Ó. D> ÇLW que 
upere a.lp;nm ttHPp" qoa11do ii·tnelles qa.e. pr .. f•s.io a 
ge:1ma 1 r~ ... dizem qaP." pnJ8ilg01aos por emqtiauto 1 po ... 
õer& d•u•-oe q~• j<\ niln é P'''•"-11 Longe vá tão 
dur" p•o>1:n·••t1co fo 1llu•tr.. d•pnt&do. 

Ora. @n1 In~lwten"' o 4ae hCOntece '"t A·~aal'J formiLo
•e oa mi~ i·ter1111 lllP.ltlln or m:.ie comp11ct.o1J t1rli.d(JI 
de cm t-Ó p1-1't.i'10. Com ooiD õie• ~m G,tte todoa 111!1 
aobem e ~tJf .ra,e• aem diver~!)c.ia ~ De ~erto qnc -cão. 
A q_ne"""-º qu· lá H!: cha.a;a. qne•tÁ•· e.~~rtM- é qttl!!: 05 
m1n1atr • l"ntr.wn ~~ ~:ira o p--de;r r.ião oreoan~.1ãG o dj .. 
reita de .p rat.ir:ii.rem qanario oâ.o eor.cbineru e.m qnal
quer que e ti · E .quer· 11-e r.tcn&ar ao ora 1 or e e.01 aeuq, 
colleg e e- .-e dü·e• to 'f p,,r .a.cai:, ti.iio p\•dem Ui!ia.r d.t lie
em veca. ... ii? opportacs? Não o ectfltJd.e assim, é caso 
que o vo..,ew cealflarar, llJMB elle jâ !é defea.dt:Q, já 
mo· tr ~ ·~lJl'i é eare o tlDJCO mod de aceitar o poti.er. 

R.t ter11:ido-1e à puta i-ce lhe foi ieapecia.lmente. con
li..ada, diz t • ora1or qne a n11,,eão qae dt•e.mpeuhoa. pe
raote "!. tr•B .republica• do Pr~ta foí larga e !'rcfund.,_ 
m•nte <1lt··ot1 ·• por nm " outro lado ; póde-ae .. inu 
"?oltar a ei.ta qn4'1flltâo • mt:J1to e.•tim.,.6. tiu con.ven
eido e•U qu• trui\. oa nobru depatcldu á n:ieom• 
opu:iii.u qc;41 t.in sobn ta.e.a n•go~;o1 

Sem <iu•i·•&. qge o a • ..,9.,~···1II111iato dct doqameot(lf 
q~e. ju.,.tificão o 1t.1Lpr~tiiweoto é q~e l~-va 01 nobru 
11'.'.l'"!""º•. r. fu.nm. ontro jQiso a . no peito dBtta 
iw .. r.o. Coo o q"•r 1ue "'js, não é nunca foi, • e&
pei:a B'!J. 0.!la que 111111""'. aeri. Ilm bo,metn de. guerra. 

':A!'Oldtra • gn~rra nai do~ mai9na mm qaa poitem 
UI!~ ~. ~11.ma~d.ade : !.st.lma. 'lne oa .E•~ Áejio 
G:1D,1ta-..,11dn& • .. de.peader em &IIll&mmtos in11'8l., 
~~ ;;J:•Wo._ oa ~hei?os p..i.ticos, .qo 

HZ ap ú indastriu· ào ~ • aa·Hli. 

prog••••o ; 11>"4 tambel!l Lâo ti homem. de p•z a tcdo 
o tr.oDse; entendti que as na~ões. aasim como cs ind.i
vldZ4c.s, muita.e Te:tes pciefezem Itle.smo & mrute á des
hcnra, 

DeGeja, pois, e ê o desejo do mini~terio .niant•: li 
pa.:., ai! boas -re.laçõe.• cem to d.a e as nações, e f;e p.e.
ci.alme.nte com (l~ nof.sa.s. vb.inho,, E cumpre dieclarar 
qua u~o 'ê Que as Q11••tii•• que nos ••?•rio sejão de 
natnrez.a ta.[ que levem o Brez1I e a. Repnblica .Argen ... 
tina. n urn ex.tremi.} dP!Sgri.ç,.do. N3.o lbe falta~á~ es
P~?a.. ~ p:rt.cisi.. e.ru:irgia : ma.& não lhe faltná tambem 
a, iadistien!:i•el prudencia e moderação. 

E' ftti.er gra:Qd.l!I ioj~ atiça. á. no e e; 1 d.lplomacic. 
.liUDf.!Ôt" que ella 81'!ja a cau~ador .. .!011o de.sooDÔ8DÇa!I 6 
diffi<':a. lda.df'e que semprfl nos a.presecti\o 's nf'gocios 
ao Rio da rr .. t:i.. Se e. oiploms.ci~ do Br8Zil pó'ie •or 
taxada de •lgum dcl.it.o é do de muifüsima prudell.
ci.... de toleran~·itA. e de aotfrime-nto das nt:1 qacs e 
-oer&eguiçêeiit contra aubdítoa br-:z.il .. 1tos n i- qnelleg 
Etotu.dj1s; !8 nR.o qu;zermo& e~t-helecer nm mll.ra.lba. 
d11. Cbiaa. en"re tlÓs e os no1111& ""Viiilnb.011 ; se os nossos 
icter• ues mutuoa do c1Jtcoert!i, e de. n:a.vt-gMç-40 n~..o 
nr.g cbeOJa!t-11.ec:n sen:ipi-e àqui<ll:.s :re&rlÚA& ; se 40 OUO 
B•J1z,1leírms não b!iri.bitaasero o E6to.do-Oritontal, e as: 
r•publica. proxirna certaa.:enU, qae a· :m-tJbi..:r po-
1it1cn sena a abP-ten~o ab~· lut&. ew todll&.B ~s qo.eetõea 
daquellas r~giõi-s. Ma.u deagrl!l<;.adan:eDte qua~i aew.
pre sãn ea subd1to& bruileir1 s qu') pagão fstsa per
l3tg•1íções, ~ d'a-~ui resulta que eE<te!i vem t .. mbem a. 
to:;J.i<•r pa.1te; n·u que-tõu interca.11-, pr.rque não .ac.hac
do dfof..,za di:: p~rte do g.Jv.-rco defe:u1ero-e,.. a si mes
lll< s, e eie aquj como t1 .i;ctiv•rno l!e 'ê arrastu.do mcti
tas ":ei.@e a f1-1zer ref".laruaçr.ee e 9. exi~ir rep9.1'açõen: 
que são eonside:r~dae e• roo abulj.iv·u, main que, e•1tre-
1:a.r.to~ tew utDM n.~â.o d~ ser1 e rie iut.t.i~cã<:i pitla. ptc
tecção qae deVéDJCJ!! a t<-d<i6 ri.e ~uhditc·e d la:..fi3rio. 

N .. p. quf"Stõl!& po1ltlca& dt ~qtnl!aa Etta.dus nunt".ai 
int ~ rvinJos. :Se ~m 18fi4 o reeu t do da. jnt.!!' r"\l .. Oytio 
br1:1zí~ .. 1ra no Ee.tado O h·ntel foi urna. allhnçw. com o 
.geceral Flores 1.1ue c_omha.tia. o g-1verno h•g3l, OB no
bres dl'pa.tttdr s do R10-Graode dirão Mi o Br z1l podia 
dehar àe pr1Jccder a1~:nm, qua.uda tiob.õo sido.J tt:Jeig.er 
deis '.s trl:lt "' d-1& e pi~ad.v.s n.a.s rtlas, quanrJ.o todos -OB 
BJ"~ !illeiros erão 1.ersegu1t1c e, e qn.a.ud-o emfi.m qi.tazi 
que se 001 de"l"?kV:a to. gne.rra .. 

C1·n.o, e.n:a 11it1.uçõe~ Hb~ra.12& e can:ae.rvadoraa:. e em 
aitQaçãeg que criai:a .. rá. tu!tttr-'9s, teai IJl!I tcguido a 
lllr5n1a p<-litica tm reluçQ.o áqQ .. HeB E"tadoe1 vem-Ge: 
d1:.~r qa.e .. ue. p~.lltia&. ê ~tmttD(!o1ie, porqnr reprete.nt& 
um a ~60na muito A.1t ... n.eute coll· ce.da 'P Nê.D ; é uma 
p• 1it1c:11. p-erctl:a.tie11:u ?orqu1 ol v-.rd~deira, moderada e 
prc.1cn:ro. tiotte.nder i garantia doe Braz1leircs1 te:m des
re1ueitn.Jo à ~ooer~ciu. das uaçõ~e 

Em reJ,.ç=:ii.f, e"pP-cialmtinte aç Psnguay n6.1 temais 
de•er .. cootr•hido• pelo tratado B por ac1;<.rdoo paa
tmorca : e uma D• çào nio devo 1ó por CGlll!D"<Jid•de, 
puo t:âo faz@r eo.erificioa, abrir roiio d.•• obrig .. çôes 
uiternacioua.t.• e ab ... nd.uner prio~ip,os eet ... b1de.c1do• 
e< m octr• • naçõu p<>rque octra r<im,•n o• tratado1. 

Nà<> é tempo ainda ae apreciar a n.iuão do n 1tunu 
n:iicut,t?·J a.r~eotioo a etta corte • c11mpllin.l ... a com a. 
mi1 .. ão C.'P.gipie. ao PJtragua.y. Teniio o g~.verno im.
peri~l Wigi it> ·ao govfrQO •1'.g"' :a.tino nm"- nota. em 
que aiG expoiataa a• neg<>eiaçõn, e ~ado-" appro
vado no aeDado nm roqt1ert.e1.-::ito P"ra qne aa .in
for:roaç5e.o ª"jio envi•daa Aqne.lla ... c.an::uir.w., eapera .o 
or .. dor que a nuta ••ja e11trt- gtl .. ao go..-erno a.r~otiu"Jo 
patQ então po~er poblical-a a-1oi no Rio do Janeiro. 

Km p<•cco1 di .. tod.01 01 documenws •ui<• d.i1tti
boiC:o1 cHta cq~ a no l'Jn&.do, e eciào •• debaterá 
aqa .. ~. 

O orlldor t..m. 1ahido fó!'ll do .. 11 p_Pog>lll:nll:I&, qlljl 
todo o tztiniatro deva acloptar, qn• e fallM º· m..,~ 
po•.i•al, porqae OllDOe li oocDprom~ttl; e a111m mm.
clne, deo1,.rando qa• •lle • o• 1ia1 oollegam -.ii lrio 
o pocl~r, pcrqne acreditio iez.em 11 0011lia.iiya e o •,FO!ct 
do. _p:inido ~ar e iambem a con!l&n~ a. 
n•~ 

O Sa •. Ss.ua.i. Júli.~1 .C(!lll~ .. ~(lp-.~ & 
1l~il • pn.ti-. de 'l'ÍQl:ll.JIO ~ale.~~-~ 
&ro. que a&hem do poder, OQII10 Qll qu para olla ~ 
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expor os motivos de stus sctos; todos os f>Oà erts &ã<> 
delegadoa da uação, e tião ha poderes irresp<>aaavei•. 
O Sr. mi11iatro doo e&tr:iogeiro• não. legitimou. ua O?i· 
nião à.o or 11 d tJ r, a po&i.ção que occupn no mini&terio: 
nem v-6 -0 ue um e6 do& actuaes t:ninistros eotrAUe. re .... 
gularm<4! Ôte pars. o governo- O gtthioete paaead.o à.it ... 
solveu uwa. e.amara p~r.a. coo i fl't"31-l!la no poder ; mas 
a diuolnçio, que é ttm grn.nde remed.io1 póde aer t u:a. .... 
b em o.m grande abu6o. 

Adwira. que a du~ideDcia apoie o t..cttt.&l miuieleric, 
qae tra: o cuubo da irre•pouo~bilidade. Não jali;.i 
que os membros d.o ge.binete fo~r.em os. iniicl:\dO!i p ~?a. 
reaolver a& gru.i;-<!s aU.e"tÕ<!fli d'l. ;:;.ctc.;0.lliio.de-ª 

O •x-pre•id i1- nte do CN1:!6:lho era hnmem de g raoda 
talento e e.t~ti.vidade, apto para da.r soluçf:.o a. f' &taG. 
~Qc!ltõcs ; m -s o gcu_ tti•1ruoho era Ímp<1s.1iv4'l:la O g!'l.
bioete de 7 de Mo.· ço ..-eti.r~ ll se Bem ruo1 ..,~ r os pro
blu21aa 'q_Uft coaatittnão (\ seu prC'gT•mw!j. ; e CJ ortldcr 
iD.dt:1ga po:rqae sc.Wo elle d:..1 pf•drr Eru • na. oriio1ão 
cahio "&ae mioiste:-io poTque ficou desm:ira 'iudo o 
proj •et>, de lei eleitc>l"l<l. 111.- s uã.c1 aabe qu~l o prtoci
pio em vi't~de <!o qual to<o11 • herauça "" a;tu•l ga
binete. Paesw a coui:;Í 1erar cad .. um d·JS Qembroa do 
mini"terio,Teconb@ceodo os :zrnnde~ serviços prl:Rta. tos 
9.0 pair pela Sr. Da 1ue de C.1xia.s. ma• ded ~r,.ndo 30 
mumo· tempo qut: nin pt>d\a e.1le str u peon.11teoto 
pol 1t~.-o do g:i.blaete; :•dmirnn !l., q11e o S1" Btu!Lo d~ 
Cote::iu.e uão dê •gvr-a tl d~ vtda. 1l%Jp<1rtonc:iu. á. que1;:1.t5.o 
~leit•ual . trit. tc-n de qne 111i11n c':l(a. '"'p<'I 'ª· r.-a ~ aoaEi d e
cl.ur,,çõts ao &eGario , e j1;1 g:uf'! de.çpr • }><:ri 6.c,,.r o bem do 
pah a.o 1ott: resae de p1-1. · tido,o que • ó ~e·i ~t pr i p•i' > de u rn 
ambici(,jao Tul~it' Não eiuvao a o,..iu.ião do mfoi,.t .. rio 
sobre a qu,.stf\o religTo~~ ,. ai.b:-~ eirote ss 11 c.1pto rie;t:jl\o
"'Va aabe.r que tuc.d. .. meuto tem o b••h°!d de qu -: ba pro ... 
n:i'"ssa de sert'm perd 1ados os b!sµ.oe no di ta. d ·6 o.nnoa 
df: S Aª 11 Sr ... p ~ioc'"z~ lmp('rlaJ S'"jJi.o effii">Oftl p .. s tos 
~PJ Jiherdade. o• bi11poi-. nhu g~ral"lh s 11.: :::o ci ~~.-tM a 
libudad .. ç\vil. Não sabe 1u~ o Sr tcinü.tr .1 d. ' ii't1perio_. 
gulllqu.cr qt.Lc ecjtJ o &4;:ll u.creciw. ... ~ . to. '"'..C t:1~11i 1Jtl\· SC o 
lagar que occup".::I.: '"ê tic1 l"t.dô do Sr- bBrão de CtJU>gipe 
o :Sr~ n.J'inistro ria ma.rinbM.. qu"' d ... fcu .1-en. a ~1nt1011-
traç.lo do :ir C1uz M11.cn 1;1 do oa B~bia.. Nio a.tia" <:'1mo 
pcderá 0 S"ª D.ti:::ii&t?O da jU!!lti'-=» t que VI tt•ll C1 ntra, O 
ptojecto de le:i eltitoral ajuci~r a. te ... 1i1Hc;ã . de"'s ~ re.
l orma. e no metmo ca.•o }ulli(O. quf'! "ª sch~ o Sr. mi
ni1trc> dt-S agricnhu,a.. qa.~. es. em serA. 2th:uru di1\ nm 
dos bomen• mais t'miaet1t~• rio p -i1.. A ' rcaoisaçiio do 
mini1"'rio foi um golpe d" rne .. tre, que a h -.. t.e.., i.clorias 
e tomoti pt.8ttl9el o qn'" ptt.reci . iu. pu s •v,..} J 11tg:.t1f" 
meit D&C.ltn 1 que ee &cha•B·m no n ini•• ... 1in oa pr ia. ª 

cip••• cbef.>1 d. .. di .. l<i•och:.. oa que d q;•ii.o o cou
atsot1mente l i davã11: •. • 1tuY-çâo, como a.,cur.ta •e MChQ, 
é dific•l par ... • disaid~DC1i:l ie p .. r " o 1;1at1i:o pca.•tid.o 
mini•~FJ• I O proccdíu.eoto d a; tii.,.ttlienci" f, • n1-i1 
nai tdeie deMo.rano l•arD. o p~•z. p .•• to que ,,5 bo
tn•A• « obi .. qt1.e r1<'lo ...ór d e ?"oj-• .. C. YÇ:i.o e. n6.w. qtte 
e.Ua te b~ d.e rce.•g11er, p rq .e ua homeqa pnPJeio, mat 
01 priucipio• ~ão lma..cria.,s. 

Teado dacl." a boro., o Sr Doqu•-E1vada T•i><•ira 
reqa.e,.. e "'CC11ll•T:a. ap -n .v s . n ·ge octa. por m 1:tia meia 
hora P"'"ª coot( · Q!'l. r e t.. r. JS<nlG• ã. .• 

O gr. Duque 1<;90 l°hd- T .. f,.,etra ( llo
vi~nlo U. .. uc .. câ,tJ e 11ro/Un..to szJenc10} - ~enb.·,.,e1, 
a.indo. kp .. ~·'Qf.~sia OPS~ •cc1 uto. ecj - OJe dado dizer, 
aluda te ere.i~m u pi..lavrtt.i de ºf'~o ... içâ.o, as r.oer
gica1 e 51attl'-•~1c::aa c~u ... ao:a.~ (.t'llll. que du ~anLe qu:a.txo 
anno1 lll• mao&.iv• '"II! 111.tt1tud& parl11.n.ieuta-r: pklavras 
e eeo1u .. 3 . q•1e devenf estt'r g,a.v•d.it& tm ""' ·81• me
lllOri,. j~ que ;. mtoh- io•íatoincia foi a~cal .O mell 
pc>t>-iot.1mo.· (Aw~, · 

Poie bem, 01ni e<>m a • tt.nçio muocida o brilhan
te cl111CGtoo· -to uobr• Npreaentante <la provi11.cía da 
Bi....G,..nde do Sul:· deix•i o a1haurir aeo• r••g·J• ce 
eloq_ilf!DCi.a; oa vi .o paci•t.1tfl: ara ·ncn tom1.1io brilha.ate• 
o dle ~erCÍ&·Q.m d.iNito- aiagra..fo ; ma& oaaii: a. •n.-oJ .... 
TP em.,.. .......,l'"&S·1 brioaa phalaage ·clisaia...ta, qa.a 
com ~ F<OPrio·det.ud.,. a .,..,. .. par}amntar1 " e11,1 

11:11,,_.,... cl.U.,· em """''· da. dignidade aa.oional 
o&aiiaa, Jlio. p1:11le cleixar<de ?'OIDpâ- o ailacio-, qa. 
uàll·•OIDDll& a!Dlil .jut&o~ · 

Ser:I. llrec.i'o mais do que se tem dito para. j11•tilicsr 
a !11são do p artido ecnaer..-&~or ~ 

Se rio de bootem, nãc. erão '-• tod~s GS dias eut• 
de•ejos ele fu•~o ~ Quat1do ti•• a honra de roaiou o 
dtbate ela. bila do throco. •u. commiuiocado pelos 
mtns compan~~iros, ai.o •):.pressei. porventura.. n má
go·" qu e noa "Ta.hra. da d.ivisã.o do p"rtirio ~ Não dt.elar6i 
alto e boCl sun::a que Dll!d.a. almej:a'C"a-o::.os tanto eom<> 
·~~ tmido o noQ60 po.rtído, porqu~ da. uoião ti.oa pro
vir1• a força par" o camprin:iellto do no""'º msa.dato't 
Se era f' ui< :L • 1piu.yão do pa.rtià.o e~ n11erv&d.vr; ae 
elle \•2 hoje re•liiado o seu m•ior d• &ejo, p orque 
co'~trf.írhmd'· os bons seutime.nt-05 dt. tod is. a nação 
veliam(.IR rnaHogra.r u. ua ão , a preVxto de uwa r~fc r
mr. que t=-ínti.fl. ioxige e5tudo e rn~oit .. ção, e a re1ptito 
d• qual t1iog11e~ p6ie ainda eotar certo dt ter a me
lbr.r opinião. 

P~lfl 1Lioh& põtrte ~;.s~ cesto. m!l.teriR fallar cem 
&tb10.octriu. por qn" 1;Ó hoj~ ti qué d.é.i um vc.to com 
relv.çi\., i qa· ati.. e:leítore.l. 

Entendo • U que a. refor...c-a foi prematura, ~ão ta.
ccrreir.ad fA dcv1d .. mente1 t-eodo qne p-:;.r isco tca> CJ2.
eo:> t1ado en.baraçus . e erubaraç.os ha. àe: su~cit\lr aos 
pohu~ .a qu.- t :..mauetn como assa.mpto txclutiç-o de 
seu progr•rnma bCJO•l:o qut, con•ag"s.ndo J.t&ranLiu 
r ecíyr ·'!Sl.S dtt l b-:rdade ·l•1 voio_. devia. aer di>a('.ntido e 
'Ç' Ot&cft> 02i bar r11vnia. ge!3.l doa pc.rtidol. {.Mui tos apoitl
/lQ:, muito bem ) 

Seah<•NB. o nobre d~_:: u.taà.o pela. prol6ioefo. d.o Rio
Gra.ude s a bc u.elhr·r tlO q ue n~ngllem que torliaa 3.'S 
idé. 11. s teco BUhS l!:VulucçQ~~ ; elle :S'li.be ' \lle o aeeeu .. •c.l
'll'imrnt1.1 do• p·rincipio~ pulitkos, ~1o:F1iro como as vfga..
tlçõl'-&. ·~stn.i como todhs as ex1~1encía1 , tém a s tinas 
-pb1tseis, ua. riasc•ment.o. l tn fiore~cenci:.., •na. ftuti
jjo, ção Ba•I"- que •tt.entemos p ra os a11.o~e• parla
I»l·Dt.Hres de~te paiz; ~ pHra tod<-s os aouae'.9 d.o muu
do e\ vilieo.tfci. para. ~er1fi.cHrttiN~ ql!e s.s gra.odu refo:r .. 
nin• politico.• uigem demotada el .. bo r•? iiu. (Apo'4-
do1 ) 

Ea ni'io qciero fa-zer .reta liaçõe&; uíio _gaero r'petir 
re- · ·rin~ i11açõett, ni\o n'u.sc jalgo JJ.~ "U'DTio..11.P.a.racoropro
v:ir o ·~ue acaOo de: a ?;cs. cç~r. baatÃó .. Ole o.a paJavrss 
doa cbet"~ ltb~tae1 ••• 

Q•>a11do b.cmu~ cft prciv~ctos, cobertos d.e glnria aleao
Çit"Q. i.u n1 s ~ wpos de b lf. talha. ou na• lidei ;>arla
m .. nt u.res, Kce1ttio 11 s pa1-tas e tn "terdadeir"o s t.c"ticio, 
aa1A iicJto d lzer que se despem ae. 1nis• idé"' par4 tn
l'tri;ar urua fa rd ... e•les qDe todo• tétn fe.rda ~ 

?ti ão. r.fio vo1 d0 -u tal d•reik·, uiio •os doa o d.üeito 
d~ a11im V• a expreeeardee em rel11çã.o ~o• mea.1 co
te li"iomario•, aitis tmtoeates CJd111.dL.s a quem vos re• 
!ttiat~• : po• qae eu ni4o p dl!riS.. nit> deveria auim 
exprt!aaa.r-me com UibçiO ao Sr. Nta.baco • ao Sr. z~
c•ni>•. p!IO fac:c ele o pio.retn pela e l•içio direclo. 
drpoia de a. terem coe.batido. ( llwtoa apoiado! e 
apare.ri .) 

Com.o '' explica_. ttab( rea. ena mndar ça doe cb.o
fea libna•• '! Como •e exphca eue ardor de b"je por 
1IJn priD,.jpio q11e • li11 bo otem cou.b•tiiu ! E ::tplic&·le 
p•la t1atural evolt1ção do ad<!as. explíc..-oe P'" las mc
diúc,çilu que t· do• aqa•ll•• qu• •• eatrtirão ao es
tudu da• cousa. publicas. à medit>lçlio 20cio!, hz•m 
em finas i1la1. em aeus principic11. em sna11 do12t1dnaeª 
~ :r:ão @: 'ª'·ª ~or ~u"' pAaaand:o por eaae1 vcitoa f mi
.nectea do p»rtldo hb!ral en cão Jr1e• 1acç..rei 1m faca 
uma •JC.p!'obrbção ; m as cruv».r .me-hei rupeitc·so e 
direi ; modi5 -ca. l!itea aa voa•a• idéi.11 mo.a uo 1ata.it o de 
prowoverd.e• os interea~ea do pai%. E , dista ma.neix.a. 
que eu quero que aejíio tambein tratado• 01 mtu1 co
religiocarioo (Apui"®i; muito bem. ) 

A diuidencí•, qae dw ... nte qaatro ruu10• 1ne 01 
olhos fixo1 uo bem dA p atria. t1io abdicou, ~IÍ. que t. 
te·ta do gabia~te sppauce o chefa provO-'to, o ioclm 
Do.qc• da Cn :.tal, laUJtadoem.tantaa batalha.a. carnr. 
gado de tantos &erv1ços, de tanl.a- gloria, que, come> 
111:• ad .. u ... rioa couf ... árão. •ão um pairimozaio •um 
pat,ri'l)onio º. acional- l!{ão. a.io.a.bdleoQ. .. ~Pd~ #. tnpi. 
do -go~eno o paual. feliz, , ccjaoup~ ~~ct .. 
pci<> céo o n:z-~~ ~too um-, cou~o .~ 
prol.<la pa-; o:c:i4.UC.-,claeio.4• al>cHgeçao,-~fl 
iliapoW>-ao. MelliDcio,:.o dcca:ll<> dO$ llQ-s.cbefe•·J>O-
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litieos, a quem ._m:pre consagrei atllizade filial : ho
m1-m siem Te!olhos. n cnjo }1rogramme. é par-a mim, 
~mo deve ser para todo•~ de uma. t.iocerid.ade t!. pa
triotiomo incegavtis. (Mu•lot a;>0iados; mui!o bem) 

Não é o Daqne de Ciaias aqaelle qne tem milit":dO 
d.eadc R- iiu11 maill tenra. m c;iei:tad.e, qa.e tem comba.t.1do 
aob a b2mde.ird da _patria. qlJe a tem conteznp,a.do em 
11ua. e~c.araação md.-1B b,.lla. qQ.a.l a denw ~xerrJito vicl-0-
rioso por ells. derramando o &fln sangue, illuminad.o 
pelo sol daa bahlbQs ~ (lfuito bem: muito bem.) 

Ni':I se teill viato por"~nttua na. bístoria os valtos 
bri1bantee de venerando.a <"apitãea, em tempos diffi~is> 
~m pun he.rem com vantagem o t irnão da. náo do 
E1tMo ~ 

O inclyto ?.111ue aioa .. h<>je eolbeu uma sati<fação 
profunda., ouvindo dôt } .... bioA ele nm d.e seus mai11 a11-
toris.adoa a.<tvt-rea.l"ios, Q DI bre aepu.tsd~ p or Mina.e.. 
"q_U"- e.lle era um põl1tico wodera.dn1 o que quer di:t'!r 
justo ~ im:pal"d.al. QJJe mai~ preeiosc e cab:,.1 elogio d.o 
que. !@E-ti= dirigi.d:;. por B'!US H.dven;&ÓO" poliL~CO' S. Um 
gen~tal <; ne ha. ee.mpre figa.ra.dt> em nOfl.SllS guerras 
civis, n~ilae: iatervindo coa:io e11oarta tri::unphante e 
pac16.codora Y (Apoiados, muito bem.) 

E fall.j)i~ eru pti.tri~, u11.ta. e oa.tra. vez, e. até oaeais 
ava.nyar qne •e quer ameequiaba-la: was quem o 
cn•=.d. no parlamento l>razueiro em tempo algum, 
"IDÓrLLente. e.,tal'...dC\ :í. frente do go';er.:io aquell~ illrlstre 
geceti.J; qU"-lll~ pt-rgunto ea., 011s~t:i Ji:zer qu.e o brilbo 
da nos&a ba.n ieira poder-s~ha jám.o.i~ mue-a.:-9 A-quelle 
que 'Ç10 a. im1-1.ge~1 da. pca.triJ. surgir cloqnente e riee
pl•ndeceute, porque ergaiHii-ae aa enca.roaç~v htrvica 
do ~Cu.& defet1siJre&1 este toa,ou va.nt. co'~aigo weawo, 
p~~ a com a naçã.u e para. cem D<' EU o slllemue e ia
qutbrsDtii'°'el comprcmiss.o de nunca d.esvio.r-se d.o. 
aen•ia de. honra e do deve~. (Apo1a.ãos; muita bem; 
mmio b~m.) 

Q>iil.<1"0 aos nobre• companheiro• a~ iUu•tre duque, 
que fo rúo a·1ui di&cutid.os e "-n•lyu1.àett, o que. ha que 
IH!! lhu pOélf& oppôr ao.m ra~~o~ 

Furão acaso m~1s cornpletiu, mais pe.rlidt~& e.& or
gani•uç:õe.-i l'l.JiaiateP"1a~1 do p .. rtid.., Jibett1.l '? Se ea 
qui.z:ea1n~ 1ecaliu.r. towua.dtJ por the1.11.a :.i.:.ce ol"~aniea
ções ~ sew ir lilêw da. a.ltLua. s.itu.~çúo Liberal. pr.:-
var~a qa.e tic.:.n .ticU>pre pr..>r h .5.~11rád,1J Dem"Otitb~nes 
e C\l;elv5, nem S!!tupTe OS rDi;ti• CVlllolf'\cUO& d."'t~i'.lSGiiel 
das do11t,fo.~s du p .. ru"ª- (Apo•ad<J•.J 

~à.o me •gni.d.a., purero. \) t-Yiii~ma. de represaliaó, $ 
prefi:-o mostr•r que. oa n,_:ore• curup~c..htircu5 do nobre 
-d.e.que t~m tit•llus µ"-rt1 os ii.lks ca:rgoi a. qae forão 
4~~~cs. (.ltu•IO• c.po;a,1.(),) 
: Sr. pr.siiento, o nobre tv\Íoi•tro do h1p.rio. PQ• •QO. 
prudea.cie., peh po•i~~o e~icf'ote que occa.pou dnra.nte 
brirn1 MODO• nn :lJ5gi.;te·i1> elo pa1z;. pcl•J tmo COLO que 
•dmioi-tl'lltt va1"i:1u11 Drovincia.a (npoinrla1). p@lo alto 
C~'!'"go qu' deseil•p.310h l t!l'!. iov.truc~iio publica, tiaba 
•em duvida. uru -ios _ rr.111lbor-en ti talos para ex~•ce:r a. 
mi1t11it'l qa.e Jbe. foi coo6.1tdo pf.:la. cor()a {ApDia(fo!.) 

Ont,.o t1t.ulo m2.is o ht:.n1ltta - a~tJeUe que Jb e vem 
defl&~s i.déa.s reli:;1oss.e. que c;oatra ~li..: fuTão aUegadaa, 
idé11ts qwe, ee we.re.ciern cttltO ew todse 1h& époe .• s, hoje 
qtle at. cteC.Ç\o\B umorecun e ba deatd llecia...e.nto d& fé, 
ce>o .. tit.uPm um. 01namento na pe,:ioa. de 8. Ex .. 
( Apoia.dót.) 

O nobre mi"O.iJ11 tro dn ~g_:stiçs. ex-IXliuidro do gabintte 
de 16 àe Julbo, Da. P"'sta. da ogr1cultnra, d .. ~empei
nàott seua de'\"~res c;om epphu"o geral. (Apoiados.) 

Ad•CJ~a:io diEiti'·~t<'I, illa:strado, lsb<Jrio"o &em du
Tid1:1. qne estava oae cvndiç6 e pa.rlAWP.Dtaree', nas con
dições po~iti-::s.a. por e:i e JJelo1 rnimetOl!IO!I amigns qne 
o ap}iã.a. ·lt; ele"iar-ee $eg-anda ve.:z: aos ccnselb.os d.a 
oorô•.· (Apoiadô1.) 

(! meu particular amigo, mini•tro àà agricultnro., é 
m•1~ do ~tte nm h<:mem c'mpletamente bâbil pa.ra o 
s!to posto a qne: fo1 cbarnalio; TPpre1ec.ta c..m prin. .. 
C:PlC> gen,r<lso e. eym.pr..tl:.tc.o, que é e. e levsiç.ão d.a c::no
adado ao• "1t<>• conullloo _<l~ eo!ô•. (.~"P··U.d.c-6.) 

A iU8. en'trada pal"a o mLDL•t4no te.m anb1da signifi.
-c~çio : éi GtDa nov& Jaz ~tlfl •e eRpe.Tge aoa olbGs da 
mocid.&de e. q:ue deve aclara~ mai• bd.lam111Jtei 01 ct.
minà.,. do tutaro (Muito bem). Nio foi aooidno na tri
bu11a: mas nc :l.i1c11no que proferia, acb.ou-se rodeaà.o 

por ioao• nó1 q,u• o s.ppls.ua;m.os • p~loa il\ust.rês oppo
aicioní•ta.s libef',ci ag qtu .. boje a oomOa.tem. O a1anmptG 
deaae d.i1enl"'° foi d.e- fi.nanç~ 11, em qne elle. mostrou nrn 
avu•ta.do eabedat de conb~imento-. e detidoe estudo•; 
foi Dm P.sforço pdo re&t.abelec1weut.o da o:rd.!!m :aas 
:E.oanç.&I d•l paiz1 que 6e actlã.o em pesr-im .. J ut.;1.do; bi 
a. d.ef~Z1. doa b •.)c1 princípios que o moetrárão perante 
r61 orHrlor digoo de U(~B'Hlrt coo1nderação, e reunindo 
titulua qc.e tornâo r:c.erecida a. sua posição actual. 
{Apo1a<101) 

O s ... FLOltE~<::o •E ADnzu :-Não•• trata de cup,,,_ 
c.i.d.2de pes&OIJ.l. 

O Sn. DuQt:E· ES'rkAD.l Tszxt:ll<• : - A capacidade 
peasoal e a l<fooetd~aé ('.lc."1lit1ca~ !e não podem .ser can
teata.da1 e ac.tes recebem~ .Sl?'leçã.o dos. n r1br-P. .. depu
ta.à.na (opow.do:). é u1n arguw~nto qae. se. dt\.·e s.ll<"gar 
par.1:1 muGtr .t· ~ne o no'O?e mia.ist.r~ reuoe t->ci aG as ci..•n
diç_Õe.1! de nco wlnii>tro pa.rlum.e ntar. \ Apo•adoa.) 

~cd. 'fJfCCis .) que eu t.nc .... . eça. 01" titulo !!. Lie pada
me.J t .r prov~cto, de li,hd r e:<.t.re.mo. que ·es 1e os 
m~iii ver.jes an11os pute r.te ·:U pel1:1. rtJ ··gil;t. de .sua. pa
b.vra, pelos t.aleilt<.JS a.rlmt.,isu ... t1v•-s 1 peis. me.attia 
com .que e~erce11 numeroso s e e1evadu8 p !!t06 e pela 
coninderti çao. que gran~e<lu sempre no p,rbmeoto, pe.
ttate HUS prop rio s. a.d~·er·ar10S C'•ma -fiel e at:dic ... da 
lidadnr das doorrioas. C»tn;etvt:..àoras, o nobre Barão 
de Cotei1pe ~ (Apma ,ios.) 

Tituh,s ~este~. nomei; t::io eml! entes. reput~ç.õe~ 
tão C1 n~:e:.::T>id~ s, prec1~u.tá.õ d e urn veredfotum. pa.1s. 
eXVCPN li :ae. p e..iltit !5 d l"I miais tros 'I 

N"P. o f .... lta capaci.iade a qua.lqu.Pr delles. como nã.o 
.falta .no notJ.t"e miui .. tro d,Jj. •.1:0.r1nba, que tem por si 
n~:l. pru.~tci:c1.:o.. .re cooheciUa ... stu·10, u·~dureza. pTe
d,cadus ._.ue j\ te"'t occaslã.o de maoifestbr na alta 
~droiai•tração do p·•iz. e d .. s qu•e• sern 1~vida durá 
CO i.l.lp[da1 yo vas no pt't:se.guimento de sua nobre t~ 
refa ( ,jp iad.oa ) Além dl< 10 •:orno bem not,ll o no
bre depnt-.. 10. o diµ:co miais1 ro tt-m parl:l. sua garantia 
o epoio de uwa tl Uleros lli. deputação doe rep1csea.tan
tes da Bahia. Fem dt1vida. cre !ores a~ toda. & conai
dernçiio. (Apoia,los ) 

Eia, Sr: P""~tu le0:iu. em rs.pida.s e breves co:iaiàc.ra
ÇÕh jQeti.6.cada. a adhcsão que o. d:inide.ccia pre.eta. ao 
'f.IOV•l ~r.bm .. b. 

A ll)Ue~tio clcit'."r .. l uãll pm!fa. f!er motivo par~ ma,n. .... 
t~:r aqu.Jn..~ rl.e"u0:1Wl no pbrtido co:.11ervsdrir, e para 
ob~t~r Q. vi..Ja de tlm giJverno que tera o::e viver da pu
jança áu. forç~ p1.,larnent·r, Eo•a questiio, cocgraç~
d·., o partLdo,_ conS ·ado \.ÓJ oa inte.lli.genc1ã e. pa.triir 
t~smo do gu b1uiit':'lJ é d"' e5per~r que t.i;nhs. 'C.DJ.ia. :&olu.
çiio mais C•·mphta. do iiue abança.na 1r: .las.ais trata.da. 
pelo mia i•te..r io pa.s~ado. 

O que po..i111 dizer ao ii·;.b~e d!puta.do, reipr~~eo,. 
tacte pe1" pro1·iaoia do ?.h Grand• d> Sul, é q~e a 
di~i,ideuoia, d1ant. ria tfb a 1t-.. coa.si ~erniyâQ politic:i. 
não de&itttc dtque:\~1 i)riull tpto6 que hlUlltJre RUl\tenton 
e ·~ U~ v~j ':t r~.:1r01Q2:td r\s n1J prog!" ll..m::na. do ::::iabre Da.
que de Ua:xüui. Pagn'l-mOs pe{a. liherda.d l!'! do vvto, 
pe1a "'erdt1-de dos ('l·<;am~ntoa, p~lo d.aaenvol~u:r.e~to 
do prog.1 ese.o ,, vr~l. p~lo deseuvulvime.D.to de toiol!I as 
u.nu..:e do progr&uo n;jciontL 

O Sn. DuAaTE D& Az&VEDO : - Foi t>mbecn o no .. o 
prog ramma.. 

O Sn. D o Quis-F5TMD.l TEIXEnu. :- Não façamos 
retroe_fJ ecto~ . DedHro que. ee toe.no t1.a.t.a.a ra?;ôf!s pc.&
&0aes e p~·l1t1cw.t1- par& p:ea.tar a1huiio ao mini~terio, 
devo aeseve.rar qne "-- ru1a.ba dedicação te.ró. p...,r Ii
ro~tes o mea. dev-er e o wea patrioti1mo. NeD:bum 
d.e nó•. q .,a/quer que ~·i" o intereaoe qne to
nbam~1 t ~ cubiO'l!A. qne nos possa a.giter. nenhum dê n 61 
aerá capaz d.e de.amenrt, um tió momentr. a.1c.ella1 rna.
:xiwas qr.e 1n11tentâ.0001-: a def• ,;a d,., H~lf:rd-.dee con-
11tittrcivc9.et , "- 'Vêr1a.de doe O!'ÇB.!lle·_;tos. Eit:e compro
lni!tao •tpe~o qa.e aeja cumpri-10 p~Lo gahiaete ; mas 
se o d.igc.o ~eneral por iofehcid.a.de Be de•viar d.e.ata. 
111nda, emtiora.conetraogido1afa.atar-me-hei d.o gabiuet.e 
em cuja. org:aoi•~ ç.~ 1.1...doe cocfiamo1. 
. Ei•, Sr. presidente, algum,.,, das m1'ita1 con1idera
çõea qne eo. pcderia ºP?ilr 110 eloquente tr:ibnno rio
grandense; &cbo qo.1 cata HllÍiO le pód,.e enoerrar 
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com toda a. calma. e tra.nquillia. .. ae. (Apoiado&.) º' 
nobre• deputa.dos qae tanto impagniio o novo gabi
nete d8v r\~i.-1, looge d.e. encb.erga.r aelle uma. ditca<ien
cia do oyotema parl•meor.ar, vu ahi t:ma promus& 
de glorioso fnturo. (Apn'4dtu.) A diuid•ncia nio cabi<> 
de joelb .. : 0<>ntinna•Â. boje C1e.i.1 lo qne nunca, for
talecid& pelo ample1<0 frater<>al do pa.rtidtJ cooaerva.
cl..or, a promover o bom gorai do pai~. (Apoiadoa.) 

Ah? aenhore15, -eq oã1> aot:. tribaa.o, nii.·• tec.ho e.' alma. 
nem oa. vez aquelle 'fogo, aquella" "Vibra.çõea aonoraa 
qne ellee poaaue.m ; l:Jlas H aa theaae, nãu duvidaria 
aqui protestar CJW todas aa forç .. , que, sê lll:tl i Ó mo
.ineoto a d ia•1deQcia. pcdeooe daviJ•r do patriotismo 
do no...-o gabioete, ella aab•ri" c1111>p1ir o •eu dever 
alf•$t~ndv-ae deu ... (Apoia.ctos.) 

· Conto, entretanto, e e•µer.; que eota noT • phou0 
politica. do p•rtido coaoe•v•dor me•ecerá as bençãos 
do poiz. (Apoia.Ma. mwto bem. muito bem ; o orruior é 
cumprimentado p-01" muit.Js Sn. <UputaAos ) 

Tendo cl&do a bo· a o Sr. preoi1.,ate dá a seguinte 
ordem do dia para 30 do corren~. e levanta. a ses
aii.o á• ciooo boraa dlL t:srde. 

Votação do projecto caja ciiscauio 6.con encerrads. 
3• di~ do pr<·i•cto n. 31 de 1S75. fixando ao for<:-~• 

de t ertl\ para 1876 a t8 i7 
A.a lllateriu dads.a par<L a ordem do dia anterior. 

Scssõ.o em 30 d;e Ju.:tho. 

HBSIDE:<Cll DO sn. COllBEU. 

S-a..,uuo.-Expcdieatc.- Reforma co,,,.lituci11n4l. Ob-
1ervnp)c$ •to Sr. Alt11cllr 11_,.·anpe. - Ocdem do dia. 
-FiXação cta (urca nav••l. Approvo,ÇM. - Fi.xaf"O 
d«• (ur90• de ICTrâ . Appr()1JIJÇáo. - le• de •ub••áio. 
Appr0tiaçM. 8m~dM do ••~ado App~ova;.ifo.-Li
c...~·· ao coweUte•ro '· d.a. C. Barbosa. Approoação. 
-Matricula. de eatudon.tu. Approv•pio ,- Our4nlt4 
de prcpr•edcde Dúcur1os dos Srs Ale""4r Araript, 
Gorn, • de Castro, .Atenca.r .Aranpe s Duque B•trada 
T~i.xei•a. 

A' a onze boraa do. m"~bã !eito. a cham&.da a.cbiic·611 
preaeat• • ca Sr•.: C>rreia, Angelo do Ama.ro.J, Sobral 
li'.; nto, c~mpoa de Medeilo•, Pio.to Campoa. 

Comp-rec.ndo depois os S•a. UllO" Ciotm, Miran<l.a 
Ototio. Hd•odor<' Solva, t..g•&1láo, Sih·a M•i", Elias 
ae Alb1l·1uerquo. Cunhn F'gllclr· do Junior. BM1i~ d .. 
Piratininga, Ccotu PeNlÍT~- C:imillo ~·1goeindo, Ma
no•! Cl•no,,otin<'>, Ln1~ c.rt~._ li'.•r.roJ>:odle Teunny, 
P a.utioo No~eir"R , Mora.u Re$tn, B•rnn.rdo de M'eo
doo9&, C111l"I03 d.a Loi:. ~ltt.tb\"\· Fr11tas Henr,q1:1e~, 
c~rl>cir(\ da C«orn. BartOI' e .bro., Fernsndu, Viei.r,, 
Joaquim Pedro Wi1k~ns d~ Matt e. Arau,lf) Li:na, 
Souza L<ão, Buão da Villa d• Birr,., H"•clita 
Gr•ça, Figueiredo Rocha, Jo•é C•lw•:n Jolío M~-
11oel. Joaê >ie Ateneu, AICl'·fcrado, Alencar Aroripe, 
}'aula Fno•~c~ . Augu•to C b•veo, Leo.I de M-neu1, 
Me:Ho Reo-o, Pinto Ú.m&.. M_..,.rtiobo 1.f\ Freit"'t;, Ca•~do, 
'Fausto d~ Aguhu·, Meneies Pra.do. Ro1ri:;o Silva, 
BRrâo de Penalva. F'el ri.e Catv~lno, Brua·ioe. Bitt•D
court Cotnm. A.r•ojo Gó•s. Tbcodoro d a Sil ~•. Cu
nba V.ir . .iio. C .. n.Ji to Tnrre!f., Si111 P.ira Meno. ..... Di(lgo 
Vas.coac•ll••S, H orta B:nbo!!.a., ~m~a d.e Castro, Qt'l
mea do Actu,.ral, Lesndr~ Bezerr.t, abr-e-se a. 8 " 15&3<> 

ao meio dia. 

Ccmpa.recem dep<li• de aberta a aessio os Sr&. Tar
ouinio de s,.uz~" C3m]:>o• Cor.-aloo. Xa-.i•r ce Brito, 
Ú!cero Daoto1. F e.ro•ndo de Cat<-alho Anojo .G6e1 
Junior , p,,rtelh•, Du,.rto dê A2é~.edo, Flo1eaeio de 
.Abl"eu. Reoriqae, OHveir::a. Borge,., Car.d.ido Mu!ta, 
Duqne En.r&-i& Tei"X"e1ra, ReMllo , Corréa. de Ohve1ra. 
Sil .. eira MattiDa, E uoapio Detr6, Ma.nioho Cam1>0•, 
l!:of8e• Sil,·a, Ferreira. Vianoa, Pe...,ira da Stl•a. Ba.1-
bino da Canha, CnDh" F•rr•ira, Camiuha, Paranhos, 
Azevedo ?donteito, Ferreira do Agufar, F. Belisario, 
)3orgea Monteiro e B1111dein. de Mcilo. 

1 
1 

1 
1 

\ 

1 

1 

1 
i 
l 

Faltão com p •rticipaçã.o os Sr.. 8 1 11'0 d• ,!,,"'co.1;7, 
Bahia, Comie àe Porto-Alegn, Catnillo B • rr<t<>. Car
io• Peu:oto, Cardo•o Juoior. E11fru io e. rrêa. Flores, 
HcH•nda Cav..Jcanti, Ignaç!o l!a.rtitu, J<>aqaim Ben
to, João Me.ad•a, Lopes Cb~v,a, Olympto G•lvâo, 
P~rt.ira. doa Sacto1 1 P andoo de Soll.Ul e Pmbeiro Ga.i ... 
n>arie.e; e sem e!!a. o& Sra. A lves d•. & Sa.nt.ost A'OtoUÜ> 
Pm1o, Eva.ogeliota do A.r,..ujo. G~•ciii.o Lobo, Rocha 
Leiio, T•ixeira da Rocha a '\'iocoDde de Mauã. 

Lê-••, e é appro·nda ••m debat e, a acta da lUlle
cede11te. 

O Sr. 1° SEcatt.u.10 dá conu do !5eg:!Í.Il~ 

Officio do t:JiDi•t•rio da. m ariuha, de 28 do corrente, 
transmittindo, com a inforruaçí\<i do chefe d o c orpo 
d e 2uenda, o re iu~rill:l ento do officia.l do meàmo 
corpo Caeta.un do Roza•Ío M.•cid. pedtDdo qne •• lhe 
mande aboaar o r .. pecti..-o soldo. O que diz a. iular
maçiio aer contrario ao art. 33 do regnlom ento 
n. 4, 173 de 6 de Maio de 1868.-A. quem fez a reqni
aição. 

R eq11ttimeuto de J osé Fraccioco de Siqneirr. Saltes, 
~Ddo P•ta i~z•>•xalll.edo 1• a11Do da !aculclado de 
aireito do Recife.-A' eomniissiio de instrucçio pu
blica. 

~Fôa.KJ. C01''8TlTCCtOSJ.L 

O Sa. 1 • Sl!ctU:TAllto f•z a 3• leit11n c o proje~to do 
Sr. Alebcar Araripe ap•cocutado 11a se .. iiO de 17 <la 
C)Qrreate é.cerca d• lib<:rdade de eon,ciencia. 

O Sa Al.~•CHl AuatPE (p•l• otd•m) :-Sr. pre•i
dente, quando apresentei esh proje:et...,, qafl foi a.pt:ia
do ptla. CRm"ra~ ~Q :leclie.rei qu" não o conaid&•a.va 
co~o reforma COD1tituci0De.l .alas V .. Ex. deci lio que 
de.via p•a•at pe.loe tran..-siea warca. .. 01 na c.on4f;ttuicrf'o, 
a.fim de qtte percon-uu lodos as formalidades qk a 
11oah l•i f11od.rine<>tal estabelec:o pa-a q11o.lq_uer rdor
:mr. de••a lei, 

Ea Bic•a peroi•M na minha opiniiio, e ànejan 
a•ber d• Y. Ex. ee depoi1 d~ deliber• çiio qo& a ca
m.ra t msr a respeito, ju lp;an~o que <> project.., de.-e 
ter lldtoitt ido i diaca~•ilo. a dclib•raçü.> por V. E x. 
tomada suba.iate <:omo de6.~i :.iv .. , 'n !e t~ndo de ir o 
meomo pro}ecto ás coairuiuõee, qu" •• jnli;:uem com
petea~•. Atn 'ª póde ser d11cc.tid11 a ~ueatilo da eoo
otit~cionalita.de ao projecto : purqua~to. quero que 
co.atte qae t1ão o corttdero como r~tonna coostitu
cional, porque, ae e1th·~111e conveoci.io que o projt.M:t o 
uob.a Hme!Da oto C&racter, OU tt1ia t1d~ fr a.c'lueza 
p.ara apreaea.ta.-1o nos t~rmo• qo.o • Joi exige. 

De•ejo que V_ Ex. mo e•cl.reç.> ocotc ponto, tJim 
de que pôflA4L gu.br o r:ceu. f-l'OCed.iroeotQ. 

O 011. Pau1oc~T'.E: - Se •t c zmara. deliberar ;ne a. 
proposiçii.o do Dub?e deputai <> póde Str odmitt.lfa á. 
disonssr.o. •erá ren.iett!-!a. às OC;mrniR•ÕeA de constitui
ção, negocie!\ eçclf'J.hutico& e. i~•tiça chil, que d llrOO o 
sea. pttteeer , coa.fo,.me. j ulgatem 1ccn.a.clo , &"bre a 
queatã.o su.,cc t a.da pelo nobre d~pu.iado, 3çcrca da. q,a.al 
r er.olverá d~poia a c.tm:1..ra. d1t" fin iti 'Ç'1uueate. 

O projeeto dv Sr AleDca" Ararípe é julgado oàjeoto 
de delibe1ação, u& f6cma do ret,ri.Wd:tJ to, e ~ r~meuido 
"°" comcnissões de coa,tito."1 ~M.o, nego: ios 'celetiasticoa 
e ja•t.ic;a civil par& dar parecer. 

ORDEM DO.DIA. 

l'CUçlo D.A. l'OtlÇ~ lf.1.VAL. 

Prooede·se á vctsção <ia 3• disc111!lio, enoerrad2, do 
projec~ n. 32 A. da 1875, qae 6xs. a b rça na\'al no 
Imporio para 1876 a lon, e é appro.,.do coin a. 
emenda ad.iitiYa que antori•a o gwerno & nformv.r <> 
rega.lamento do corpo de machioista• da. =a.ia e e> 
d• re1pectivr. aula, e a c:car a; repartições de pbi:.:ró?B 
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e hydrogra:pb!a.,,. n.ã.o excedenclo a -de~F 11ia. com ~st_ea 
serv:iço• a 2U:()()()S; 1m1à.o toà.o rewettldo á. comma•"" 
<ie redacção. 

Eo.tra ew. 3• discnssiio o pr<1jeeto n. 31 da 1875, 
que fixa ai fo•ç1u de terra para 1876 a 1 S77; e nio.· 
ga.etn pedind.o a p!lla.vr-a.. encerra-se a 11:1j&ca.1s§.o ; o 
projecto é adoptr.do e retntttid.o á. eommi•são de re
dacção. 

LEI l>E: SUB6tDIO. 

Entra em 3• discasoão o projecto n. 37 de 1875, qo.e 
manda contio.n.•r "m vigor para a. legíBlat.nra vin~:b ura. 
o deot" to o..~ 097 do 30 & J ·o.oiro d~ 1873 qn• n.ÚCll 
o subtr.idio1 e a dee:-ie.t(J n 672 a~ 13 d" Seterobro a.e 
1852, º"'° parte l'ebiti iv.a á. ind.emn:isa.ç.~ para tis despe
za.t de vi~grm de via d.a e v~ 1lt .. dQ~ oi,. pa.tados. 
Ningu~rn ptd1ndo a palavra. e:ocerra-se a di&P.usaão 

e o pmjecto é adoptado e remetti1o á eommi.ssão da 
red.acção. 

El!.Em>À S J>O 8EK.UJO. 

Entrão succeesivaweote em uma uaica discuu.io :a.s 
crhelldae; d.o seua.do de 1875 a primtiril nianrl. nd.o 
&Ub3tituit' 1 no a.rt. 2° d.o projeeto que conci:de uma. 
pen•iio de 2ioS mensus a O. Poreis. de Albuquerquo 
Mara:abão, au palavr2f.B - esta. pea,.ão - por - esta 
augmento-, e a aeguod.a snbstitttinio o a.rt. 1° do 
projeeto pelo •eguiate : • 

a Fica o governo antori&ado a. conceder ao bs.charel 
José da Cost• Me.cba".lo Junior, insµector da s!hn
dtga do.. provincia d» p.,,..,.byb11, C.o ~for~, um anno 
dt:. Jittnça. com duaa ie,.çuA p'lrtes rlo~ :s~ue; venciinen
toe:, p•r.1:1 tratar de sua saude ~:nde lbe ~onvier. J1 

Ningnem ped.iado a p,,[.vra., E.D.c&~rEo-sa a.a discD.6-
aõca e as cmead.1i1is sü.o approvad.as, e Com oe retpec
tivoa projec.t.is temctt1daG á c:;mmi~sü.o de redac
çio para. redigirem de car.if.-rmida.de com. o \1encido. 

ttC'E:Sç.A A.O CONSELtrr.nto l. D.l. e. nA.n.BOS,t.,. 

Eatta em !• discu••oo, n11 qual é ªPJ>'cvad.o !em 
àebi. to o aeguinte pr~jecto n, 39 de 187~ : 

a A asoembléa g•n>.1 res"l ve : 
« .Art. 1.0 E' a.utoriaado o governo para. e<>ner,d.er 

ao c-1t1nelbf'iro Jot-é díl. C'unhK- Ba;brnsa, dinctor de 
.secçãC> di:t. s ecrt>:ta:ri~ de estudo dos tn·g·•C:ioe da. j~l:"tiça., 
-utn anou de lictnç:.s. com todos -0~ seu~ VC!'11cimeutc-s, 
pera trat•r de ana 111a.nd.e. onde. lhe convier 

".Art. 2.• Ficií~ revogados as <ii•po,ições cm con
ttano. 

« Sa!11 da• commi••õos, em 19 <e Maio ilc 1875.
A. S. Came•ro elo. Cunha -B da. Ounha l<'~re•ra. » 

O SJ.. Wn.i<E•s DE M;.TTos (pela ~rdom) requer. e "' 
ce.~·ra approv~, disi->~D~n de it.iter8tici.o para que este 
pr~ecto entre nnmed1 e.tamttl te em 2ª disco se.à.o. 

Entra em 2& diGeussão o referido proj-!cto, ne. qaa.1 e 
tambem hppro vado s~m de bate. 

O Sn Wrurn~• DE M.i.Tros (pela º'dem) requer mais 
qne @ej.,,. d1~p-m1ado o iDter-stle:io p::>ra o dito projecto 
e 8~j:t dado para. a ordera do dia ª'gtticte. 

Conso.ltada a. camara, re•DI ve afii.rrua\ivam•nte. 

)fl'.l''R.ICUL.l. DE ~STtTD.1?'fT.E6. 

Entra. em 1 • discuseiio, qne a reqnerim•nto do S'· 
plhoa Cintra. ie considera nniea, e sego..dlt~ llro-
3ecto n. 3i de 187;. : -

a A. ,. .. erribléa. geral re1olv" : 

• ~~ L• E' o ;ronmo antorisa~o para. mandar 
admittir a exame \>'a.go du mate.rias do 3• anno d& 
facilidade de direito de S. Paulo o b.-chuel em letras 

1. 
1 

l 

L'Oiz Á ntonio d• Sonn e N evet, pogos os direito• da 
m..nt.rionlEL. 

« A.ri. 2.• Ficiio revogr.das aa di•p<>•ições em coit
trario. 

« Saio. da.a commis•ões, 13 de Maio de 1875 - F. L. 
de Gu•m.cio lobo. -M. A. de Bollo.nda. Cavu.lcanti. " 

Varu & muo., sii·1 lid..L"~ apoiadas e entrâo coujunc
tameute em diacn2'aão as eeguiote:g cn:ir:nd.u ; 

" Igual favor o.o !• tl!r,cnte da arma.d .. nacional e 
icnp-ri•I Jo•é Fgy~i" G.rc•z P•lb~, pa•a se matricalar 
na F.ecol~ Polytecbnioa, eendo-lbe lev•dns em CDnta oa 
examea feít .a na e.cola de marinlla.-Duque-1>11rada 
Te1:CPir.a. ~ 

« Igual favor a Mar?.inho da Silva Vieira Braga, 
afim de f.llzer exame cio 2° :anoo de pbarmacia Da. fa
culdade de medieina da corte de que é cnvinte, deJlOiA 
de apptovodo no 1• em que •• acha u•at:ieulado. Em 
30 oe Junbo de 1875.-Ara1'jo /lt'mque.,. 

• Faca o go-ç-trno aat0r1 as.do a mandar matrículor a 
João C .... rJoa de.s Cbog11s Li!!ite no lt> anno do. f ... cul
dade de din~:ito d.e S. PattlQ, inC:epBn eotementc do 
exl!IDI! ele geographia, nnico qae lbe ruts. f1tzsr e no 
qual l!e d~ver& mo .. trar babilltado antes de fazer at:!.o. 
-A 'J'. d<J Amaral » 

« Fiea. o J'OVerno :antcirit.ado para mandar -fa.u:r 
~xsme deis m:-t.te:ria.t!i do to "DfJC da. fa.cul<ta.t1e de ID.l?

õ.i<:iae. <li- 811.bia. a. Eroili(• Freira de Ca.rv~lho, depoÍI 
de appn•~ltd· em Pr.tthmetioa, algebu e geon..etris..-
.Aratlju Góes » · 

a Fica. o gove,.oo autori:s9do a m1m is.r admittir a 
f112er exau.e do 30 ""ºº d• f.ccldad. d· Boh1a, C'Cjaa 
anl~& ftequent.a.. o utu-is.llte P~n.lino Rodr1gnr.:1 Gtli. .. 
n:Jj;l.r:!'.e.'3 deP11'" de appr-o-vad.o na. mhtuia. q,ue. Jhe falto. 
do 2° DDCo--M º~º"º· .u 

~ E' aut.vrtssdo o g•1verao p~ra mandar admittir a 
exaDJe dau niat.!:rias d.o 2~ anno mediei· da. fMcul ta.de 
da Bt>hia.. ca]aa bulas frequeQt1t., o .. atud .. nte ""l~redo 
:Magno s~pulvt-de.., depois rle apptOVHdo UIH~ do 10 anQO 
da ~••ma lücnld•dc. - !tf. ô•orio -lia/110. -Ara.ujo 
Góe.r. 1> 

• Emecde. sdilitiva ao proj•cto n. 3~ deoto aono: 
a E ao .. totudni~te. du 1° tltn:io de n.ie ·ic.ica Henrique 

.Rod.uJplH• B pt1:Rt.a a fa:zer neto -io 2° ,.. e o. l•igo que 
:ae ni,1.11trc hi..b11it~110 l'l•· t-:Xa e dr 111.n 1:S t~Jm1n..Eni 2.0 de 
:M~io de 1875. - tl',llren.;< ik Malfo• • 

• lgu.i..l f .... vor KO pti.ti.rnrn.ctiutieo P~dro Laite Cher
mont p:iara que p. au mi.o!.?ict;tl 1.1. r-n DO~º anno me:dio 0i 
dept.ie. de 1:e .m. ti.trur h~~biHt.a.d.o D(..U ex,,, n,..eG de pbU:o
sopbi::s e an"'t.1..witt. dtf.cript.i"·n~ 

cr Sda rlll• 6~ "C11;õf& d.1:1. c ,. m1ua rlos depttt~dos~ em 
JuDbo de !S7'·.- Gomu de ~m'lrnl. • 

« Emenda ao pr<.j<ct<i n. 3(> de tB75 : 
{( Fscu. outTc&iw ?.uton&odo o govern<l pars. mnDaa:r 

a.dmittrr á matriCLll i.. t";Orr•o c-.avintot oo to- a11co da fa
cnlaade de ciire.1tu do Recif'e ;ii .8.ot-Ooio r:ia Tnndedet 
Ao1ucu ~.h.iro., de,·eGdO pl',S"Wi?' e xame de i-'hllQso
pbia qne lhe fJ!ta, antea do <ta& m•teria• d3qnalle 
9.QQO, 

« Paço da camara dos à.epntadoo, Maio de 1875.
He.."-ri ques. » 

« Emenda ao p<oi,cto a. 3i à• 1875: 
<r ~..:1 autririsado taa1b~~ o goveroo aroand~r a rlmittir 

n ~xame vag., de ~n-stoOJi8 a~scriptio;a. o ~i-amno da 
:f11c.uld1Jde de weáieh:)::; dt. RLo de J "1uelro ÃD1ouio Nor
bertu .M1lwar.d de .A::.e\·edo, EI 6.m de ser matrict1lad.o no 
2º acc" mE.dieo d ... met-ma face.lã de. 

a s.i.. da o sea•õeo, M.io de 1875 .-Cunha Leitão.
Leandro B6e,.ra. -» 

« Igu•l favor •e conceda. r.o utttdante Pedro Ban
deira de Gonvéa para ser adm1ttido a C.X•tne da• 
materiu do 20 •nno da faculd•de de medicina de. 
cõrte1 cnja!I auld..s lrequ.eDta. Cl ro~ tnvinte, depoi1 de 

-appro'\"aÕ.o ne..s mateTias do 1 o aDno, no q_??a1 està ma
tricufado. -F. Faiuto ds Agu•ar. ~ 

a Emenda ao proj•Cto n. 3~ ·<l:e 18'r.> : 

" Igaal hvor ao mudante do 3• "°"º ~dice> da. 
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fJi011ldad:e de• mtdicllia:. do· Rio· de Ja1a.mi Dolt:i11goe. 
Lynr. a. Silvr. pan. tazoru.a11Wd<> , .. •llUO depcu · 
d... appro?tl<lo no :l .. -.lfello, Rego. w · 

r Fle& ~ go..-trao aD1'lr~o· a mand-IQ'· ad11lit.tir ., 
aame do 3• 1.11110 mo.Ul.co. na f•Cllldade dcatà cG!'te; 
d~J><>i• de app?Qvado no 2o, e pagas· aa t aras da. ma-· 
tricu!&, o aJ.um.oo J<'é Ciletnno de A.lmeid•· G<imn, 
'J~· por· m·oti'<O dt» n,ol .. ~ia deix.on <k P"'•tar oo· de
vido tl!lllpo o e.ame do 2° Sllno om· 187i,-L, Carw1. • 

r Igual . tavor se hçs ao e.tadante Jos6 C•etano 
ife .Almeida Gomes para que preeu o ai:arce do 3• 
&nllo, <lepoiA de agprondo no 2•, p~gae u respectivas 
matrioala• ; n faenldade de.medicina da cf>r~.-.Diogo 
de. YãnonceUoi. » 

• l~aal f~TI>r a J""° Nega.ira Bcrgee, para. mat?i"· 
oulu-•e em pbnrmacia· dfpoia •c:!e m natTar-ae habili
tado, depti• de ftito o e >a.m6 de g•o!lletrie: que lha 
fa!t&.-P1uclino Nogueira. a· -

« Igu.l favor & Ranlitto J ,,li<. .A.dolpho Boro, par• 
q11e Pº'"" fazer •X.ame do 3• auno de pb.armacia, dc
E'Ü• · quo •• moot.r.r ha.billta.do nao materi11s do 
2_ir &.nno ·dô melJCDO c:uuo. 

.- aaJa d~G SeESÕóS da camara dos ae1>11t1Ídoa, tm 3~ 
d~· Junho de 1875.-Gome8 a<i .ilmaral. » 

- Ignal hvor a .!ffonoo Oot•viano Piuto G11ima·rãe•1-
utudant• elo ~· aoi::o· de direito do Redre, ,P&ra· q11~ 
JlDaaa praabr exame vago do 5° a:uno, à epoJs que 6&. 
nioo~i-ar b•bilita<lo IIU m2tuia1 <lo ti• anoo. 

• Sa!a. d sa .. :a•õ•s da.· camara dos dt pnt , doa, •Dl 
30 de Juuho de· 18i5.-Gome8 do Amaral. " 

· ·Emeuda·..., projeeto n . 3(. de f87S.-h.' o g o'l'eruo 
wtoritlldo a· m~ndar adwittir n oxa me du mderias 
do 1° aDC'> medico àa focnldade< de medicina à.o Rio 
de Janeiro ao a1umno ouvi1>te Eduarou da FoQaeca. 
Guimarães, depois de approvado em hietorio., uuico 
}'reparatorio que lhe falta.. 

G · Poço dr. ~amar-e. doa depll.tados, ew. 4 de Maio de 
1875.-L. Ctu'kM. • · 

• Emocdli ao projeçto u. 3~ de 1875 : . 
•' Fica o governo · autoriaa<ic " m&lldar admiL!!Í' a 

Uame i101 D>&terias- do 2• · a11no ·da. fàcaldndd'de di
?tÍ10 do Rec1le o orn1iiant.e Frauciaco Ribtir~ de Teive 
• · .Arg~llo, logo qn• se· m,;&trat habilitado~ naa do 
1 • an110. - .Arnujo .Góu ;.,,,.;,,.,._ • 

· -Et:le<1da ao project.o li. Si : 
• O rno.i1>0 fn1ror u conceda ao utuilant& .Joel> da 

Cerqueira D•r~tro .l11oior para fa~er exame do 1 • auoo 
mtdico na fnould •de de medicina da Bahia, depoi1 ile 
ap~rovado em pbil»l~phia, unico prep;i.ratorio que llul 
fãlta. - ReM/o. • 

• Emend~ ao plojtct.o li- 34 : 

• Igual favo r H eon o"'d" a~• utaà•lltll J,.cintho 
do Pr .. do Oarv•llio e Joiio Alvea de Mattn P1toa·bo 
para ~u•r•lD 0ox•m• do 2• •n'lO "ª hculd&de ele me
dicina dr. Bahia, depois de flpptova.dg1 nl\& tcfltcTfaa 
<lc 1 • unno, em que •in<h o "~" {01ão.-Rebello. • 

• · Emenda oo pr<>jecto·n. 311 de 1875. 
e O goVutl(') &ca igua.lm~nte RutoritHtd o a manllal' 

admlttir a exarne das mtl.te:r ia:;; do 30 a-ouo da :ta. .. 
cutd·d~ de mediciaa· da Bº•b?a " eet<1dante Panlitio 
Rlldr;gll'.ea Guicnsrii.i1. preatad<>· pré•iU>1tn~ o cxa
nie: de •llatomi11 de1cnptiva, qn lha fr ~ t·r< .• -Araujo 
Gúú J!lnior. • 

• Ig11al favor ao utud<>uto do ·3• anno da. facul
dade ele direito do R<cife, Ed11ltdo F<r1eirll·da Silve-. 
par& fuor exa<tle .. ego do- i• BXIDO·ll•·mMma f-1• 
d.ade.-IIO<lrigo.-S.Zv"- • · 

.,Em.a.ia. ao-proj•ct1> a·. 3l dll 187~. 
• . Jgaa\ faqor aer& c.>ocedido. & Máuoel Bernardino 

di. Cõata R~d·ri~nea, utt1d.á11ta do 6° aaoo do. ucola 
~ ll)edicilla da B~bia, . p&ta que poua pn1tar exame 
d'&• m11f>trlu do aunc» leotivo e tolb&r o ;rb a. dou
ill\'º elll -aicl11il, rcn Agoat.o proximo villii<it.l'O, i vis~ 
dtir altOt ldóc •oU-0.01 qcie. a.~tQn..-Gomu cio 
AllWlt'al: • 

T0!'40 II 

• .& unubIE .. gfl'al• reWlve: 
e Art. 1•. E' o goveruo a.utoriu.do a mandcr adi:l~ti-

t ir á ma.tricnla,. e a< e:.:MD.S--ng..- do !• anao d4 f&
cllltl11de. da. direit<> do~cife, a M~noel ).mero de M .... 
delroa Fur-tado. depoi• que <0ll• •• lboa.4rar bahilita<I.<> 
~m 8PP.•Ov2çR.o uo pr@.p~r,j..~rio d.1 b.htoda., que lha 
tàlta. 

• .Art. 2•. Fieão ritvogaha a• <li•pooiçôu cm coU:
!?'~iio. 

< Sala. da• cotntn?118e•, em 4 d< Juobo d• 1 875.-Dr~ 
A:. Teizt•r<> riá. Rocha. - Ma7W<:I ArtliW' <te Boll:a.~ 
Ca1'alco.ntt.-F: L rü Gusmão Lo/Jo. >' 

e A au•mh!éa geral reaohe : 
• Art. t .• E' o governo ..,t,o,i,,.,,do para. m•:11du 

adtnittir a exsme vago àatt msteri~• do 5• .&DD.O da 
faculdacle de d ireito do Recite o eatndsote EdWlrdo 
Gomes Fer•eira. Vellcso, dep~ig de approvado nas ma-
teri21 do 4• anuo. p>gos o• direitos da matricul•. 

~ Att. 2 • Fiei• revogadas as díapo1ições em c:on• 
tnrio. 

« Se.ln du ootnrnistõ•s, em 30 d.e Juoho de 1875;-· 
Dr . .1.·. 'hi:ceira:da. RbcAu.. - ?: l. de Gnsmiio LoOô,
JfilMel· Art/IU..- de · Hollbn.V.:. Cavaloa:nti; > 

• A a•••mbléa. ge~a.I resolve: 
« Art. l .° Fic:i. o governo aut orisad.o a manw 

admitir ~e1de iir á.• matricula no. 6• "llDD da. fae>n!d.ade 
d.e nieuidna d.o Rio d e Ja11tiro o utuda.nte Cornelio 
Peni:a de !lhgdb~s-

• .Art. 2.° Ficão rtvogadu aa ãi•pod~õea em c:o11-
trE..t10 . 

• Sala . dee commissões, •ID r. de Juaho d.e 1875.
Dr . .A. Tti:ceira de .l!ocha..- .Man@d Ar1hur da Hol!tm<l4 . 
Ca.vale«nlt. » 

• A a••emblh geral decreta ; 
« Art. 1. o E ' o ~erno autQrieado pe.ra 111a.ud11r d• 

mittir e. ex s.me vago, porante a fac11lda.de de medi• 
ci~a' a.. cõrt·o, das· m&tniu qu• conatitnem o cur10 
d.o 1• ~11110 m edico o cidadão fraDce7. Debau ( Alpho11-
se c remeut Emile°), p•go• o• d.ir<Oítof deTidc• p•I• 
m•tricala. · 

• Art: 2.• Ficio revogada. ""' di•posiçõu ecn ~on
tnnio. 

• ~ .. 1. a •• comwin~; .•Til t'l Ôe · Maio de 1875.-
F. L . Giumão Lobo.-Bolla»da. CovcJc,núi. • 

• Fica o governo a.utori&e.do a m•n3nr admittir & 
tXl.m• do 1• 20110 na faculdde do diroit<> de S. Paulo 
o e.tu~ante Cne>rn'biro à.e Mor .. •• G•mide, pr°'tanil.o 
elle previam~nte exame de laiini. , uuica qn~ lbe &lta.. 
-Em 30 de Jnnho de !875.-T. Â/~1\C~,. .Ararips. • 

e Igual f-'vor paro. mo.trioul"1-1e li• f.i.culdlld• <lull..
diciaa do Ric.o de J aaairo Hooriqac Pereira Mai~ Vi
rogre. ~ifo-lü1r<1hpeu1""°1 ~· · eX8tDM de lattm e 
'"'º"'" qae sn acbiio-prucripeo1.-E.w. 30 de Junho 
de 1875.-í.eGmlrD Bú.erro.. • 

• Ign:.I !~""' & Sizino Rib~iro Pontes paro eer m._ 
t ·riculAd<> no :2• anoo rood.ico da. f...,2Jdacte d .. BCLhia. 
obrigacdo-se a til>'. bihi? l'iA ptepal"at.Qrios q11c lbe lalt.ãb 
11.0"'-•-:-E<tl 311 <te Junho de ·t87.>.-Lea..aro Be:.er.-ct..• 

• Igu~I favor ao ·e•t.1111>.nt" Curlot Ferretro R~.nos, 
c'nínte do 1° lllll.O da· f•Gutdade de S. Paub, d•poi& 
qll• houv~ f ti'\o ·O• tx-1\moe ·de· inp:le~ ·e geometria. 
q\le> niio te~e t•rupo de ef!'ectaa.r por falta. de w. .. a..de 
e)[aroes..-.Uarntro i:lezl':Tra. • 

~ ()o11ced.a-1e·ignal mYór de atr &dcijttiao 11 O:Ull>C 
vu~o da-. ruaterh1.e. do 5'1;1 .lf.noo, ll& t•oaldadt. de àircito 
do lltcitt, ao tatti.dl\o.te Era~•to J o•é doa Sutos Silva. 
ó.epúi6 de· appruvado no 4• auuo da mesma. h~uldad~,. 
qae era frequeni...-Cunlla ~ilão. • 

" lg.tal favor ae CO<><:ed.a ao elomno do 3• ?.lln1»<l.o 
curoo de p'ba.rmCLcia, na foeah .. de de m-.dicina ~ 
}tQ!ill\, A.ffQlllO dll. Rocha, )>ara lu .. dcnittido & tna.
ni·cQi d. do 3° 'a ono mecdico. d~pci1 d.e ccnclu.ido o carea 
pliorw.:::t°Utico o p~1tado· exa.me de allatomia.-A,.. 
g.uito C~toe1 • 

«·O. me•mô bvor " FNwci•C•> Cor !>iro da. Sil..-s. 
Gu•rl'a parll. fuer nome •vago d•• materia1 do. 'l• aJ:Íl'.11) 
1h.. (lulnldad• 4 direito d• ~- Paalo,. d•poir ao ap~ 

28 
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~ado nu di> l • anno. Em 30 de Junho de 1875.-Pini!a. 
. l7tn$Wl·. 

• Idem o. RenriQne Rodolp:to Baptiata panr. fuer 
•xame do 2• UDO •pbatm&C<oUÚCO da côrte, q"° tem 
!reqacatado como ottvinto.- Ptff'eira. ele .S.Zua.. • 

• Fica sutariaado o gonruo par& mandar m'!~knlar 
desde ji no l o anno 4ia faculd.aio de :neil!_e.1ua. da 
corte o ouvinte Conre.io Joa~ Cardoso que nao >ôcle 
fazê-lo em tempo per ter •ido po•teriomeDte appro
Ysdo DO pnparatono que lhe falto.'<& ; e, DO cuo ele 
não ur !llaia pouivel aquella matricula po: t al ta. de 
tempo, a. mo.ndar admitti-lo a exame do.• matena& 
d&queUe anoo.-Cunh<1 Leit.W. • 

"Igual favor & João Carloa d&a Chagas Leite pa ra. 
fuer act.o daa materiaa elo 1 • anoo da facnlda.Íe da 
é!íreito de S. Pa.1110, d• que é ouvinte, de,oi• _de m~1-
trar-ae habilitado com o exsme de S"OgTD))h1a, un>co 
que lhe WtL-C4rdolo iü JleMzes. • , 

~ Ednardo Carlos Ferreira da Silm, estudante do 
3• anno da fac11ldade cie direito do Reci!o, pede a octa 
augu1t~ ca1Dara o favor de aul<lri.6a-lo a preatar acta 
do (l• acno, depois de approvado n<> acl<> vag<> do anno 
em qn• ae acha matriculado, obris:ando-se o •ttppli
caute á• formalidade• e condiç~a marcada• por l•i, e 
estabelecid.aa <!m ca.101 identic<>1. 

• Rio de Janeiro, l S do .Maio de l874. » 
cr Enumáa;, - Fica o go'fcrno s.ntoriaado a mandar 

admittir a. exam• vago das materias do i• ' uno da. 
faculdade de direito do R•cile o eetudante Eduardo 
Cario& :Ferreira .ia Silva. desde qne •• mostre lel;81-
mente habilitado n a• do 3•, p•go1 o• di.:eitoa da ma.
~ricula.-Cardo10 de M~eze$. • 

e Igual favor a J oaq11im :Ferreira 'Velloso para fazer 
u ame vago do <>• a nno do. faculdade de direito do 
Recife, depoia de approvado no 3• anno em que e1tá 
ma tricalado. 

" Ein 30 C.e Jcnho de 1875.-Ca.rdlno de Meneze1. • 
Niuguem pedindo a pals:vr&, encerra-.. a di11r.:t11ii.o, 

e alo approvadu todas ea emendas, as quaea co111 o 
projecto aio remettidaa a commi"'io de redae<;ão. 

Entn em S• ài•onaaão o projecto n. 2 A de 1875, q11.e 
autorisa ao negociacte ruaret.r. cl!i pro~uctoe: de i:.u:.. 
ms o\t.faetura a de ae11 co:rrunereto cam 11gnsee q,.e oa 
torot m di1tinctc• de qua lqu er entra procedencia, e itn
pondo pe12aa o multai aos contrafactores e fahilica
dcre1. 

O ~r. Alencar A.reripe s - Sr. prui
deDte, eat.á 10;.ito à ci•Überaçào deth ca.mara um 
projtcto, ao qual iulg<> do...-e r oppor-mo por conaid•
nr qno a materia aobre qua elle preknde pravinir 
e ac>ulelar acha-•o prevenida e acantel&da pela lc
gi1l1ção exia~nt.a. 

O projecto foe11!~ ao fabricante e ao negociante o 
dil'tlto ele marcu oa J>r<:d11ctoa dei ana indu1tria e do 
Hll com111ercio e<>m aignae1 que 01 tomom diali11cto1 
doa de q11alq11or oatra proc•d•nci6. 

O exame da no••& l•giol•çlio civil • criminal d•
'tllon<tra que o fi m cio J>' ojecto noo é outro ••nio 
aquelle que j á obtemo• ptfaa re~ra• j uricti•as actQaes. 

Comtçl. o projecto reec.n btcea:do o cireito que tem 
wdo o n@gcc1ante e fe..br-icn1te de d.istinguir aa 1nss 
.mercadari~• e as l>roducçõea da. sua. iodustria p·:ir via 
.4e m~rcaa. e outrc.a 1igtla.e11 , que coo11U1t.iré.õ no nc.me 
do iabricaoW: ou elo n~goCJa.nte, Da sua 5rma aocial, 
tiU qa.neaqut:r tut.ra.s de.0Q.Wit1ac;õea, carim~s ou. em
.!ileaiu. 

O que h a de novo rorfo: nett& diaposiçio ! 
_:Nads. Qoe acerucimo de direi!<> corite111 elia'r NanhlllD. 

Com efteito a nona cenatitaiçio politica. consagra 
0 imp<-rtante e libtral principio-qae o cidadão póde 
f u tr tudo qnanto t. lei não v~da. Não !ui. lei alga.ma 
110 Bruil, qce prohiba s.o fabneante Oll ao negocilUlte 
maree.r os genero• do 1eu. b a.6.co 011 da •D.& produ.~ 
çio cotn qna .. quer •iguau cli1ti12cu•o1 : logo, • ca.U. 

= é licito f=ê-lo i11depende12tamenta d& nova le.i, 
cnja votaçio pretende...,• obter do parlam•nto • 

Quando uma lm Dão tam por fim criar um <lireito 
"º"" ou garantir por f6r111a mala ~fficu o direito pre
a.liitente, eua lei não tem utilidade publica ; eaaa lei 
portante não do?e acr decnta.da. 

A diapoli~ coaaignwla 1>0 projecto ut4 11 .. te 
cuo. Elia nem fnnda diréito "º'º• n em tstabeJece 
para o direito já utatuido garantiu maio effiouea do 
que aqnellaa qne pretent.emente ponuimoo : dvod.e se 
oegue que niío d•ve<nD• acei\ar a providei:>ci&, q'IM ae 
D OO propõe. 

Di1em os i!lustre.do1 autore1 do projeew, membro• 
de. comooist>iiu de jo.1tiçtt. crtmio~l, qoe. o elaborou, qne 
ae o n•gvciante e o !..brica12te podem marcar com 
.;giiaes diatinetivo• os aei:.e geoerc• de co111mucio, 
toda.vis ni>o e&tá •uffieientemente nseeg111ado e o.m
parlldo pela lei vigente e1Be direito. 

"Vejamos ae com etfeito anim é. 
O proj•cto concede ao allndido direito garantia. de 

duas ~•p•ciu, civil e criminal . Emque.11to á. parte cri
Jnin.2.1, *lJe e1ts.h,.,J.ece p11na.1 contra o vivllidor desse 
direito, ou contra a fran i e •mpr<g•d:o em prejaizo do 
propriet.ario d.a mnrcn ; " cmqun:oto á parte civil ella 
coruagra o direito do r<p•raçiio ou inderoni .. ção. Ha 
poi• dona meios garantidores : a penalidade crimineJ., 
e " indemW.eçíiQ ci..U-

Ne entretanto é exactamente iato o que achamos 
estabelecido na lell;ialaçiio em vigor no no•• o ps.iz. 
~egundo 01 principio• desta legislaçii.o o l&leilicador 
estâ 111geito a um~ pena c riminal; e o·cau•aiior do 
aamno utl obriga.do á reparação civil . 

Se é isto o qne e•tabelece o projecto, não p~opõe 
elle principioa novos: logo, oe o a.dopta.rrtioa, f l\remos 
uma. lei nova, é verd.nd.e1 moe não U:u:1ova:remo1 conga 
alguma cm beneficio do• direito• do cidad>.o. Repro
duzir em u111n lei nova aquillo qne j à t -.mos sanccio
nado em lei ~ntorior, não é por certo acto de pra• 
à.encia, nem de va11t1ge01 pttbtica; a~nu ae"irá. • 
novo a= legisle.tivo para avolamar maill a noaaa já 
tão avaltaaA collecçio de lei&, •em co11veni~11cia a.1-
gtllDn real d" no11a condiçiio aecial. 

O codigo crimina l do Bruil P"'"' o act.o da :lai•i
dade, qua do é outra. coasa senão a timula~iin para 
occnltar .. verdade eDl prejni.J:o de outrein : portanto, 
qu ando alguem uta de o.lh1io1 d.i•tinclivoe, •eDl •on
eentimcato do propriete.rio. commette uma t .. 11id~de, 
incorre "ª sancção de. a1tigo 167 do codigo citado. 

Eate artigo diz qo.• comaiette o crime de t:.loidade 
aquell• qa• labrica! qu.o:lquer eJ<riptu,.,., 11:ip~l, º" 
cu11g>1atur11 fali a,. em que nlo tiver convindo a. pu-
100. a quem •e s.t tribuir, ou de qae ella ficar em plon• 
ignora.nela . Diz. ~ .. lmbem qnc oc.wmott.e crime d~ faJ1i
ds.de aqu• li• q llt 1aar de e4crlptu•u. ou papel {ai.ao 
con:o •• foeoe nrdadeiro, sabendo qu~ o nüv é. 

Ora, ei•·aqui thuea ger&u, onde se acolhem u 
typotbeses l'ouiveia do uo~ frattd.~Ieoto de di1tiucti• 
voa dt!I alheio a prodacto1, 011 d e allleiu mercad oria.. 

Com effeito: o que aio me.rcaad iatiacfr;a.a usa.da.a no 
commercio? São ~eralmenta emblema• acomeanhe.doa 
ae rottilo!, letreirot1 ll11 i~ecripçõea, qne uulicão ~ 
prc udencia on a propriedade d-01 prodncto• ou mer
cadoria.& ex.po&to1 ao commercio 'ºm a fir01a. dot 
autores. 

Sendo as•im, é evidente que, qaando oe """' de 
uma marca fAl ea., ha sempre ama e•criplura, !llll 
papel, on uma an:óoat1na f raudoleotame.Dte empre
gaaa. para cm babir o pnblieo e p,...jadiear o prodoctor, 
ou vendedor do genero ... udadeiro. Por e•te modo qaer 
o fa.brie~ate , quer o n•goci .. nte, de cnja marca in
de1'idamenta ae uea, ~ leoado em aeu1 ln=a mercs11-
ti1 em conreq11.encia d.a. diminuição da extracção doa 
generoa, qae •eríão mai.1 amplamente COll&umídos, • 
aariio atlim maior lucro, •e nio eUOODtr&a&em llO 
mercado eaaa ineid.ioaa eooet:ttreucia. 

O faisilicacl.or, 9u torn .... ao nm ccncurreoto dea!e.J. 
apro•eita-.a da diligencia • ct... pericia d.o ho-m la
borio10 para con1eguir Tender, • vcnd.er em escala. 
$11aior t.quill<> a qu• o 'Pllblioo nio <la.ria. igual •alo2 
iae conhee«ae a Yerd&dcu. origem: commetta llma. 
fraude em P"Juiao do proprietario da m&l'ea, o elll 
prejnimo do publico, que compra ellg&ll&do. 
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Q.ua:icio o eodigo crimiaal empr•g& no s.rtigo 167 a 
.,1prea•iio-~u&lqutr •141Íptnra- abr&11ge t11dõ qu.nto 
&e: eompre.he.nd.e ne. generr.lidade d~a1a. met!lma e.s::p~u
aio, G"-6 abi niio "'m outu. aignifia&~ão Hl'lão a que lhe 
é proptia, i1to é, tod& a compotíçic> por •aoripto, 
qttalqtitr colClta c1criptu.. em iu;1mu,a, qualquer uléa 
rtduiicb. á fón::ia u."ttrial p<>r via de eara.ctena >'l
phabe.tico1. Se. a lei criminal t1úo qlli.zrue a g eoerali
!tad.e deua e::i:prellio, ter·"·bia e11unci~do por f6nn111 
d.her1a, limitando e deli.lliado o st11 pen1Ql'.l)ento, 
coo.o f&r; o legialador qu1mdo •mprega aDla expreuii.o 
g.iral •m •eotido rest rieto. 

O meamo codigo criminal dã.-IH • exemplo diuo ; 
u1im, vemo• que. nio qnflttndo em~. e.ceit~t- certu 
palaTras no sentido ordinario e commum, d.efice-a.s: 
a.a11im o ::fs.% e.I!! relaçã.o á. pals.vr:a--crime.-cuja •igni
i:er.çi.o dete?'mina. ; a aaim o b.: em relação às pa.
lavn.a-iaj11ria e calumaia- ; a11i:n a f.a% t embctQ. 
em rcl•?o ás expreoaões-roobar e furtar- eapoci!i
eando o qne o legi1l1.dor cow ollaa quiz •ignificar. 

Se o refeTid.o codigo, uundo da Expre .. ão--oacríp
tllra- a D1o ddinio, a con .. qnencla é deYermoa re
cebe-la 110 Hnt1d.o uotversalmeote explicodo peloa 
lexicographoe. 

No arti~o '67, j{i. citado. l~-;c ~ .c=pa.f!i' e1tr1,:>tu 
1'4 prece<iicb do adi•eti vo quulquer; o qne jndica com 
<ilareza a exten1ão illi 01ito.da. q ae o peuoawcuto do 
legi1laao.r li.g~va a e•ea mt:awu. ezpreasão. O mercio
nado •d}ectin, como ae oabe, serve P"'"' aignifi.car 
in<l.ividav ou cou•a inddermioada. O coàigo cna.inal, 
~i.,, no pre&ente ca.ao nã > detecwin(Ju " naturc:za. e. 
qns.lid.&de da e•criptur .. ; não espec[6cou •• trato.va 
da eaccipt11n. publica oa da eacriptara pri vad .. , •• 
.eta. extenaa. ou breve. ou 1e era f~ita por es~ ou p•r 
aqnella m~do ; a. idéa d<> logi1ladur foi occupar-n d~ 
e•cripturà. 6m g~ ral, i&:.0 é. du. c.ecripta.ra ele t.od~• a.a 
oapecia11 ê do t1..1d1u: aa lóru.t•a. 

P.-rtai.Lo, no nntido do artigo 167 do codig~ criminal 
de&do que ha um peuoamento oa uma idb, euanciada 
oa ligliracia pela palavra e&c:!pta, ha u criptura. 
Á••im, q11&11do alguem 11.a indnid11mente dl m&rca 
diatinctiva de alheio• procllicto• coUIP oua, tem com
nidtido ama fahida.de ; e ha praticftdo.:am crime' .. 

Em nrdade: 110 a10 duna.rcu uu di•ti11otivo1 alh•io1 
ba. " ' dous elemento• cio dehcto : ha o dólo, <>n in
uoçiii> oalpota, e ba o p"j"U:o •• uoado a ou trem. 

Aqn•lle q_n• uo. de matça alheia, anim o faz 
porque pretende obter para a. aua. m•rc•.iorill oa para 
producto1 1eu1 Yt.ad.a q,ut não con1,gufria, 1e acuo 
~ão ewpre~aue • fraude : elle pratica um acto pro
po1i\ 1'l, aabeudo q11e vai looa1'l•tar-1e com o alheio 
bmo.o. 

O verdadeiro autor da marca p6de aer preJ11dicado 
por doai modo1: j6. por'lue ~ i:;euoro da eua .uianafac· 
tara ou do 1ea nca;oc10 nao encontra lllBll e:r.ten10 
OODnmo, vi1to como o mercado ach&-ao en tio m.U 
abuodaot•meote aaprido pela eoncarnnei" i!ltgitima, 
e jf> porqno póde o genero duac reditar-••· • deixar 
•e ser procnu.d.o. 1e a bl'1icb.d~ dâ ,marca 'tton.:J:er ao 
morcado gonero de poior qn•lid&de do 'IU• o.qnolle que 
a. ma.rca .,.erdacle.iTa. recommeDdL 

Eeta fal1B ado por meio do n10 Ülil•'Vl<.o do ma.t eu 
ãlbeia1 é tio cai-aeteri1\iça, qao p6d• d ..r cabimento 
&o c:rún~ d.e e1telioua.to, 1201 preciaoa tt:rmos d.o artigo 
168 do codigo crimin•I. 

Ahi determina o legillador que, 1e da tallidade n 
: ulttll' outro crime a que ee ia;pooh• peD.a msior, nelle 
iocor:rui tam.Mm o dolinqueoi.e, iato~é, o !ahiúeador . 
E' a11un qut1 póie acon~~r que um indivicloo' ponha 
em objecto1 de nenhum valor marcai acredita.d&.• ~ 
objoct<>a de •uhido pre90, e oa 'fend& sob a. gamo.tia 
e confiança cleua• mt.nl••· 

So 0 cowprad<>r, oonBadu 110. maroa, ~bo e paga o 
•bjecto, " auim é 111ga11ado, o ve:od•dor tem por um 
ariificio lraadaloi;\o co111eguido d.o mHmo comprador 
~ da ana !ortaDa. ; portlu!lo, ha p~trado o crimtl 
h ea\elllonato. 

O ood.lgo criminal ~~ a 'forao~i!&de dt qaalq11er 
11aipma, J.apel ou .... igna&ura, unpoDclo penu a. 
., quem. 01 fabricar, bleili- oa. dollu indniUm.enle 
uu. 

Sendo a.uim, 1S<gae-oe qne todo o fabricante ou ne
gociante _taa> o meio legitimo de di1tinguir aa ana.; 
u:z.etQ.ad.gr1a1 oa. a1 prodncç:ões das •t:.a• manut&ct.uru. 
qner .,~ .. ndo do. rot.aloa, de m •çripçõea ou de letreirol, 
q,ncr a. a~ndo e.... eu"' aasignat ura. ou fuma. com o 
'"·"'"'"cimo d~ • mbleOJu, cÚíro.!xi• ou ontr°" qnae&quer 
a1guaea. 

Estes letr.iro• 'ª inacrip~õea podem faier-te ao'bre 
o papel, panno, m~deira ou I.l~tal; porq_ur.nto a ucri
ptura, em sentido geaerico o amplo, é de toda e qual
quer ea~ecie ; abrange todo• 0 1 g•ntro• imagi111.veia 
de escripta. 

Se h& e•t4 meio couudid.o pebo leio a.ct11$4•, meio 
1ünple1, facil e perfeito, porque eepara o• objwto" 
co1n 1ega.rao.9a e cla.rezts., para qu.e D OVOB me.los 't 

Sirvão-oc oa negocit.nte• e fabrictwteo do wcio esta
belecido, o terão 01 1e111 dire.itoa ganint.idoa pela lei 
erimina l el<i&tente, B<lll ueoesaida.de de non a p!a'ii
dcncias rtpreaaiva.a. 

Se polo lado criminal • stão aaaegura.dc:;. oa direito1 
que o projeclo quu amparar, ctlJlJpre agora u:amiaar 
a qneat iio pelo lado civil. 

A repruaão peDB.I fot.imida o falaifi.cador; mu pra
t icada a f.alaidade aegae-se prejn i%o ao proprietarilt 
do. marca ; • o commercin.1>te di líg•nte • hol>t&to, i,,,,. 
como Q fabrica.nte in~U!l~rio•o e aetivo, oüo 1e. ss.tis
fa~em com a pcnalidnde, 'lªº p.ro. elleo ni\o é p arte 
pTio<.ipal dfts garanti•• de ••u direito : cabe- lhes al
~ma couaa m"ia. Calie-lbes a ind•mni•a~ do pre
Jt1izo, que lhes reanlta da troade commettida, e da 
ns11rpayão do fruto ilo aen t ni.balhu, de. ace. diligencia. 
e da aaa applieação. · 

Qual é, aenhvre• , o princi ;io reg11lador da noua le
gi1Iaçio ne•ta ~uteria 't E' qt1e 111 todo o damt10 cor
responde uma iudemnisaçâo. Se al~em c:.au1& a. ou.-
1.rtm qndqtter prejoizo, e devector de reparação, •o
lotetnd;o qll*nd.o o da111uo provém de facto cttlpo10 ou 
do d6lo, como nceedo noa caoo• da indevido uoo de 
ma!"c&a 1Jhêias, 

O S a . Gom:1 DE C.uTao d á uin aparte. 

O Sa. ÂLet<c&a Ál.A&ll'B; - Oro., qu""d" um in<ii
•iduo põe em a12aa mercadoria• ou goueroe marca 
que füe niio pertence, sa~ q11e pratica uma fr~udo ; 
oabe qae pratica um acto de má fé : por t&Dto, a. re&
pon1abilid•de é i12qaesti.>nr.vel , dudo qua desse a.cto 
oeg11e-ae \)ttjni>-o para algQetn. A ie~ialaçi>o civil 
poi1 ampara. o dono da marca , oonferi 1>do- lhe o di
rei'º de •:Z.Íglt cio falai.!io~dor Q p•gameoto do pre
~qiz:o eauaado, 

Ora, 11 11111 ltglah<çií.o civil , •Him como na legiala
çâo criminal do not•o p~ eat!I. precavido o runi\o 
do negociante e do fo.brioa11te, que quer= naa.r da 
marca pars 01 1ta1 g•~•ra•, nio convém acao.mular 
non•, m&1 ex.cauaaa dia~aiçlle1 legialati vu. 

O proj6oto, •U jil. " dJBie, <11t.bcloce um direito: 
qti• achamo• re<:oubocicl.o na !oi fo,.,a&IUeatal do Ea
\ado, • eatá e.mparado pela lai penal a ci .. il ; 12_or 
~<>••gtuate, oi.o de•cubro ulilidade na •na aa~çao, 
ante• creio que. ~116 vi=á por 1ua1 wi12uci.01a1 d11po
aiçí>ee traur complicações 11a uecnçio, e ur:!. por 
ia•o de mfL applicayio. 

O Sa.. H•ua.rro GB..Lç.&. : - J.. conatitaiçio -
beleceu apen..a o p ril>ci pio. 

O Sa. A~corou.DO : - Garanto a proprieaade era- . 
th~ee. 

O Sa. Ata.,CA• Auarn : - E' verdade, guui.t e em 
lheae · m..a para 1uolent.ar o principio, o cocligo crüill-
31al o Protegeu, iulligiu.d.o peuaa ao1 tra.uegro•i <>tee ~~ J 

..-iolad.or•• dO diroito de proeriedade, qU1U1do o atacw 
por qa11lqner 16tma qae ieja.. . 

A lei c rimill&I, por um 1aclo, protege a propnedada 
dai m~ oom impoa~ de J.>en~ coa~a qllem dellu 
uar iadoo1tiameate ; e o direito <i!vil, por outro lado. 
a favoMce. obrigando o 'riolador l.indeamiu.çio d• 
prejaiso cauaado. 

o lla. ALCGFOUJ>O : - o !>rin~pio é i11con~ .... \ • 
mao a applicaçio' 

O 5,., ~ ~ :-Â appticaçio ~ .A. appli
caçio e1tá no dlntt.o qna kt:i o otrendit!o de ftCOr!U' 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 23/0112015 14:53- Página 6 de e 

~o SESSAO E;.11 ~ D~ JPN,Ho PE l.&7.5 

aoe tribt111au e é:rlgir a npvaçio do dam110. .Ueim, 
.., j>OrvenUlla 'lllll f&laifie&dor u.a da marca de um 
9egociank a~tztdo, e COllRgUe vender mercaà.o
riu di .... rsn da~11&lla• q11e o m•mno ntgociante t'Xpl5., 
. .., marcado. pód.e d'a.hi Kg11.ir-u q1111 este, am TU 
.ta onn.der, i)Ol' e.xemplo, mil objecio1, como podia 
flld-k> &tm o no9o concnrHnte, vende apenai qlli
lllientoe. Deau fac:to re•ltlta q11.e o fahificadot 6 reo
}l<>JUavd JKÍO lacro quo o dono -da. rnauca 'ttrdAclcira 
-poder:ia "uferir ~ .. venda do• q-ainhen~oa o bjocto•, ~li.o 
'.Cl.iixon da vender. 

O Sll. Hn.r.cuTo Giu.ç .. : - E' preci10 tu o pllblieo 
"Ili> IW>a de conta. 
· .o :< ... ~. .u.uu,. :-Pi>ra gazaatir o pnblico 
1emoe a penalidade ; e --ta parte a. legislaçio actn.t.l 
• JI>aia prot«iora dos ill~rease1 gones, porqaaalo 
pune a fal.eida.de no caso vemote eom ma.is eeveri
ia~ do que prd.tnde o projecto caatigar. O oodigo 
criminal pune a f&lsiiacl.e 11<lo ll.80 de marcai albeiu 
CODl pena. bem gii·a-ve , it assim 111segttra e.t!ie•zmeute 
e fueito quer do i:nblico, qae coHomo o gOAcro fa
bricado, 011 t x pooto ~o comtnercio, 'iller do negoeia1>.~ " ao hbrioaJ1t.. que o vende. 

O Sll. BzucUTo Giuç.1. : :_ 01 tribllllati entendem 
inteiramente ao cont?ario. 

O Sa.. Aui.-a.., A-u.Q>.s :-PaHate.i agora, Sr. pre
•idtnte. a occupu-me do moiivo oc:euiooa.l cinte 
projecto. 

Entendem algnmaa peMCU, como eiiteudêrão 01 
il!a.t:aio11 memllro• da. commi18io de jutiça eriminal, 
entro aa qna.co achu-1e o nobrt deputa.do q1111 aoa.b a. 
de dar-11.1e o aparte, que nos triliunata brui\liroa 
prcvale~e 11 opiniii.c do au deficiente a 110111 11gial1.
,çio ue•ta puta, ncalllio aniul W1l proteO'lio o b:llba
lho honrado e <leligoote. 

Nio ••i quo eatn opioiio ••i" domüia.nh: coa1ta-m• 
qat " Jlela\"'io da ll..hi" j ulgci11 ll.Ul plei~. e doaidio 
que o eodigo oriwigal aiõo tintiupplica9iio l fal1id~~e 
elllprega~a. contra. a• m11.n:a1 doa n<gocl&DUI • ta
bricao~eo. 

Ma.1 aó ~rq11e o.m tribaual, emb<Jr• mui nitia;tc.
nl, julgcu por eata ma.ad", ot o denmot1 conclllir 
que oa tiibun•e• do puii: cooaid•riio caao omiu o, e 
qua por iHo cuc::pro-noa, c.:.1110 ltgiol .. doru, r.oadir 
com proviltoci .. • 1:un 1u!'l>rir a. llcu .. a. 
Re~u\o pouoo f~odda a dodelo da Rela9iio do. 

Bal.i11, e p1>r .. Hte meu Jlliao giiio· tuo ~lo.. priatipio1 
q11• tenbo t•t.tibeleoido. 

Nií.o é novo vumo• 01 tribauu julga.rom por ma.
:ifira div1n~ : o que um julga. c~10 oroiuo, outro 
a11im o nií.:..i con1Htt&; n 1e, 'Porventu.ro.t doveutm.01 
anpprir a. l•i 1empre qu• qll~l1un triban~l eotoode•te 
baLvf.r omi•eio aa rtteama lei .. teriar:o1 con•tantemtn~e 
ole prover m~\ ~Ute1>didao htuOo&. 

Se a torrente d i>5 joiua d e ptir:miT~ io1tnncla e do1 
tribane.e• bouvuae 110guid..> ena opiuii<o de de!icieocia. 
110 uos'o direito, catiio ai.<n poduia diter-•c que ea
tav" iormacl.a um& j11ri1pruoleoeia em tel•ção a -
poato, e tom razio 1e pediria o remedio legtslativo ; 
emque.nto, t>Or6.m., isto nã.o ac:iuttcer, c on" é.m manter 
o estado actual da. legíslsçõo, a qoru, devidamente 
a.pplicaoia, garante e uaegw-a 01 ciireitoe do comme.r
c10 A d~ iDdultri• ~ 
• Ob•et'l'O que • 1opnmo tribnllal a~ jutlil)& 111o c:ou

aidtrott o caao <Xltll.O lt.cuou. Qtl eiltncio do. lei ; 11.e o 
repulál"1, teria repre,.ctAcl.o e<>mo · k e focnm~· ;,or 
força do &til iie·nr, e como o tem i•ito a r~p•i~ de 
·autro• pontos do nosao direito. Alll eacão o• regi1to1 
duto coo•pleuo A.reopago pe.:ra. m o•trar que ello não 
telJl de1pre&ado eua parte du 111114 11&&ribaiçU.a. A.s
aim, e&t& Cl?Clllll•tanc:ia .j para. mim maia lllll moti ... o 
·je cre<r que • opi1tiio qne tenho emíttido-de Hr o 
~o comprehen.dido na leg\&laçio Tigeota-i nlioca a 
prooedeo~. 

'6r. ~aidtl!te, prepondero. eutn 11&t cerio cl.oMjo ela 
imitaçao, o qn~I l:l<t• ••mpra t ras<>awl. Na ·fiae>9• 
• - auuo1 P•i'•~ dJI E~ ll4 •lação opecia.I 
p&U o eaao daa mareu comm•l°tjaH ' i.n4111trlat1 ; 
r,r411t<>! t&Inb~ru ~•!•mq' ~l~ ·· . 

. ~ 11<11\. ~ ~.11 ,. " .... ~s~·; pcà 

~ gne ma.i5 "" noua.e propriu clreum1ta11.t.ii<a e 
llecetaidade.~ do que o ~pfo dà o;i.troo po•o• 1!"" 
!e~m acoaatlbar qualqnêr alteração i>a "°~'ª l.g.o
bçao. Ttmr>-ooa dado mnl c9m a copia tontas v~a 
·feita da legielaçli.> ftoocc:.a para o n->seo direito • 
conv-iiu, piii1, mirita c~o.te.la com Hmelhu.1tU tfan,s.: 
plo.uta,l)e1. . .. 

Não "ei ae a Funça tem <:olhid.o da "ua l~gialaçã.o 
••pecial 1obre ,marca& .uuJ.b.Mu :unltadoa .;lo qwo ru5s 
.com <>• no~roa pr;ncipiog ~r"l!o., jã conugr.adoa no 
codigo D acional. 

O Sa. HE&.1.c&.ITo Guç.t. : - Tom. 
O S~. A~><aa Aiun>z : -,.NP entretal>to, noto que 

aa fa.l1ilica~oea e ~-~ .~m1'.du ~ W &t•~pt.o aiio . .aJli 
numero1ae, e oa h~1gioa repettd;ia. Niio podetnoa &lacla 
bem avab&r do exit.o das no11Saa leia relati9ameote i 
materi& ein queatio, porque •ó agora. " índnattia a.e 
... ai deeeovoivendo, e com o ••li deHn~olvimento u 
va.i •atendwdo o 11so da• mazcaa dietiacti9.fll .d.. pro
d11e;o,. ~pphqnemoa a legislação pstria, e oonhecers
moa enl.lilO p~lo. aperi•noia 8" o cominorcio e a inda.
tria siio on J>iio COhnJ>ieutementio prctegido1, ,:amo 
ear:np ..... 

Confrontando as di1poaiçõe1 do projecto com a lei 
actual, eu cb ,ervc que aquelle proeura catahelecer am 
aystema complicado de modelo•, regia\01, etc.; no eu-
1.Teten\<> que o •Y•~& de protec~ dedu~ido daa 
diapo,iyõea do cod.igo criminal é aimplea. Por 8'1e 
syat.ema o Art..i1ta e o ~g<>cia11te pro~dem cem plena 
liberdade, e a anwridadt só tem de iot:ervú- pua C<>
nb•eer da fahidade aos °''º" occurr•ote~· por ut. 
m odo di1pea1ão-ae lllil formalidad~• • detpezu, qtio 
e •)'lttlll& do projecto ~xigiria. 

O argame1>~ ded112irlo do j~1gado cli> Relação da 
B• nia nl\O dtmo111tra de!icie11cia cl8 lei VÍ!(ente; o ta.cto 
a.p•·Da• demoo~tra qee um tribti.A&I superior, em um• 
oau•a d1ten:o i11&õ a julgou que a lei 11rlmlnal brazileir• 
lli<i na applicavel a um caoo ventila.cio no f~ro. Nada 
lllAi• do qa• jato utfl provado. 

Creio •ttl que 11eo1e j11lgado o tlibnual doi%ou a. 
attflld~r flQ 11ator 011 h rec/amaçõt1 do tabtioant.e, 
que jalg11va,..1e lendo un oua propriadaci~, fu11dan
do-•t na nu!Jida<ie do teito. 

O SD. Goau:a "" C.r.1TJ10 : - Declaroa q11' nio era 
cri:ne ; 'l~• nilo ut1<n previoi<lo no cod.igo. 

(Ha. out,.01 apartu,) 

O S11 • .Auwoa A,..,.,,.,, :-Li. lia tempo• 1. aeci1íio ; 
núo ~ouo, l>"i•, J'l'Mi ... r be!?I º' t.rmo1 deli a ; tiaba 
togitiva rcoord• ÇMO de ljllé h!I~ 11A..,e em n ulltciAdo•. 
Dtixot poroettL, d• pr\1t~ e1t:1 circumataQeia. 

Cum9r• toda~ÍK lembrar, é«rco. deu" decisi!o, que 
ua icferior ia~:O-~ci,_, ~ &enttoç~ f í'>i 111voravtl ao rd
clam~u\e : ab1 1ulgo11-•• ap •he1<•cl ao caao a Jegi1-
laçiio penal actna lrn~r11te •~i•lfate. L~go , ~ visto qoe 
11ea1e mnmo pleito a. de!i.:íeocia aa lei uii~ foi tM> 
formalmente reconhci~a. que n iio houvesse opinii\G 
vencid•, uetD se póde dizer, qae a e:úauncia. da lacnn.a 
corl'eu~ de p!azw. 

Sr. pr eside11te, •into di1C<>rdar ela illuatra.da com
I:lissio qtt.• forcnaloti o t>r<1jeeto que a gona. d isc1itlmo1 ; 
UIQ8 COr"rC-tlU O d.eVc.T d.e s 'guit OI dic\tt:t.OCI ae minha 
co1:uiciiel;1.oia.. e e&ta d.fa-me qa.e elle n em alarga. a es
phera. doe direit o• elo comm•rcio e da i11'1aotria, nem 
acautela coin melhor exito una m e1mos dlreitot. 

Portanto voto contrà o projecto. 
O a 8ra. Gome • de Caatro Alencar 

A:rarlpe e Duque-&t.rtuta T e ixeira 
ptontlllciâo diacm101, 

A dillC'llHio fica a.dia.da pela hOTL. 
O Sa. ~'m"~ cl4 a eeguint. ordem cio ilia i>-rt. 

1 de Jnlho, e ltn;ita iai ""io h 'liªª~º hpraa da 
tarde : 

3• cliJ:cuuio do tito~ e . 39. ck 1875, oonaedcnã 
li~aça. ao conaelheiro Jo•' da Cnl>ha :Sarho1t.. 

Contiua19iío da cl.itcuaeio do p.....,er da 111eaa tcbr. 
alteraç:io dei arta. 92, 93 " 9~ ao ngimaalO. 

Idem ela 3' diW. do projelM n. ! i., cl.e 187-S, no-
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110nheeendo a qc-1quu ~bricant. 011 negocio.nto o cli
reito de marc~r os productoa: de 1us m11un!actnra. 

1• dita d-0 de u. 109, de 187l, ~ppl'O .. ando o de
eret-0 que Cõn~de privilegio .. Alfredo Mataon, para 
lllO do systema de tympauo1 electricoa d" segu
n.nç ... 

3• dita d"' de :i. 100 A de 187.i qtte eoneede g&
n.xitia à.e eropre•tirno até S,OOO:()(l()S ti. Companhia 
Hacahé e Catnpoo. 

1 • dita do de n. 62 de 1875, concedeado a D. Mu
rio. Francisca Mourão doe Santo• e aua irmã d.iapenaa 
do l•p•o de tewpo em que incarrê:riio. 

2:• dita. da de n. 11~ de 187~. tr&ntferindo P""ª a 
arma de ca~slaria o capitão grs.dtllLdo do l• ngi
i:nenlo de artilharia a ca.,,allo Antonio Fernande. l!ar
bo1a. 

1 • dita do ele n. SO de 18i 5, dispensando o lapso 
ie tempo em q_tte iaeortett D. Rulina Frattei•c<L d& 
Üó•t.a Auvedo para •eceber :> llleio eoldo de setl ti
udo marido o al:f<r•• Jo1é Umbelino de A.uvedo. 

1> dita ao a.e D. 61 de 1875, trauafericl.o a .. arma 
ie infantaria para a de &1ti!l2a:ria o capitão Firmino 
Pire~ Ferreita. 

1 • dita. do de n. Si de 1875, relevando da prascrip-
ção em que i11eorren D. Maria LWJ:a de .Brita Sanches 
para rece Iler o que lbe coml'etir, como filha do ma-
rechal Joíio da Coota Brito S•nche1. · 

Forio a. irotiriro~ "'' 1egqintes redações : 
« Aecrucente-me no lugar competente : 

« A u1emblóa. geral decet;. : 
• Art1. 1-, 2• e 3• {são 01 àa p1opo1ta). 
• Sala <U.a coxmnaiõe1 em 3() de J1111ho de 1875.~ 

Fau8!D de Aguitir.-Cimha Biguêr~d(J JuriW... - Joíir> 
.lf<UIOe!. » 

e A aosembléa. ~re.l decreta ; 
« Art. 1• (E' o da propo•ta). 

~ ~ Art. 2• \&' o da propo•tn, eom a. 1ogainte omend,. 
#.dditiva) • .& ta:inbeni *Utori1ado, ae.ae ja, o govV'?>() 
pua. nii.o oó teform•J" o "gtil&me1>l.o do "º11'º do ma
ebfaiatao da arlllád11, e a escola. deotto, como ~lll' •• 

repartiçõe1 de pharóoa e hydrcgrap!lla, não podcJldo 
eiced.r de 20:0008 aunualw.eo.te u. despna COlll o 
pessoal da.1 ditae reputiçõe•, que urá pago pelas vu
baa-Ppharóes e For~ naval. 
~ • Azt. 3• (E' o de. proposta). 
""7" sltla. d.as cornmiooõ•• , em' 30 d" Jnnho de 1875 .
Cunha Fi9•eireeúJ Junior.- F~U$IO de J.guiar.- JoG.o 
Manoel.~ 

• A asserobléa geral resolve : 
• .!.rt. 1.• C<>ntinúa. em vigor para s legislatti,... 

"Vindoura o d.e01eto n. 2,097 de 30 de Janeiro de 1873 
<j.Ue lllarCi. o rnboidio, • o decreto n. 672 de 13 de 
l:lete1L bro de 1852, Da parte relativa á iDdemoisação 
p111a as de•J?ezas da viagem de vinda e voltu. doa de
patados. 

• Art. 2.• Fldlo rHogada• a• ditposições em con
trario. 

• S\\la <las com:niB1õe s, em ~O ele JMho de 1875.
/cá(J Manoel. - Cunha Fi~ire@ Junior. » 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 23/01/2015 14:53 + Pág ina 8 de 8 



• 

APPENDICE 

ll!!le&&õ.o em ')' de Junho. 

J'IliQÃO D.U J'OllÇA8 DI! TEllllA, 

O 8r .. Leandro Bezerra (Attenf.âo) : -
Sr. presidente, outr'ora não seria a minha fraca voz, 
aem mesmo a mais forte desta casa que teria acção 
contra a torrente de louvores, alegrias e festejos qne 
eercão o gabinete 7 de Março ; as palavras não 
aerião ouvidas por aqnelles que nas vanglorias snp
pnnhão-se da vida eterna. 

Como os tempos mudão 1 Hoje fallo eu, fallão todos 
a moribundos, a cujo leito assistem a generosidade de 
amigos e compaixão de adveraarios. 

Sim, Sr. presidente, não ha quem não saiba que o 
ministerio 7 de Março se acna em paroxysmos ; e ha 
até quem diga que o seu dia final será aquelle em 
9,Ue se lavrar do seu malfadado testamento, esta ul
tima verba, cha.mada reforma eleitoral. 

O Sa. MlmsTno n.1. Ju1T1ç.1. :- Quod volumus facile 
credimus. 

O Sa. LEANDRO BEZERll.I. : - Entendêrão alguns, e 
até eu mesmo P.ntenii, que seria melhor o silencio 
para ver se este produzia a reflexão, est~ o remorso, 
e este o arrependimento ; mas temi que o ministerio 
7 de Março fosse qual outro peccador moribundo como 
nos pinta Massilon - aquelle que na lembranca do 
pas&ado encontra cancros que o devorão, no quê dd o 
presente imagem que affUge, e no futuro horrores que 
eapantão - assim achei de caridade aproveitar a. 
presença do nobre ministro da guerra, que ainda me 
pare~e catholico, lembrando-o para ajudar a bem mor
rer a seus companheiros muribundos. 

Nós sabemos, Sr. presidente, que só da penitencia 
:resulta a salvação, 1:: "1s a graça não se opera sem 
a verdadeira contricção. 

Pars. isto é necesa&rio exame de consciencia, e para 
auxilia-lo venho fazer exposição dos infelizes actos do 
governo : serve para despertar a memoria daquelles 
que antes quererião ver no esquecimento os grandes 
males produzidos. 

Como sei que minha narração ha de produzir amar
guras ao nobre ministro da guerra, pede a justiça 
que lhe dê palavras consoladoras, dizendo qne o 
paiz bem recebeu o decreto de 27 de Junho do anno 
passado, o qual creou o corpo ecclesiastico do exer
cito. Pede tambem a justiça que louve a escolha do 
conego Fonseca Lima para capellão-mór, homem 
ile B&.ber e virtudes, e de verdadeiros princípios catho
lico~. E, para melhor conhecer-se o acto do Sr. mi
lristro e o caracter de tão digno sacerdote, vou lêr a 
circular que eate dirigio aos prelados brazileiroa: 

C.1.PBLLA!U.1.-MÓll DO BXEllOrro. - 1110 DI! UJ(l!IRO, 30 DE 
UllEIBO :DB 1875. 

"Exm. e Revm. Sr,__..Tenho a honra de commnní
car a V. Ex. que me acho nó exercício do cargo de 
capellão-mór do exercito, para o qual houve por bem 

11omear-me S. M. o Imperador por decreto de 12 de 
Dezembro do anno passado, esperando merecer de 
V. Ex. todo o auxilio de que necessitar, afim de que 
o corpo ecclesiastico preste ao exercito os serviços do 
seu sMgrado ministerio. Entrando em exercício é meu 
dever communica-lo a V. Ex. ;;~ •, >;"1 

« O regulamento approvs.do pelo decreto n. 5,679 de 
'1.7 de Junho de 1874, que creou o corpo ecclesiastico, 
elevando-o de uma simples repartição que até então 
era a essa categoria, reconhece, como é de direito, 
que toda a jurisdioção espiritual do oapelliío militar 
emana da autoridade episcopal e expressamente o de
clara no art. 12, e até faz no li 3° do art. ! 1 depen
der a admissão do padre no mesmo corpo de docu
mento nuthentico passado de data recente pelo res
pectivo diocesano on quem suas vezes fizer. 

« Quando no art. 13, portanto, diz que os capelliíee 
militares •ão considerados parochos dcs corpos e es
tabelecimentos, em que servirem, não faz mais do 
que determinar que o exercito como taes reconheça 
os capellães, a quem o respectivo prelado diocesano 
habilihr para satisfazer s. necessidade dos soccorro11 
espirituaes reclamados pelo bem dos fieis alistados no 
exercito, e que fazem parte do rebanho de Nosso 
Senhor Jesas-Christo; e ao mesmo tempo para conhe
cimento do m~smo exerllito designa as foncções, as 
qu•es esses sacerdotes são pelo poder ecclesiastioo 
at:.torisados a exercer, podendo, como declara o citado 
art. 12, tal autorisa\)ão ser concedida individualmente 
a cada capellão, ou por intermedio do capelJão-mór, 
conforme mais conveniente julgarem os Srs. bispos. 

., Se111pre, graças a Deus, gloriando-me de .respeitar 
os direitos dii. Igreja, só por esse modo poderia en
carregar-me do cargo, que a alta munificencia de 
S. M. o Imperador hçiu ve por bem confiar-me, e nelle 
pelo que toca á jurisdicção ecclesiastica necessaria 
aos capellães do exercito serei o fiscal das ordens 
dos Srs. bispos e do modo po!que as cumprem ós ca
pellães, e, se merecer a confiança do episcopado bra
zileiro, terei a húnra de me considerar o orgão, por 
onde a voz do pastor, seus mandamentos e graças, 
cheguem aos que, pagando á patria um tributo de 
sangue, andão sempre variando de territorio, priva
dos muitas vezes das consolações e doo outros bene
ficias da religião, com grande prejuízo de suas almas, 
e até longe da terra natal, sem templo e sem altar. 

« Colloc~do á frente do corpo ecclesiastico do exer
cito, se bem que indignamente, me esforçarei por 
promover o: bem espiritual do meamo exercito, e por 
animar os capellães militares, sub ditos de V. Ex., a 
compenetrarmo-nos da nossa divina missão, a qual, 
ao passo que encaminha as almas para o céo, é na 
terra, especialmente entre Ol que pro!essão a nobre e 
arriscada profissão das armas, um poderoso elemento 
de ordem e de disciplina. · 

o: Ao concluir esta communicação, rogo a V. Ex. 
que, nas suaa valiosaa orações, interceda a Deus por 
mim e por todoa os ecclesiasticos que servem no exer
cito, e que se digne considerar-me sempre prompto a 
cumprir a1 determinações de V. Ex.- Deus guarde 
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a V. Ex. Illm. Exm. e Revm. Sr. governador do bis
pado da diocese do Pará.-0 conego, José Joaquim da 
Fon8eca Lima, capellão-mór do exercito. " 

Por esta leitura, e pelo que diss~dica patente que 
o ~overno vive sempre em contradicçãô : o ·nobre 
mm1stro da guerra pensa e obra·• de· um modo, e d·e 
outro os seus collega• ; o n• bre ministro da guerra 
respeita os priMipios fa Igreja, e o seu collega do 
imperio os d'sconhece, perseguindo a prelados, e que
.tendo que Cesar seja mais que Deus 

O SR. Mo11.AE8 REGO : - Ambos pensão do mesmo 
modo. 

O Sa. LEANDRO BEZERRA , - Tem razão em .certo .. 
sentifo o nobre deput&do. Pvis é verdade que por mais 
que queira o nobre ministro da guerra não se livra 
da reEponsabihdade dos actos de seus collegas. Sei 
que viv• em con•trangimento, mr..s é de lastim"r que 
ainda. não tivesse S. Ex. coragem de largRr o poder, 
de CUJO abuso tem sabido perseguição á Igreja, e 
tanto• males á patria. 

Malditas con veniencias políticas 11 
Não quero fallar sobre as transacções mercantis· 

db governo, t nem sobre " erisE~ que ainda abala a ' 
p_rimeira praça do linperiu: mas ·de.claro que causou
iLe extranheza c.uvindo taut.J clamor pº r questão de 
dinheiro, e principalmente couaiderau io que a tão 
alt ' não chegou nesta ce. mara a questão sagrada de 
11oss3 fé. Sei que t'rah· se do suor e sangue do povo, 
6\FJr e sangue dei!p~rdlçados p".lr · um ministro a bem· 
d~ 0 uas affeições partkul~res. 

C,,be-me ilCCRsiiio de comparar O procedimento 
d '>tc ministro com o procedimento dos· prelados pri
siór. ciros. Aquelle, contra lei·, com ><huso revoltante · 
mette a mão no cofre naciémal; commette um ver-' 
dade1ro crime, nada soffrc, é apregoe.do como griind,· 
ll»mem de E.tado, e o que mais ttdmira, ainda é' 
c~efe do governo brasileiro! E<tes que, seguindo mis
!Mlo ·o e Apost·Jlos, cumprem a lei da lgrnja, que dão 
êl<01L iilo raro, causando veueroção do paiz e de todo 
rouodo, são perseguido~. arrancados de suas dioceses, 
irlasfa1os do ;;mor de seu. filhos em Jesus-Ghristo, 
CN,.i•·1nn·1dos e tn~ar~erados c0mo criminosos 1 E' 
Ó!\il,, táste com'paração, que nem e1l .-. evêra fazei-a 
i:ara. nã0 &ccumula:r mais d.ores aos !ieis catholicos, 
qa1i Já tant.; soffrem ; m«s tenh'am;.u resignação e 
esp<;1 ança : estes <lias <lesgraçP.dos que atrav«s.sàro·os 
l1ãj· d.t\ passar, pois estes triumpbos da impiedade são 
ei:h'e;r, .. ; os. º" ho.mens niío podem des•,ruir a grande 
ó'bra de Dsus ed1fbad ~ no mundo para nossa s·al
vaçíió, 

O S11. DIOGO DE V uc0NcEu0s :-Muito bem. Os ver
dadeiros crimiuosos cont1nu»níõ impuues. 

O Sn. LEANDRO BEzRnll.i\: - Não quero tambem fal
lar sobre a missão Tejedor, mas julgo de meu dever 
manifeBtar !:. cam•f<' que· grande reparo causárão no 
paiz as p1lavrns. qlle o diplomata wrgentino dirigio a 
S. M. o lmperi..dor. 

O Sa, DrnGo OE VASCONCELLOS ·: - Entrou e" sahi~ do 
p:ço de chilenas. (Risad1xs) • 

O Su. LEAN ono BEzERllA : - Estas palavras, fóra 
de todos os e•tylos diplumuticos, offrndêrão, não tanto 
ã. pessoa do Imperador, porém mais no povo brazileiro, 
qa~ vê no svbmrno seu primeiro representante. Ainda 
ru;;1or reparu causou o pr.oce•limeoto do governo, fa.. 
ze.ndo o chale d~ E~tado responder fóra de toda con
eonancia. 

E afia.,,[, Sr. presidente, esse diplomata como en
trvu sahio do lmperio, sempre descortez : 
~ jor!lal das confidencias uonunciou que o Sr. Tejedor 

pod10 drn e hora para dé•ped1r-se do Imperador, was 
~ai <lia uão. chegou, e sabemos nós que já se retirou 
par .. seu p111z. 
. Seja-me permittido fazer outra comparação contra 
o procedimento do governo quanto ao diplomata ar
gentino, e o procedimento ql).e teve em relação aci in
ternuocio apMtd:co. (Apoiado8 .) De um lado vê-se a 
,tolerancia, que póde chamar-se humildade, de outro 
19.do altivez e arrogancia sem nome, 

. O Sa. DiOGO· Dll V'ASco11cELLOB •: .-..Entretan.to q11e 

tratava-se com um representante <Íi chefe da chris
tandade, que é respeitado em todo omundo, até mesmo 
p.elos Estados não catholicos, (Apoitldos.) 

O &a . Iiu1m1to BEZERRA: - Por cansa da perse
gui~iío dos preb1.dos , como era de dever, o internuncio 
levou perante o ·n<•Sso governo um protesto concebido 
em termos delicados, com linguagem verdadeiramente 
diplomatica; e~tretanto, qual foi a resposta 'f ~abe a 
camara que o Sr. ministro de estrangeiros respondeu 
por modo brusco e a.escomedido. 

O SR. TAnQUINIO DE SoozA : -A Santi.-Sé não tem 
exercito nem armada. 

O Sn.; DIOGO DE V ASCONCELLos : - Como não ha de 
ser assim se o presidente cio conselho já decJ..rou no 
senado que não faz caso de excommunbões. 

O Sn . LEANDRO BEzEnRA : - Napoleão, qmuido man
dou tratu com a Santa Sé, disse : " Tratai como se 
fosse com uma pctencia que dispõe de 200 milhões de 
soldados, » 

E de facto, Sr. p_reeidente, cada um de nós catholi
cos é um·soldado para os comlia.tes'daof~ .• 

O SR. DroGo DE V ucoNCELLOS : - Na c.pinião dos 
maçons, sou sui~sll dit San·t·a.:Sé; mas · cumpre dizer que 
esta qualificação me honra. 

O Su, LEANDRO BEzEnnA : - Não posso deixar este 
as·sumpto sera pedir ao governo que nos tranquillise ex
plicando o que se dEU nas conferencias com o enviado 
argentino. Ha rutr•.ores e correm boatos que assustão. 
Os telegrammas que chegão a esta côrte da Bahia, 
P~rnambuco e outras províncias mostrão o estado ap
prehensivo do pubF.co. 

Considere-se alé!ll diõto a ~ituação do Paragl1ay. 
O nobre Barão do .hgu~rão, q•1e dalli sahio ha 

p•mco tempo, terá dado ao governo seguras informa
ções, 

O governo diqunlla· infeliz republica é tl.irigilfo p,or 
homens, que foríí.o nossos figa.daes inimigos. Gil, pre~ 
sidente, Emílio Gil (irmão do presidente), Serr. .. no, ES'
cobar, Raaquim, UJinístro;i, e e"te ultimo commandante 
das armas ; e todos recebendo cada dia inspiração de 
Mais Perguntai a qualquer brszileiro, que teve is 

gloria d~ ent.rar naquella n~ssa ~ampanha, qttem são 
esses homens , e a 'resposta será eemagado•a para 
o Brazil, sub. cuja j;utela foi formad!o aquelle go
vern!o. 

A miseria daqtrnl)e povo é ex trema, e é opinião 
geral qL'.e e> P 0 rag%y com os· prnprio• renur•os não 
póde- víver como nação. E em tal caso cabe-me 
pergnntu : continuaremos no sacrifi:cio de auxiliaT 
áq'lclle estado, ott o ;i.ban:l.onaremos a ambições conhe
cid<tS? Poderem•is p.ós, 6iém dos 40;000:000S des
prndidos, empregar mais dinheiro para o fim refe
ridc? 

Couvém accres·centnr: a forç& d:e mar e terra· que 
temos naquell•s paragens é pequena, e não poderá 
protestar cor;tra qu~jquer d<lsacato. · .. 

De tudo conclu.; que meliudrosa é a ncsaa situação 
em rtferen~ia ao Paraguay e o Esta•lo Argentíclo, O 
mioiat.erio pede prudencia e reserva,e eu o attendo .não 
dizerJdo t1:1fa a ;-erd,;de; ma• dr> qu~ me não posso •s
cus.<r é dizer : o governo que lere o coração do novo bra
ztlúro, querendo roubar-lhe da con•r.iencia o· sagrado 
thesouro -h~rauça de nossos pais-a fé, que nos su•tenta 
na vida e nos eleva ~ eternidade ; e governo que · com 
a.lta lraição tent• contra a r~ligião <l.o E.tado uãa me
rece con !.il.nça, não tem força e nem prestigio p•ra desi
aff r•)ntar a honra naciona.l . 

Demais, Srs , q•iem não sabe cumprir o dever para 
com Deu• nã'l rnberá, cumprir o dever"para com a· pa
tria. (Apo'iados e não opo1udo~,) 
Pouc~s P"laVl'as direi sobre o confücto estabelecido 

e_ntré o presidente do crn&elho e o ministro do ilnpe-
rw. Quando e0netou-me o que se havia dado nes di
vereas reuniõe> geraes ou intiIDll.S\ e11"affi.rrr1ei q'll!~· '· O 
conselheiro Jcão Alfr'C'lo ·nio reeu'!Wa do seu proposito, 
embcra sacrificada sua posição de ministro. 

O SR,, D1000 DB V~scoNcEu.os.: - Como estava:en
ganado 1 
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O Sa. LF:.lNDRO BezBRRi: -Asseverava firmado no 
conhecimento que tenho do caracter do nobre minis·
tro ; mas o meu nobre collega por Minas conhece a 
força que tem as chamadas conveniencias políticas, A 
inftnencia de amigos e o receio de uma crise, que po
deria trazer não só " quéda d<> mfüisterio como do 
partido pe•árão no animo de S. Ex., segundo referio 
nest.a casa, para recuar e ceder. 

Record .. ndo -me de antigas e caras relações las timo 
o acontecimento. 

Se o partido conservador ach11.- se em decadencia, 
que precipite-se logo; mas não se pretenda salvar o 
perdiío com sacrificio da honra e dignidade de um ho
mem, que, hoje T1ão, porém quando relorm!ido pela 
refiex<\o póde servir ao Estado. 

O illustre conselheiro não cabia, elevava-sn. Em tal 
caso o exemplo de Francisco l deveria influir para 
menosprezar-se as conveniencias e contrariar a acçio 
dos amigo•. (Apartes.) 

Sr. presidente, entro em outra· ordem de conside
raçõ'es; 

Qualquer homem, catholico ou não, cidadão ou es
trangeiro, amigo da liberdade, ha de condoer-se· sa
bendo o que se passou n·a diocese · de Pernàmhuco de
pois da pretendida sedição : deportação dos virtuosos 
padres jesuitas ; processos e pronuncia contra ca.tholi
oos innocentes ; desabrido recrutamento de . muita 
gente do . povo, entre os quaes. via-se homé~s . e.asados, 
viuvoii carregados de filhos e moços qu~ suslentàvão 
mãi e irmãs desvalidàs 1 (Apoiad(J& , e 'mio apo'iádo.s. ) 
O pretexto ·para o . acto contra os jesuitas na~ceu de 
procedinlento criminoso; como foi referido nesta casa 
pe,lort, ... meu nobre · amigo, deputado pelo Rio Grande' do 
No e. 

O Sa. TARQmiuó DE Souu·: - ApÔiadci. 

O Sn. LEANDRO BBzERllA. :-A policia violou o asylo 
domestico, e apoderou-se de cartas particuhtrés, g,ue 
nãô dizem palavra. em referencia ao movimento ·ao 
povo;· mas · qualquer cousa servia para perseguição. · 

o Sn. DIOGO DE VASOONC_ELLOS :-A maçonaria. decre
tou e ··o governo executoú. 

UM Sn. DEPUTADO :-E a maçonaria decréia . ., 
9" Sa . DrcGo DB V ASOONCELLOS :...:.. E' maior poder do 

que o do Imperador e elle o sabe. 
O Sli . Lz.i.Noao BzZEaÍlA :- o S.cto do Sr. ~ucena, 

então celebre _presi ·1ente de.Pernambuco, corre impres
so e tem sido devidamente apreciado por notaveis es
cripto.res e por distinctos' oradores de amba~ as ~asas 
do parlamento, e por isto me con_sidero. dispensado de 
analys;u ·esse acto de revoltante injustiça. . . 

O Sr. ministro da guerra, quando teve de i".esponder 
ao meu nobre amigo deputado por Minas, suste,atou a 

. these . de póder o governo com todo direito deporhl o 
estrangeiro que procurasse perturbar a ordem publica 
no p iz, mas é dii<no de notar-se que S. Ex. só argu
mentou com generalidades, sem j!tmais descer e nem 
cbeg•r ao caso em questão. Só por hypothese a_dmitto 
esse direito que · não cnnheço, porque não conheço lei 
que o funde, mas pergunto : quaes as provas para a 
deportação dos jesuítas, de que modo perturhárão elles 
a ordem pubhoa ? 

o' Sn . MINISTRO DA GUERR.l dá um aparte. 
O Sa. LEANDRO BEzEaRA : - E' verdade que V. Ex. 

sõ fallou em gerul, e pelo receio de tocar na especie, 
eu iDfiro que pensa commigo ; eu tomo sua maneira. 
de argumentar como uma. confissão, não tacita, mas 
bem manifesta. (Apoiados.) E pensando assim faço 
jus•.iça ao nobre ministro. . 

Sobe a extremo a injustiça e iniquidade commettidas 
contra esses virtuosos padres, quando considera-se 
que entrão todos os dias para o paiz estrangeiros 
de diversas industrias e religiões, muitos dos quaes 
recebem· não sómente garantia como até · auxilio do 
Estafo, pois vê-se. ministros protestantes em diversas 
de ,.. ·.esas colonias percebendo gratificações pecunia
rias l Entret. nto que mim•tros catholicos, homens 
inolfonfrvos, que sfi por seu voto chegão ao Brazil p11ra 
a prédica. do Evangelho ou para educar nossos filhos, 
achão ataques de anarchia e despotismo do poder 1 E 

TOMO II 

poderemos dizer que esta terra é de liberdade '1 ! ,Serã. 
de liberdade para todos, porém não para os catho
licc-s. (AJn'ados.) 

Cabe-1 •. : LCcasião ,;" memorar o que deu-se em 
França quando na camara dos deputados, em sessão 
de 181,,5, tratr·u-se tl.os jesuitas por interpellação do 
Sr. Thiers; então o Sr. Berryer, com aquella forç~ .de 
argumento que lhe era propria, e Lamartine com 
aquella rara eloquencia respondêrão a nii.o haver re
plica, tudo que se póde dizer em contrario a esses 
apo2tolos da fé. Sinto nã .. ter tempo de ler á casa 
alguns periodos de tão momentosos discursos. E devo 
dizer que a a•1toridade de Lamartine, como liberal, não 
é suspeita. (Apoiados.) Não preciso citar o exemplo 
de Frederico II d11 Pru•sia em favur dos jesuítas, e 
nem r.ferir o acol'.·<imento que ellea recebem nos Es
ti.dos- Unidos e outras nações; isto só serveria para 
mais envergonhar a nós, que somos t idos como um 
povo Jlvre e catholico. 

O nobre deput.ldo pelo Rio-Grnnde do Norte já pin
tou com vivas ~óres o triste quadro da persegui.ção, e 
a ists ajunto a respeita vel autoridade de um sincero 
amigo · do governo, insuspeito não tanto por esta 
causa e.orno por seu conhecido caracter : fallo , do 
nobre deputado pela Parahyha, o Sr. conselheiro Hen-
riques. , . 

O Sa. HÉ1rnrQUES : - Citei apenas · o rele.torio do 
Sr. chefe de policia e outros documentos ofüciaes. 

O Sn LE.lNDao . BEZERRA ;-Ora, meus senhores, ~· 
encareinos a quéstão pelo lado pessoal e nem pelo Jad0 

religioso, e. 1.ómente á luz dos priacipios da justiça e 
da. liberdade. Pois um padre catholico nãa ha de te8 
em seu paiz a igualdade de direito cO!llO outro qual que 
cidadão 'l (4.poiados.) As partes officiaes das antoriàade 
locaes nada culpão, e oo contrario louvão o procedi" 
mente do vigario . de Campmas, que com sua. pala".ra. 
e prestigio concorreu para apaziguar o pov.o de . sua 
pa~ocb.ia, O. processo instaurado não dá prova de me-
nor indicio de culpabilidade. . 

Entretanto, Sr. presidente, esse digno sacerdote foi 
pronunciado pela inferenc1a. logica da historia da se
dição 1 E diz o nobre ministro da guerra que não houve 
compressão 1 

O ~a. D10Go DE VAscoNCELLos :- Depois do que se 
fez aos bispos não ha mais nada que estranhar. 

0-Sn. LEAND~o BEzERllA. :-E não será signal1evi
dente da compressão o julgamento dos figurados réos 
da sedição 'I · 

Os advogados mais notaveis da cidade da Parahyba1' 

liberaes e conservadores, comparecêrão ao jury cPmO 
defensore1 gratuitos do padre Calixto e companheiros, 
não houve lugar na casa do tribunal, que coubes2e o 
povo, a absolvição do jury foi unanime, os réos oo
hertos de li.Ores, e lev~dos em triumpho pelas ruas 
mais publicas da cidade. 

O Sn. Moauis REGO :--E como ficará o presidente 'l 
o SR. DIOGO DE VASCONCELLOS:-Ha de ser nomeado 

barão qualquer destes dias . (Risada s.) 
O Sa LEANDao BEZERRA :-Sr. presidente, felizmante, 

aquelles innocentes não farão julir.ados por juízes nomea
dos pelo governo, ou da sua depend~ncia, mas sim 
por tim tribunal do povo. (Apartes.) 

Tocando no recrutamento só digo que o louvo.vel 
procedimento do nobre ministrn da guerra, mandando 
pôr em liberdade. tantos infelizes, é a verdadeira con
demnação do presidente da Parahyba. (Apoiado& e mio 
apoia dos.) . 

Meus senhores, porque nada temos que allegar 
contra o digno presidente ào Rio Grande do Norte, 
onde tambem h~uve movimento de povo 't 

Devo diz6r com franqueza : porque em caso algum 
servirá de instrumento da maçonaria. 

O Sn. DroGo DE VA~CONCE~Los :- Apoiado, é muito . 
digno (apoiado•) e por i•so ha ·de ser demittido. 

Um. Voz :-Demittirlo n iío , foi removi-lo. 
O Sn. DroGo DE VAsCt•NCELLOS : - Demissão ou M

mcçiio neGte caso é a mesma cousa. 
O Sa. LE.lNDRO BEZERRA. :-A perseguição do govern<> 
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contra o clero foi tanta, e tanto desejou dar ceracter 
religioso ao movimento do norte, que dalli vinão te
legrammas of!i ciaes, dizrnoo que o p .. dre lbiapina 
acbava-s• á frente dos aedicioso~, e nem sei mesmo 
porque não o envolvêrão em •lg11m processo. 

O Sa. D10Go DE V ucoNCELLos : - E' porque ti verão 
medo. 

O Sn. LEunno BEZERRA: - E11 quasi que concordo 
com e uobre tl•rutacio, v·sto oue e.se digno ministro 
de Jesus Chr .. to "' ffreu u sn•p .. ita de ser ch.fe da 
sedição. O padre lbiapin a, rueus •enhores, é doutor 
em direito , foi dos ruat" àistinctos adw•ga<lvs da ci
dade do Recif•, repre•eot"u sua pr .. vioéia nat.I ne•ta 
essa do parla me,, to; e poderia a.,uit<> elevar-se na 
sociedade pelo 1 e11 1 otavel talento e gr•nde mececi
meoto ; ma• nottii, deixou a p<••içõo e o faturo tem
poral, 01 ben• d• fu• tuna, tudo e tudo p"ra só no 
mundo servir a Deu• e a humanidade; e ei-lo t1eregri
naódo por •S"s vastos sertões d u Núrte como apos
tolo d,,, fé , pr ég,· n •io o Ev1. ngelho; c<'mn apostolo da 
esperança coa •dando ao• infelizes, dacdo b~Jsamo, 
que cur ,., e f , 'Ç" que suetentu ; e corno apostolo da 
carid Hde, ed1ficaiido p r r toda pai t e azyl s para edu
cação da iuf .. uc1a desvbhda.. E' ú 8. Vrcrnte de 
Paulo do Bni>il ; e D•u• n.e ~erilôe se hç0 má com
paraçãri. Eu t<-nh o gloria em .Jecla re r que ess •; pad re 
é meu patricio, fii h., da proviuci• do Ce ará. E e;se 
hui.em rttro no• t.cUJ p<•S de h . je sdfreu criru111osa sus
peita , e foi eh . mud., faw. ti cu 1 

A '.ém da• refn1°.1"s pene:iuivões, ba nequella diocese 
a cond~runução .1e uni g• , v~ruHJor do hispndo, e o pro
cesso de outro. Como o despotirno exe:ceu-•e e ai uc1a 
hoje se exerce con tra aquelles ve1.1e rand1.s sacerdutes 
conh•ce-o todo o paiz - sdfrem p<•rque siío fieis a seu 
prel.,.do, e cum i:i rem a lei. àR ig·rej t1 ~ - é µ;loria que a 
p nuc0s c"be neste muud•J. Querendo o p•,d•r temporal 
ab fl ter os rniniat•OB d~ J>eu", os elt va ca1.a. ve~ mais, 
feze1; rln <1ue elles offcreção ao púz e ao mundo exem
plo ed ific1ulr•r. 

Niio devo d•ixar PernRmhueo sem ls stimar nm 
facto, que pórle tr . zor () s isma naquelie p&iz o padre 
Arêes <lo Ri o-Grande do Norte fc,i suspenso ex-infor
mata conscienl iu; n íl.o r!r. u -ee por suspenso e acha-se 
dizecdo mi'8R nes c~1 .e lln• inte rdictRs : e o que é mais, 
acorupRnhado prr m::içr n~ P.. rnus 1 c:·~ milltareM. Eu não 
peço provide•>Cia• porque nii o creio que o gGve roo a.s dê. 

O Sa. ,Jolo MANOF.L :- O com petente ministro já 
providrnciou . 

O Sa. LEANDRO BF-zrnnA: - Julgo real, porque o 
nobre deputado tem ~ucurj•lade pura 8S•evnar. Et1 não 
acreditava por euppôr tu~o isto a c~, nteoto do presi
den te do MOstlho. Se o grão- mestre do Oriente dos 
Benedir tinc.ií t :. r,to a legrou-se , e t • ntos louvores pro
d.ignhscu ao "Pº"ªt", ern n • t11ral qnc a ruesma i.le-· 
gria. tiveose o griw ·mestre do Oiiente do Lavradio. 

o Sn. DIOGO OE VASCONCELLOS :-São dous vidros do 
mesmo oculo. 

(Ha . outros apnrte.>. ) 
O Sa . LEANnno B•zERRA : - Q11em não sabe que o 

Sr. Visconne <J o Rio-Brnnco é desde mutto grão-mes
tre da maçon .. r i•, e que apezar da luta entre esta 
aeita e a reli1üiio, nunca acho11 elle incompatibilidade 
com o lugar de presidtnte do conselho ~ Até, Sr. pre
sid.eote, a reeltição de S. Ex. ao grão mestrado foi 
ostensivamente e.nounciada peles jornaes desta côrte. 

UMA Voz :-Queu1 está em exerc1cio é o conselheiro 
Cardoso, cumo gr•nde adjunto. 

O Sa. LEANDRO BenanA: - Sei que talvez ni\o ve
nha muito a pr·opo•ito, mas como ba relação com o 
que tem acontecido DO impeiio, seja-me permittido 
ler slgnmas palavras que Lamartine pronunciou na 
camara da representação nacional de França : 

o: Ha duas gracdes cousas que aão duas grandes 
torças d.oa sociedades, que, uni das 011 separadas, for
mão pela umão c-u pelo confticto a ordem ou desor
dem do Estado. Estas duas consss são a lei e a con-
1ciencia : a lei é a coo1ciencia do cidadão, como a con-
1ciencia. é a lei do fiel. • • Evitai que não toque naa 

• 
con•ciencies a scentelha que frequentemente accendem 
o grande fog0; um rl 0 •ses incen<\ioe que deh~lde pro
curarén.os ªl"·if.'' '··. Eu prefiro mil vezes que os po
vos tomem ª" arn ·a• pela liberdarle de sua int.elli
~ooia e de sua consci .. ncia do q•1e os ver tomar as 
armas por ambição de um hvnrem, ou mesmo de um 
paiz. O B•Dg11e derramado por Deus tem preço incom~ 
paravelmente muior elo que o sangi·• drrramado por 
outras causas ... E11 de ·ol•ro, CUll.JO ph ilusnµho, que a 
maior e a mais s ><ata causn, pel 11- qual a humanidade 
tenha de combater é por st1a intell1gencia, indepen
dencia e liberdade de crer, de orar e de adonr; e que 
s& os h owens que calem nas bat,,lbas ordicariss são 
h eróes, aque!Jes que cabem nas b • t,,lh~s de DeuB Eão 
victim•s, são martyres. » ( ~poiados. ) 

Entre •gora em novo theatro, no. qu•l representa
se outras scenas de peroeguiçã«-ua diocese do Pará; 
e seja-me permett•do tr"zer cortas particultndades. 

O vigario da Vigia. por doe1,te, tiuha costume de 
dizer rr.issi< c 1nven t uul á• 9 hJras, f.,; c1.nvida~o pelo 
corpo eleitoral P""' no día d e r.ttaião deste celebrar 
ás 11 horas, e c•imo Hão pô<le acudir ao convite 
sofl're11 um processo c•imio.l f ·>l pnn11nciado, e afinal 
El.eci•ão pende da relação -lo d<sr.ricto . 

O Sa. MoaAES REGO :-0 01;bre deputado está mal 
info1 wado, u vig .i no oâo disi;e a rui'!lsa conventu ... l á.1 
(j h oras, mas suo ás 6 ho1·as da m irnhã. 

O Sa. LEANDRO BEZERRA ;-Me rnpponho bem infor
mado, e jul~o que o uobrn depu1 .• dü é que eat.á eu
gan"do; 1J>ns ad .~ itta-se q11e a mis•" fosse celebrada 
á• 6 horas, ainda 1tss1m des• j •v1t s•ber qual a lei 
que fond" t.d procedia ·e 1. t 1 r.rimiu•l, e se culpa podesse 
hHver della só po<hria jull\'.r o ;uperi<• r e.pintual. 
(Apmatlo& ) O mesmo v•g ·· riu com a11dieoe1e. do pre-
1" o mq,dou a f , sta da p•dr·i•ira de Agoato para De
ZE:111br1), cbraudo deste morlo pêira evitar a reuuião 
dos lieis u;i uidode, uude gr•s•avu a vurivl<L: ha de 
cansar adrui. ~ <;ão .á cam•.rti , sabe orlo q ue por esea. 
can•a o vig.riu respon •le a novo processo criminal 1 
(Oh 1 oh 1) 

o Sn. DIOGO DE VASCONCELLOS :-E' a justiça da 
maçonari". 

(Hu outros apartes.) 
O Sa LEANDRO BE ~ZEBR.l : - Não ba. que duvidar: 

tenho aqui e1u meu poder provas, que n 1i.o admittem 
conte•t•ção. . 

Esse vi"aiio é o Dr. M• ncio C;,efano Ribeiro, for
mado ern° caor>nes, virtuoso sacerdote (npoiados), 
arr.aclo por ee 11• fref(q•z••, e que otim de meloor Cllm
prir s11a misof\o estal:ieleceu .um ex terna t o para ensi
n•r os preonratori s, e um perindico para difoodir a 
b oa dout.rin"' e c"nbecimerrto• uteis pelo povo; e por 
isso mesmo é 1éo do~ dous p•ocessos referi.fos, eendo 
condemna<lo em um em sn•pensãJ do emprego e em 
outro a trea annos de prisão 1 

UMA Voz : - Q11e juiz foi esse, que tanto satisfaz 
a seita~ 

O ~R. LEANnM BEi ERl\A : - E' o Dr. Catanho,. juiz 
de direito da Vi!(ia, m•çon franco e sem rebnço. 

(Ha alguns aparte~.) 
Espero. que a rel •ção do Pará não ha de consentir 

na mon•truosidade jur1dica. Em que tempo nos acha
mos! Uma autoridade civil suspende do emprego um 
vigario 1 

Esse mesmo digno sa~erdote chegou a ter contra ~i 
mais dous processos, que. não sei porque, n1ío tiveriio 
seguimento. Não qu~ro f•llar sobre outras tropelias, 
como recrutamento acintoso do sacristão e do admi- · 
nistrador do cemiterio, etc. 

UM SR. DEPUTADO :-Parece plano geral em todo o 
paiz. 

O Sa. Lu.No110 BE~•au : - Attenda a camara em 
oniroa attentados . O pa~re José Henriques Feli:x da 
Cruz Dacia, tendo assietido a uma novena na matriz. 
de Santo Antonio, msndou depois fechar a porta prin
cipal e apagar o gaz ; os Terceirea ae S. Francisco, 
em accinte á autoridade diocesana, voseavão uma la
dainha em aua capei/a interdicta, que ieai porta para 
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o interior da igreja de Santo Antonio, mas que tem
bem tem duas portas para fóra. Poi1 be rn : saiba a 
ca.mara que esse •pagar de gaz e ess~ fe.,h.r de porta 
foi considerado scto de opposição ao porler exrnutivo 
e á coostitukão do r .,.perio, pelo que fui applicado íl. 
celebre art. 96, seu lo coode111nacio o padre a quntrd" 
annos de prisão com trabolbos. 

UMA Voz :-Querem levar o clero do Pará ao deses
pero. 

O Su. LEANDRO BEZERRA :-Não tema-se o desespero 
dos winistros de Jes11s-Chr isto, Elles soffrem e sof
fr~ráõ resigo1vks por honra e gloria de Deu s. (Apoia
dos.) O processo foi nullo pel1t rel,ção, e o padre 
retirou -se "ª'ª s. sna p•rochia de Annjá s : e, quando 
tranquillstnt!ute c~drniu 1 st.r 1~.Y.?- o pai-to eílpirit,(1_al aos 
:fieis, foi a•lvt1 tirlrJ de iue tinha e ido instaurado novo 
process: >, que elle Htave novamente '"condemna ·to, e 
que ahi vinb" urna lancha a va por cheia de sn!dados 
pi.ra prendê-lo; pôie e "it•r essa pri são acintosa, e foi 
entregar-se n,;, captt:d. A relação annullou esse novo 
processo , mas o juiz h es itot1 em cumprir o ncórdão, o 
que fez só depois que soube ter sido empregado o 
rtcurso de habeas-cnrpus. 

Sr. presidente, devo declarar, para conhecimento do 
paiz, que o juiz do primeiro processo fvi o Dr. Meira 
e Vasconcellos, e do segundo o Dr. Quintino de 
Leão, 

Livre, voltou o padre para sua· freguezia, e, . sen
do bem acolhido pelos seus purochiano•, fez- lhes nma 
falta, agradecendo a ma nif-staçii.o de ·affecto. A eeita 
servio-ae disto e deu ao presidente deY>uocia de que o 
padre tinha fallado ~omo tribuno, pregando contra 
os P0rtuguezes, etc. O Sr. Benevides ouvio a calum
nii. e falso t••temunho, mandando o chefe de policia. 
synd,car. E nlío ter.mos que admirar se novo p10ceoso 
sejr. instaurado contra esse digno sacerdote. (Apoia
dos.) 

O SR. Drn•o DE VAscoNcELLOs: - A maçonaria ha 
de- coruplet.r soa obra. 

o Sa. LEANDRO BEZERRA :-Sem dar desenvolvimen
to, v . u aptU3S regi.t•ar outros fa~tos, que, em estado 
normal, produziria granue sennção, mas que, no meio 
de maiores e rn&is clornorosas perseguições , passiío 
como que d<saperc••hidos: assim, o Revm. c~nego 
Dr. João T"lenti no Gu •del"a Mourão f i p·, r modo ar
bitrario cham ado á p ilicia por um Sr. Baena, venera
vel da loja .A.urora, por causa de uma publicação dn 
jornal Boa Novu., r.i\o sendo elle redactor res 1ions"vel, 
e sim o erlit0r, corno é de lei ; o conego José Pinto 
Marqu~s soffrrn um· interroga orio d8. mesma policia, 
e que dia foi escdbido para esse acto é o que causará 
horror a quem souber, foi ás 9 ho.ras da noite da 
qu nta.-feira santa de 1873. Foriio as primeiras nuvens 
n~grns que derão signal d" grande tempestade, qne 
depois desabou sobre a infeliz diocese do ·Pará. 

E' digno de especial nota o firmao. do presidente do 
Amazonas, o Sr. M oteiro P eix<.t.o, privando o vigario 
geral, puraeho de Manáos, Dr. Jos é Ml>ooel dos San
to~ Pereira. de tod>s as su•s congruas, entretanto 
que ~sse mesmo pres iden te di<se em seu rel atnrio , em 
referencia a e•se digoo •acerd te : n elle incansavel 
e extremamente det>Ut•do ao seu ministerio. ~ 

Não querendo referir e nem commeoisr oatros casos 
sirvo-me de uma resenha feita por um j or~_al do 
Pará: 

" Perseguição religiosa na diocese do Pará.-Convem 
coordenar os f.;ctos occorridos neetes u•timos tres 
mezes na diocese do Pará, para qne se avalie a que 
ponto tem chogado o furor da perseguição contra a 
religião da quaai totalidade dos bruileiros. 

" O presidente da província mandou suspender as 
congruas dos Reva. parocho_s que vierão assi&tir á 
reunião do clero paraense 1 o ciia 1 de Nnvembro de 
1874.. 

" O presidente da provincia approvou a suspensão 
dos ordtoados dos professQres do seminario, durante 
o tempo das férias, em virtude de um &.~iso ou ·offic10 
do Sr. Visconde do Rio-Branco. 

• O vigario geral governador do bispado fd pro-

nuncia lo nas penas do art. 96, por não ter querido 
levantar de novo os inter li etc s, visto ter sido reser
vado esta faculdode ao bispo dioces • no. (Juiz: José 
Q1Jintino cl.e C>.stro Leão ) . 

" O prtstJ ente da prn1,:ncia mandou instaurar novo 
processo ao goYern6dor tio b1•pado, por continuar a 
dirigir os neg1 cios espirituaes eia diocese na prisão. 
(O promotor está colhendo documentos e esclareci
cirnentos. Será juiz - José Qumtino de Castro 
Leão.) . 

~ O Rev. vigario de Anaj:ls, padre JoEé Henrique 
Felix da Cruz Da<li••, fci pronuociodo nas penai do 
art. 96, por haver rn&odscio fechar a porta da igreja. 
de Santo Ant"nio. E' o •<•guucio processo que s, ffre 
esse sacerd"tt. Uma e>co lta de sete soldados capita
neados por um <-fficiul d-a policia foi captnra-lo, o que 
não consegmo, p<•r já ter vindo o referido vig•rio á. 
eEta capita l entregi>r ·ee á pmão. Está recolhido 
na cadêa de S. J osé. (Juiz: J osé Qnintino de Castro 
Leão.) 

« Em conseq uencia da prisão do governador do 
bitpRdo, estão n ··· o só os conegos corno todos 01 
tmpregados sub~lternos da Sé privauos de suai 
covgcuas. · 

" Entretanto os officios divinos têm continuado, 
como de &ntes, groças á dedicação do clero pa.
raense. 

cc O illustrado Dr, Samuel W•llace Moc-Dowel, 
por ser defeoaor eepontan.o dos .p ·•dr.s, está soffrendo 
us conseqnencias de SEU genert>s" procedimento, sendo 
condemoado a quatro mezes de prioí<o por um artigo 
as•igoado pelo brioso j uven, o Sr . ]\fa,tioho Nina 
P.ibeiro , qr e assuruio toda. a re sponsabilidade 
legal de seu acto. (Juiz: Jo~é Qu10tioo de Castro 
Leão.) 

• O illustrado e zeloso ·padre Dr. Mannio Caetano 
Ribeiro está sob a pressão de dous processo&. 

« O primeiro versa sobre a mudao'(q_ da festa da. 
padroeira de f> dP. Agosto para 8 de Dezembro, por 
causa do terrivel fl•gello da varíola EHá sentenciado 
por um juiz ad hua !! tree aunos de prisão por esse 
facto, estand" aind" a coo·firmação da sentençfl, pen
dente do tribunal da rel ação, 

cr O segundo tem por fundamento o não ter ce
lebrado a missa para o collei.io eleitoral, por 
incommodoa de sande. Foi su.•penso do emprego. 

~ Em face de•t11 curiosa estatistica criminal, quem 
negará a eúetencia de uma temíve l perseguição pro
movida contro. a igreja catbolica na pessoa ele seus 
ministres~ » 

Sei bem, Sr. p1esidente, que 8S palavras· doa catho
lic<>a não servem p•ta o presente, mas serviráõ para. 
e- lut11ro e para a /11storia. (Apoiados.) Sei tawbem qne 
t..tiga e•ta longa e triste expooiçi.io, m•s peço perdão 
e paciencia ao8 meu• nobres colleg,;s, e attendão que 
E causa niio é minha só e sim de nós todos, pois é de 
nossa patrill. e de nossa fé. 

O Sa. D10Go DE V•scoNCELLos E oUTnos :-Ou
vimo-lu com muita satisfar;ão, continue que vai muito 
bem. 

O ~a. LEANDRO BEZERRA. : - Não qnero de novo 
~presentará• v1ot• S do paiz este quadro, em cujo fundo 
, é-ije d<•us bispos pri;ioneiros ; deixemo-los elevar-se 
t' c•S sofir imeotos. 

Agora vou fazer algumas Mnsinerações sobre os 
dous processos do governador do Pará. 

Pd•t mesma raz i\o p•,qne admiro que o nobre mi
nistro d -1 guerra, sendo ca' hulico ache -se na posiçiío 
de m1:nib1 o do actual .go bmete, admiro ver o presi
dente do Pará o Dr. B.oevides, sendo o.atholico, fazer 
baix.lLr portarias de verdideira. impiedade contra o 
digno sacerdcté governador do bispado ; 

O Sa. D1ono DE VAscoNCELLos :- Apoiado. Se é ca
tholico não sei como Já •e acha, só se está fazendo "' 
papel de Bernadutte , abjurando a. religião por amor 
-d.o poder , ( Ba outros apartes ) 

O SR. LEANDRO BEze111u. :-E cansa-me maior ad
miração por me coostar qu~ quando o Sr. Benevidea 
era chefe de policia de Minas evitava fallar 11,QS ma-, 
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çons, até deixando po1 isto de apertar a mão d e um 
velho amigo. (Apartes ) 

Sr. presidente, se clamor produziram o proceaso e 
condemnaçã.o dos bisµos, por ce1't,, l ado éon,iderado, 
ainda mai.or clamor produz o processo e condunnaçiio 
dos· governadores : e a razão do que affirmo é : os 
bispos· se qmzessem po eriã.o com autoridade pro;ma 
levantar o• interdictos, os governadores · inda se qui
zessem não tinbão autoridade, e qualq<J.er procedi· 
meato que tivessem ne•se sentido seria nullo, sem 
effeito C•piritual. ( •poiados .) Os governadores são 
delegados dos biapns, v•;rda·ieiros mandatarias, essa 
del<gação foi limitada, foi reconhecida pelo proprio 
governo : como poder1ão elles excede• aos poder•.s 
confi.aaos, e o governo fazer semelhante exigencia? 1 
O proprio G•ng •nelli, encar•ndo a questão pelo lado 
legal, declarou que os governa fores não ti hão pode
res para levantarem os mterdictos pel0 principio de 
não poder o procurador ir além do mandato. Houve 
limit".ção escripta, mas quando não houves,•e, sem 
ex presaa concessão, segundo o direito, a limitação 
estava subentendida. Portanto, foi exigido dos gover
nadores nm acto nn1!0, que mesmo pratic•do produ
ziria o effeit ·>, que produz10 a celebre suspensão p•lo 
juiz de capdlas. E por.JUe esses dignos s• cerdote~ 
fallárão a verdade, dizenuo que não podião obrar no 
sentido da intimaçã", que nenhum seria qualquer 
acto que praticassem, e que além disto en•mrrerião 
em culpa perante o superior ecl~siastico, fcrâo por tal 
franqueza e J,,aldarle denunciados, process.ados, con
dernnados e mettidos em prisãv 1 

O SR. DroGo DE VASCONCELLOS : - Estamos na Tur
quia. 

O SR. LEANDRO BEzERRi : - E para tudo isto o go
-verno achou presidtntes, promotores e juízes 1 Como 
vai a justiça nesta terra chawada da liberdade 1 

UM.i. Voz :-Isto leva os c11tholicoa ao desespero. 
O Sa. LEANDRO BEZERRA :- Ao de•espero não, por

que a reaignação evita ; mas a descrerem da insti
tuição de nossa eocitdade. Se tempo ti ve11se, eu faria 
a c,;.mara conhecer os passo• de sdfrimento do digno 
.sacerdote-governador do Pará, e ss particularidades 
dos actos dos . modernos ju 'ê•J e. (Muito bfm.) Dei
xando, com sentimento, oe ler a. inaudita denuncia, a 
celebre sentença ao juiz, leio para a cam• r a e o paiz 
os protestos do governafor e do C·.biJo, sendo este 
acompanhado por t r,do o clero da diocese : 

~ Cedendo '.Ómrnte. á força !ui hoje violentamente 
arrancado de minbo. residencia e recolhido como 
preso no quartel de pr, lici" desta cidado; pelo .· que 
taço um sdemne pr· testo cont•a esse acto de iujus
tiça à.os homens. torne.ado a Deu• como testenmrJha 
de minha. innocencia. 

« No largo espaço de minha vida publica sempre 
rt1>peitei as ordens Je,g:iti mas do po,ler nivil, dentro da 
espb.era de sua, ju i• rlier;iin ; º 'ª' br.je o r..cto P.coi
marlo de <lelictunso é o curnp·i1&1•ntn fiel de minhas 
obrigações de deleg:do de S Ex Rev mc-,., o Sr. bispo 
diocesano, D. Ant•·ni " de Macc !l.o C• .. sta. 

• Em tão sr .lemnc rnoruento da virl.a, quo.ndo no.sso 
divino :'-i2Jvndor d1g n•; ll-S •' dar-me UOJI.\ gvtta dP. s~u 
CaJ.ix de 3.tl: lHp;Ul'S, per :·óO i:1e todo O CO!' !iÇãO ~OS 
meu.i perseg .·. l''or~ s , e fico ornndo a Deus pc·ra que 
.se digne, em sua i <1 tinit a HJis"= r1cr_.rd iu, (~<.1 D (~eder-l h f':ft 
a g1·aça de VP. rem os th(~ a,·uros d:·\ <..: l"·IPra rlivina, que 
evbre si e:;f,lío ?.Ctmmuhndu , e, ass iru convertidos, 
podereru obte·: a si.111,-çãr1 eter i:rn. 

« Resiguudu hCf:it :,rt:.i to rl os 1. 1s r.01·m 1.:nf.oa, C(:m't i:,nto 
que fi ·1mú-u nrnuti :t t JS tJs r,ag n:i.dog <li rr;Ítos da juatiça e 
da "1ff:Jdi.d.e . por cuj 1 ca ll ~; -·. (; :.t•rn -~·cc a..rc<::rndo. 

cc r~ a,'.' {', JO rf.:, !h: 1.: i.I) '.t-~. 187 .). "·- n 1~,··v e rn )or do 
bispüdo; c• · r• ?t:~º S~hM liifri íJor9e.i: de Ctt .stilho. n 

<< .':if'lrt 1-frt s se.~·s r)Ps cn.pi/-, 1 ;0,;- es rl,r.t i~rrrja. cathedrfJl 
<lo h ;rá, 1 d e Fer•erefru de 1 87~ -~;,,, lw r". >'<•.i i5o 
bem c r.nhe::i 1.1: ··8 ' ; ). (~ • 1 t . ifr1 nf:..r! rJ ,:. cah1 rl v . ?.; P iJ'. á 
á<~ e r~!a d 1> c.o .. fl1d. : l'e'ig1c••·•: qD.:: tr '·Z c•)J s bn ~.~ lto •

1 

os ·1cr 11· .. c~ "'fr : :- e· .~·! l .{·8 ::.'! r-- . p·. 1· 1111 : · fl.f:!:" i.b-.l(àv '·' p fl iz 
in.túrn . f:Hn ch1. n11 llt v~z py;1t (':í.J; :t, d1 ~ ;, é._;ntl',i. ri n0va 
.e i11~udr~íl violencia . exerc1d>t na pessoa do digno e 

venerando 5,., ligario geral e gov<om~d. or .lu b'spado, 
anciã~ por tantos titulas respeitavel. 

" Nos termos em qne ee acha a questão entre e. 
Igreja e o Est.1do, o "' " '" vê-se nesta durissima al
tern•tiva: ou ·~hism 2. ou prisõ,s, ou apostasia ou 
cad9ias. 

« Nenhum sacerdote fiel póde hesitar na escolha.. 
Venhão, pois, as ignomínias do carcere 1 

« To.fos os homens de coraçã·· e de creuças a•sistem 
magoados so espect•culo dolornso de ver mettido em 
uma prisão um sacerdote, que sempre deu exemplos 
de submi•siio ás leis do psiz, e ainda hoje as está 
cumprindo, por que o Estado, adoptando offi01almente 
a religião catholica, reconheceu tambem a subordina
ção dos clerip:os a seu prelado. 

« Ora, o ctime do governador do bispado é observa.).' 
aquillo mssmo que a constituição do Imperio reconhe-
ceu legitimo 1 . 

" Julgamos opportuno fil.zer desde já esta solemne 
declaração, em nosso nome e no do clero todo, para 
acautelar os interesses d.a religião : 

" Não estando a Sé vaga , só reconhecemos como 
Pastor desta diocese o Sr. D. Antonio de Macedo 
Costa, e permaneceremos na óbediencia ao seu dele
gado, encarcerado no quartel de 'policia desta ci-
dade. · 

" A prisão e classifi.oação de nm supposto delicto pelo 
poder secular centra os canoaes e .constituições 
pontificias não constituem impedimento para a go
vernação diocesana. Chantre Dr. João Tolentino Gue
delha Mourão, presidente. conego mestre-escola. 
José Pinto Marques, conego C!ementino ,Jo~é Pinheiro, 
conego João Ferreira d' Andrade Mur.iz, conego 
Lazaro Pinto Moreira Lessa, con"go João Monteiro 
da Cunha, conego Bernardino Henriques Diniz, 
CoDf'go Antonio Gonçalves da Rocha, conego Dr. An
toni ; José Bentes, conego l. uiz Barroso de Bastos, 
conego Manoel da Fonseca Berna!, conego Jeronymo 
José Fernandes Carnei. o. » 

Cada passo que dão os ministros do poder mundano 
nessa via de euos e desatinos encontrão espinhos, 
que não pódem atraves"'"; entre'anto, que os minis
tros da Igreja, embora pelu ruas da amargura, se
guem a mais l!jloriosa viagem deata vida. (Muito 
bem.) 

Esse primeiro proces~o contra o governador é, sem 
contestRção, urna monstru.,sidade, parecendo nada. 
haver igufll ; pois bem : maior monstruosidade é o 
2• processo contra o mesmo governador. E' horror 
sobre horror. 

Em 2 de Março do c0rrente anno, o Dr. Bennvides 
dirigia ao promotor publico a seguinte portaria: 

cc Continuando a exerr.er ~s funcções de governador 
do· bispado o Revd, wo•go S~ ba•ti á•> Borges de Cas
tilho, npezar de pronunciado e, p·Jrt .- nto; lego.lmente 
suBpenso d-:: todas as fuucções publicns, recommendo 
a Vmc. que, colhendo os nec.,~sados esclneoimentos, 
dê .contra elle drnunci~ por tal facto, nos termos dg. 
lei. " ·-

O Dr. promc.tor, cumprinifo reHginsamente a ordem 
do preuiden te, deu a 2" denuncia, concebida ncs ter
mos seguintes : 

"UAand.o c1o direito que nir• confere a lei, e de con
Í<-r"Jiüade com o dncio d&. pi·esiden ·ia n. 556 de 2 do 
eorrente, venho an•.e V. S de•rnnci r o Rev. conego 
S·:ha!i ti1io Bc.rv,es de :;a•tilhu, ""tu '< lmente preso no 
gv.ar•el de p0li •o ia. P"r cr. minu ~. r uté h"je uo exercicio 
do cargo de govern-.d, .r ;J., bisp~d .• , não ob~tante 
achar-se pronun c:iado co o in•o\l•80 no >'rt. 96 do cod. 
('.rim., e ·~ons:: ~·u i r;t\~ n"lf~ f ; t P. :-: 1 ~ sp -: n so l~galm1:ote d.e todas 
a:' ~li.6l '; r;ões puhlí r~a ;o , na fór'.'1ª d:.1 <~.lar,:, e terminante 
di·1p 11si c;i°í,·) (.l.o r.rt 165 d0 eod do p ie(~. crim., combi
no.rio coru e P,rt. 94 11" lei rle 3 <te Dezembro ele 1841 
e d~:. J.0ut:án. ~·. dr,s :.<.vi ot> d1: ni1 ·•. istr.'.ri11 da justiça. de '8 
o.e Ag'' '' '"' d.; 18«0 e 3 d.» l\J'., , ,.,, ,f,ro ~~ 1854, que ex
p«escctm«n1.e duolo.r,;- que o luncciomirio publico, de 
qn lqtH~ r cor;di(/ir.1 q1.:e er.j=·~ .\ · g qru;; p~la. pronun
Ci<!.,. e~tá i nd i1 ~ iad1J ém <»! j,, ,e curunrnm ou de responsa- . 
bihda tl ~, J.ím• , i1isojure, inhibidci db exercer as funcções 
de seu emprego. 
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«Ora, corno este facto crirninoeo comtitue o delicto 
previsto no art: 140 do cod. crim., ve~bo por isso r~
querer que se mstaure contra o denunciado o respecti
vo processo. " 

Sr. presidente, estas duas peças otficiaes laborão em 
falso supposto considerando .empregado publico o -go
vernador do bispado ; de boa fé nioguem póde 
sustentar tão errada doutrina, e só de proposito e 
como meio de perseguição é seguidl!' pelo goverao. Es~a 
questão já foi levantada e esclarecida por modo a nao 
admittir contestgção, pelo illustrado e virtuoso arce
bispo da Bahia, de saudosa memoria, o Marquez de 
Santa-Cruz. Bkck, Albin de Magnitot e outros es
criptpres, sustentão que f ,.ncci(Jnarioa pubhcos são os 
aµ;entes que exercem, em nome do Estado, uma parte 
da 11utoridade publica, e que em bnra os ministros do 
culto recebão gratificações pecuniarias e prestem 
jurarnento ( refe.rem-se á Fran_ça ), . ainda assim 
não . podem ser considerados funcc10nanos ou agentes 
do governo. Est•B mesmos prinmpios já forão susten
tados p•lo tribun•l de cass" ção em 23 de Junho de 
1831. O Sr. Visconde do Boru· R tiro dis•e no conselho 
de Estado que a missão sagrada dos bispos é ~e 
instituição divina e fund8da em poderes que não di
manão da soberania nacioo>tl, corun são todos os de 
ordem e jurisdicção que forão conferidos por Deus, 
por intermedio da Santa Sé. 

Isto posto, Sr. presidente, fica muito claro que as 
funcções que exerce o governadnr do b" pado do Pará 
são publicas , po1·que não são occultas, e interessão ao 
publico catholico, m&s que são ecclesiasttcas fóra da 
sancção da lei ci vel, e só su"eitas ás leis e autorid~des 
superiores ~a Igreja, po_is que s.ão ~uncç~es _ exerc1~as 
por delegaçao de nm bispo,_ cnJ"· iunsdicçao provem 
da instituição divina. (Apoiados.) 

UllA Voz: - E as congruas que recebem do Es
tado. 

O Sa. LEANDRO BEZERRA. : - Primeiro que tu<lo res
pondo que os governado1es nem recebelll congruas, 
mas quando recebessem, é isto co.usa t ão accidental, 
que' em nada pôde influir na naturez11. da instituição, 
(Apoiados.) 

Se o governador póde ser processado e julgado por 
essas func~ões da jurisdicção, pela mesma razão póde 
~er processado e julgado pe!•s . fonc:_ções publicas da 
ordem, por que, Se e•tfL é de lDStitUIÇflO dlV'n!l-, _aquella. 
tambem é. De modo que, levando-se os pnncip10s _ás 
suas consequenci:; s, e procectin,entn a toda coherencia, 
teremos de ver o govern ,. dcr cunder" nudo por dizer 
missa, baptisur, confeeur, etc. O absurdo produz 
absurdo. (Apoiados.) . _ 

Quem não sabe, Sr. prendente,_que os bispos ~o. 1'.a~á 
e Olinda conderunados e encarcnad"s. contrnu ao a 
governar' suas dioceses, t xerr:.e ndo verdadeira juris
dicção ~ Aseim pe :·guntn uo W'verno : p~r ,que co ;- se_n
tis nesses actos, que segund,, a V<•Ssa mfernal Jllns
prudeucia. sãú criminoso" ~ Se o gov.,roador do P . .irá 
é réo de segundo proc"'ª'' e •erá cundemnado devem 
ser segunda vez pruce•so.d• '• e con<lemoados D. An
tonio e D . . Vitul. (1'rocéio-«e apttrte.•.) 

O SR. DrnGo DE VAsco~CELLOS :-E' patente a inco
herencia. 

O Sa. LE.1.Nnno BEZEHn~ :-F•cií.o o que quizerem 
a questão nã· · -,..sohe· .... í'')í.s de,iatinos. o clero do 
Pará em uma só V< z eh•" ·" " decl r. ru. -iue só obedece 
a autoridade de óeu bispo , ,,u. de >eu delegado. 

O SR. Dro Go nE VAscoNC"LLOS: - L;to honra muito 
o clero. 

O SR. LEA.Nnno BEZERRA : - Não trata-se sómente 
de uma questfio rt'li~1, : c:1 . m~s re qu.ss i,i1,o <i·: li ?··rd.::;
de, que toca t_a nto ao c•d.h,,!;c·, co "ºª todo mdauao 
brs.zileiroJ e digo ma).e a 1 o !à. h1u11arn ·lu<l.e. 

O SR. DrnGo DB V.Asco~cgLJ, s: - Apoi,i.do, nmit•J 
bem. 

O Sn. LEANDRO BEZ imnA : - E ]10!' i"s 11 mesmo ad.-
niira que o partido Jibe ··:·t.I dt!~te p a i ;. u ;:.o . te : 1h :~, t1)-
me.do attitu<le rnllis act.lv s .. 'Jil<:nto a eF.u.1 m~gna. 
questão, . ocnup~nf~o-se ll.'.uitan vezen d~ couaas 1uf~
riores. 

O Sa.. T.l.RQutNio DE Sonu : - O orgão do partido 
libere] desta corte já disse que tudo era um despo'
tismo grosseiro. 

O Sa. LEANDRO B2zER.RA: - Não nego a parte que 
tem tomado o orgão do pa1tido liberal, porém eu jnlgo 
que a causa exigia mais frequencia e energia. Con
fesso que a dous chefes liberaea muito deve a Igreja 
- conselheiro Zacarias e Silveira Lobo, aos quaes 
rendo homenagem e veneração. 

Vou terminar esta parte lendo algumas palavras do 
Atanasio brazileiro-fallo do Sr. Macedo Costa-digno 
martyr da Igreja. Eis a questão : 

« Qual é o meio de resolvê-la 'I Proseguir no cami
nho das violeocias, das oppressões e das tyrannias 'l 
Povoar as gemonias de bispos, de sacerdotes, de ca
tholicos-fi!)is; condemna-los aos horrores do ostracis
mo, ou ao horror ainda maior de um ecisma 'I 

" Isso é possi vel. 
« Não, repito cow toda a convicção de minha alma, 

isso é impossi vel · 1 
« Não estamos na Allemanha de Bismark, nem na 

Suissa de Ceresole ; estamos no Br .z1l, terrR catholi
ca e livre. Pertencemos a uma naçiio pia, mansa, ge
nerosa, ' · cuj a indole repugaã.o os excessos d'aquelles 
despotas revolucionarioe. 

cc A solução da questão religiosa se resurne n'uma 
só palavra : 

« Lib«rdade 1 Dai liberdade a Igreja de Jesus-
Christo 1 . 

" Ella não vos invade, ella não vos violenta ; dei· 
xa-vos seguir o vosso regalismo, ou quaesquer dou- . 
trinas ou seitas que queraes abraçar. 

« Deixai-a taro bem livre de regular-se conforme 1uas 
leis. » 

O Sa. FLORENOtO DB ADllEU :-0 que é preciso é 
separar o Estado da Igreja. 

( Trocão-se muitos apartei, o Sr. presidente, reclam11> 
attenção.) 

O SR. LEANDRO BEzEaaA:-Se querem que a religião 
catholica apostoli~a romana Reja a do Estado para 
exercicio de t ito cruento· despotism" , declaro solemne
mente que por mim reouncw o privilegio, que fere a 
consciencia dos fieis ; e prefiro a separação da Igreja 
do Estado. (Apoiados.) 

( Trocão-ae muitos apartei.) 

Em Estado tão excepcional em que nos achamos 
seja-me p~rmettído esta decbr"ção. Lastimo que o 
el<tremo dos s0ffrimentos nos leve a esse ponto . O 
Br2zil perd~, mas o. q':1e IJ.Uern é a li nerdado da lg!ej~. 
Amn a minha uocii:.'lacte patna, p1J ém, amo mais 
a minh:i. religião .. porque aque ll a só póii.e me offer·ecer 
as prnspemh-des iJesta. vida, quno ii" e-> ta we prorr,ette 
as n- <orias d,,. eternidade. (Apoiadus . ha uu!ros apartes.) 

J'á ouvi um dos nossos estadi•t"" d1zet na outra 
casa do parlamento que agora mais do que nunca de
vera o Estaao estar Jigndo a Ig rej a depois da de
finir; i' o ~to dogm" dri inl>llibili !•de do papa, por qu:rnto 
separaJos , a igreja, em 11berd~de, bo.vía d". domin~!· 
Aseim vê --se que hn. es?ola dos que sn•t~atao ~ u'!iao 
nao (J ' 'i' &.mc: r ''" IgreJô, mas peJ, . rJe,eJO de donnna
la . Fhvor•; s e pri dlc1>;íus neste •entioo, nóo catholtcos 
devemos recus~ r. (Apoiudus.) 

A I.erejfl. de Jesus Chrí<tu tão ti:me a liberdade, 
porque .. foi die •1uem a pluntou nu 11:uudo, e regou-a 
con1 seu sangue, e co1u r.rn ngue de s~uu man.yres~ 

· (Apo,ados; /ti.t diversos aparte.\.) 
;-\r. prewl,mtc, o clero ~ cc,tho\icr:s do Pari que hão 

p::ifl ... c_,_d.:.:; lY;:\ ~ - m_'~ t d(. OenH vfl.:~ Hrn o:lo ·CurJfort.a·los, e 
já <le 1-ilp.:lin1 ~'>do rt~ CíJ.nqJenrndo l- r.<"i,te rünudc:~.: 

Além ôa u.nrno ~iue a.n1n1 :: i ha uni:!. re 1 11· i~1-ent~ çao Ci:om 
a ssíg! .i tc..1J'~~F> 0.e 0,J(JO p~:;e 1 ·, ) ·~ d·riµ:id :~ a b. nir . o Impe
?aúõr µc diaÜiJ ~ " C1~st~tu iyi.J.O d ~1 bi· _JiO ~ 8ULt d ioeese ; e 
rn:.~i-; qu1! tud." : aC übf"'' de r uv1r l·'l•t IX o gn .. _ n d1:)~ que 
rl1J tl.h .; d ;·, c : .. d r_Ü :. d1.: l'•-:dni n : ;, n t! :1 Cí.1D H _1h1.rl cras pa
i~vr~·: . r.; ~ t•; ., nt·· bençào :.J.r ; cl~··'tf1 df'.ci:i.~1.r dioct>.dC: a.e 
lttra~ :: po;i;olij ·ct~ s:·.o ns ti<:'f;Ulntes, uu qu"!ieS glor;a 
.tenho em ler neste reoínto : 
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AOI AllADOI FILllOI QOKEGOS DA I&REU CATllEDRlL B~AO 
CLERO PARAENSE, BELÉM DO P.la.1. !(O BRAZ!L, ,. ê_jj 

« Pio IX Papa. - Amados nlho&, eaude e ben ção 
apostolica. Tendo ws sírio ccnfiado o rebanho de 
Jesus Cbristo, amados filh .• s . não sentimos só os 
nossos m•lee e os •.tas regiões prc ·ximns, mas apertão
nos o cuidado e sohcitu 'e de toda.e as Igrejas, e por
que vemoll qtr•si P"r t di< a. pane a guerra feita pelos 
impios á religião, > :!füge - n o~ a dor de t odos, e eumo1 
obrigados a dizer e 11 1 o apost.olo : « Qüem está na 
e1Jfermid•de .1ue eu não m• s1ot1< enfermo, quem é 
escand. lisado que eu nã1i liqoe a a.rdef 'I" Outra 
cousa. todavia. · não era d~ eRp~rar dtl. seita. . ruaçonica 
iofco•iosima inimiga. da rciil! 1iio catholica, se ella, 
oomo hf;. HJnir 'J , 1r ~ 1,. j 1vP. , vifs~e a apo1.erar se dos 
governos, o q•1• e" füu lhe. succedeu. Poi• se Satanaz 
ped10 os discipnlos de Chri , to p.ra criva-los como o 
trig·>; é aHtUr• 1 que o me•nw fação com os fieis se
guid.ares ile Chr.i•10 os fil'l üS e sntellites de ::iat.anaz, .e 
que trab>ilhern com affioco ua c..b r" do par para perd1-
çiíu das alma•. Mas aq u,ll~ ·que rogou para que nlio 
faltasse a fé de Pedtü, rog« t.au .bew para que não 
f&lt.e a fé ele srn povo, e u ~ verdade vêmo-la mani
festar-ae com mais tirmtz ,<, onde quer que scffre o 
ata que rla per,.gmção. 

cc Nr.•S alegrnmos, p orém, que o mesmo aconteça ~n
tr~ vós, que fieis e obe ·:iiente; aos vossos egrcg10s 
b isp >s , e animado• pelo •xemp\<'.> de sua coragem, tii.o 
imµ "vido> comhat"i' pe los direito• da Igreja, que eejael 
jul ·!~ ' ! o s diguos de soflrer ill juri as e ctt•cere• por aroür 
do · n .,me do Seohor, o qut fvá vossa gloria. 

« P a manecei fortes no c• mb •. te, amad< s filhos, sa
b•ndo qu• a I ;rrej• couta os seus triumphos pelo nu
mero de iuas lutas . E pnque tenhois para i'to ne
cessi~arle do anxilio cel•ste . rec" rrei cheios de cçn
fiançi<, como j !i. fi.est.~s , à immacula4,;, M:i i de Deus, 
qu• f ,·,i constitui da por a•u Fi lbo Seoh :ra ilo eéo, da 
terra e dos Iufano1, ae •im como por dezoito sa
oul0s fr z pHe"er toda• as heresias nn mundo inteiro, 
tambem esm:.tga. rá esta qn~ 1·P,1Joe em ú a malícia de 
todRe P. S pre ··e ·ieotes, e Fómente depois que ella ces
sar , a · ordem, a tra oquilliaale e a paz pode,áõ re
viv~r. 

« Para vós todos e p~ r • os companh•iros de vossas 
tribu!r.ções, nó• pedinws os "-U"il.ios cl rt graça celeste, 
afim cl.o que eata asp'1:t pro vnção pc•SS:t redundar cm 
glo :· ' a Igrej 1, p;-o - eito v,,. SS'l e d.l povo fiel; entre
tr!i t . . n ini d.e c : · t~ \~ão concl!cle H1o s R. VÓ 8 t odos, ama
dos !iilooi, e a t od .. :1ioc:ese do Pará, a benl'ií.o aposto
lica, coni o augurio ~o fu. vor ,i :,rino e pi:nhor de nossa 
paternal beoe vo lencia. 

cc D•·io <om S. Pedro de R •J !llU no dia 2'1 de Feverairo 
de 1875, DO aano vigesimo de Nosso Pontificado.
P10 IX, PnA. " 

Não poeso encerrar a historia dos tristes aconteci
%llento• do Patá, sem do 1<lto desta tribuna dirigir 
felicitações ao campeão da !é, Dr. Samuel Mac
Dowell. que, com a penna e com a palavra, prest.a 
relevi<ut•s serviços á :Jrov1n cia . ao Imperio e á Igrej •: 
o •ou nome acl.ta-se gra·1<.·.do para em melhor tempo 
app&recer em relevo. 

Depois de coune.,id.as as ·ietras npostolicas diriiidae 
ao cl.r" do Par:í, pergunte> : que ruw'o levou a missão 
Aragunya a Hurna ~ ainda teimou o governo em me
didas contra .. : ictorias, que eó produzem d•scredito a<J 
Dosso paiz. (Apoiado~.) Mandou o Sr. Barão dv Penedo 
tratar com a cho nta Sé, e r.á orclenou o proces)lo e con
demn11ção do~ bispos ; mandou segunda missão á 
Roma, e ao mesmo tempo mettrn na cadêa os gover
nadores. Dep•·Í• do Sr. Penedo, veio o breve do Santo 
P ,.dre aus dous prelaoios pt isioneiros, os consolando e 
FU&tentando na fé ; antes da volta do Sr. Aragu•ya 
já chegárão as pal avras que acabei de ler. O filho 
obediente tudo drve esperar do amor do pai, porém o 
nlt.ivo e deeob •di•ute só deve contar cum o desprezo, 
srnão com o cast;µ;o. O que é laatimavel é que um 
povo sc.ffrn pelo desvario de Reu g flverno. 

Não ha quem ignore que o motor de tantos males 
é a maçonaria. (Apoiados e não apoiado1.) Além de 
outras provas tenho em mão um parnphleto, que corro-

bora. minha propoeiçiíir ; e consta que foi escripto por 
urna habil pe nn<t do Ori•nte do Lsvradio. Leio á ca.
m ara algumas paidnas, na parte em ~ue aprecia a 
figura de ca·ia m1ni:,tro; 'lürnel'a pelo ministro da 
guerra : 

« Desgraçadamen te a pneta da g~nra, olvidando 
tão séri e considtr>ções, atirou -se de cabeça baixa 
no meio da arena e cega e rude1Lente combate, não 
a favor do paiz, mas contra elle. 

« O Sr m inistro da guHra errou completamente a 
vocaçíio. S. Ex. cle.~ia t.r se 01denado para ttr o 
di1eito cl• pensar e priacipalruente de obrar do modo 
por que o f•z. . 

" F . natico, snperstlcioso, a<l stricto ãs roeis peqne
nio2s fór u.ulss do actua l r.ulto ronrnnn, S. Ex. é 
vastialio suhrn1sso do cler1 " e e~c1avo fidtlissin10 dos 
frad•s copuchiuhoa. De tal sorte S E,: , não sómente 
é um dos maiores obsta ,.nl< s que eno"ntra - a se
paração da Igreja d<> E>.t • do--C1omo é o mais deci
dido campeão que ella tem contr11 elle. » 

Ag,, ra cabe ao Sr. ministro da justiça, a quem peço 
atter1çiio para coub• cn o juizo, que de sua pe•soa 
fazew seus jJt<,pri •· S irmiios. 

UMJ. '.'oz :-0 Sr. Du arte de Az-.vedo n<ío é maçon. 

O Sa. LEA Nnao BE• ERnA :- E', e e\Je mesmo não 
negará qu~ ut<Í já chegou ao gráo 33 Ouçií.o : 

« O que diremos do Sr. minist.ro da justiça. 't S. Ex. 
custa tanto por •e•1 genio f, ,l;i:"zão a ton1ar as cousas 
ao serio, que não s•bemos •e lalla '1erdsde, ou se 
zomba, qu•ndo diz que niio ~dmitte o casamento civil 
e se mostr• tão am1l(O das irmãs de caridade: o ql!e 
é verdade porém é q ne a maoeirn por que S. · Ex. en
trndeu dever mand a.r_ cumprir a pena aus bispos sen
tenc; ados (amda que isto poe•s. ser devi~o a condes
cendencia [Jl\ra com Sua Moj!estade) ~11mbioada com 01 
outros actos seus, d."1 m.uito que pensar a seu res
peito. " 

Depoie ele elogiar o Sr. Carav•llBs pela energia de 
suos netas e instrucÇõe• diplomaticas ao Sr. Penedo; 
dtpois de dizH que n Sr. J c;ão Alf.erlo é distioctis
siruo Pernan.bucann, franco, le• I, intelligeote e ener
gico, que tem ª"bido conservar-se na altura de sua 
mis•ão , P"ªea. à "nal1se do Visconde do Rio Branco 
pelo seguinte modo: 1 

cc S . Ex . . dtve sn ana:ymdo como hom em, como ci
dad ão , como m cçon e cqwo primeiro ministro da 
corôa. 

cc Corno homem, S. Ex. que não n~ s ce11 feito , ant.es 
soube faz•r · ae e oollocar· se ni< eminente posição que 
h oje occupo, depd • d• at.ruveesa r o• mares tempes
tuosos da v;da • ouiat e polit ca, Jut•odo >ew re e sem
pre a brnços com n1tl ell<baroçr.s o. c< ntrarieda<les, de.ve 
ter t erdido uma a UID!t as i11u•õ•s no btrço e irn infan
cia bebidas e pO HS llir esse tristt' mas eXACt o . COnbeci
mentO d u realid . de das coua0 s; S. Ex., pois, não pode
ri a ser em hy i.-•Ot.' efle AJgum:t uJt.ran1fl Dt1:t oO: i- io~a mais 
nlio póde deix ar de ser ·prufunde.m•nte an• lytico e ra
ci.on a lista, m >. XHLI*'- se o do con10 é vers a. do etn mathe
mstica.s, eriencia que elo car.bro on<l~ peoetrn r.pelle 
con1pl et"meote as nt.npi as c a• falsas tbeorii!s de uma 
mu.t:o.physica i "·ponol• r avel 

cc Como estad.iet.o é já .S. Ex. tão conhecido no ve
lho e n~ novo mundo , qu e llrTOj·., •eria· pretender aqui 
como tal clescr•. vê-lo ; s• f.oc>.mos ne•te ponto é tão 
sóm~nte com o fim rle observar que não i,;:nora elle 
quHnt.o a att.i t urle assuniidt> pelo clero é prejudicial 
ao pa iz e quanto n°cPssita es•e de pôr para todo TJ 

sempre cobro á possibilidade de n 0vos desmandos 
além do <'a~tigo dcs sct.ua.~s. 

cc Como cida 11í.o jálll• is põcle-lhe ser nem de leve sus
peir.a 10 o civi•mo intra et "xtra muros. Tem sempre 
o Sr. do Ri• .. -Br9.nco revelado amor , dedic~ção, e 
lea ldade, nil'lguem pois hnje o poderá suppõr capaz 
de eoi:rsner o po vo nem ije prejudicar o futuro e a 
traoquillidade do Estado em questão de tão grande 
alcance como é a religiosa. 

cc Como maçon elle qne s~mpre e de viseira erguida 
apresentou·Ee ao paiz e aoe poderes publicas cessa 
qualidade em defensa da 1, ;açonaria atacada, caluro-
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niada e ameaçada, elle que nunca se julgou incom
patibilisa~o para presidente do con•elh,,, conservar
ae no grão-mestrado não pôde deixar, aceitando com 
summo prazer a retleiçí\o, de continuar 11. diri!(ir os 
obreiros do progresso á conquista da libert•ção das 
consciencias. como já os conduzia á da libertação dos 
filhos da classe e•cr11.va. 

< Como pois não tem o Sr. do Rio-Branco, na quali
dade de presi.lente do co•iselho de ministros, feito 
ainda •q•lillo que deseja fazer e que ancioso o paiz 
espera~ 1 

«Cem o taleato que Deos concedeu-lhe, com a expe
riencia adquirida nv governo do paiz e h· bida o& sua 
immens• illustra1·ã·J , com o po<ier que tem nessa qua
lid~de e sempre cem maioria nas ca•as do parlu.mento, 
cnmo não tem a1•1da S. Ex. f,ito decretar leis tão 
urg•ntes quão net:e· sar•• • ~ 1 

•Desde que º "-da nelle .,õde ser suspeitHdo, qud a 
razão dessa falta, dessa demora, dessa aifficuldade 
emfim ~ 

« E' qne o Sr. Visco ode do Rio-Branco encontra in
supera vel ohstHenln Da lut". 

«Se o Sr.do Rw Branco fusse presidente de um con~ 
aelho homu~eo e o , com o a p .. ió 1~ue :di:is tem en":on
trE-.do nas nuÜ11ri!"! ~ p ;;.. rlam~utaret: j :\ tudo e-..tariu. feito, 
porque á vont~de •lo lmp··rant· upporia elle a opimão 
e a vontad~: dµ paiz e cio güverao. 

" Com um u1lnisteri l) tão hett:l'f g .:;ue(,, p0rém, n!io 
p6de acoot,•cer o mesmo, poi• it su>i 1wntade e a de 
alguns seus c .. Jlcgé,s oppõe o ch<fe supremo a vonta
de e a opi1Jião dus outros, · 

« E 81111 M.1gestade q11e, como pr·waremos, não quer 
que o clero seja venci ·io. teima. em cons~rvar esae. 
mixto extru.vagante dP.. mioist.n1s ultraruontanoe e ra
cion• listas, de rnác. s e de bons brazileiri s, p·ua me
lh.,r apparentar com es•a di visão de opiniões o cuw
primeotn de soa Vünt."de. 

« li:' obvio, nioguern rl uvida que Sua Mng•stade que 
tantas vezes te1n de111ir.tido n.1 ia1et ~riüs e hir.o fahirmi ... 
ni~tr.oa de uma p•r>< outra hora, sem que ás vez•a se 
saiba por que , outra~ com manifesta d•sapprovac;ão do 
par1amento e n;ei:;mo a custa de r11 ias1 luções irJt~m
pe•tiva~, já teri a cham· do outros cidadãos p~ra cer
ta,s p -. .sl-.as, danio "º ministerio , a ucid~ · ie d.e que 
car~ce ; 8e n fi.o f.,sse sua t.-rn;íio d·vidtr pnra reinar. 

u P L- recei á pümeira vit.ta, gue eiu <.;i ,· cumfitaricias 
tão enorm;. es e porigosas j1 de •erião o Sr. do Rio
Branco e seus leaes co1upa1,h,iros ter resignado o 
mandato ae miai~trr 1 t; ; mas niio é isto assim. 

« O homem qu• con ·b•te por unia i.téa, ou por um 
principip pó le murr.r nn p . sto, ••r supplant><<io na 
luta; mas jáma1s dese1t': eis p,,is pnrque, o.pez~r de 
tudo e wesrno esper,ndo veu"er Ulll dfa, elles cooser
vão as pastas, ~rnda 4ue f)br1garloe a esgut11r muitas 
vezes o c•lix dos dis;ubcres e a transigir em outras, 

« Demais o abrndono hoje dR pres1deucia do con
selho pelo Sr. Visconde rio Rio-Braoco seria uma hor
rivel c"lamid.ade, pois com certe•.a Sua M.gestade, can
sado desse falso jogo e espesinbado pel>< retirada, seria 
capaz de organis._r um ministerio totalmente ultra.
montano.» 

Ulll Sa. DEPUTADO: - Que culpa tem o Sr. Rio 
Branco com o que escrevem a. seu respeito' 

O Sa. LBANDRO BEZERRA :-Eu não sou quem o culpo, 
leio apenas o juizo de um·escriptor, que é conforme ao 
que muita. gente pensa. 

A verdade é que o Sr. Rio Branco, na qualidade de 
grão-mestre da maçooaria, por decencia, não devia 
acciawular o cargo de presidente do conselho. (Apoia
tlos e não apoiados.) 

No meio da luta aberta entre a Igreja e a maço
naria, S. Ex. é suspeito para os catholiooa, e assim 
não tem habilitações para. tr>1.tar com a Santa Sé, de 
cujo poder tudo depende. (Ap0<ados) . 

De propoaito não leio as con1,iderações que o ea
criptor do pamphleto fez com referencia a S. M, o 
Imperador, sómente citarei o seguia te: « Em quanto o 
Sr. D. Pedro II ti.,.r aseeoto n9 throno brazileiro, nada 
ae fará de perfeito e completo ua queatão relip;ioaa. » 
E1tá bem entendido que, perfeito e· completo ' o trium-

pho da maçonaria. E' impossivel, Sr. presidente, que 
::iua Mage1t~de não saiba o quanto aconteceu a 1eu 
augusto pai em reJ.,.ção tí seit1< condemnada. Elle teve 
a infelicidade .. e entrar na maçonrtria ew 13 de 
Maio de 1822 ; tlevado a grã"-mest<e, conheceu 01 
mysterios per1gcsos, e d~sde l< go aµrnveit u a po
sição para esmogar a serpente, que podia envene6ar o 
nascente lmp<rio; e, de facto , dur , nte •en reinado, os 
maçons, apenas nos antros irreg11lare• , pu1.erão tr>1.mar 
a Cliu•a, que produz10 a ahdtc"i,:iio d•i p rimeiro Impe
rador. E ha quem tiig• m•11s cou.rns, que agora niío 
quero en1rnciar. (l:la ái·v ,r.rn& a.p.,rtes.) 

E p~ ra dar fo1ça &o que asrnvtro, leio uma CRrta 
que o Sr. D. Pe iro I escreveu a l •ei Jo"quim de No&sa 
Senhora do Nazareth, bispo no Maraa -. Jto: 

.1 Rio de Janeiro, 30 de Jaoeiro de 1823 - Como o 
eonhec;n d.ade que n " s~i . e lhe coub•'YO >18 suas vir
tudes. é a razão por que pe,,;o na penn" pari. dizer-lhe 
que tr.b,, lhe por unir o M•.ra•.lf1ao "º l·11perio a que 
elle pertence, como provin•; i•, d iz•ndo-lhe que ni1to 
faz uru grande serviço ao Bra1 il .. a wim. ' lue niio des. 
agrada a meu P<•i, que está captivo íle via curbona
rioe, que Pão todo~ contra a relig-Jào 11uf~ prrAesaarnoe, 
e que estão excommua ~a 1oa p··lo chde <la Igrejd., 
assLm C'JnJO ~odos o ;;; que 0-1 aegue ~ rJ 0 ·1 a iherem ao 
aeu g r, veroo . Esp+;;ro que o b is110 ~oac1 J rra. qua.,1to puder 
Pª'ª o que lhe diii;o, v• sto ;is suas virtu .. i e . rd1giosas. 

«- Receba mil &braços e os púros seo&iruentos deste 
que o a.ma.-P~dru. » 

E note ., cam•ra que a carta é de l8V, quando Sua 
ta•gest •de já co11tiec1a a mayonari~, pois nella en

•trou em !õ2L 
O Sll. Gusl!ÃO Loao : - Eu li isto ew um jornal do 

norte. 

O Sn. LEANono B2zen11A :-- Esta carta foi publicada 
pelo O Aprecia11el, jornal do Maraobiío. 

O :'a. Gus>1Ão Loso : - L•i~ a re•ooata do 1.Jiapo, 
para ver C'lmo então os bhpos trata vão o Imperador. 

O Sn. D1oao DE V ASCONCELLOS : - lfoje tratão pelo 
mesmo modo. 

(Ha outrns apartes.) 
O Sa. PnESIDENTE:-Rec'.•r<lo a') nobre deput.ado que 

está :lada a h•Jrn de paa•ar-se 11 2• p•rte dt1. crdem do 
dia. · 

O Sa. LEANDRO BEZEnnA:-Em obediencia n V. Ex. 
vou restriúglr-me o rubi:; poss \vel, e· até ,j eixarei de 
tocar em outras matetia•, de que pretrndia occu
)'ar-me. 
. Sr. presidente, o juizo qu' f , zem og mRç·1ns de S. 
?d. o Imperador ClOIJsola º" cathd1cos de; lmperio. E11 
cornprehend o o seu cunstraagiruentu em sustf:'ntar o a.e
tual g abinete-é rei con•tituá.m•I, qae por mera vo11-
tade. não póde fazer mudanças, y oi• que caes upera~ões 
pol1t1cas dependem de detnmm.d•s circumstanoiaa. 
(Ha muitos ap11rtes, o Sr. presidente reclnma attenção.) 
Os actos particulares do impera•10r revelão piedade. 
Quand0 o guveroomandava depo,·tar os virtuosos pad .. e1 
jesuitas, Sua. Mvgostade em seguida dforecia. uma rica. 
offerta a Santo Igaacio de Loyoli>, institui.for da or
dem ; quando o governo ostenta irnpiodade, em tod(J 
seu procedimento Sua Magest•de assiste c<>m toda de- · 
voção e recolnirueato o Mez Mariano ceie brado em Pe
tro_polis. Faço esta declaração para destruir a sus
peita, que calculadamente crião no paiz os inimigos 
do altar e do throno, espalhan1.o que do alto partem . 
os nu&BOB males. E11 conservo a tradicção de meus avós 
que dizião--meu Deus e meu Rei - S1 u verdadeir1J 
catholico e verdadeiro monarchista; e por isto Deu 
rna livre que o povo brazileiro pense em que o nouc;i 
monarcha seja contra a religião, de nossos pais, 
e de nossa patria. (';0nhecemos a• virtudes de nossa 
imperatriz, mulher de co.riiade e relig1iio, adorada por 
grandes e pequenos, poie para tndos, ella sempre tem 
palavras de amor. (Muito• _apoiados.) 

S. A. a Princeza Imperi•l é verd~deira filha de tal 
mãi : ahi veEno-la em Petropolis, com suas propriH· 
mãos, varrendo e lavando as igrejas; com isto é meu. . 
im moatrar até que ponto leva ella o aeu espirito pie- . 
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doso, manifestado em outros actos, que longo seria 
enumerar. (Muito& apoiados.) 

O Sa. _DIOGO D& VAscoNCP.LLOB :-Nella tenh? muita 
esperança. 

O Sa. LEANDllO BEZERRA :-Devo dizer com fran
queza, seja emb<>ra ta xado de inconvemente, a Prin
ceza lmperi&l, como verdadeira catholica. espera que 
em breve será restabelecida a paz da Igreja brazi
eira. E espera, porque uma filha muito póde sobre 
um pai. 

Niio sou aulico, e nem fallo assim para agradar á 
familia imperial, mos para eapalhar esta verdade no 
meio do povo , qne precisa consolação. 

O SR. PRESIDENTE : - Sou obrigado pelo regimento 
a dizer de 11<..·vo &u nobre <:!eputado que ha muito está 
dad!i a hora que lhe c;,be fallar. 

O Sa. LEANDRO B.i:zEan.;.:-Obedeço a V. Ex.; e ter
mino pedin·io a S. M. o Imperador que reida, pois já. 
terá Jino, a carta que Fénélon dirigio a Ll!iz XIV. 

E afinal concluo len1o algumas das palavras ulti
mamente diri16das pelo Santo Padre Pio IX a S. M. o 
rei da ltalta : 

« Oh 1 por piedade, Magestade, p3ra vosso bem, 
para o bem de vossos . subditos, para o bem da socie
dade, não augmP.nteis as dividas que já contrahistes 
com Deus, e não sobrecarr~gueis mais a vossa con-
6Cien eia com novos martyrios inflingidos á Igreja. 

• E o que digo a V. Magestade, digo-o igualmente 
a to:loa os governos da terra; parai, nem mais um 
pusso para. diante no plano inclinado que vos leva. .ao 
mai• -profundo &bysmo.... · 

« Não s"u um Tertuliano, um Justino, mas 1ou o 
Vigario de Deu•, posto que indigno, e tenho o dever 
de dizer a todos aquelles que governão , que conYém 
parar ; eu lhes peço, os conjuro, lhes supplico, não só 
par• o bem da Igreja, como tambem para o seu. » 

Tenho· concluido. 
VozEs :-Muito bem ; muito bem. 

(O orador é comprimentado.) 

REFORMA El.EITOR.U, 

O !!!Ir. Cunha Leitão (movimento de atte:n
rJio): - Entro neste debate, Sr. presidente, a.penas 
para cumprir um "ever. 

A presente diar·us•ão jó est~ esgotada· (apoiados); 
mas, na qnalid_•d• de membro d.a commissão especial, 
não posso deix".r de vir á tribuna para tomar em 
·~onsideração algumas observações que contra o pro
jtcto forão .trnuios ao debate por illustres oradores 
da opposição. que nelle têm tomado parte. 

Todos desejão ver ter'Ilinada. a discussão da refor
ma eleitoral ; tan..bem teuho esse desejo e serei o 
mais breve po•si vel. 

As minhas op ;oiões sr,bre o projecto, que ora se dis
cute, são coobecidas ; P-m outra oecasião já tive a 
honra de ennw,ia-lns la•gamente nesta tribuna. 

Da qualifi•i"ç:iío permanente,qual a que nelle se es
t& belece, rodeada das mair r•s garantias, resultará 
graude beoefi·'10 par-. a regularidade da pratica elei
toral; ahi esta.vil, na hlt" dessa permanencia, o vicio 
principal do actual systema. pelo qual tornavão-se ... 

O SR. CAMPOS CARVALHO·: -Não apoiado; a per
manencia. esta no pensamento da lei. 

O Sn. CnNnA LEITfo : - ... as qualificações a mais 
importante e perigosa arma politica, na luta dos 
partidos. (Apoiudos.) 

Apphudo as incornpatibillidades que ahi se propoem, 
deseja-las-hia até m•i• amplas : são a garantia e a 
melhor condiçãn d" moralidade política de um povo. 
Sectario aas incomp:itibiiidades absolutas, se desde já 
não voto por tll ft s , é simplesmente por questão de 
opportunidade O alargamento, entretanto, que se de
termina. no projecto, é ja um grande passo . .• 

UM Sn. DF.PUTADO: - Ninguem as impugnou, quer
ae maior amplit11de e applicação ao senado. 

O SR. CU!IHA LEITÃO:- . .. para a verdade do sys
tema representati "º• não sendo possível realizar em 
um só dia de modo absoluto Uli a reforma que affcJta 
tantos intere .. es e para a qual o paiz ainda não está 
preparado (Apo•ados.) · 

Quanto á questão primordial do projecto e da pre
aente discussão-de continuar o regimen iodirecto como 
base do nosso systema eieitoral, 1ube acamara que o 
adopto, comyu>.nto nã~ sej•• adverso ao regímen di
recto. Ccnsidero ~•ta questão como indiffereote para. 
a realização do sy•tema representativo ; para este M· 
sideratum a primeira condição é a liberdade do voto; 
com esta liberdade. são bons ambes aquelles regi
mens ; sem ella ambos são máos. Receio, porém, a. 
eleição directa censitaria no Braz1l, por seus effeitos ; 
além <!e importar urna reforma constitucional, poderá 
produzir, já o suffragio uni versai directo pelo progres
sivo ab&ixamento do censo (apoiados), já a revolução 
como o resultado immediato da exclusão de grande 
parte do povo do uso de seus direitos politicos. 

O SR. CAMPOS CARVALHO :-Não apoiado. 

O Sa CuN•>l LEITÃO : - De ambos esses receios 
dá-nos exeruplo a França: a revolução de 1848 e o 
suffragio universal em 1852 nascérliu da elevação do 
censo eleitoral no reinado de Luiz Philippe. Da ten
dencia constante do regimen directo para o abaixa
ment J do censo dá-nos tambem exemplo a Inglaterra 
com as suas rtformas de 1832 e 1867. 

Todos esses pontos, porém, largamente os apreciei 
nesta tribuna o anno passado na priaieira discussão 
do projecto : não repetirei, portanto, o que então já 
disse. Occupar-me-hei hoje especialmente da repre
sentação das minorias. 

Mui.tos oradores t•m impugnado a princi1>io tãÓ be
nefico e Galutar de permittir á minoria politica do paiz, . 
ao partido que não tiver em seu favor o prestigio do 
poder, certa garantia para que suas opiniões não fi
quem suffocadas e se fação re~resentar no parlamento. 
Mais se deve estranhar que tal impugnação fosse 
tambem levsntada pelos illustres membros que aqui 
tão dignamente representão o partido liberal. .• 

O Sa . Gus11Ão ~ono :-Estl\ndo no seu· programma 
de 1868, é preciso dizer-~e. • 

O Sa. CuNH>l LEITÃO:- .•• devendo &quelle princi
pio ser ums da• aspirações desse partido, e estando 
até consagrado ne seu programma politico. (Apoiados.) 

Entre~anto, a illust•ada opposição liberal desta ca
mara, apezar da nature~a democratica. do principió, e 
contra o compromisso que tomou c·:.m o paiz, incluin
do-o no _seu programmn, tem combatido o intento de 
p_ermittir urna represent'loção á min ria . Cabera excl11-
111varL eote ao partido CQnservador a gloria de realizar 
esta generosa idéa. ' 

Antes de entrar na apreciação dos systemr.s do pro
jecto · primitivo e das én;iendas da comrnissão especial, 
no ~ntnito d~ resolverº. problema daquella represen
taçao, preciso ter em vista nlgumas observações que 
for ão adduzidas por illu~tres opposiciooistas e q ne não 
devem ficar sem respoª_ta. 

Começarei tomando em consideração as duvidas que 
na ultima sessão levantou em seu notavel discurso o 
nobre deputado pela província d ú. Parahyba. S. Ex. 
tornou sensi vel que não devia escapar ao criterio da 
camara, ao menos como um ·escrnpulo . .. 

O Sa. DroGo VELHO :-Apoiado. 

o SR. CUNH• LEtTÃO :-•..• a indaga'ção e minucioso 
exnrne dessa questão, p11ra ver se o systema. da repre
sentação daa minorias poderia., ainda que de leve, 
contrariar o principio estabelecido na constituição do 
lmperio. 

Corno um simples esc1·upulo, aceitó a. observação do 
nobre deputafo pela Parahyba •..• 

O Sn. Dro•o VELHO : - Nem a fiz em outro sen
tido. 

O Sa. CuNHA LEITÃO : - .••• nem S. Ex. a expres· 
aou senão sob esse ponto de vista. 

Mas , Sr. presidente, se a ccmtituição foi decretada 
em tempo em que ainda não cogitava-se dessa. theoria, 
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não admira que não sõ não a consagrasse nem a pre
visse em seus themas. Mas nem a letra, nem o espírito 
d.a .lei fnndamental oppõe-se á. &dopyão daquelle prin
<:1p10. 

s~ bre o modo de se fazerem as eleições de depu
tados, m~mbros das ass•mbléas provinci!les, e verea
doro;s das camaras muuicip•es, não usa a constituição 
de phr:ue alguma que, nem de longe, possa parecer 
excluir a epplicação de qualquer systema que tenha 
em mim abrir uma vslvula á. opinião da minoria. 
Apenas n" eleiçiio de senadores poderia, ainda que 
sem razão plausivel, realizar-se o escrupulo do nobre 
deputaio. 

Sobre as ele.ições de senadores a constitui9ão pres
creve no art. 4 l que se fação por listas triplices Po
der-se-hia dah1 concluir que o eleitor não poderia 
votar de outro modo senão em tres nomes para orga
nisar-•e a2sim a lista. Mas não é esse o pensamento 
do artigo constitucional ; a interpretação é outra: o 
que o legislador constituinte quiz foi unicamente que 
a corôa tivesse parte na nomeação do senador e que 
essa parte fosse nem maior nem menor do que a 
preferencia da escolha entre tres nomes apresentados 
pelo povo. 

Não cogitou do modo da eleição, da qual teria de 
resultar essa apresentação á. corôa. A. lista triplice re
fere-se sómente á. apuração final do pleito eleitoral e 
ao modo de serem •presentados á escolha da corôa os 
nomes dos eltitos. 

Accreace que o art 97 determina que uma lei regu
lamentar marcará o modo pratico das eleições, resal
vendo-se apena.a no ert. 90 o principio da eleição in
directa. Tn~o o mais, portanto, está na competencia 
desta camara. 

Não prevalece, pois, nem póde influir em nosso es
pírito o escrupulo lembrado pelo nobre deputado. 

Responderei agora a uma observação que tenho 
ouvido aqui faze,-se mais de uma vez. E' ella que a 
applic•ção do principio da representação da minoria é 
incompatível com o systema de eleição indirecta que 
o projecto contioúa a respeitar. . 

Essa opmião, que me parece menos exacta, nasce 
da apreciação de um facto verdadeiro, que, porém,cousa 
alguma prova. Não ha duvida que neQhum paiz com
binou ainda em sua legislação aq ue lles ilous principies ; 
e que os publicista• que dofendem a representação das 
minorias considerão-na sob o ponto de v1Sta da 
eleição directa. Não póde ser outra,que não este facto, 
a origem daquetla opimão. 

Real!llente, p•la índole e natureza,quer do systema 
indirecto, quer do principio das minorias, nada se 
póde dP.scobrir que entre elles seja antinomieo ; não 
ha mot.ivo algum de contra.dicção entre essas duas 
idéas, de modo que uma repilla a outra. Será. sómente 
a apreciação daquelles factos o que poderá justifica-la. 

Ma., Sr. presidente, ha razão especial para que 
nenhum paiz consagre em suas leia eleitoraes aquellas 
duas idéas. 

V. Ex. sabe, Sr. presideote, que o espírito dos 
povos cultos da Europa e da Amerioa, pelo adianta
mento de sua educação nacional e da civilisação, tem 
adoptado, de pref.-rencía, a eleição directa; é raro o 
paiz que ainda aceita o systema indirecto; e no Bra
zil fazemús este ultimo esforço, não só em respeito á 
constituição, como para dar tempo a que o povo se 
prepure para poder receber aq aelfa reforma sem 
:grande prejuízo político. Sendo assim, está explicado 
o facto que ha pouco referi ; e adoptando a eleição di
recta os p- izes onde se vão fazendo as primeiras ten~ 
tativ;is para a representação das minorias, está claro 
que outro resultado não podia apparecer senão o da 
constante união destes dous princípios. 

Os publicistas, acompanhando as idiias do tempo e 
.escrevendo cada um mais ou menos em relação ao seu 
paiz, não poderião tambem apartar-se daquelle re
eultado. 

E, Sr. presidente, como a maior prova de que ne~ 
i:lhuma incompatibilidade existe eotre teses dous pontos 
cardeaes do projecto, que ora se discute, buscarei 
.exemplo na propria iegislaçiio eleitoral do Brazil. 

O que se pretendia com a lei doe supplentes 'l 

TOMO III 

O que significava a divb1ão das províncias em cir
<:ulos eleit•!faes de um só deputado 'l 

O que é ainda hoje, a divisão dos districtos 't 
Todas essas garantias eleitoraes, que foroo-em seu 

tempo feitas no interesse do partido que estivesse na 
opposição, si;<nilica o mesmo penaamento da repre
sentação da minoria, qual a s~ieocia política hoje 
proclama. Era a idéa embryonaria da reforma que 
tentamos agora de medo mais positivo O pensamento 
da maioria da camara é boje, a esse re•peito, o mesmtJ 
em que se inspirárão os legisladores daquellas re
formas. 

Ent etanto, tcdas essas garantias para a opposiçãot' 
esses meios, ainda que incompletos, de dar entrada no 
parlamento ao partido que estivesse em minoria, forão 
decretados ecb o regimen da eleição indírecta, sem 
que ae visse repugnancia alguma em sua harmonia. 

O Se.. C.&MPOB CAB.f.l.LKO: - E' raro não serem il~ 
ludidas. · 

O Sa. CurrnA LEITio : - Se taes garantias sãtJ 
muitas ve1es illudidas na pratica e nem sempre pro
duzem o effeito que os legisladores visá.rão, é porque 
são insufficientes e inef!icazes. E' exactamente o que 
procuram0s agora evitar, redobrando e fortalecendo 
as garantias da opposição. (Apoiados.) 

(Ba. d1ver1os apartei.) 

Pelo que acabo de expor v~ tambem V. Ex, Sr. pre
sidente, e a camara sabe que desde muitos annos a. 
representação de. minoria t•m sido, posto que de modo 
embryonario, o pensamento constante dos nossos legis
ladores e das leis eleitoraes. Desd.e as discussões da 
lei de 19 de Agosto de 1846, que claramente se reve
lou que era esse o intento dos propositores do projecto 
e dos seus sustentlldores. 

A reforma, que ora discutimos, não é nesse ponto 
mais do que o ~perfeiçoamento daquellas tentativas e 
applícação m11.is positiva. do principio da repreeenta.ção 
das minorias. · 

O Sa. HEJUCLITO GJUÇA. : - Apoiado. 
O Se.. CUNHA LEITio: - Sei, Sr. presidente, que 

nesta augusta camara, . ssim como em todos os par
lamentos onde a questão se tem aventado, aoffre 
grande opposição o ensaio que se procura f•zer. 

Apreciarei rapidamente as impugnações que aqui 
se tem adduzido contra elle. 

Desde 1867 que ouvi ao nobre deputado pela minha 
província, o iltustre chefe da oprosição parlamentar, 
em discurso proferido na sessão de 2.2. de Julhci, que 
a. applicação desse principio adestra os partidos nos 
estrat•gemas politicos. Por mais de um orador tem 
sido repetida essa censura no presente debate . Faz-se 
referencia aos r~sultad0 s dessa applicação á. eleições 
na Inglaterra. 

Ma•, Sr. presidente, se o fim que Plooeja 11 repre
sent•ção das minorias é exe.ctamente litcilitar a livre 
representação dos pbrtidos, de maneira que cada opi
nião teaha certeza de que se fará. ouvida no parla
mento, nlio ha seguramente a necessidade de taes 
eetrat;gemas 11. 1ue terião de s(\Ccorrer-se os partidos, 
se vissem, como agora acontecé, que era preciso ven
cer tudo, a todo o transe, pois de outro modo tudo 
perderião. Com o systema das minorias cada partido 
não aspira o maior numero de representantes do que 
o que póde dar; e a minoria, a não ser insignificante, 
ha de triumpbar. 

O exemplo das eleições da Inglaterra, em 1868, nada 
póie vrovar, porque o que ahi se passou foi o resultado 
da fórma que nesse paiz deu-se ao syotema que se 
adoptou. Quando entrar na. aprects çiio das emendas da 
commissão especial, teret melhor ensejo par11. discutir 
este ponto . 

Não pó de tambem prevalecer a opinião.que aqui tem 
sido sustentada de preferencia pela distincta o ~posição 
liberal,de que é sufliciente a divisão das províncias ein 
pequenos districtos eleitoraes, No parlamento ioglez, 
quando se discutio a reforma eleitoral , !oi esse o arg11-
mento principal do Sr. Gladstone contra a proposta ds 
lord Cairns. Temos já a experiencia de 2.0 annos par& 
mostrar a iasnflioiencia dessa divisão; a lei da 1851;.: 
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dividio as provinciaa em circnlos de um só deputado, 
que é a menor circumecripção eleitoral poesivel; e o re-
1111ltado foi tão lameotavel (apoiados ~ não apoiado•), 
que por ella só se fez a eleição de 1856, e a seg uinte 
já fui feita pela lei de 1860 que ainda hoje vigora e 
que eobet1toio aq11elles c1rcalos pelos actuaea dis
trintos. 

A divisão das provindas em dietrictos, comqnanto 
muito melhorasse, todavia tem d•moostradn que não 
é bastante effic. z, trazendo ao parlamrnm l•gis laturas 
umnimes, com exclusão completa do p•1ti<io em op
posíção. 

Basta recordar os resulta<ios d.as eleições pnr circu
ks e pelos actuaes dist•ictos, para convtno•r de 
que por si não é sufficiente a divieão d, s circumscr1-
pções ele1toraes p ra gar•ntir a minoria . (Apoia. los) 

E' certo, entret<nto. Sr. presidente, quP. o vício 
princip"l das nossas eleições est:\ não tanto n• lei elei
toral como nos seus executtres Looge estou de 
contestsr este facto que , não só reputo ver
dadeiro, mas até o referi, em outra c·ccasião nesta. 
tribuna, como causa d,. degeneração do syatema repre
eentativo no Br· zil. 

Se, porém, não contesto este abuso, menos concor
do com os nobres dep .1 tados que dev~mos esperar do 
bom senso e criterio das autoridades a sua não inter
vençã o no~ plett {/e el~itoraea, ou s1mp l ~s rnente r~éo:.u
mendar- lhes essa prat1c" ; é prec•so que a~lei já acau
tele por ei aquelle a buso e providencie de modo a. 
coarct•r a acção das auturi •h<l os e a tom' r ineffiCt< Z a 
sua iot.ervenção para certos effe itos. 

O princiµio da representação dn• minorias é segu
ramente o meio mais •im ples e n "lll•"l p•rn limitar a 
acção do governo e dir1, inuir-lhe a. lrdl •encia nas elei
ções popula re• : desse morl.u, resalvauJ o-se para a 
oppo s1~ã ,, o direito de t• n. bem >e faze" •lege r, fi cará 
a intervenção <.offic1:- 1 tt t: Pim ]i •r·ita d ::i , e o par bt m ento, 
contendo em si us orgãos dos partidos militantes , não 
se prest . rá ao interesse exclusivo de uma opinião 
politica. 

O Terdadeiro p1i ,, cir,io de sy~tema represen t.a tivo 
é que todos os matizes da opinião publica tenbão o 
direito de hzerem-10 represen tados no pitrlamento, 
desde que não constitua qualquer delles uma minoria 
relativamente t ã" insignificante que pelo se11 numero 
fique supplantado. 

Não prevalece, portanto, o argumento de Fazi contra 
a representação das minorias, e que não deixarei de 
referir, qv.ando diz que minorias ha que por perigosas 
não têm o direito de existir e que convém serem esma
gadas. Tal doutrina seria a subversão do systema re
presentativo. (Apo1 aios.) 

Assim aprecian lo r apidamente as impu~nações feita• 
contra o principio das minorias, não preciso fazer 
agora a apologi» delle. Pens• meoto constante dos 
nossos legi•ladores e das leis eleitoraes que têm· pre
valecido no Brazil ha quasi 30 annos, é objecto de 
estudo de muitos pen sadores e já se vai constituindo 
nrn a asp1ração nacior. al. 

Em ree posta, . porém, aos nobres deputados que o 
têm combatido, não deixarei de adduzir algumas idéas 
em sua •usteatação 

Se é cert'' que o syotema represent•tivo repousa 
sobre a base da representação d2s nrn iori M, é prec.iso 
que as deliberações do parlamento poesão 1.\izer-se a 
expressão do vt1t•J da ma1• ria aa.ci(m al. .Para €: 5H! ef
feito, se n~o dermos .H:~prns ent11 yão á minoria , f'COnt.e
cerá que, di viaida •m nma vot•ção uo parlamento a 
mairJria predominante nas urnas, a miaoria 'vtucida 
no parlametito e qne &ig ndica os votos de nmR [>arte 
do povo, junta com a H•tn <iria que ficou esmag•d « nas 
urnas, constituiráõ mn it <!s vezes a mainria da nação ; 
e neote caso se1 á coutra o voto desta qtie a dtllbcre.
ção eer{i tor1>ada. As,· im , poie. een1 a a ppliccç1í.o d:i
quelle principio 1;1í.o será raro que a maioria parla
·mentar possa ser, corno disse Simon Stern, a uânol'ia. 
da nação. 

Para que se dê a verd3deira represent.açfío dee 
mniori•s é, port•nto, pr• ciso admittir o principio das 
.mi ooria•, e essa , cnmo • ffirma Stuart Mill, é a unica 
pratica c1ue se conforma CGill o systema representa-

tivo. A maioria dos eleitores deve ter sem davida a 
maioria dos representantes; mas tambem, ta11to quanto 
fõr possivel, a minoria dos eleitores deve ter a mi
noria do• representaotBB. Esta harmonia é, como diz 
Louis Blanc, o unico meio de realizar-ee o governo 
do povo pelo povo. 

Accreece que deve-se fazer a eue respeito uma dis
tincção que traz muita 1112. Uma cous" é o direito de 
decisão, pondera Aubry Vitet, ont•a o da representa
ção; á maioria deve exclusivamente caber o pri
meiro, mas não póde caber o segundo de modo tambem 
exclusivo. Q11e o direito de decisão compita sómente 
á maioria, sem a menor inflaencia da minorÍa, é da 
natureza do systema, nem de outro modo poderia ser; 
mas toruar-se-hia uma prepotencia e muitas vezes um 
perigo social, entregar excluo1vamente á maiorit. o 
direito de representação; arredar as minonas das dis
cus>ões e reduzi-las ao silencio O direito <le repre
sentação não póde poi_s, ser negado á minoria; deve, 
pelo contrario, ser-lhe garantido. 

A representação exclusiva da maioria apresenta, 
pel!ls seus effeitos, a destruição do eyotema repre
sentativo ; o principio das mi11orias concorre para a 
boa ptatica deste systema, elevando o parlamento e 
o representante do pov<>. Lord Cairns e o Sr. Naville 
apreciárão bem este lado da questão. Quebran·io a 
infl11encia do governo, limitaadu a sua aciyão offic1al e 
P''r esse meto facilitando ao deputado a sua reeleição, 
gorante a liberdade e indepeadeocia do re -resentante, 
e assim, dando entrada a deput•d,1s independentes e 
de v:~rios matizes politicos, eleva o parlamento, já. 
pela importancta e prestigio de •eus membros, j\ pelai 
di•CUR• Õcs e pelo embat.e de opioiõ•e di.vers• s. Não 
poder-'se-ha reproduzir o f&cto, sempre pernicioso, das 
camar•s uoammes, que tanto têm eetr•gado oa parti
dce pc;fü :cos no Brazil. (Apoiados.) 

I mp.-,,ta aioda um podoroso el~mento de ordem 
soei•! e uo mesmo t€mfO evit<t. a indifferença politica 
do povo. · . 

A dtflfouldaoe de vencer no pleito eleitoral, e a ne
cessidade de tu<lo vencer para não perder todo, leva · 
os p artidos ao encamiçamento da luta, ex cita-lhes as · 
paixÕ•S e até, coqio bem observou lord C•irns. im
pe1Je-os ao reoureq da corrupção . O prin ' ipio das mi
norias arrefece a )uta d <ls partidos; aosegura-lhes um 
certo numero de r~ presentanies e canstitue-se a val
vula por onde os partidos respir_ão e que desvia os 
perigos da compr~ssão das oprn tões. 

Por outro lado, os partidos até entã" desanimados 
pela enormidade 4a luta, sahiráõ da abstenção peri
gosa a que de plapo se teobão reduzido, e com a cer
teza de uma victoria pardal entrara ô na marcba re
gular da sua exi,tencia p1> litica. -Essa iod1fferença, 
qne assim se evita, é o primeiro eymptoma das revo
luções : a hi>toria o demonstra. 

Desse modo, o principio da representação ·das mino~ 
rias envolve efficaz garantia para as liberdades pu
blicas; devendo ajnda notar-se a esse respeito que as 
discussões do parlamento e a presença constante de 
uma opposição poderão conter oa e xcesrns do. autori
dade que, sem cs•11 b• rreira,deixar-se-hia muitas vezes 
arr•star p11ra a pi atica de abusos e prepotencias. 

Assim, pois, justa e racional no pensamento qne a 
in•pira, a representação das min,,ri.s epre~enta- se 
igu~ l e vHdadeira nos s.us resultados : é uma ga
rantia para oe d.ireitos politicos do povo e condiçiio 
essencial para a realização sincera do systema repre~ 
sentatiyo. (Apoia<los) 

Não euá ce1tamente, ·Sr. presiaente, dos menos ele
vados serviços que prebt,. ao paiz o actual ministerio 
a ad0 pção dosta reforma (opo1a1os) que, consagrando 
uma ª"'' noais brilbantes ss pi<ações do seculo, pro• 
curn a srl nção do mais difficil problema da sc•encia 
politica. De ba ll)U ito que tenho a convicção desta ge
neros"' idéa, e nqtro a esperan ça de vê -Ja realisada 
no Br ,, zil. Não é, pois, a circumstancia de me · achar 
ao lado do gabinete que me foz vir em defesa da 
applic,ção deste \"incipio á nessa legislação eleitr,ral; 
em 1868 sustentei-a pela imprensa, quando amda nem 
sonhava que pod~ria ter hoje a honra de defendê-la 
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nesta tribuna, no seio do parlamento E', p;iiJ, uma 
convicção e uma es,cerança de muitos annos. 

Q•Hndo o anuo passado tomti parte, em primeira 
discussão, no debate desh r•forru:., he. de V. Ex. 
lembrar-se, Sr. pre>tdente, que, nii.n permittiado o 
tempo que me alongusse nas con,idernções '1ue de
tiejava fazer sobre a representsçiio das miaori .. , pro
metti voltar á trihuna para d.iscutir este importante 
as•umpto. Satisf, ç' hoje aqudle comprorrlisso. 

A re1Jreaenr.ação das minorias occupa bojo o pensa
mento dos pubhciet.1s mais notaveis; é, por assim 
dizer, a ordem do di>< do mundo sci•.nt.itico. Em mais 
de um paiz já o parbmento 1:.m de :retbdo o ensaio 
daguella tneoria em sua applicação á pratica eleitoral; 
e póde dizer~ae que a ci.ihseçiio moderno. vci de dia 
em dia maia se empenh.indo na conquista de•sa nobre 
aspiração social. 

A' decretação do principio da represental}ão das mi
norias em ~UHS. leu~- eleitoraes pela DrnsmarC>l e prln
eipaln.1er.1.te pela lngL tura, t aos e&furçDs iun.;ldiios 
da notavel associação reformista da cidade de Gene
bra, deve a idéa de Andrce e de Thomas H,re as 
su•s mdbores e•peranças. E' <le crer que a propa
ganda coutinue a dar de si optirnos resultados e que 
o exemplo d"quelles dtus paizea sirva de iucentivo 
ás outras nações cu!tas 

Sabe a cam&ra que muitas e varios sã,, os syetemas 
que a esse respeito se tem imaginado para levar a 
effeito o principio da representação das minorias. Longo 
seria, e fóra de propo8ito, querer aqui desenvolvê-los: 
o pP rectr da comruisaão examí{1ou-os detidarr,eLte. 

Discutirei, apenas, os systemas adaptados no pro
jecto primitivo do governo e nas emendas d• com
mis~ão especial, e enumerarei rapidamente os pro
cessos propo8tcs em pr<>ject., ou sustentados eru dis
curso por alguns dos nobres deputados. 

Doua projectos têm sido apresent• dos neste debate: 
o do nc•hre deputado pela província de S. Paulo, rela
tor da commis•ão especial, e o do nobre deput,1do pela 
provincia do Ceará. Além de•ses, em .urna das .ult!rnas _ 
sessões, o nobre deputado pela mrnha provmcia (o 
Sr. Candido Torres) sustentou em discurso que se de
via prefHir ª"bre todos o •yatema de Borely. 

Direi muito pouco _sobre estas opiniões. 
O prcjecto apresentado como substitutivo pelo nobre 

deputado por S. Paulo, rei ,t-ir da comrniss;.o, filia-se 
ao systema do suffragio uoincminal com voto tran•h
rivel, concebido e susteotado por Walter Baily e pelo 
Marqu•z de Biencourt. Consiste no voto uninominal, 
approximando-se assim da bRSe do projecto primitivo 
do honrado Sr. minist.ro do imperio, com a applicação 
do quociente eleitoral. O maior inconveniente deste 
s;rstema está na demasiada arrep;irnentação dos pu
tidos politicos, de maneira qu offeude a liberdade do 
eleitor que, em certos casos, daria a um candidato 
um voto de sympathia, que de modo algum quereria 
que pudesse aproveitar ao partido dtste e em outros 
casos, dentro de um mesmo partido, ve-lo ia recahir 
em algum candidato para cuja eleição não quizera. 
concorrer. Essa lirnitaçio á liberoiade do eleitor, e a 
absorpç<i.o dos seus direitos pelo partido, é inconve
niente que não póde passar sem grande reparo. 
(Apoiados.) 

O- mesmo nobre deputado em 1870 tinha apresen
tado a esta camar.a um projecto no sentido dos idéas 
de Thomas Hare, com todas as cornpllcaçõrs ele urua 
apuração quasi impossível de ser feita : S. Ex. /', po
rém, o proprio a rec1nhecer a iuopportnnidade d.a sua 
adopç!io. _ _ . 

O projecto do nobre deputado pela prrv,naia do 
Ceará approxirna-se muito do proj.cto prunitivo do 
governo e se afasta das idéas exaradas em u · impor
tante trabalho que S. Ex. public-ou em 1868,e r;ue con
cluia por um pr jecto de reforma eleitornl, q11e •e fi
liava ao plano de Borely e Victor Cnnaiderant. Attell
de-se por este systerna á proporção dos part1d"a e não 
ao resultado dos vetos do eleitorado. J)ous gcao1es iu
convementes dahi resultão : primeiro, que em uma 
mesma circurnscripção eleitoral sabe eleito t1m caadi
dato de um partido com numero menor de vr tos do 
que outro candidato que se conaidera derrc·tado por 

pertencer a entro partido que ja trnh1 apurado as seus 
repreeentantes ua proporção de suas f1 rças ; segundo, 
que uma eleição assim feita. d•ndo reoresen tantes e. 
todos os parti~os em uma àetermrnada proporção, Je'& 
ao parlamento um mornic-J de opia1ões, de modo que 
nenhum P"rtido p1 derá sustentar-se no governo, vist<> 
que os outros, reuaiodo-se em oppoeição, constituiráõ 
a maioria parlamentar 

O systema de B.;rely, sustents ôo pelo nobre d•pu
tano pel• pr· vincia do Rio de Janeiro, tem os meemo& 
inconvenient•s que aclibO de referu, 0Jérn de que prende 
a opinião m1ividual do eleitor, obr1g-and.o-o de mod<> 
int- Jerhvd p•r• com o s<u partido. 

Ex•miuarei em seguida o voto uniaomioal do pro
jecto primitivo do governo e o voto lín11tadv das eruen
da_s da comrnissão e•pec1al. 

E' com o maior p»zer que registro a opinião d<> 
nobre deputado pela p'ovincia d• l'crahyba, que oc
cupc u a tribuna na ultima sessiio, qnando S. Ex. ma
nifestou-se t.voravel ao systema prindt1vo do projecto 
ministerú.l; realmentê, o voto uu11101111u&l, cotu qual
quer apu:fdço•mento de que Hja suseeptivd, é, a 
meu.ver, R s 1 '1ução mais exacta e 'f'f:1rdadeira do prin
cipio da representHção dB-s rninorh•. Acredito que 
aind" será lei no BrH>iL 

Esse systema de suff,agio unin<•minal ou de plurali
dade sirniJ!«s não é i :éa nova. D"ta do fim do secul<> 
passa<fo e foi lembra<ia p 'r Saint Jnst noe tempos da 
revolução franceza~ Me>mo no Brazil é idéa já expe
rirneotadu. 

Varia em sua applicação, conforme as circumscii
pções eleit0rae~. 

A lei de 19 de Setembro de 18'>5 ensaiou entre nóa 
o voto unmomiual em circulas lliuito restricto~ de Ulll 
só deputado. 

O Duque d' Ayen sustrnta a sua applicação em cir
cumscripções qu,, tenhão de dar dous representantes. 

O prujecto du hr.·nrado Sr. ruiuiiitro do imperio pro
punha-o.em circlliLscripção .. iuda rnais larga, qual a 
das nr.G~a!J prov1n,}i&s. 

Hernld, G!rnr<lh e o Beriio de L•yre applicaviio-n'& 
com a maxima circum•cripçiio eleitoral, qual a de 
toda a noção, com a unidade do collegio eleitoral. 

Não, é pois, uma idéa nova, tem em seu abono a opi
nião de publicistas muito nota.veis. (Apoiados.) 

Além disso, é o modo mais simples e proporcional 
de se obter a representação das minorias. Lord Rus
sell dizia qu• urna boa lei eleitoral .devia conseguir a 
representação igual de todos os eleitores, nos lirni_te& 
fixados na natureza das cousas ; é este seguramente 
o melhor meio para tal desideraturn. Dá-ae a maia 
exacta proporcionalidade e nenhum cidadão, como 
acontece por outros system• s e tanto censura Wessel, 
te1á dous representantes emquanto qualquer outro não 
tiver um. 

Entretanto, o projecto do governo tinha um grande 
inconveniente. O processo eleitoral de pluralidade 
simples exige, pa~a que possa dar bons resultados, 
que a oleiçífo •eja feita pelo systema directo. 

o Sa. PEREIU DOS SANTOS :-Apoiado ; nas eleições 
primarias estraga os partidos. 

O Sn. CUNHol. LEITlo :- Em um paiz, que tivesse e. 
eleição directa, o voto uninominal do projecto ..•. 

O Sa. CAJ!1ros CARVALHO : - Sam a eleição directa. 
nenhuma reforma será boa. 

O ~R. f'uNHA T..EJT:io :- .... serie o melhor ensaio 
para a. applicação dn principio da repre•entação das 
wioorias ; mas no Brnzil, que >iin.ia tem a eleição 
indire~ta ... 

O Sa. CAMPOS f'ARVALHo : -Que é o mal. 

O Sa. CUNHA LE1Tlo: - ... e pre 0 isa conserva-la. 
por mais algum tempo (apoiados e não apoiados), 
seria prejudicial, como ha pouco ouvi em •parte, a 
spplicação claqnelle principio ás eleições primaria&, 
nas qu 1es podendo quehrn os lHços da união politica 
dos chefes d" c, da µartido, e fazer ld vrar a discordia 
e a de•uuião eu. tod0s us part1dus, •ubstitniado pelo 
egoi-rno, sempre e<te·il, a coadjuvação reciproca que 
se costumão p·estar os cidadãos mais prestigiosos da 
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cada loca.lide.de, poderia. importar e. dissolnção dos 
partidos politicoe, entregar o pleito eleitoral ás incer
tezas do e.caso e por eEta fórma dar entre nós um 
golpe profnndo no system .. representativo. 

O receio de te.! resulte.do é bastante para que o 
ensaio se deva fazer por outro system•. (Apri'l.dos.) 
Presinto que caminhamos para a eldl'ão directa; 
quando lá chegarmos ..• 

UM Sa. DEPUTADO :-E não tar~ará muito. 

O Sn. Cui<HA LEITio :- .•. poderemos ensaiar o voto 
uninominal com vantagens mais seguras e sem peri
gos e. receiar. 

O voto restricti vo ou limitado, qual propuzerão ai 
emendas da c"rnmis•ão, é o m el hor meia para fszer a 
primeira. tentativa d• appli"ação do princi2io da re
prtsentação das minorias. Entre outros, porém, im
pugnou este rystema o nobre deputado pela província 
do Ri •.• de Janeiro (o ~r. Candido T ,,rres),que occupou 
a tribllna em uma das ultimas sessões. Apreciarei as 
razões que nqui têm sido adduzidas contra o voto res
trictivo e ao me•mo tempo direi á camara os motivos 
por que a commissão d.eu-lbe preferencie.. 

Applicando-se em especinl ~.o voto restrictivo e.s ra
zões com que em ger"l se costuro« corobater o prin
cipio da representação das minorias, já ficão por mim 
em grande parte respondiJ.as as ponderações que a 
este respeito fnão feitos por alguns dos nobres depu
bdos . Outras considerações, porém, precisão ainda ter 
uma resposta. 

N 1 luta dos partidos, em que e. nossa politica vê 
tantas opiniões e tiio dividido.a, o processo do voto 
restrictivo não atteucte a essa circumstancia, e por Pile 
não se comeguirá a representa'(âo proporcional dos 
partidos. · 

O nobre deputado pel• província do Rio de Janeiro, 
e creio que cut•os illustres mf.mbros desta augusta 
caman, referirãv-oe á discordia que lavra no intimo 
de cada partic!o e á opinião republicana (não a cha
marei ainda de psrtido), q!le tem feito algumas t~nta
ti vas pare. desenvol ver-se. 

E' certo, Sr. presidente, como bem ob,erva Naville, 
que o vvto restricti vo EÓ ~eixa >.m lrth dous putidos 
eleitorae•, u cr. em face rlo outro, e que p•ra 2 guns 
paizes póde isso constituir um grande defeito pela 
snpplantoção dos outros partidos ; mas no Brazil tal 
defeito niio póde da r -se, e o voto restrictivo satisfaz; 
as aspirações da luta dos nosso• partidos poEt.icos. 

Só temos no Brazil doeis pai tid os constitllciooaes: o 
conserva<lor e o liberal (apoiadis); o liberal já está 
hoje unido .. . 

O Sa. CAniPos CARVALUO :-Apoiado. 

O Sa. CUNHA LEITÃo :- ... e a divisão do partido 
conservador é tod;. occasional Não existe terceiro 
partido, nem mesmo o repub!icano. O voto restrictivo 
satisfaz, portanto, ás ciNumstaoci!ls políticas do paiz 
e pro tuzirá, talvez, o bom resultado de regularisar os 
partidos. o que é es•en ' i".l no systema tepreilent,i
tivo Niío ho. no Bra1.1l minorias para serem repre
sentadas _seniio uma un ica, que é a . da opposição; 
baeta , pms, este processo, que, como diz Le 'Fort, não 
consegue a !epresentação das minorias, mas a da 
minoria. 

Menr·s prevalece a observação que fAz um escript•ir 
conceituado, Am•dée R· get, de que, ·pelo voto res
trictivo, as minorias fracu•, para assim se fazerem re
presentar, contiouão excluidaa da representação na
cional e desnaturão por osse modo o Fystema repre
sentativo. Antes de tudo não deve o legislador attender 
a minori~s insip:ni 5cantes: estas não -têm a quelle di
reito, emquanto não assumirem as clevi<iar proporções; 
além disso, pele. divisão do; nossos partidos, se vê que 
nfo ha no Brazil essas pequenas minorias com aspi
raçõ~ s a uma organisação esp•ci•I; assim, alguns re
publ!c •1n~s, que por ventura. h . jio, estiío ligados ao 
partido liberal e com este se iden t1ficão. 

UM Sa. DEPUTADO :-E os ultramontanos ~ 

O Sa. CUNHA LE1T:i.o :-Pertencem a ambos os par
tidos. 

Finalmente, Sr. presidente, tenho ainda ouvido cen-

auru-ae nesta. camara. o processo pror:-rsto pela com
misaão, porque fixa de modo arbitraria a relação entre 
a. maioria e a minoria, de tal sorte que este., quer 
seja. maior, quer menor, tem Rempre direito a um terço 
da representação. Esta arguição serie. realmente forte, 
se não houveeee U l'!'.l a odem maia alta de idéas a qne 
é preciso r.ttender-se. 

O eystema representativo, Sr. presii!eIJte, firma-se 
em todo o caso no priucipio e no f&cto do governo 
da.a maiorias ; de outr<J modo serie. elle im!'ossivel 
e importava completa anarcbie.. E' uecessar10, por
tanto, qne se garanta. á maiuria os meios de governo, 
e que e. minoria, por maior que seja, não posse. pri
va-la desses meio1 O terço é, neste ponto de vista, 
u ma proporção razoavel. Se a minoria fôr menor do 
que esse nu:nern certsmente nãu conseguirá vencê-lo ; 
se for maior, encontrRrá. ahi o seu limite, porqué, se 
o excedesse, poderia perturbar o governo da maioria. 
Em c~n!irmação do qu• tenho dito, lembrarei e.penas 
que, em uma assembléa pouco numerosa como esta, 
ume. opposição de um terço, logo e.o com<çar a legis- · 
]atura, já é um grande embe.raço para qualquer par
tido governar. (Apoiados.) 

Ao contrario, porém, do que assim se p retende, o 
voto restrictivo ou incompleto, proposto nas emende.a 
da commissão, satisfaz as exigeocias nas circnmstan
ciss políticas do Brazil e apresenta vant~gens incon
teste.veis . · 

Amedée Roget, comquanto não julgue que este 
processo resolva inteiramente o probl•m~ da. repre
sentaçi\o das minorias, pelas r s zões que já. expuz e 
nas quaes já tive occasião de cita-lo, foi entretanto 
quem melhor conuderou e resumi o as vant• gens do 
voto incompleto e os beneficos resultados que delle se 
pód.e auferir. O Dnque d' .Ayen, cuJ u. opinião pó:le 
ta.mbem filiar-se a este systema tanto como ao do 
voto uninominal. dá boa• ra•ões pelas quaes entende 
que deve elle ser preferido a qu,.Jquer outro. Resu
mirei em poucas palavras as vantagens do voto in· 
completo. 

A applicaçiio deste principio assegura a cada par
tido militante no paiz certo numero de representantes, 
principalmente no Br&zil, em que sómente existem 
dous partiaos ; e por este modo impede que o parla
mento seja c1.mposto exclusivamente de uma opinião 
política. Dep01s desta reforwa eleitoral, estou conven
cido de que a nossa historia parlamentar não registrari 
mais o facto lamentavel e perigoso de cam•ras una
nimes, qlle são a caus!if me.is efficaz da dissolução dos 
partidos e da decadencia do regime11 representativo. 
(Apoiados.) 

Ainda. em referencia á orgaoisação interna do par
lamento· eleito por e•t.l\ systema, tem elle reconhecida 
superioridade relativa111ente .. qu•l~uer outro. Com~ 
quanto não satisfaça e. proporcionahd .. de' dos partidos 
e apenas consiga a represent•ção da minoria., por isso 
mesmo tem a vantag•lll de que faz cabtr a maior objec
ção que contra o princjpio das minorias se costuma le
vantar, qual sej•, para usar da propria expressão de 
Amedée Roget, a do mosaico parlamentar que as~im 
resulh das eleições. A camara ele.ih por um processo 
que não pi'oenre ga rantir a existencia. de uma maioria, 
e que, pelo contrario, r•flio.ta proporcionalmente todos 
os matizes políticos, apresentará um mosaico de opi• 
niõ•s ·que e:n muitos pasos impoe•ibilita.rá o governo 
de qualquer partido O T u b incompleto ou restrictivo, 
mesmo nos paizes onde a opinião se maoifesta sob 
differentes matizes, aproveite. sómente aos partidos e 
ás minorias de certa importa,ncia, e assim evita 3quelle 
resultado que se póde tornar tão fu11esto. 

.Em relação e.o pleito eleitoral, o voto incompleto 
arrefece a luta do• partidos e impede a abstenção 
política; póde-se-lbe •pplicar a este respeito quanto 
já disse de modo geral 'sobre o principio da represen-· 
taçii? das mioorias : a~ observações a que me refiro 
farão adduzid• s por lqrd Cairns em fe.ver da limita
ção do voto nú parlamento ingl.z. 

Ha e.ioda dous lados peloa qnaes o voto incompleto· 
póde ser considere.do. 

Um delles é e. facilidp.de de execução; este processo
é o mais simples que é possivel, tanto no acto da VO•· 
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tação como no da apuração; não tem as compli0-ações 
do systema dinawarquez ou do !Jlano de Thomas 
Rare. . 

A simplicid.aae do processo deitoral é, como bem 
observa Aniré Allíez , a primeira condição para qua 
se conside re bc.m e preferi vel qualquer systema de 
representação das min<·rÍa•. 

O outro é que o voto ioçompleto póde ser conside
rado como uma idéa intormediaria para a adopção do 
principi'> da repres•ntação proporcional. E' sob este 
po11to de vista que Amedée Rogd o aceita e applaude. 
Para não pass•r- se brusca e repentinamerite do sys
temn. das maiorias exclmivas para o d&s minorias 
proporcionaes, o voto iocornpleto, quando se entenda 
que não traz solução detioitiva daquelle problem~ so
cial, servirá dt transição natural e meio preparativo 
par:>. ou:ro systern :~ que se repute mais aperfeiçoado 
e satisfadorio. (Apoiados) 

Não estranhem V. Ex. e a calliarn que eu smtente 
agora a superiu ridade de •oto restricti vo qual o pro
pôz a commis•ã·i especial, qu ando na sessão do anuo 
passado aceit~i de preforencid o v<>to u r, ino'Ilin éd e 
apresentei a'guns inconveoiente.s do voto incompltto. 
Fui sempre mais pr<.·penso a este sy•tem~. e n' s dis
cussões da commis1ão e•peci~ l quiz propô-lo como 
em€n'la ao projectri do ~overno, 11ã<> o fazendo pelo 
receio d11quel!es inco nvenientes. Coi;it..v,, en et1tão de 
que se applicatse o voto incompl<to aos districtos elei
torae!, como nn fim da eessão do anno passado pro
pôz s. cornmi<são e a ramara npprovou. Por esse modo 
o voto incrompleto (IU re• trictivo daria de si os mfoe 
resultados qu e teve a su~ opplicação na laglaterra. 

Agcre, porém , e. commi.s?.11 especial propõe o ahr
gamcnto ii as drcumscripções eleitora.e<·, voltando ao 
eystema dos eleiç-õeo por províncias. 

UM Sa. DEPOTAno:-.Já con l em~ad.?. 
O f'n. CnNBA LEITÃ0:-Na1uelle tempo era com as 

maiorias exclus;vús. . 
Com a ele•ção por proviocias o voto incompleto 

deixa de aprestntar os inconvenientes qne em outra 
occasião referi . (Apoiado&.) 

Nã.o son entbu>Ía•ta, Sr pre, idente, dss elf.ições 
por provincias ; mu s tam bem r•conheço que os actuaes 
districtos pa•a -0 processo eleitoral que se vai experi
mentar são muito limitados e importarião ftcil sup-
plantação da ,iJinoria. , 

Em .minha opiniiio as circnmscripções eleit0raes de
vem ser maiores do que os actuaes districtos e meno
res do que as provindas : haveria alê cr,nveoiencia em 
de!Íúearem-se estes nova~ circurnscripções, porque po
derião aervir de bus" a uma nova dívi•ão das pruvin
cias,de que t•nto se carece. Seria, porém, muito ceu
suravel dar ao governo, nas vesperas de uma eleição, 
ampla fuculd<de para Mnstitui r a s•u sabor as cir
cumscripções e!eit• .• raes; neoh di !l iculdade néo hesito 
em aceitar a eleiçiin p~r proviucias, na esperança de 
volter áquell~ •ystema. 

Dous incnnveniente• póde ter o voto incompleto ap
plicado a di6trictr. s de tres deputados . Por fa'so cal
culo e erro de direcçiio p •i r p:crte. da maioria, póde esta 
ficar sacrificada e &. miuoriu elos eleitores lazer a maio
ria dos ;;cprn&ént~r.tés; lui o que deu-se em Londres, 
em 1869. 

O m•ior mal, po•f •r., e;tá ~m que a minorÍ9. de um 
terço ficará facilmente rnp ,danta'in pela mHioria, como 
aconteceu em Brr uo iaghorn e Gla•g0w nes eleições 
daquelle anno: no• di,trictos de tres deputados, 
affirmão Morin e Attbur Achart, P'•r ce.Jculos que não 
deixão duvida, para que a r"inr·r ia não fiqu~ suffoca
da. é preciso qt;e s•ja de dua- quintas partes e mais 
um voto do numero t r.ta l dcs eleitores, e nos districtcs 
de quatro deputados é preciso que sej~ de qu;si me
tade. 

Em circumscripções mni• largas·. e principalmente 
na.s provincias ,é n.uito difficil dir.i rr,esmn impoEsivel, 
a direcçãc. e o calculo da maioria, de modo a poder 
supplantar a minoria. E' por este motivo e nestes ter
mos que assignei a emenia da commissão, pr•Jpondo 
as eleições por provim ias Vê, port• nt l, o nobre depu
tado pela provincia da Parahyha, que me prece:iea 
nesta tribuna, qu• a eleição por províncias, longe de 

nnllificar a acçü•i do voto incompleto, ,-em garantir a 
sua effica~i ,, e re<.lida ~e pratica. 

Tem-se aqui dito, e repetido, que a representação 
das minorhs •Ó s~ de<ia applicsr ás eleiçõ :s de de
puta~oe. Discutirei esta ultima qu•stãv. · 

Não sei, Sr. presidente, porque se pretende que 
1quelle principio não deva ser txtensivo ás eleiçõH 
das· listas triplices para. o senado, d1<1 aseernbléati 
provinciaes e d&s carnaras munir.ipr.es. 

Em relação ás eleições senatoriaes allegão não sõ 
que a oppüsiç1io já ahi se acha repres ~nt~da , como 
que a lista triplice assim organisada póde crear em
baraços ao governo; porquanto,podrndo a escolha im
perial recahir sol:lre o candidato oppoeicionista, impor
tará es'6 acto um3. falta de ccmfiança da corôa, 
E•ta ultima razão não procede perante a theoria con
stit.uc1onal que considero verdadeira; a outra real
m• nte mos tra que não ha tant.a neo~ssid e de, cerno em 
referencia a out'as eleições, de Ee lhe spplicar aquelle 
principio. . 

Não obstante, comquanto não se torne tão necessa
rio nas e!eições senatori : es, o principio d• represen
tação das minorias tná ahi duas vantogens : cs 
partidos terão o maior cuidado na escolha dos can
didrtos á lista triplice, e em caso algum poderá dar-se 
o abuso de pretender um partido impôr certo can
didato á cor0a , incluir.do-o na lista com doil> nomes 
inteiramente desc,,uheci jos. 

O Sa. MARTINRo CAMPOS dá um apait.~. 

O Sa. CuNa.l LEITÃO:- Com o prir.cipio 1as mino
rias, &s eleiyões senatoriaes ganharáõ maior impor
tanda e o stnado conter á em seu seio o·; vultos mais 
prestigicsvs de cada partido. 

Em referencia ás eleições para as "~stmbléas pro
vinci aes e c'maras munic•paes, julgo da nMicr utili
dade a applic•.ção daquelle priricip•o. Em c ontrario 
tem -se alltgado que são corporaçõe s aàrmnistra
tivas. 

Quanto ás assemhléas vrovinciaes, se rlevii:o ser 
corporações meramente sdministrativ&s p•ln pensa
mento que ne iuspir,.u, são n'< prati,::1 tarnhem C '~po
rr.çõe• pditicas. As camaras mnnicip•e• são e devem 
ser puramente admini.rrat.Ív >. P. Em to ·lo caso, porém, 
os actcs de urna e.dm io i s ' r~ ç~o local fili ão-sP. ás vis
tas políticas .dos p:trtido~ e prendem -se mais ou menos 
aos seus intereeses ; ba pois a maior cr.n vf?niencia l'.ffi 

que os pa1tidos pcssão fiscs lisar a adm'nistração 
local. 

Considerarei mais e•pecialmente ss camaras muni
cipa•s. Ouvi aqui dizer-se que em neGhum poiz se 
tinha ainda ampliado o principio des min<·riss às elei
ções municipaes, e até, ee bem me recordo , que ne
nhum 4acript.or sustentó.ra tal doutrina. Niio ha in
exectidão .meior. 

No parlamento de Sydney, Lneo.A propôz a applica
ção de" e principio ás eleii,.ões das carnaras munici
pses, e Rivoire a susten•.ru uaA d1scu•sões do conse
lho da asrncieção reformieta de Genebra. 

O SR. BERACLITO GeAÇ.l: - Yivien e outros escript<>
res a sustentão. 

ü Sa. CoNB.l LEITÃO : - Em CopenhagU:e, forão 
apresentados dous projectoa ao parb.ment'J, um do 
g overno e vutro de um deputado da opp ·,sição, pro
pondo esse principio nas eleições municipaes e ~ccte
siast1eas. 

No lllinez, desde antes do eos&io n as eleiçõEs po
liticas, as .Jeições . municipaes, por •ffeito da consti
tuição de 1870. se fazem pelo voto cuwul• tivo. 

Na Pennsylvania o mesmo sys r.rn1a é applicado á 
eleiç·ão d ;S conselhos n: unir.ipaes de •lgumas cidades. 

No can tão de Vaud, na Suisrn, pelas leis de 8 de 
Abril de 1863 e de 2'l de Jaoeiro de 1867, a eleição 
dos candidatos judiciarins •presentados pdds com
munas é feita por um proce•so eepecisl , que attende 
á representação das mino•ias . No primeiro ernrutinio 
vvta-se na metade do numero que tem de ser eleito, 
e completa-se no segundo escrutinio a •ot:Jçilo de 
quantos foltárão pau preenchimento dos Jup:sres res
tantes. Destas liste.e assim organieadas t.irão-se 01 
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membros dos tribnnaea . dos districtoe, das justiças 
de paz e suas secvões, e "té a li.ta dos jurado•. 

Por este modo a;;p!ioa- e, e diz M.)r;o 'l"~ ro-n oq 
melhores resultadr.ls1 o principio das mino·i1!s iL ma-
gistrotura judiciaria e ao jury. . 

Não ha, pois . motiv" para qne se não smp:ie o •ys
tema do voto incompleto ás corpr'r"ções aJ.win1stra
tivas ; peJo coatr•2rh> , P. ne~t.as prin ci pa JmP,~te que a 
experieocia tem dado os melhores resulte<ios Vai essa 
tendencia ao ponto de que em &iguus p.;izts . como 
affirma o Sr N.ville. cuid<L-60 •ru 6stabeler .•. r a repre
sentação das minori ;s ms com;>anb,as fhanceiras, 
direcções de esc. las e ?Osemhlé«s eccl,,•ia•t :,,as . Na 
univer-1d&.de de HHrward segue-se o sy&tema de Tho
ma~ H~ae na eleiyãt• d<•s i.:Jbpectons desoe Va :; tr> esta
bdecimento Des e 1870 'l'1e na Ingl:.terra, por um 
decret,o do parlamento, os conselh<>s de esodas são 
eleitos pnr voto cumulativo. 

Na ele1vão das curp(,rat;ões adminif tr.).tiva~, ~~esim 
COlllO das ai-.;H: mbJé g,s p;i\iti~aS, é Bblllpte ·Je tfl't' it•J Sa
lutar a apf'!i 'ªÇ1h do principio das ;:uinorhs . A ex
periencia o tem comprovado. 

Tenho respondido IÍB ob•ervações que alguns dos 
nobres deputados oppuzerão em referencia a •ste im
portante assu~mpto ; " representação das minorias é 

. 1ndubitr.v•lmente uma d"s r eforma.e m•is heneticas 
que o paiz deve de.ejar, e um pas•O dado p•rn a re
genera,ão do •y•tmJo. repreoéUtc.tivo. (Apoiudos .) 

Assirn penso er·m a m~:.is intim ·-~ cúnv1cç~0; 
Admira-me eté, Sr. pre•idente. que °' illnstres 

· membros d.a opin1ii.0 liber•I, que tíi.o uigodnente re
pres•ntão seu part;do n.stà canrnrn , orpouCJão-se á. 
consagrnção do p! incÍiiio dr.as mitrnrL:.a, qua i.:do parece 
qne ner.bum •yst<m3. mo!hor póia s:itisfozer as aspi
rBçõP.s da democracia. 

O Sa. MA.RT1Nu·> Cu1Po•: - E' o qne \la rece a 
V. Ex. O que queremos é a deição directa. 

O Sa. Cu~u .. LE1Tlo : - li a de ,-ir com o temoo e 
priucip,.Jrucotc cvm a 1 elorma constimciond. Cuide
mos, ptr emquanto, de dar garantias â oppcsição ... 

O Sn. MARTINHO CAMl'os : -Para termo-la falta-nos 
só que o governo não queira ser eleitor. 

O S1t . Cm<BA LEITio :- ... fac1litando-lbe a entrad!\ 
no parlamento e assegur•ndo- lhe em todos os tempos 
" participaçiío nc.s rlebates e nss deliberações da re
presentação nacional. 

Faço vot···• para que assim nos associemos ao mo
vimento do seculo; s.rá esse um grande passo que 
daremos para a r•generHção do systema representa.
ti vo. (Muito bem ; mwto bem.) 

(O oràdor é cumprimentado.) 

Sessão elll I 9 de Junho. 

PB.OR04õ.AÇlO IJA LEI DO 6RÇAllEN1'0, 

O llr. MerUnho Campo• (pela ordem):
Rogo a V. Ex. o favor de man!far me a resolução que 
se acha em diacussão. 

(O orador é satisfeito.) 

Eu peço a V. Ex. que attenda para os termos da 
res • lação. 

Re•peito muito a opiniiio de V. Ex. mas não 
utá ~a~ convenie.ncias d.o parlamento a:npliar uma 
d1spos1çao do regimento Já 1aconveniente e c.nerosa. 
.A.s sessões de mais de quat~o horas $ão superiores ás 
forças de t•. do o mundo. Nao reconheço aqui na casa 
nenh~m btmem mais rob_ust~ do que eu para estli. 
espeme de trnbalbos, e na•i posso com as ses•ões de 
mais de quatro horas, porque usas s seões não 
importii.o para nós quatro heras de tri<b•lho impvrtiio 
12, 14, 16, todo o dia, dendo-noa escaa~o.rnent& o 
tempo para a.s precisões mais urgentes da vida. 
(Apoiados ) 

Para o nosao clima não é poesivel &essões de mais 

de quatro horas. O regimento em reformas impensa.
daa e precipitad"s estabeleceu s.qui duas sc s~ões dia.
rias , seis horas de se.são. A rxperiencia. mostrou que 
a cousa era iaip ssivel (Àp '•ÜJ·i.os .) 

Estas cousas são m11i10 hôa> para os que não tra
balhão no parh,meoto, ;>orque não sabem quanto é 
capoz de eegütar "ª forç'• o trnb •. lho do padameoto. 

lia uma oi•pnsição do rrgimento odiosa e vexato
ria, e portantu ella deve ser eatendHh noetermos mais 
strictos e não •mp!iefa. 

Pela iote.lhgenci> que V. Ex dá, V. E x é a maior 
victirua, é o que ••·ffre mllis, porque é o uoico membro 
da wesa (fLpoiados); de certv tecupo pHa c:í úão ha 
mais secretarias nP-m mefilno '.tiC'!: ~ ~-rei:.id e ntes. Esses 
lugares ~ão as 0ondecorações, r. s rl.istinrções p<irlamen
tares que o ndire n:inistro do imperio distriuue, e é 
bnm que fique este facto cconsigmdo aoowalo par .. 
perp• tuat a f ama e gloria d>e <dm;uistrc.çiio dv Sr. mi
nistro do i m~erio . ( 4pa1·tes ) 

Ma!i, Sr presidente, ble&tei; t.ermos, fazP.nrlo not ;~ r a 
V. Ex. que não póle i;mpli••· uma dt•p-·siçâo do regi
mento que é muito vexatorii. para " Cdmua e 4ue é 
me•mu imp"s•ivel do ser cumprido por oqu• lles que tra
balhão, V. Ex me permit.tirá d1zo,r que a sua delibe
ração nern t.stá de accordo c••ID a iotelligencia dada. 
pelos seus antecessor .. , que uúo reputilrilo re.-olu~õea 
desta or·:lem orçamentos, Lom applicárão µara ellas 
a regra de s<·s•ào de mais d• quatro horas. nem 
e•tá de accordo com os termo• da lei que discutimos. 
(Apoiados.) 

O projecto do nobre deputn <lo por S. Paulo, coodiçã9 
pur .. e simples, was rrmito h··nn"a a que des•jo vêr 
reduzido o nobre mini•tro dn ju,tiçe .. . 

O Sa. CoELHO llE ALMEIDA :-Acompanho· a V. Ex. 

O Sa MART1"llO Cotl'Os : - Creio que todos oa 
presentes m• acompannão neste de•ejo. (Apoiados e 
n<io apoiados,) 

O Sa. M1iirsT110 n.i. JusTtç• :-Q~em s>be se e•1 o 
acompanho 'I 

O SR MARTINHO CAMPOS : -Creio que sim, e mesmo 
o estou vendo ame•çado de referendar a tal lei doca.
samento cívil. (Risadas.) 

M•s o projecto diz que emquanto não fôr vota<lo o or
çamento "ara o exercibio de 1875 a 1876 se a.doptará 
esta providencia. 1 

Logo, isto não é lei de oryamento; e nós, Sr. pre
sidente, já discutimos um orçamento de•se ex ercicig, 
já supportamos esse ·onus e creio que supportaremos 
outro, porque, comquauto <l nobre ministro da ju•tiç& 
tenha nrnitos e muit •J louvuveis desejos, como acaba. 
de mamfestar. de deixar o governo, desejos que eatcu 
certo não ser.ão tão ard~nt~s e sinceros como os que 
nós da opposição temos, esp.ero que não deixará par& 
os seus successores, não direi o tr• balno, mas e.oro este 
triste toxemplo, a necessid•c\e fvrçada de imita-lo. 

O Sa. MINISTRO DA Jnsnçir. dá um aparte. 

O SR. M.1.RTLNHO CA111Pos: - Mas nenhum governo 
teve tanto tempo de sessão, nem um11. maioria que su
jeit11.-se a votar o sim e o não. NA.o vota àe ambas 
aa maneiras no mesmo àia; mas vota hoje sim e ama
nhã não E eu creio que mesmo a opinião do nobre mi
nistro do imperio que aqui declarou Dão receber inti
mações, não foi mmto volun~aria P~ra mim não aoffre 
duvida que elle recebe e r~c<:beu intimsção. (Risudcu 
e opvrtes.) 

Mas, Sr. JJtesidente, V. ;Ex. vê q •1e o proj , cto não 
é orçumeato, é uma provideoci11. legislativa para eup
prir a falta do orçamento, V. Ex. vê que os seus 
antecessores tambern u•im o entendêrão . 

Ora, pergu"to a V. Ex. : considera orçamento um 
credito •upplementar que o governo nos venh'l pedir 'l 
E' uma medida financeirE,1 como esta ; wa.11 orça
mento não é. 

Eu vejo que V. Ex. é a primeira victima da lntel
ligencia que dá ao r<gimento; mae todo o mundo deeeja 
est" ~utra intelligenc1s, e crem q e contra e!la não ha 
agui s•não uma opinião contraria, que é a de V. Ex. 
(Apoiados.) 

A intelligencia que V. E,f· quer dar não se justifica 
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na letra do regimento, e nmplia uma disposição ex
cepcional do regimento p0rque a regra geral é sessão 
de quatro horas. 

O Sa. MnmTao DA. JusTJÇ.l : - E o gonrno nada 
lucra com essa inteiligeGc.a, porque, não 1endo orça
mento, resume-se muito a discussão. 

O Sa. MA.11T1N110 C&xPc s : - Isso fica para. depoi1. 
Em outra occaeião con.iderarei e aparte. 

Sr. presid•nte, supponbo que V Ex. cumprir1 a. 
letra do regimento e qne se porá de a<Orde com a 
opinião de todos os pre•ent.e, e acredito que ainda 
mais com a optnião de tudos os outros mewbroa da 
meea, au•ontee con•taotemenh (rüadaa), e reconhecerá 
que a ana deliberação não é fundada no regimento. 
(Jluito bem.) 

8el!ll!liio em ~ 1 de .Junho. 

l'ROBOGAÇiO BJ. LEI· DO ORÇJ.HE!ITO, 

O l!lr. Duarte de ~zevedo (Ministro 
da ju&tip_rt) (movimento de atlençâo) :-Sr. presidente, 
ningaem podPria soppôr "u e á <li•cU•siio do modesto 
pr<.jecto, que tive a huorn de olfereéer á considernção 
da c-mara, aitingisoe ~• proporçõea que lhe deu o 
nobre de1.utado peb pn vi<:cia do Rio de Janeuo, que 

· bllou em ultimo lugar, 
Trat~-se, i:lr. presidente, de urna medida urgente, 

emp-regada muit" 1 vozes em circumsbncias an.Jugae, 
unico meio de ccconer ú ut cessi dade, que todos sen
tem -. de oalvar e manter, na fixayâo das despema, 
as fórma• ugulare1 do syotema repre,entativo. 
(Apoiados) 

Qual<jU•r que fota;, a demora do governo e dai 
commis•Õe• da !lem~ra ~-J1 apresentar e di•cutir o or
çamentn, todo mundo vê que o rxercic'o prc.ximo 
esta quasi a C < ee:ar, e que, a não usar o corpo legi•
lativo d" providencia sdidtada no pr<>j•cto de lei, o 
governo terá de recorrer a expedientes u.traordins.rios, 
oomo já aconteceu em 1867. 

Ct,mprehendo, Sr. pres1deot~, que a nobre opposi
ção censure o governo p• la demtra do orçamento, e 
lhe &ttribua a responsabilidade da conveoiencia da 
medida que apresentei, como fez o nobre deputado 
pelo municipio neutro, que encetou o debate com o 
1enso politico, que todos lhe reconhecemos. Compre
hendo ainda que, ao menos por ironia. se diga como 
o dilo(nO representante da provmcia de Minas, que o 
governo não tem necessidade desta medida, p•1rq 11• 

j& expedio as ordens para "'arrecadação dos imposto• 
e di•tr1buição dos credito&; mas não pos•o compre
hender que, " proposito de uma diocussão que devia 
aer por sua n•t•11•za re•tricta, já pelos ttrmos em 
que o projecto está formulado, já pela necessidllde 
urgente que ha de sua vot.ação, se inatituisse d1scus-
1ão ampla sobre todos os pootoa de polit1ca geral. 
(Apoiados) Nesta p•rte, Sr. pre•iden1e, permítt~-me 
V. Ex. que, como protest-., que foço, da ruaiH tstima 
e consideração á sua "p•ssoa. de respeito a todas as 
suas decisões, e da coaâaoça ill1mit~d" que eu e meus 
coll•gas temos em V. Ex., separe· me de sua opinião 
emqui<nto entende que a preseote resoluç,ão teru oca
racter e natureza de uma lei de orçamento, e que, a 
proposito della, se póde discutir a pclit1ca de todo• 
os miaisterios. 

O Sa. T.i.nQUINIO DE Soun : - E' conforme os e1-
ty!c1. 

O S.n. Mn~IBTRO DA. JvsTJÇA.: - Não é conforme 01 
eetylos, porque nas pr.a1dencias dos Sra. Teixeira 
Junior e Góes procedeu-se de modo contra110. E a 
nat.un za da& cousas parece qne leva· nos a decidir 
11nsim. Pois, se a presente resolução suppõe precisa
mente o facto de não teru,os orç" meato para o futuro 
exercicio, cnrno se pôde dizer que elia é o mesmo que 
o orçamento do exercício futuro 'I (Apoiados ) So a 
camara estivesse occupada hoje com emendas ao 
projecto de orçamento do exercicio futuro, propostas 

pelo senado, poder-se-hia diz~r qus nesta. resolução 
discutia-se o orçamento, quando no me1mo dia o pro
jecto de lei de orçgmento estava @m discu11ão 'I E 
V. Ex. comprehende que, se a presente reaolu9ão 
fosae substitutiva do orçamento, não poderia. eer pro
posta. por mim no caracter de simples deputado, mas 
devia de tê lo p•lo ministro da fazenda, com o bppa.
rato de um a pr0 po•ta do poder execnt1vo. 

Entr .. bnt,o,Sr. presidente, como a questão tst&ne1te1 
termos, repttio1o os pr~te&toa, que f .. ço, de respeito á 
decisão de V. Ex., cuj q p•eeca muito eetÍm(l e ~.vnai
dero, e em 'lnem t.,oho grande confiança, ha de me 
permittir V Ex. que, apreciando varios pontos do 
discurao do nob'e dtvut11do pelo Rio de Janeiro, eu 
diga 11lgnma c. usa, de que outros fallãrão, e que tem 
relação io·ima com o debate, porque trata-se preci
samente da d~•peza publica. 

O ~a. PassmENTE : - Devo informar a V. Ex. que 
01 precedentes da casa autorisão a discuuão de polí
tica g•ral na 1 • discussão de re•oluyões como esta, 
~a 2•. só se admitte a politica especid de cada mi
msterio. 

O Sn. !~11'11STRO DA. JusT1ç.i. : -A polilice. que tem 
relerencia a todos 0s r_,ia1•terio1 é toda a politica, 
porque nãn ha ponto algum da politico, que não se 
prenda ao serviço de • lguma das repartiçi)es do Es
tado. 

Considezr.:l:.t a quHtâo e.ssim, tuemo1 d;.bete de 
politica gnsl º" I•, na 2• e na 3• 1hecuR,iío do pre
sente prujecto de lei, o que é conceder maia do qne 
ae _permitte nu f>roprio crçamento. 

O Sa. PRESIDENTE : - O rr11:imento faz differença 
entre polit1cd. gual do gabioete, e pólitica especial 
que tem 1th.çao com cad~ uru .elos idni•torios. E' 
assim que r.a discusaã·1 do <•rçamento dv. de•peza do 
mioioterio do imper10 anm1ttP. politi~a g•r•L e na dP.ft
pez" dos outros ininiste1ioB sómente u ·upecio\l av m1-
nisterio de ·que •e tr.t1n, · 

O Sa. Mu.,sT1w "n.i. Jun1ç .. :-Niio faço mais ques
tão disto, o acóito o deba te n•; t~n er.o et:i qt:c se licha 
collocado. 

Antes de apreciar o discurso d.u n. \. rr: deputado pela. 
província do Rio de Janeiro, s•ja-me licito dizer algu
mas pala vra1 sobre o seu requeriIDento anteriormente 
apresentado, e que deu lui:ar á magoa de que o hon
rado membro •e achou possuído por não lhe t•r a 
camara concedido urgencia, se11timeuto cuja manifes
tação foi objecto da parte inicial do seu discurso, 

Senhores, se o nobre deputado ti•es•e apresentado 
n seu requerimento sem as fórmaa hosti• de que elle 
está revestido e sem as expreseõe11 acrimoniosai com 
que o justificou ... 

O Sa. FEBREia.l Vu1111.i. :-Não apoiado. 

O Sa. M1111•TRO DA. JusTiç~ : - ... parecendo-me que 
tinba por fim menos vbter esclarecimentos, que já a 
caro ara pnssuia. do que praticar mais um acto de hos
tilidade contra o gabinete. com o qual o nobre depu
tado •e declara irreconcilie.vel e intransigente, asse
guro-vos que aceitaria a discussão do seu requeri
mento, e até vota na por _elle, porque nioguem mai1 
que o governo tem interes•e em explicar "" sena ac
tos (a.p1Jiado.• ), sobretudo quando se rderem ao dis
pendio d"s dwheiros puo!icos. (Apo ,ados) Hunrsr-nos
hia subremaneira em mostrarmo-nos livres de culpa. 
sobre assumpto tão grave e que tanto merece a at
ten9ão da camara (Apoiados.) 

Aonuindo á urgenc1a, que o nobre deputa.do reque
reu par" apresentar o seu requerimento, não me foi 
poss1vel reitera-la, vista a exigenma que S. Ex. fez 
de documentos do thesouro, das r.z11os jostificativas 
de cada uÍn• das medidas usadas ptlo di~no minis
tro da fazenda no exercicio de suas attribuições 
le;ritimas ; e eobretudo pelo caracter que o nobre 
deputado deu ao seu 1equerimento foi que eu, t.oman
do a indicação, releve V Ex que lhe diga, como de 
quem vio ua, vista a posição ern•nentemente hostil em 
que o n~bre ieputado declarou continuar em frente do 
governo, n•gue1 a orgeacia para pruscguir- se na dis
cussão do requerimento com alteração da ordem do dia, 
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tanto m11i11 inopportnna, quanto na <.rdem do dia se 
achava o projecto q ae prnroga o orç~mento, em cuja 
discuesão é amplo o debate, conforme a decisão tomada 
por V. Ex. · 

Achava-se tambem na ordem do dia o projecto de 
resposta oi. folla do throno, em que o debate não tem 
reatric;ões. 

Ora, Sr. presidé,,te, se havíamos de occupu a ses
são de ubbado com materias que comprebendião con· 
venientemen~e o assumpt~ <:!o requerimento, que razão 
haveria parn arlmittir-se urgenda na di.ecuesão .ªº 
requeiimento do nobre deputado 't ( Mwto1 opo1a
do1.) 

Senbores, no requeriruent;i do nobre deputa-lo dou• 
factos ba que domiaiio todo o assumpto: o desv!o de 
d.inheirLs entregu•s ao Bonco Mauá. em Montev1déo, 
para supprirrent., das de,pezas no Rio da Prata e no 
Paragusy, e as tran•acções effectuadas com alguns 
bancos da côrte do Riu de Janeiro. 

Quanto i.o primeiro lacto, devo repetir o que tantas 
vezes tem sido dito, que forão confiadas ao Banco 
Maná quantias P"'ª eupprimento das despezas que se 
devião f11zer no Rio da Prata, na C•)uformidade do 
contrato celebrado cJm o Sr. Visconde de Inhomerim 
em 1870, eru continuação de pratica mais antiga, e 
que data do tempo da guerra do Paraguay, com pe
quenas interrnpçõe•. 

Era costume, senhores, e eu indispeneavel, enviar 
o governo com anti.;ipação diuheiroe para o pagamento 
das nossas forças militares. Nem de out.ro modo se 
poderia proceder. Neste ponto o governo não precedia 
de modo differente dos particulares; quando alguem 
por conta sua manda f.zer deapezas em parte remuta, 
começa por enviar os funfos, se não pretende que lhe 
aejão adiantados. 

Posto que mais de uma vez o l,r. Vi&conde de Mauá 
tivesse adiantado dinheiros em q11antia tolvez superior 
a f, 150,000 (apoiados), o g .. verno entendeu que era 
conveniante e de ju•t1ça, corno sempre se bavü pra
ticadú, furnecer -lhe Cfrca de 1,000:000H para p~ga· 
meato das deapezaa a f.zer no Rio da Prata. 

O que eeria eesa rerne•sa ~ Entrou b qui o nobre 
deputado em uma discussão sobre as differentes e•pe
cies de deposit,o, procurando upreeiar a naturez~ juri
dica do contrato celei.rado com o Visconde de Maná. 

D:sse o nobre depnt..do que o deposito ou é reguln, 
isto é, consist•nte em ••peci~, no qual ha obdgução 
de eer entregue o meerno ' hjecto que foi confiado à 
guarda do depositaria; ou é 1rregu!.r ,quando consiste 
em diahoiro ou objecto• fungi veis, que não se reoti
tuem na mesma especie, salvo pacto especi&l; ou eotã~ 
é impropriamente chamado deposito o dinheiro dado 
em cont• corre,nte, por emprestimo, para Eer retirado 
á vontaie do deponente. 

Niío posso censurar esta enumera1;ão feita pelo nobre 
deputado com aquella profici<nda que todos lhe co
nhecem em materias de direito. Acho-a a?ena& un 
pouco incompleta, e incxacta a certos respr.itos. 

Não fallando do depo•ito necosurio ou mieeravel, 
de quo, tratií; o os juriscc-n;nltos, e que é aquelle em 
que o depositatio é nomeado sem accordo com o depo
nente, como nos caa~i s de força maior, incc:ndio, n10.ufra .. 
gio, ou outro aCúntecimento •xtraodinario, o dtposito 
em geral é judici11.rio ou v~luntario. 

Este não tem as dist1ncções que lhe deu o nobre 
deputado; apreciado em seua caracteres proprioe,. na 
1ua physionomia juridica, ou seja o depc•aito de cousa 
certa. que deva ser entregue em especie, ou de di~ 
nheiro, desde que a cousa foi dada para guardar e 
possa ser retirada á vontade do deponente, existe 
1empre o deposito. 

Se o depo•ito é consistente em dinheiro, e autori-
1ado o depositaria a fuz~r sua a quantia depo•itada, 
1alva a obrig•ção de entre~a-la no valor equivuJ.nte 
quando lhe for exigida , dizem os textos que o 
acto abatrahe das n< çõ~s vulgares, dos termos co
nhecidos do deposito, ou c0mo se exprimia o juriscon
sulto Papiniano : egreditur ea rei depoiiti not1&simo1 
tflt'mino1. 

Entretanto mesmo neste caso 01 jurisconsultos nã? 
consideravão o contrato differente do deposito, e 

dizião que bivia então o deposito modificado por um 
pacto. 

Era e~te, Sr. preai ·lente, o modo por que se resolvia 
a dif!io.uldade ; e accreecentão os texto• que não é 
necessario que o depoeitario seja expressamente auto
risado para consumir o objecto do deposito, uma vez 
que sempre responda por elle; desde que a intenção 
das partes é esta, a propriedade das especies deposi
tadas p•ssa para o depoeitario, salva a obrigação de 
restituir cousa equivalente, igual quantia, ou objecto 
do mesmo genero. _ . . 

Por aqui se vê que se o Banco Mauá nao t10ha obrt
gação de restituir as mesmas moedas que lhe forão 
confiadas, ficou o dinheiro de sua propriedade, logo 
que foi rect.bido com a ~brigaçiio de repôr quanti~ 
igual no pngamento parcial das despezas de que foi 
encarregado. 

Haverá, porém, neste acto um deposito 't Penso que 
não. E' da essencia do deposito, que a cousa seja en
tregue ao depositario para o fim de ser guardada, com 
a obrigação de restitui-la ao deponente quando lhe 
fôr pedida. Mas~· casa ~ouá não recebeu do gover~o 
imperial a quantia menc10nada para este fim, senao 
para o eupprimento das desp•~as do Esta~o com as 
suas forçag de mar e terra; f•z - ~e - lhe, pois, urna re
messa com destino especial, o que c«nstitue a nossa 
divida um nrdadeiro credito de domiuio. (Apoiados.) 

Se por circu'!leta!1cin.s extraordioarias di~poz a .casa 
Mauá desse dmheiro mm poder repô lo 1mmediata
mente, attenta a corrida que soffreu em muitos dias, 
além das hor~s costumadas de pagamento ... 

O SR. Gus11Ãô Lc110 : - Obrigado pelas autoridades 
do paiz. 

O Sa. M1NISTR0 D.I. JusT1ç.1.: - .•. contan.io com 
remessas que esp•rava do Rw de Janeiro e de Buenos
Ayres ; ·nem pcirque o facto é lamentavol, póde o go
v~rno ter alguma culpa, e ficar por qu•lquer maneira 
prejudicada a quantia em questão. (Apoiados.) 

Nã-J póie o governo ter cnlpa, porque é facto de 
terceiro , rxplicado por circumstancias extraordina
riae ; não ha perda s lguma de d.inheiros publicas, por
que constituem credito& de dominio as remessas para 
fim e•pecial, e a ca'a Maui tem uma musa de mais 
de 12,000.000 de pesos. \~poiados.) 

Quanto ao outro negocio, já foi t 11ntas vezes expli
cado, que seria llbusar da. p ocieacia da camar~ justi
fica-lo maio uma vez. O g;ove ·:no de ambos os crefol 
politicos do paiz teve sempre traneacçõila muito avul
ta-ias com a c••sa Mouá (r..puiados), que a quasi todos 

_ GS homens influentes do g;overno e ao ptiblico merecia 
grande confiança. 

O Sa. CoNoE DE PoRTO-llLl!GRE E OUTROS S11s DEPU-
TADO& :-Apoiado. . 1 

O Sn. M1N1sTRO DA JuaTIÇA :- Se não é cbntestndo 
este hcto, não se pó le f"zn <ensur< ao nDbre minis~ 
tro da fa.zeoda por tomar cembi" ee ~.o Sr. Vi;conde de 
Mouá, para pagamento das de•pnas em Lon<ires. 
Entr.,tanto . em razão da crüe da pr•ça, de d,fficu :da
des que sobrevierão, e qu~ não erão conhecidas do go..: 
verno, deixárão de ser phgoe os saques da c•ea M~uá, 
E por que o governo não os protestou~ Perguntou o 
nobre deputado, estranhando que a o;o sa de Londres 
não tivesse suspendido o~ seus p6gamentos antM da 
ca•a do Rio. 

Moe o gov~rno não tiµha necessid.de de proteatar 
os saques, desde que não havio nellee outra responsa
bilidade senão a da proprh casa Mauá. 

S&be o nobre deputado que os pNt•stos têm ce•tos 
effeitcs que não M obtenijo neste caso, por exemplo: 
a re1pon•abilid.ade de en4oseadores. -· 

Não havia, portanto, in-.teresse algum em protestrn oi 
saques da cnsa Maná, aqtes grande incon veniencia ; 
porque, protestados os saques por f.ilta de aceite. cum
pria declarar-se immed,atamente a fallencia da casa 
Maná. Mas que lucraria o governo em collocar n& 
posição melindrosa de folldo o seu devedor, quando, 
pn eJfeito de uma moratpria, cu remo·vidoe os emba
raços com que lutava de momento, poderia. elle acu
dir com maia facilid~de ap pagamento da divida, qua 
ficava assim maia bem amparada 't 
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O nobre deputado sabe que aB liquidações prec1p1-
iadas por effoito da fallencia nã.o siio. P"r vi~ ·ie re!!ra, 
do interesae dos crerlores. O Visconde de Mauá fal
lido, força io á liquidaç3o da eua casa. oii.n poderia. 
talvez responóer pelR t• ·tahdade da divida do estado; 
porém o Visconde de Mauá n/\n f•llido, á toeta da sua 
casa, com s•c genio emp ••h•ndedor, com ••u trabalho 
aesiduo, com SU ·• prnbid ode nunca desrnent;da .... 

Os SRS. CONDE DE l'oRTO-ALEj;BE E CARDOSO JUNIOll: 
-Arüiadc., n·Utto bem. 

O SR. MINISTRO DA .hHITIÇA :-.... po.Jerá pairaT não 
só ao E·t•do, c •. ruo a todos os seus credores . (Muitos 
apOtt>dOS ) 

O Sa Guo1Ão l.oeo : - Ern todo o caso a fallencia. 
telia dfeito •· <les•strns"s assim para a fortuna pu
blica, con_,o pi,:ra o~ •nt,,rtisFef\ partl1~ulares 

O SR M1~ISTno DA .JosTIÇA :-Feita• estas consi
derações sobre o r•q•1.r•meoto do nobre deputsd •>, o 
que o e peim1ttir á •w ten .po a faculd•de .Je rlesiatir 
da palavr .. •Obre o dehate que n nobre d•putado pre· 
tendia 1oat•tuir, µa s-o á discussão do projecto. 

S· nbor.s , o que. •• pretenrle fazer pr•seotemeote é 
o qu6 mnitits v<· zcs Pe tem feit1) Pm clrcumst t-i ncias 
iguaes . ( Ap•1ia•t<•8) Por rua10 e. que fos•em "" ESf· r
ços do·goveruo oo a uno passo.d11 e na preseote sessão 
para a1iantar a d1scu••iio reg alar do "rç•m•nto. a 
camara v10, e oih se p61e, sem injustiça; o•gar que, 
independente da vontade do governo, d•n se o facto 
de não estar vot• d • .a ioda o orç•mooto pera o exer
eicio de 1875 a 1876; 

V. Ex. sabe, Sr. pcesidente, quaea são os vicios, mui, 
tss vezee revelad ns. d~s d ;scu8'Õ-s doe nossos "rça
me1,tos Apresentad.1 ordinariamente o projecto no mez 
de Juriho, dep1.is do exbme das commis•ões .... 

O ·sa. MARTINHO CAMPOS :-A. 8 de Maio manda 
a lei. 

. O Se. M1NisTno DA J usTrçA : - . . . sem que eu me 
lembre de s•s,ãu .Jguma em que um proj•cto de or
çamento fo , se apr•seot.do tm Maio, segundo o apa1te 
do meu honrado coll•ga .• 

O Sn. GusMÃo Looo : - A lei manda que seja apre
aentado em Mllio, m•• fica sujeito ao puecer d.as com
miuões. 

O Sa. M1N1STRO DA JusnçA. :- Eu fal!o do projecto 
de lei das con1wh•ões d"' camara, e não da proposta 
ào poder executi oo. 

O Sa. MARTINHO CAMPOS : - V. Ex. tem muita ra
zão nas cen•Ur•s qu• f. z. 

O SR. M1N1srno llA .JusTIÇA : - Nib me lembré> de 
sessão all(Utlla le,.islativa em que se désse parecer an
tes de Juobo, nem c m i•to faç > censura ás commis
aões. p., ra e s p · recerna d•s C·Jmm .. sões é indispensa• 
vel qne os 1 elutarrns sejií.o di.tribu1doa. 

O Se.. MA11TI>Ho C.111Po& : - Vá a quem toca a cen
aura. 

O ~11 . M1•1ST110 DA .!u1T1ç1:-V:í a quem toc!I, sim; 
os relatarios nãu po ~em s· r distribuídos nos primeiros 
dias de eea•ii". po rqn e são orii;antsddos pouc"s dias 
antes da ses•i\o abrir se, alirn de que os ministros 
possií.o dar e• nta ª'' porl•r 1, gislativo de todos oa fac
\os notaveis de suas re11a rtiçõe•. 

Depois desse trabelhn, o da impressão leva muitos 
dia•, de modo que, S;. preoi1ecte, •Ó em lias de Maio 
podem os relatcri • s •er dis•nbuido•, e acontece que 
muitas vezes .iio lidos nntes de impressos. 

O Sa. M.aTINHO CAMP( s :-Isso e11 vejo todos 01 
aunos. 

O Sa. M1N1'TRO DA JusTIÇA:-Bem. 

O Sa. MARTINHO CA:u:Pos : -Mas acompanho a V.Ex. 
na censura que a confissão importa. 

O Sa. Mi.,tSTRO nA JusTtçA:-Dietribuidos com a.· d~
mora indispeus..vtl os rel-atorios, as ccmmilieões rett
nem··Se e fazem o srn trabalho. 

O· Sa. MARTI~Ho CAMPos:-Reanem-se quando o mi
uiatro as con·vida. 

TOMO II 

O SR. M1NI&T110 DA JusTICA :- Não ha ·necenidade, 
riedôe-me o nc.bre deputado .... 

O Sn. MA11T11'eo C•MPos :-E' regra. 

O Sa M1N1STRO DA .JusTtÇA :-Nem é pratica .... 

.. O ~a MARTINJIO CAJ11Pos: - Foi sempre, nem p6de 
ser por men '" 

O Se. MrN1STHO DA JusTrÇA: - .... convidarem 011 
ministros "ª commissões para fue•em o seu trsbalho. 

O Sa MuT1,,.0 C•111Pos :-Eu tenh" sido membro 
d~· ª.ªª coruruiBhões, reuu1-me qnaudo con·vid.do pelos 
m101strus 

O Sa GusMlo Loeo :- Nesse tempo Y. E:s:. nunca 
pôde d . r um p•recer antes de Junho. 

O SR. MARTlNUO CAMPOS:- Está enganado; recor-
ramos aos Annaes. · 

O Sa Mr ISTRº DA .JUSTIÇA : - D•p·1is do trabalho 
da• comrn10sõe• é > p•e•ent .. •o o orçaweoto em Junho, 
q•rnsi º"" tios <le Juol:io. 

Começa Sr. pre<i~eute a discussão longa de cada 
um d._,e orça.mer-to.- Sabe a c1:1ruara qu "es ~ão 01 
nossos bah•tu• de tribu"a Permitte-ae discu•são de 
politic~ g•ral no vot.o de gruç•s, n•• !· is <te forças, e 
na discussão do orç~111ento do mioiaterio do imperio. 
Mas não ha orçamento algum em que niio se discuta 
pohtica .... 

O Sa. GusMlo Loao :-De omni re 8cibili. 
o fa. MINISTRU D• JUSTIÇA:-.... e tu io quanto diz 

respeito á adm>ni•tração do Estado, menos o orça
n:ento. (Apoiados ) 

O Sa MARTINHO CAMPOS : - Com grande vantagem 
dos ministros. 

O SR. MtNISTl\O DA Jus·r1ç1: - E o amor da dis
cm•iío é ttt1ll •n lio no n.o•so paiz, que nenhum depu
tado se ju'g• des•mpenbado da tarefa, qn• ltie cabe, 
de discutir o orç,,meoto si,bretu •o, •em que f•ça dia
cunos de duas ou tres h"ras. ( 4poiados ) 

O Se. MAUINNO C•l!IPOS : - Eu espero que V. Ex, 
terminará com nma indL•ção para melhoriumos ore
gimeoto. 

O SR MINISTRO DA Junrn.L: - Di1•utido assim o 
orçame ·to de müdo niu•tu ioogo 8· ffre depois .uma 
di cn•sã" g•r 1, em qu• se rep•te tudo qn·n~o se disse 
na segunda discus•ão (apoi,,dos) e c"mo se não bas
tasse o •X•rue de to·1os us factos da administração, 
na outra carüara discute-se o orçameuto de modo in• 
definifo, em111auto h a ou póde huver oradores que 
fallem. ( Apoi,,dos.) 

Sen h res, já referi aqui o qu-. se deu na Inglaterra 
em 1870 c m a discus&ã,, do orçaniento da marinha. 
Tratava se do orçaweuto d<s negocios da rnaoinha 
na logla.terra, & primeir n•ção rua · itim" do mundo; 
não na objecto m"'ª digno da •tteação de •uma 
cawan do ']U• o mç.mento das deopez .s da marioha 
na 1 oglaterra: pois b•m, a discussão d.arou do11s dia 
apenas, e failárão 'lq orddorea, 

O Sa. MARTINHO CuMPGS: - Na Inglaterra'! 

O Sa. M1111 s rn> DA JusTrÇA: - :iim, senhor. 

O Sa M•RTINHi CA111Po1: - Vej" V. E.'t. se fosse 
equi no Braz1l ; m~ndavãv enforcar dez vezes a cada 
depotado. 

O SR MINISTan D.l JusTIÇA : -Mas por qoe tanto• 
oraio1 e• •e puderã • pronunctar' E' porque· as ques
tões nã'J se repetião (apoiado• e aparte•) ; ioterpella
va s>. o governo a respeitu •le um f.cto, de urna opi
niã•1, por exemplo, pelo uso de c<.rt•s construcções, 
pelo focbarnent.1 de arseaaes do Estado, pel• prefe
reocia dada a navios de ctrta qualidade. Se º · minis
tro respondia sobre aquelle ponto, ou blguem por elle, 
niío se tocava m~is na materia, e pas•av.a-se a outro 
assumpto. 

Mas eotre nós acontece isto 'l Entre nós tal é o es
crnp·ulo pefo exame da lei dos mei"ª• tão interessado11 · 
soD.Jos todos em instituir uma d:scussão minuciosa 
11~bie · os negeeios ·de .cada miniaterio, que um dép.u-

31 
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tado repete muitas vezes em v~rias discussões aquillo 
que div•e na primeira ... 

O fR MARTINHO CurPrs: -Não; tudo q_uanto os 
miniotrcs não tém respondido. 

O Sa. MINISTRO nA JusTICA :-.•. e o minist~·o vê-se 
muitas ve.es cb·igado a repetir a mesma cousa em 
cinco ou seis di•cursos, porque tem neceEsidade de res
plnder. (Apoiados.) 

Ora, em um p•iz em que o amor da palavra e o zelo 
pelos interesse• o Estado é tal, po<ler se-ha ter or1!a
mento diec1.itído com rapidez? (Apoiados) 

Não deve. port::intoj Eer levado em conta ao gover
no o facto de uão termos o orçamento jà votadu para 
o proxiu o e2'.ercicio. 

O Sa. MARTINHO CAMros :-A' opposição é que não 
póde ser im,,l,lt.,do. 

O ca. MINISTRO DA .JusTicA :-E nermitta-me o no
bre deputa110 que lho rec0de a ii;storia .Je slguos 
anno• a esta perte Vutado o orçowento de 1861., só 
em 1~65 pôde-se fozer fl•JVO Or<('•llJe;,to, 

Em 18()3 n~JUVe a dissolução da Ci.-i.,l.·?,ra., e narl.a ha 
que dizer cout . .rfi. o facto ; n_.as en1 1 P,()4 em nnrn si·s ... 
1ão de Uitt) nrn1eíl, e1n fple o parti.do libcr,.11 aprí-:sentav~i.
se com a p11jhnya da. teCf,nte ai::cettsPo 80 puder, nãa 
pôde votar o orçameuto, e f. i regidv o exerciciu finact
ceiro com uma lei pn.rc1gativa~ 

O SR, MARTINHO CA~1Poo:-Os ministros que lhe rrn
pondro. 

O SR MINISTRO DA JusTTCA :-Em 1855 ;·ot.ou-Be o 
orçamento; eru 1866 vottm-se prc>roó&,tiva ele orçro
mento. 

O ''a. MAnTINHO CA:irros :--Em 18G6 votou-se o or
çam(·ntu C1n1 Ji11p. St(S üUVOS t•té. 

O SR M1NJST'i10 DA ,Jus·rrçA: - F:sf.á e~1g~~.,.r;~1o 
V. Ex., ern 18bti [JfJ.,, h. ove ! iÇ·--:!TlC'-íJ;·,1 1 huu·r r: -o
luçã-· pr-·n•g-:.itiv·. t f'. ~-rn 18fi7 rh-u-._:e 1'a.~t,11 rn:is gr ~H:. 
E' verd~~de •1UE""' em 18('17 vvtou se o,- ;·,-rw•nt,1, fh l8fj7 
a 1868 e de 8ü8 a 1~69 bem enf.Pndi,J,., ,,,, '"'·'"'"ª' 
lei (apo1a1t,J8); m~~s deu--~ o f ctn <l e:;t.:.i;· ::i. </L• .. ini -.
troçflu ~f_·111 l...i di~ d" u z"' d, 'l Jp_ oi o. e·;·~ de- 1 ri!ho 
até 20 !:"- t;;nto.< 1e Se1e1!ilFo clid~'~ d.~; l- i o 11·('.. i!:l~\Jt;) 
desse tul1i•!· o. g1 1 ver11;1 _e.-"pe-·: V?< '.:i v L--~'.::_o d_,P 1 
IDtUtO VT(iJllC.f!fJ' qur TI~''-' C·,IJ8PJ.!.lli1~ !J:lO í'n1 ,:1-_-,,í_'rL

bro; de Julbo a1é Se·ewhn· v1v!'"'u R\'lll ]l:'.Í :,lg.:;-J[;',:, 
que_ o f;Ut ri~a~.:.fae a c.r1ec;.-d~1r c·s in_1;_JC·& 1.o~ .• e a f<.,zer 
ae des1jezas 

O SR Gu>n;Ão Lono: - Di·.t·.•élu· o. nn cc,r;o. 

O SR. Mrn1sTno DA JUSTIÇA : ·- ::;D,-,, po_is, u·d.es os 
exeruploe que ri s i,.-u ·· j.:ur-i io cL~ -1tk e nobre --',•pn~ 
tadu é um dl s lni.JL~ ci.Jt;tinv: .. t·s L·T·J<~.uJe!.ltus. (Apo a
d-Os.) 

Em 1X68 subio o partido consnv. dor. Em 1869 
lançuu-1:1e OJão d<::1 res· !1-,ç;.:'!1• pre,1,g·,tiv~ •te• urç ·n·euto; 
e V. Ex_. ~e Jembn.1, dhs ;~n- 1~un1 t n1Jú1s e1u que t:st,~.vo. 
o governo em 18,,9 eh. t•J de furça. 

O SR. M•R'flNHO CAJIPos :-0 Sr. preside·,te do con
selho que lhe resp nda 

O SR M1N1ST110 DA JusTrnA: - Só trat0 >lE< historiar 
os factt'B l'o~o peofõe o íJOb

0

re deputadu que ei·tnu fi:J.
zendo recrn1110)-lçõe>:1 ar s g11 binf-tts liber,_p·t<, ou at•S do 
meu part1d0. Amanhã o nuh•e deputa.to pódc a•,hc.r-se 
no governo nestas me~mas ddii midades, e ba de re
correr á mesma providencia porque Dá•J terá pr va
velnle<Jte forças superiures ás dos seus antecessores. 
(Apoátitos.~' '''·, 

M-ai ~ · :11869 .-,eata.va' o governo cheio de vida 
cercalt~cl de:Umirg 1 )s~: cóm.:uma cama,:ra =quasi unaniwe, 
-in,1'.0C<l•'pllirá'fSSo '• :mem{)ria 'do nobre .1,epotado 1>elo 
Rio -chi_ 9J·-r neitQ-, ~as ... n'ã.<) eonséguio;. apez:ar- ._ dts'l\o,~ s- -~ 
votin"<.u.:(.r-ç•me'ntoi··êm 1870 :é·· qt'\e'votárão-se dous;''' 
um em,,Jucij:ió'; eentro :em Sete(nbro,: .", " · 01 01 

DHtli :e:itpodisl'ite <ta,rrth•m nsamoa ·nós -Os. ministros i, J 

do 7 de J\>I.rço, na sessão de 1871., toda ella occll-"··'" 
peda' MrrJ, ó:.pr;;j~cto "dé' fei :do ce1etllent.o · servil. e em'··: 
187~cív.<tiántôsi: oi1 orgamentosr;dec.: 1873'Ili<1874, die_c ,,, 
1874ra.i18i7f>ll J";;·e. ' · :1· ·. · -: ! 

Mai:.déw.<>• de1barato 0qu~P toélos éÓs 2gov~~in-; .e 

: (; 

carrão neste peccado commum, quasi original de nossalf 
adminit-tra\~Ões; bcje: E'l11 dia, como havemos de atten .. 
der á n•ceRsidade urgente de cobrar cs impostos e fa
zer as des1J(·z-1i;i, ~e n~u, é p<·s:-ivel cht.er o orçamento 
que e•tá em discussão n•> senedo até o 1° de Julho? 
O uníco rerr1ed.io, o txpeifiente unico, é a votaçãe do 
presente projoc•o de ler. . . 

Dís•e o w bre deput.do pela proomcia de Minas 
qne o g1 wrno não pr,,cis" desta lei ; por.que, assu• 
mindo n r.:ietadura, já _ex pedl·> or.-1ens circulares áa 
the•ouraria• para a arrecadaç1i.o dos impostos e paga
mei.t') das det<p("z::is. 

Ser•hor s o g1lVl:'-rno expedto as cir ularee, de que 
fa]/,, va o nobre deputa d", pela 11ecess;rlade urgente, 
qoe hl:l;'ilÍt~, Htt:t:"Dtc•s ;-;B d1st~til<"ia8 1 Ô.e chégarem. as Or
dens t-ios r•iff 1 e o tis pu.:ito3 do I(npP.:rio. 

Ou h ja ory .ró·:ntc>, 011 n·;o haj11. r-rçament~, ou 
haj'1 lei pn1f1g •• t1va, ou não bnja., fe1up•e se hav1ade 
e:-pF·rhr r-~'ta:-; CHTUla 1 €'i:1 ~. tM1•1m d1~ cbeg:rcrn a seu 
<le~tino nnt .. , s rlu pnnci.pto d11 fot:iro ext-r!".icio; mas 
ieto nã•J q1H·r d·zrr r1u"' o g1ver·.o se 2bstiv_es1'le do 
dever d{'; vit µe,in· :Jo corp1· legisl·~ti·_,.o a n1edi<la legal 
p<1ra a c,.;.r<if.i"·B dcs H!1pmt e p:,;a o p~=g'1m"'nto 
das <le~pe:-.as Peü. o <1ue qu· da o n_,b-re de~1utado '1 
Q1;e de.1L1it. de p:-;ssEr tsta r;· s. lu\:Õ1•, nP. ves1.1ef>l do 
e.,er,;1cio, •e expFdi.H~tm e··t··o c1rcularea para I\-Iato
Grus!:'.O e Au.i:,zt•n,~s. 1<u~pn1s.• eutnt:into R. c:.obrauça 
dc1s in1p1 stus e o 1 ,i~gameuto elas desp• z,_9 publicai':>? 

O ~)n MJ:.nTtNHO CA:i111os: - E' n1"'terislrnf'nte im
pci,si·./~:l q··:~ , l·n 1,:.i~r·~' :.1nt.~_.5 rle en,·.~~n-Hdo o E:xercicio. 

O 3n. M 1.1.:1sTr.o nA ,J CSTICI\. :- à_,:·.ho que não. Se as 
n·- SSlH) .11t>.·tt•·!".õ ~' foto:-e··u o. qu .. _ d·!'·i"o f,,.r. n:ta ma
t"'"ª qu "'i t1tw nfw. t; f!:-:..· ·lis1_:1B·'./i(i ((·~11oi1.dos e não 
opofotf1•s), íP •q1J'--' a C"Gr>VenH· Cl rf,~ UlJ11 rn~o 1 UÇ1.0 
e, t 11 111 é 1uru1:-n.r' t :-:,,> ,,.,, ,;seu" (4pr•uvtni;) O 
C1-rpo i.=g::J,,tiv;i deve c01n;;;1 h ;1 éjA ,, <;oc1veni-: ncia 
di-! vr:.t:il~ H'. det1:or:1 u J> 1 jfc;-,.,; -lo ('.(ditr<-1rio o go
V'3 n" r:c'·rJ--~ e --''--'v:· ;-~s-:_1mlt· >! ui.-t:,,:iu.·-· pf!r 'JU8 O eS
tcvÜJ 1·(',jp-, C1> n:·:.u tique nrispfnSr> ( !p01 ;dos)~ 

O Sn IVL'11Tl:'<it::O C~AJiIP is :-,J~-1, a~~~i:!:r,jo. 

Ü S..-·,. I\J,NlbTHO DA ilU 'J'ICA. :--Nà.:1 -•8- U:1.in tal, ex
}'h~~ __ ;e, ü3 ~·.;, ~·u1 .. r< ü, ua e!:' p'::r"..tu ça ,_: ,'.'. 1, bt<~f u mljdi-la que 
OT1' t'.c-.:ii_·.it ___ • 

IvLs O'l:O-'-f\IOU d uob 1 aepnt:,do que €ra inco,vve ... 
:r;jc;nte i~ l; ·o: .·g çilo de Um o:y11·E' 1:fi 0 ) du t111al :..:l[!,U
lliab d(- pe i1S FJ f"r;:J.) ie !U/.l' í:I; OUJ;(, 8 E-Uc~lTJ• nr.),daS, 
a:;; iu,p- s1\'.ü•.s t-!10 ce tni'" nH:r -~,d.,r-1üs <ÜA iu.pod.ayão 
:muuifi.;:.:.d v, e '1ª~ ü.tu B na pi o.r ugar un.1a lei cvn
dem1wda 

A'd rtfl xfir:s <lo nobre deputa.do prccederião, ge a 
resolut,:Hu t,11..·e,.,t.e p(!l' ti111 prün,g:Jr detinn1v:,iu.1eute o 
orçarner_ito· p<Ji'<-' tudo u e).er1._·.icio fut:o.rCr (upoiarlos); 
llJal'J, tra.ttuLl· -se de uma nif<Íi1a pr .. v1stiri<:1 1 4He póde 
prevalec~.r pc•r um me.z 011 d«!!l", n?i.; pr;•Cedem as ra-: 
zões d·· uLb 0 e deput,~-Jo. (Apoiad"s Po ·ventura os 
io1p1 stos 1;;e e. br;:o todos de uUia .v{·Z 9 As ~~spezciS ae 
f,.zen1 de l.<IDa HSSP.ntadu.? 11~~·gol;1:L ti- o Íu11d11 da. l_ei 
de u.ti~·S oos p1i1.•_ eisos di;.;i.s d f:>X--rcir~io Cf Ah8olut~-:'- i:· 

meu1e náo. ( 11JO•Ulto '.) E de m;is, o 1ne queria o n.o~ 
bre de!'u1,:::d t~ue Db hy1J<,tbef:le ~e fizesse, '-{'·ando fstcf.J 
fu1-se ioconveu1ente? Ou teriarncs •le pr••J1 g-tr o riovo·· 
orçan1Ent , qne aiod1:1 n~o o é, Jt-.to é, o ._,roj~c~p:-~_d. ~ 
lti que eotá .,-m d1scussâP, n que fôra óbsurdu, o~ :e.nt_aJ>·~·.
cumt-1r1a P.Spt-citic.,r tanta~; alLerações do urçament'J_ ~m: ~Ji 
Vt~vr na re•clul'ão que se discute, que no fim de con- : ' 
tas seria um verda ieiro orçamento~ " ~ 

O Sa MARTJNHO l AMPOS : - Não quizerão cqmpre"! ''.
1 

bender a nussa a. guruenJação no eepirito em g_ue /oi .. , 
feita. .. 

o SR. MINISTRO DA JUSTIÇA : - Sei, s;. presiderite, 
que é um de-er rig<noso das c•maras l•gislatiy\).s vo.:.~
tarern _annualmente o oryameoto da. teceítá; 1í ~~speza-' 
publma ; .. :1' , ' 

O Sa. MARTINHO CA:1'1Pqs :- Apoiado. u 

o-~Í\: Mi.i<l('sT~Q: II~ Ju~~!çf: '.....: ~ã6 quiirô a~naer'.) .. 
comei &úa' '.,rú ca;· eorii6 rµ'i.10 orílio_alio: aquê]fe_,d~ !J}lB :, ~ 
se tem u•a1o frequentern~nte .. Ekt1m1>r1a que·diBCutis-· · 
semoi..: t~gúl"'r1'.óe11f.e ·$ J~i:"'do :or~amento, •·e• 'qúe .1de .' 
anno em anno vissemos o parlamento votar ceata un ... :' 1 
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portante lei, como é d<J. doutrina constitucional. 
(Apo;ados.) . 

As prorogações Fão medid11s inc,1mp~etas. Proroga-se 
um orça1neuto e1 m re ·e1ta men{}I e •JP.~peia IIffIHn, em 
que certos serviçus não são attendi ·los ; neces~idades 
novas q'ie apparecem pela discussão do ultin:;o orça
mento tidío f'ffi p~rte, e ás vezes iutE:iranienr.e preju~ 
dieadas. p .• rém nas circu111stancia" pr·lit1(:·•s em que 
vivemos, attento o vimo das nossrd.;:i d1~cussões e os 
estylos das nossas camaras, e est-~nrlo 'ln2r;i :a. Vl·rifi
car-s?J o c ... so de ficiHtt:•ºB P-ern orc,'.arneotot invoc;HCi 
confü._,d~.meots o p.:tdotisnio da C1ou1ara <los Srs. de
put"d<•S P"'ª a m•dida urgente que s:·licitei. (Muitos 
apoia,los.) 

Ditas esti's. palavras, passarei a aprec;ar alguns 
aEsurnptno d~ politiC:-i, de que se occupou. o nobte de
putod•J pelo Ri<> de Janeiro. 

O nobre deputado, com grande inj1J.st'ç!l. ... 

O 811.. GusMÃo Lono :-E iutoleroncia. 

O S11.. MtNTSTno DA .Tus"IÇ~ :-... posto que explica
vcl pf-'la intransi,.1en1.•ia de ~eu animo e pela po· içio, 
em que se coll"e"IL df' adver8ario hrt:',CO(lciliaveJ, pro
clamou que a pollt 1ca d'o ~O"er:.o, no intedor e no 
extedor. que Torfns LS HCf.OS fia arimini8!ruylo pllb}ica 
fori'io prejud1C1H>8 au r~iiz. Fsta S!~rJt<·nyc1 ~H'llJ f;ictos 
just,ifi,:~1-1tiv 1 :·s nào s~ p·esta b~m á rtiscu/'i::.ão. pnrque 
as genera:idad s p· uco exprime!lJ: cm me 1iniit·rei, 
pois, BOR umcm~. act.os, a que o nobre d~.nutt-1do ~e re
ferio, sc.bre a pdit;i·n externa e a po&1ção do governo 
em frente da qn•stão e ís~opal. 

Fullou o nohr .... r:leoHr .. ~dj·, em primeiro lugar da mls!iião 
extr~ordi0Hr1a d.' Repuiilica Arg-Pntina, e ~eh u Gjll'~ a 
maneira por ·~UP. fui ..c~ebido n·o R\,, de .lane1ro o en
viado daquella repub·ie" em rn ssiio especi-.1, e o des
enl:lce de suaR negociJ:içõ~s~ Hão cr1rrf'.s,1ondêr~o á .Jjg
nidade do gove• no imperi•l, "''" oaerifir:ios feit.c s e á 
gloria ad·1uiri a. nas iutas do P"raguay 

Senh(1TPB, lfU tio:n.ho o df'ver rigoroso de não riü1cutir 
com o nobre rle.•ut;;d11 si·bre a n1:;rcha e o~ re~ult>tdos 
das negociações. da rniosãc esp•ci"l do Sr. T•jedor. 
Por mais de uma ve» já der1\, rámos á camna que o 
governo consiriera in"'onveaünte eP.t.a rtisrms ão. visto 
como os. negock1s est?i,o dnda penrJentee. Q11ando se 
termin}jrem, o g-overnu será o príme:ro a d<!.r conta do 
occrirrldo, e ve.·á tn1ão o nnhre deµuta1o q-nP nã11 fi~ 
cámris humilh,,.dos. nem sacrificámos os interti-ses do 
paiz 

O nobre deputado não póde d•ix•r de aceit•r esta 
reserva que o gov~ruo se in1poz, e que é respeit~da ern 
todo& us parlanieoti)B~ 

Por rnoior q1rn fo~se o mP.n pr}iz 10 r em da-r ao no
bre de1:.mtad1i uma f!!~post~ Fobre t 0 ·1-• f,:etoo, e asi'!e
vero-lhe ~ue havia de ser cubnl. J·refiro, 0J:l8Umto1o 
o dever de ml) btt. p· siçfio, :JntE~~ rleixCJr i·em re~fJOi.l.t!l. 
o que disse o meu distrncto colleg-a, do que P'"ª"' por 
leviaao. 
A~virto, entretanto. qu-. ao possn que o nohre depu

tado tanto c,..11EtUr>:\ f1 !i!.•·verno "e seu fJai? por"" H'.t' s 
que pl)e couf<i ·era qn~:n~i de humilh,,viio, n R··,·nhlica 
,.,4._rg-ent1ua a in1preD'lH. Se divir:te, t:' gra:'lde fJCJflC rleJlà 
8CCUS!:l O nial]o;.!r·J rhrn neg·,,1~i};çÕe.i:i, f': f'eusura }!{) 

~gente d1(.)lnn 1:-tti 'O da fCi•llhlwa Oil Rio a .. . L:1n 1,iro. 
E' hem eAtra ,ba.v<~l. s(>.nh0re~, que uós 11s B 1-1zt

)eiros não p!1St-;,J11° s f•s4nec~r um mnmf':nto a~ r.10,.srts 

diasf-nções iutht OHS p~ra apr1•sent.!:Jr nos cnm a 
unirla.rie convemente í,er nte o eBtrHng-..-iro. e qul:' se1a 
no estrangt=:iro que i:;e t.riJte d"" fP.1er · "º gov~'ºº do 
Brazil 11 mfremd" justiça. (Mwtos opo•ados.) 

Qtlll.nto ao tlisc011r;n de apres•nt"çãu no Sr T"jedor, 
que o nobre d•pntndo d,z que foi respundido cum 
timiriez, perrnit.tu-rn~ que lhe obRerve que nenhum!;! 
razão tem. O Sr. Teje•lor disse que vinba eu Rio de 
Janeiro tratar cJefin1t1vamente de uma questã· ret,r
dada, e para coja ""luçâo o. governo imperrnl era o 
primeiro a fazer e.slorços. G m i•to o Sr. Tejedor 
exprimia apenes o desejo, que tinha, de ver termmAa 
a qnestão de um mudo defi itivo, e o governo im
perial, re•ponieodo que aquelle era ta.,,hem o seu 
des•jo, não revélava timidez alguma indigna das 
glorias que nós adquirimos no Paraguay, mas ex-

prh·ia o seu patriotico intuito de terminar as questões 
penrlenteo. 

O Sn. LEANDRO B>:zmm.l: - Verba volant scripta 
manent. 

O 811.. MINISTRO DA ,Jusnç~ :-FRllon o nobre depu
tarlo no boo bar1f'arueuto da pnvoaçã·1 de Alvear, e 
mais urna Vf'Z Ct-ns11r' u o governo p11r tPr suspP.ndido 
º. commaadaote da flotilha do alta Uru:(uo<y, demit
t1ndi·-o d" co,11rna'.)do. 

Seohor~s, s brf' eflte facto j~ rnuit~s f-Xplfo:.;ções f,)rão 
da.d.a!J, e e lias ".on~tão do rf'.1-t rj,, d11 rilla R'Pri.1J dos ne
go\~1os ei=:.tn.rng~1ros. O C"uin1iLodant.e dt .. fl t•lba exigio 
que Of-1 dnus ,.,g~teSef1res do Or. Frt-irP- de Csrv, lho, 
contra os qua,.s 11 j stiç>i territorial o?io b~· vi;i expedido 
di!ig"ncl:~ ~dguma, lhf:! fosf..em entrf~l!UªS s Jb p~na de 
bou hardear a p ;voação. Pergunt" ao o«bre <1eputado, 
ertt ju"'to eBte proce-iimento 'f O CO.J·fil::judrinte da :fb
til!rn. p·1deriu. í·xeref•l' f! ati ribu.iç~o que o governo do 
lmperio não poBsniu '! Qne direito das gentell é este 
que· o 11< bre deput.•do ••gu•, e que µem,itte pedir a 
ext'.-~i. ieçâo de criminüS•,8 por d· l11~t.1 1 S pr;·ti.cados no 
c:str ng1-1ro 1 e pc•r delinqu<-nt\'"s que mm ao menos 
J;f::<te·,c=-m iw pa1z do gq"erno red•maot1- '! 

Em ~·lg-nns p~1i?,i::s os '"'elictos pratic·..;.fio3 por nacio
nai's rn·nt.r,t nacl•·n~tes, ou po 7 t"1r.r1g~i·oB contra 
D~:.ci1:n".fB, s~io puoi,.los gr1:-1nri 1 o delin u---nte vcilta. ao 
pHiz a q•rn pr·rtr·_nee o n:ff nrJirlo: n·HS ainda niogu!m 
disse •./ll"' um p:-.iz tf·nh.1.1. o dirPlto de exi:,:lr a 4-Xtra
di ~yi'lo de eHtran i:drua por critn"-S corumettidos em 
pdÍZ ef,trang""·iro. 

Orei, 8e u griv<:~rno imper;aI n'ii.o pr·r1ia S(>licitar a ex
ti;.id,cç:io <lns agi;i:rez;soreíl do Dr". Frdre de Carvalho, 
c(,mo Pra. licit.o a:) cht·f., da fi,,t11ba r.lo UY~.1guay ex1gir 
a f•Xt.radH·.çã J desp,·eH crindn· sus l P de11a o governo 
reclnm~r a puniçP.o d, s culpa 1os, ter jo.sto reseuti
meuto apurar mP.~r_r_in o :-e·J d"sgc·&to, no r.~.Flo d.os cri
minosos náo !olf>rPm punidos; rnci.S nã,1J '.inha o direito 
de exigir a extradicção del!es, e rnnito menos poderia 
ter este dueitn o C<,mrrrnn1<'-ote da fl •ti lha. 

Não era, p·.-·is, ad.mbsi 1J~l o. requisiyãu, e se não era. 
aceitavel a requisição, evidente é que o bombardea
n ento foi um acto de violenci>J., que o governo imp&· 
rfol nobremente reprovou. \Àpoiados.) 

(Ha 1tiversos opnrtes.) 

Foi um acto de brutalidade o dos &ggressores do 
Dr Fri:-1 e -!e Ca.rva.1ho, e em quah6.c.·.,.-lo desta ma
nPira tê 1i1 os rn bres dt•pnt·tlos toiia a r~zão; foi uma 
Bfr~·re .. 8à11 &t .. ~ z no DOfiSO compatriota. mas que não 
podia •e• r" 1,aru.•ln pela extradi :ção pe lida pelo com· 
rnanrl;.,nte d estação 

s,, nã" fr' justa a exi.~encin. 1 manif..·sto é que in
jn~tu foi •) b iub.,rdeHn1~ato -Ja p vi•ayâd de Alvear. 
Dt:11,: i,;, ª" f i ~elíl~g;·m o ;,icto prti.t1cJdo pelos Ita
li 11 s ei:·1 ,~lv<-::-:P·, e :rnp•ehep."livd o pr, cerJimeato das 
~ut rHL1deH des·"a Pº"'º··\'.ftu ern nã'· pren 1ie~em e nã.o 
J,Un'nm os cul1Jad. s, il;,:;,11 não ju-Lifi-,.. o bumblirdea
D'l'Ot•· df:' u a pc"o<'ção em que iutf':·et1-es curumer
ci~H'"' e 'utn.s estr ob<•B :l.·~uefla r-gl;{rei;.;i-.ão p rtião 
si ffrer lvjnf'tnm"uta. l:trites a('t•-s de b. inbar:tearnento, 
q e sõ.o vt>rda 1~e1r(S aetos de: guer-r&

1 
e nsidetão-se. 

h' jr~ •.~on ieaJit veis, In€S'110 c1,nJu '""Pr~i'a ia~. 
D m.,i1i, ach!~U ·o-~e o cornmanrl.11nte Prz· w dn-w

ki e1L, !:*i-{ll,,8 do set:! p·:iiz, co111 tt po~s1 111t-1ade de 
( bu:!r 1 r(fons da autoridade superior, diavt-ria usar de 
tão viol t ree.urno sem ao menos tibtE-r a &-Utonsação 
rrece .. ~ ria ? 

E111 r "'º de, te pr1.ce 'im•nto o govern0, corno justa 
i-ep ,n,\'.ã da vi..lenci.1-1, s11Rpeodeu o c<..1umandante e o 
àe:11i.tti .. dTJ seu comrrundo. 

Ühn1u com ju~t11.,:a; ntom por ser m11.is forte quiz 
assnmu a re~·püJ·Sab11id~de de um act.o, qm~ rieve ser e 
é reprnvaio p<'la p atica dus n"ções civ11ísa>las. 

Ai lega u ,,,,hre deputado que en•r,.tauto o cunselho 
de guf-rra ab·olveu ao commandMnte da divisão naval 
do oito U1ngt1ay; ptdia fniê lo, tinha es•e direito, era 
a autorid<:ide COH1uete1.te para decidír st.bre (1 delicto; 
e QUPr:u sabe se não se deixou inBpirl1r pela auseacia de 
má fé por parte do indiciado delinquente, e não teve em 
vi•ta os serviços relevantes, que eu não contesto, deli&a 
distiocto oJfüial •••• 
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0 Sa. CARDOSO JUl!IOB E OUTROS SENIIORES; -
Apoiado. · 

O Sa. MINISTRO DA JusTrça :-... que adquirio du
rante a 11:u.rr11. do P~ragu•y uma iDv~javel reputação 'l 
(Apoia.dos ) 

f'aeso 'gora, Sr . prosidentt, . e tPrminar•i o meu di~
curoo a tr•tar da qu•stiio rehg1osa, e•ee thema obri
gado de todoP oe n .. •e"s deb•te.e, que se npete na 
di scuosíio de quaei t 1d s os pr· j•ctos de lei, e das 
pr• postRs que o irove1no dirig• á cemara dos Srs. 

·aeput. d< ·S, qu• tf.m enc• ode•c1do a luta a que, infehz
n ente, o g•1verno f LI arnu;tado pela,,:1 imprudeociRs de 
dous prelados (upu1adu" e T•ãU apoiad-0>} . luta qne OS 

Dobres rleL·Utadus tttnto 1-ogg r~vãu cow um zelo digno 
de ru•lh . .r c•u>a (opuiudns e c·mlestoçõ"·') e •m que 
Deru a • menos oe ª' bres rieputed e defen ·em o proce
dim•nto de tudo o e,,i,c"pid · 1 (Apoiados) 

O b· orado me1. bro pelo fü ,, de J ne ro entende 
9ne, firm,,dtt a t · ~ee da adtllis11fio d tt rel 1g~fi.o Clitb_o
hctt. C1·010 rehg1fio dn FsturJo, o uovPruo .ºªº r Bj e1ta. 
a con1:1Utll!\:â1., de~de rpl.f' pe tt<P.J,: U e a Ig rf'Ja. 

O ' R. ílus'1ÃO i,ono .-Ptttte rle 1101 fol•o aupposto. 
O f-:n. Mm1STBO oA , J CJSTIÇA :- Senhores , o nobre de

put:ido p>-in .... oe um fo1so su pp •H 'O. coruo •iz o m .. u 
dig-nu cu J, gfl e ,..rn1µ.o pP.l ,.. pr«VIDcia de Per a11 buco. 
Tr ... ta, ~orHnt.un•, o :.?,overun <le pt'rP.Pgnir a Igreja.? 

O SR. D10G·• DE V"so1 NCt:M.os :-Não tem feito 1,ui..ra 

cousa. (Ap· 1U1o" e c""'I ,,l«cÕ • ) 

O SR. M1N 1STHO o• ,hs'l'IC• : -Tem o governo nesta 
questfro d*'.. pl •·'ª -el P' \ n1r <>"c.lo 5 J .. ur PS latcret\ses da 
maym1 bTi ê..1 , cunJO se <..illegu a C•·<l a p.-s·-o 'l 

O SR. LEAl'loHo B""ll • ;- E' verdude. 
O Sn .801o11J .. Gú· s :-Qu· I verdade 1 
(Ha o"trns nparte.,) . 
O ~n. 1\1 .is1 nu u, . • J11s1 Iç• :-A. lé, os crenps. os 

dogn1a.b CliLholH;«P H··,]vt-rü .. }1 tµ;uma vez f'Ill caus1:1 c01n 
o pro ·.erl i ·• eCJt1} <ln g1Jver 11 0 St-g-11orlo acci lt<t·U o D·>bre 
dep11t - rlo pelo füu <it J ... nti ro? (A1io1cidus e cun-
teotoçõPS ) . . ·-

.Nuai~a o cst.1vf'r;;. c1. fH!l!lloJ"er. ; e .Ei~ n r r-h~1av ca~bo
lica é :;. rt lij.!1Ro do F.:- ~-a 10. por i>->-o ni1·,.m1· ttR j t. !",\ l'-· 

chrn.s f'Cci ~: ,_i»• ti <': -•8 di:.v · 111 fJr o.Je IPr na fór111~ da 
con , L·Lui<;âu ''" J<:- t;,rl<> ( 11/u ·fos up&i .. do<.) 

Se a rel iJ.!i:\u Cttth i:I JC1:1 é a r<; Jl"lfl.r1 do E i. ta.do, 
clla nfu) ~xi~ tc C(•IJi•• t;iJ, IJ' ·r ii:; f:: ü t i1Cbmo qne é pro
tfgide e tem o <'::trb ctP. r <l e n· liµ,iÃ.u '"~~ I. S',' não con
forrnc ~~ con<li1.,õeR 4u>j lhe deu n p :!Cf.n fu c•d a , ent.al, 
aULlHÜan ~u a ~ua n•lu1ii-: ish •1 . (.4pcúados.) 
~ (Ha 1epetu1os aparte .. ) 

Deixem mu fal.r; con,intão qu• cu deduza os meua 
arguweutoa. 

UmJJ. das tbeses principoes da coostituição do Im
perio é que as letr•• ca u .. oicas nã0 tenhâo execução 
sem (> benepla.,ito in•perial. 

O Sa LE•NDno fü:zEnnA : - Niio ha essa dispo
&ição. 

( H a. outros o.parte8.) 

O SR. MI•ISTRO IJA JUSTIÇA; - E' rntrar-se na 
questão r,. Jig111s-d e os o ~ br~s dl!'.putados darem prCJ VUJ5 

de int<•lera!Jct tt ! 
Senhores, eu me admiro da C1'ntestaçl\o. ba•ta abrir 

a cou ntituiç o para \:êr o que ~ stou dizendo ; con
ceder beaeplacito ás Lullas eccl••iastica• é uma fu ncção 
do poder executivo, definida no art. 102 da consti
tuição. 

O Sn. LEANDRO BEzimR• : - Não é neceseario para 
a execução ; tud•Js os dias se executão sem bene
pl11cito. 

O Sa . CAlllP08 CARVAJ.Ro: - E' abuso. 
(Ha out1'f·S apartes ) 

O Sa. MINISTRO DA Jusnç.l:-Tem-se executado sem 
beneplacito buila• eccles1••ticas por mal entendida 
tolerancia; mas nem por isso o pr1ncipio ficou prejudi
cado. E tanto é necessaria a autorisação do poder ae
~ular :para a execução das decisões canonicas, que 6 

crime entre nós pedir graças ecclesiasticas ao Pontifice 
e usar dtllas s•w autoris~çiio do governo. 

O SR. D1oco ns VuooNCELLos:-Isso é outra ' cousa. 

O Sa. M1N1srno DA Ju&TIQA : - E' a applicação do 
. me•mo pr1o oipio. Se um cidadão entre nós nií" póde 
pedir e usar de uma graça ecclesiestic• sem permissão 
do !'OVe no, como é que se diz que as let•as da Santa 
Sé niio de pendem do ben•pl•cito imperial para serem 
executadas, principio que não t em esta unica appli
caçã~. mas que é uma t.heae gero] da constituição do 
Imperio ~ 

(Trocão-se muitos apartei, o Sr. pres1de11te reclama 
atte»çãu ) 

Assi•11 não p~1so continuar : peço ordem. {Muitos 
apo•a•los.) 

D mais, Sr. presiieote, q11em conhece a historia e 
o• fuud•ru ent.os do plncet. ••be que elle niio tem " utro 
object1. SPn Üo o t-X.111Je riOB esr.ript s P.C · l~siast1cc1s,aíim 
de •t r autortseda a sua ex<>cuçiio (Apowd"") Em que 
se funrf a e di rt:1to d,·. be .eplbCI\.1. '1 no t•.b;.irn ;,. d(1 jus ca.
vendi. No direito ·~ue sempre a e utond ,, d e. se<·ular usou 
de e x 11minar HR letr ,.._ s cano"icas 1 JH.t ru r: e aht:c~r se 
e JJ ,,s se oppnuhão eos iot. .. re ss f- s 10 íl: t.tario. Neste 
exnrue cun1p re d1 s tmg;uir us acr.os er.clP siaoti ·.os P'"cla
n1 11 d1 r~B d o dl.gn .a , e O·' rh·i· ret1u, 1Hil1re n di~ctp lina ~ 
trnt 1:1 ndo ,.e rle bulles d, p:m ·ti r ai; 11111 .t vrz r:Jll(o a re
lig:i :•o do Esta~lo é a rc-li~ião Cl- '. h li c11, e o lt~s •.udo a 
a 1 ru1t.te e 1'.Jefonde . 1J ex rtJe lim •t ;l - se a. ve r iticar se 
cou , df~ito Í1•i uu uiio prc ·cl )> mtitlt• mu rl1 · L!m~ ; o º ' der 
secnl-.r 11ã1, µó lt> , e u o 1 ecouh•·ço, ' ltf' r:1r a 8Ua disp11si
~:fi.o, OP.m deve rej ~ lr. l .. s. p sr.11 ·~ 1 . e uã .. ~â· 1 rnroe os 
ex1•u: ,p!(JS de d ~ci~õ,,;-; c:1n1 n i:: r·, c1n 11 rt.i.u s ri.e fé, 
d ~' X . reu1 de se r •tlot1J.Ltiduo pur algumuH tl >. ÇÕC8 , mesmo 
eo1 rc • ós. 

O SR T AHQUINIO DE SonzÁ:-N;;,o Apoi ado. 

O ~ ... MINISTn" DA .JosTIÇ• ; - L"ITI U• a .-ei 20 nobre 
d rput,;do, curo a l·U tt>'·i·Lt i~ 1e H ·rg- .. ia C:irne iro, que 
nem t •<ln o cCJ no;lio de Trento, f i : d ,ui1.t 1do no reino 
de Pvrt.U l!'a l. 

O Su T • nQmNI O DE ~ouzA: - Nii 1 é ex r cto . 

o Sn MINISTRO DA . J CSTIC.\.: - rc (';\."ftCt1t:.simo. 

L('n ,br ; r~ i a1nd .., qn'=' ; r:; rl -·t· rann 1!1 õ ~ .. rJ u 1:oncilio de 
Tre CJto f:m mat.eria d.P. c :,~firnt> n t.o uã · siio a rrnt.tirfas 
e m var1 •1f: p }dz~ o C.;.·tholLcofl, e jJrct-eate mr.: ot.e n ~ Franya. 
(Ap1dndos.) 

Já vêm. port•nto, os pobr>s deput" il os que ~lgu mas 
vtz~s a lei ,; o Es :.adfJ. qu dJdo s ,· t. ~at. ; 1 dt- <li!;lp;·tJ•c,:ões 
getaes , co1:;0 são to t . s :·s di~ J1.1 1:- 1 -._. õ :-: .. <ioµruaticas, 
})ÓdP. ri:-i X.• r rle t;Ceit.i r UOIJ buda · ~ .. 01,nicn ; e a aa ... 
St-> n. .bléa geral t· Rtá nt• 0 r.6~ iuvt-st1d · ,1 . ~ aator1dade 
d couceder beoepl ac it o para " e ' ecudi1 das bulias 
canooicaG quu Ct•Dt.ivNelD di ti. pr ki<(Õ.O gtra}. 

O Sa. DIOGO DE V ASCONCF.LL08 :-Agora é a assem
biéa ger al l 

O Sn M1N1s1·no DA .Jun1ç• :-A di•tincção •.atá na 
con•tituu.;i'I·• (Apoiados.) 

Q1.u1.ndo, porém a m :::r.t.eria é ciiscipli11ar, com o roes.
mo dlfettu de ac.utel•r-~• de inV· •Ões, o Estado ex-
111ninará ai; l".. 'T 'J B eC í.+ q ~" t ' C ·• e r t:c · h1drts pa r a veri ... 
fi cn ee a discip!ina eernbeleci rl• é "º º''º pr.j1dicial 
á ordem pu!:> lica, • O• inteo•s•e• dn E•t d' · ( •poiar/.os.) 

Portonto. Sr. pre , icl.eote, diier q1•e o ben•p!acito 
reaio nf.i.o é nece~sario p.1ra a ex~ c nçíl o de buJJ ;: s ca.
nn~ic• s, é o mesmo que dizer qne elle não tem objecto. 
(.Mmtos apoiados ) 

Por est1Ls simples consii:lerações todo. comprebendem, 
que se nós aceitat'I'os a religiito C• tbolica como reli
gião do Estr.do, esta t.hese n~.o µóde ser a1mittida 
sem &s condições estahelemdas no pa,.to fu adttmental 
(a.po ad.os); e vê· se qu~ não é desr.speitar a consti
tlllÇ"º do lmperi" exi ~i r •pena• 'jUe •• jorarch1a1 . 
eccleeiastica s .vi vão no ~stado cc0nl .rme as obrigaçõell 
impostas pela constituiçii,o . (Apuiodoa .) 

:Se a igr<j 'l entre nó• 4) dfic1al, porque os seus pas4 
tores são oome1Ldos pelo governo e recebem congraa 
dos cofres publicos •.• 

Os ... DlOGo J)Jl Vuco11czL1.01 B 01JT1101 :-Ora ! 
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O Sa. MoosTao DA JueT1çA:- ••. de modo que tem 
o caracter e a natureza d• empregados publico1 .•• 

O Sa. GusMlo Lono :-Isto não vale nada~ 

O Sa. DioGo DB V ucokcELLos :-E' o argumento da 
barrigb; não tem duvida. 

O 'a. MI•ISTRO D .. JusTIÇA :- Como ee responde, 
Sr. presidente, a um argameoto desta oriiem, dedu
zido do systema d.a nnssas 1ostitmçõas 1 E' o argu
mento da barriga 1 E quem é que come~ 

o 8a. DIOGO DE VASCONSELLO• :- São os vigarios. 
V. Ex.. esta argumentando com a b&rriga dos vi
garius 

O SR GurnÃG Lono: -Não diga só.nente os vigarios; 
falle dos bispvs t•1ubem. 

(Ha outros apartes, e o Sr. presH.ente reclama a 
attenpio.) 

O Sn, M1NI•TRO DA .luSTIÇA : - Sr. presidente, nã' 
sei COll!O é que u Il\1bre d~ µut~do pe o Rio de J ineiro 
enxerga i-6 .11E>ote na coasti1uiy:lo do Jmµer10 a th;.: s~ 
de que a r•ligião cath 0 lica é a r.lii;1ã,. do e•tado, e 
não en erg,,. ltS outr:-1s q11e ~s hudati ecderiastica.s 
não pod~ru ser eXf::CUtadai.;i SP,ffi O bP.OPplr1CÍtu, e q'.lf! ú8 

bispc•S são empr-g 0 dns publoc ·S, N"o sei como .fa~
tan<lo these• coroh,<id;s, frnncame,.te a 1nut1dM pdo 
pacto fundameat11l.. ... 

O SR. GuonrÃo Lono: - E quo. os bispos jurárã? 
manter. 

O Sn M1NrsTnO DI> J USTIÇ• : - ... em t oda;; "" na
ções c\vi .1saria."I , o n bre deputado fi..!ur a a r~Jiuifi.'l 
catholi ca uni 11 t r r]ad e 1ro est~ <l u no es t.,,d ~) (Apoia 1 I08.) 

O n bre deputrl.•io, e1;ten 1en'io 11Uf': u ral1giã ·1 do E:B
tado é a rtlig1âo c11.tholica, e que rle!J'e v1v ... r sem r.iê ·1S, 
sem o btigi:>.çôe_ ~ par ~ com a S<·Cif'.darie ci vil, sem de
p~nd<! a ~ia dg ·ima do g-o •· ern 1 ou da as ~ *" m blé.! 1-{E'ra.l, 
na ff·alida rle ~s t .b .. J ec~e uni prio i·,i pio que n ?t'J é -....ons t i
tucio11al (Mwto .• ctp1hdus e up1J r le< ) 
· Eu fuj•) Bl'ínpre detit.:-t!'\ queíli1ôr-s ella?. Rfi .. , irritante.a:, 
e 08 ni breB 1leputtJdos so, p 11 i , on?io p· .r dias mais do 
que é conwnien• e ("puiwlos e no'.o ario•11do.<) "º c<pi
rito calmo e refl• ,,t ·do d"s le,1osla·I •e.> ~: u " iria, •e 
JJ:ão fo -i !',e v res i.eiw q 1~ e ter.ho ao:• n < i br~H' d ~ pntMl o3 , 
que procedem i:l: s ~im menos pt!l11 10t• ',esse d:J .qtPf<l-t ii.o 
do que por host!lid_,.de ao govuno. (Apu,aios e 
apaYles.) 

P eç••· lhes p'?dlio p or dizer isto .... 

O Sa Gus.1Ão Lono :-Pvis e•1 r.ã > lbM peço per
dão; digo que o p1vpJs1tu man!f ;sto é irritar a luta. 

O ~R MINISTRO D" Jusriç• :- ... vejo que os no-. 
bres deput::irlOs sàu t:~.o ~usce pr.ivei~ qu :.i n1o e.e tr:1ta. 
dest• d~bdte qu•, pnmittã.,-me que lhes <l t clare, s~p
ponho que h'l nisto iate.resse politico. 

O SR. f:ILVEmA MHtTIN• :-E esta questão é alta
menoe pohtic" 

O Sa. MIN•STRO º" JusTICA; - Sem duvi.Ja, m•s 
não fallo de politica n•ste · sentifo Tc.<l ll. a questão 
social é polit1ca, mas ha questiuacr1las (apohdus) que 
dizem rospeito a derrub•iias de mio1ster1os, e e.tas 
não têm o mesmo interesse d,qu•llas a q•;e allu1te o 
nobre deputado pelo Rio Grande do s,,r. 

Mas, senhores . o que não C<Jrupr•bend·> é que os 
nobres deputados, tiio devot1td11 s á re•i~ião tio Estado, 
e neste ponto permitt:l.o· me qu e lbes d;gd qu • nfi' o são 
mais do. que eu (muitos apoi•idos e alguns não apoitJ.
llos), o que não cumprebendo é q11e os m 0 bres depu
tados, tão zelosos, não di~o d11 religião C•tholica, mas 
dos interesses e conveoiencias da Igreia, o que é 
cousa. diflerente, admitt.íio francamente todas as 
opiniõ•a, ainda as maia extremas da casa, em apoio 
das suas doutrinas. 

Fallou o nobre depntado pelo Rio-Grande do Sul, 
:meu velho e estimadisaimo amigo, e disse que bS 

duas sociedades, secular e eccle-iastica, não podem 
viver reunidos, porque são riv•es p1•r sua n•turezit, 
ambiciosas, estiverão em luta durante muitos seculos 
-e conservão-se assim. Acudio o meu digno amigo, 
deputado por Minas, apoiado pelo illuatre representante 

do Rio de Janeiro-é verlade, deve separar-se a Igrej~ 
do Estado. 

O Sa FEnllEIRA VIANNA :-Não é exacto. 

O Sa MIN'ISTRO DA .JusTIÇA :-0 nobre deputado por 
Minas applaude a separação no interesse da liberdade 
da I~reja; o nobre deput~do qu• me contesta, ainda. 
hontem declarou que antes preferia ver a Igreja livre, 
porque então todos terião licen~a de venerar e adorar 
os bispos, do que escrava do Estado, estando dou• 
bispos encarcerados. 

O Sa. DrnGo~oE VASCONCELLOS :-Inf.memente p•esos. 

O Sn M1NrsTRO DA Jusr1çA: - Como infdmemente 
presos, se o ••tão por decisão d• autoridade compe
tente~ (Apoia,to•) Como é que V. Ex. quer ter di
reito ao rertpei i:o, ee começa por mP,ooscabar um tribu
nal CoJmo o •upremo tribunal de j •1st.iça composto de 
hon1Pn• velhos, encanecidos no serviço da patrie. 'l 
(Mot•los opo•a•tns.) 

O Sn PnESfDENTE :-0 regimento nê.·> p.,mitte ea~a 
expres•ií. ·>, e eu e µ•ro que o n ·,bre deputado a recon
sidere. ( lfwtos avoados.) 

O Sn DIOGO JIE VA scoNcELLos :-Não tenho nada a. 
rec 1 1n:ii1d~rar. 

_ O !'11. Pm;s1DF.NTE : - V. Ex disM - mfamemente. 
A pa i-• vra uáu é {H rlam•ntRT. (Apoia tos .) 

O Sn. MrntSTRO l>A .Jus'!'IÇA :-\las os nobr•'S depu
tfln1 ·S achiiu-se e ,u contra(llc i.,: ão ue1üe ponto Don bre 
dep :1 tarfo p<ir I\l111 a li nií.o n 1e ti dmiro, pr rri_ne S. Ex~ 
d1<SP. um di .. que a ch.v11 11ue a sep"r"çii o da I..;reja. 
do F:8tado liherta va H I!!rej -i , perruitti a i:s, livrê!: expan
sfiry deis cren~: ;1 s; entret.,nto, no <:tia nn rn e li ~: to. quando 
o St Alencar Araripe apresentou o sea P'Ojecto de 
Sép:i.r3çã'>. .. 

o Sa PINTO DE rA~rIPOS ': - Pr~jecto ~ete~távd, aio .. 
to dizê-lo em att · n ã , U•J respeito e aOJÍz• de que tri
buto a o s~u (j ig ju tt utdr. 

O t:n. Mrn1sT11 0 DA ,JusT1Ç•. : - ... foi S Ex. o pri
mfliro em gnt~~ r á8 arm ... ~, e com t)da fl. r Hzàn favoia
do.i), porq "e a sep" rnção da fo;r<·jd d, Estado. com 
U.3 coo 5e ·1u~ oc ; as r1ue <lN·t e s cto pr .. v ie · em, é q•rn st a. 
neg ;çfto da l g;o j, catholica. (Apoiados e não apo ia· 
dus.) 

O Sa. CA>IPo s CARVALHO : - E' u ·:rn1 das theses 
me.is liber ·€s da so·>ieda rle m"dem•. 

O S1t. M1NISTno n• Jusr1ç• : - C.Hn a saoaraçã > 
da I .;,;re ja e d" li:stdo, é e·seo•i ti q •ie o E<ta'Ío pro
veja •Ó p·ir si a t•;•Joi os ª"t·.s ·fa vila civil, que até 
hoj ~ erão S 1 0L:mnisa ~lcis por meto de aa .~rament)s, como 
o casame.nt :1. 

o s~. TARQU!NIO DE SOUZl: - l;so é intervir na 
Igreja. 

O SR M•NISTRO DA J OSTrÇA : - :;;, o E•tado quer 
viver c--·mulet.rnente separndo da l>rffja, deve ter 
meios eofficieut· s d1; c - l,:;_brar o e 1.~ame • 1to , e deve dis
p onaar o b·p•.irnlo. (A.poiaios) Ora, pe.gunto eu, se o 
governo dispens.r o b"ptismo ..... 

O ~R TAnQUINJO DE Souu : - O governo não é o 
Estado. 

O SR MINISTRO DA JusTic•: - Perdoa-me V. Ex. 
V. Ex. é lent.e de Um>< f.Ículd><de, e sabe perfeita
mente que quando se u<a da p•lavra governo em uma. 
accepção superior, é compreheadendo os podores do 
Estado. 

O Sa TARQUINIO DE Souu: - O estado é a nação 
e o governo. 

O SR M1NrSTRO DA JusTIÇA : - Está agora S. Ex. 
com uma questão de S'<bb.tioa. 

O S11. . TARQUIN10 DE SouzA : - Ambos estamos coa
t11mados a ouvi··las. 

O Sa MINISTRO DA JusnçA. : - Iafelizt:oente. 

O Sa. TARQUll'IIO DB Souu : - Pois eu não digo 
infelizmente , honra-me muito o meu lugar de 
lente. 
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, : ,Q )j,n. MISISTno DA JnsT1cA. : - Tambem eu me 
· ' Íi'ó'rirõ, mas não sinto felicid~de em assist ir ás sab

batiPss. 

O Sa . LuNono BEzEnnA : - E' mais commodo ser 
ministro. 

O S11 . M1NISTRO DA JusTIÇA : - A mai~r nra!!n que 
possu ro!("r H V. li:x . é ' l"e "m dia seja ministro. 

O Sn. MAn·1·m110 DE FuEITAS: - Niio é com essas. 

O :--n Guslt'.ÃO Lono: - O ' r:vJor niio tem nada 
qu'- i av•·j ;1r :'t , .. put:1y~o dou leute_g n1aid d1stinctoe. 
(Mwto.• 11pai,,do•.) 

O Sll C•MPus .CARVALHO :-Nií1 cr.rite•to. Foi meu 
me&tr'!, estou ac .. stuuw.du a r es1Jeif,:1-1o. 

O Su MLNISTll 'J DA JusTIÇ• :-E eu a apreciar os 
SHlS laleot.os. 

O S11 FwnENCIO DE An11Eu : - F"i um mestre que 
sempre teve ""Y "patbia dus di, ciµulu,;. 

O Sn. ~1is1s1·ao DA .Jusr19A :-Al(r"dcço muito soa 
nobres d• put·. d -·s . M-'s diz• a eu Sr prt si<l ent.•, qua 
se o lt st.atlo póde vi ver c" LHjJ l - ta ent P- tH·px.;ario da 
Igrfj':t provf'udo a t• . d:1 ~. Oi:i tictos :a v id, . . , ivd, 4u·o se 
conor.ituiiin 11ela. nd~hnu;ão <; E; Sa.:.:~r;.in,~·. 11t· · B, dt!ve ser 
per"•it,.•rlo pd- ]e.i a •JJ>pen -·,_1 'lo tiupti '1•0, que ot.é 
hoje ~· e pn•m vi,. por i1 , t~.-t·. ~ ·" " ª lig d n"' á c : llehnH/ .<..o 
do Sacr .:- we .. to. Pt:!l1 ,fo rt·Bper.t1v :·s H l" t- ~ P tr·· s p ~ o v n: va-se 
a irlc..d e, a nhtr.r~l !d ~ d !:~. o 1n- r' ntY.6cu, a co it ·iyão, o 
que aava ao a :·to eoclesi .,.tico gra:i ::e impurt;1,,,cia 
civil, 

Porém, dernutorisar por Je1, C'.""º f cto '·nd ffe<ente 
á Vl ia. so•:ial, o b p1iruuo, ~ ue é n in .~re c &;i p .·ra a 
religi iiu Vt!< ·iud~ira, a S lí ~·ra y~o, a in v"' ;·ti 11r <.> dü ca
th1J l1c1 .e :-i<)r vP-rit t1ra pTGil.JúV t r c1 ~ infer ll :.•ea da igreja. 
c•H1 ,, lie<t? (Apoiados) 

O casam•nt.o . <lesde que a Ig•·ej1 fôr separa1la, do 
Est.~ d - · de(.'• cf':lehtar se pf:l os 1U e1os est.i.t b =·Je r. idos na 
lei ci1i1il, srm dependencia rla .:. rq:~ras C ·1 r.ionie~ · R, por 
muis fu11d -menta.ti s que sejão ÜrH, ahi teremos o· 
E•tado procLmJundo que o lJ atrimooio niio é 11or (·S
senciu. um BrCr}'ttnea ,., e qne fr· Jgrej~, nã, compete 
definir us imped •m•ntos matrirw ní .• es, upezar dos 
s.nathr.mn!o! do e . n 1.~ dio ·ie Trtnto ! 

Es1.es poot·is eão d : )~nn :.'\ ti ~~os , e nã. , nreio que al
gue.111 se C< •nsi -~E"f<t" ve1d .. cteirnrr. ent~ e- t.bolho nega .do 
os clog 1Jai; cl ,1 l ..!'·e ji.J . Apou•rí.1.'S) M.s q1Jet)J a~pirar 
á sep 1r ação da Ig ·j ·· e rlu E \'i t ·1<!•1, ch,..gu h .. t f'S f:OU ... 
seq De•..;;ias L i ·g·J nã!J !·ã.' 1 V~r .J & deir -d _I e:. t P. cu.th<illC CJ S 
os 'I U'• pr•·te<>d•m ou appla ud. rn esta ; e,nr• ç i o. 
( ilpoia •los ) 

O ·n. P1N·ro DE CA111P•·S: -- Sfo "'"""ª as ~ .;nseguen
ciRs func·Ft,.1'< e - hsur ~,,i; ~) •Jll ·<. 1·o;;i ·,rT !-1. · t .-rL~ a se
par>çfu da ll(r j • e .d0.~>t d ·• . ( .1,•oil1'l1..•) 

O Sn M1i.'\r~Tno D-'. Jus n cA :- ' t!11h o r~ t-1i esta de
plora v··l ·1Ue l,a · r t lig;11ir_ ... 11 fr, : {'11 1 ·r .. v< -. a la pr.l 1 ;1."n

ver•:> O (n11u1• dos• náo "/H> 1d.us ) : j. l!J: ·•n " a.,t s de 
viul.-a ,•.ia tinr1 P ' •tl1~.-d. u 1,j .. 11 dP. Oiin la • • 

Os ~n;i., T1t.nQUINI DE s, HZA , D10Gu nt:: VA SC NCELL ':1S 

E LEl\NDR 1 • Ht; i t:l\RA :- N i1.•. ;. poi .: d , 

O Sn. M1:.'i1sTn OA .Ju s TJC' :- ()i; ~e ~ h o :- cs n ~ n1 ou
verr1 ~, 1erw1nayâ 1J i~C u1u · · plir a se c~yc~ inr .. . ll-r- ncia é 
eata? 

J~ ... Jgw1s a--..t.o ~ n~ v10!cn ·i1., riizia eu. tinhão si rlr) 
pratic.rlos p•lo bis , u de Ulm " ' · .. 

Os ~ns. T, RQUl'lln DE Souz -t , Or• •Gn DE VA.SC ONCELLOS 

E LEANUR, YiEf.frnKA :-.\Jà•J 1:: p1. ,icdo. 

O SR. M1N1~Tno OA .JusTlÇ..\ :- .•. i~u :.< nd o o g.)verno 
foi iotF- p>-11;.idu n ;~ tt~ re 1 ~1 , t ·. á c .. rf!.a d "' .. pr « v1riefl 'ji l(.8 
que >levi« ttr e xpo·1i lo par- c •nt.• r "q •1•1'e prel"do. 
Eu tive a hoora d » r~. sµo" te r n et1r.~ q·.c t1si ão, e r:le
clarP.i qu~ O u;ov~rno não pn<l1 ;t t.omar C(! Ilb'·Cimr.uto 
do facto Bl'"não pelos mJ-ios r ... uuhres e nãu havia p1>.]0 
nosso dirPito outro mei1 1 <le mtervir o J!' ·verno r·m 
uma questão de ordem eccle~ia&t.ica a não ser pela 
interpo•i\IÕ.O do r~curso :i. cvrôa. F r,i depois d ~ inter
posição do recurso á co1ôa pel .. s actos pratic•dos pelo 
bispo de Olinda, que o governo interveio neste lamen
ta vel conflicto. 

Interposto o recur~o na fórma do decreto de Março 
de 18 j7 ~nvi rlo o conselho de _Estado, composto de 
h umen• cujn ~ e lo religi0so nãJ póde ser posto em du

·vida (npovH.lus) . . •• 

o Sa. DIOGO DE VASOONCELLOS: - Não apoiado. 

O Sa. MINISTRO D• JusTIÇA: - ... foi provido ore
curso. 

N" fórroa das nossas leis o _provimrnto do recurso é 
detirnti ·o, isto é, a ~rnturi ·i lide q11c Cl obece do re ... 
curso pó<le dech.rnr s•m eff ito a l -ena m-n ··- oica. Isto 
('pt il ex pres 1'lo on reg nla•i •f'nto de 19 rle Fevereiro de 
1838. em unrn rlí • p síçiio cujn nbservanc•a :f i susmtada 
pel o d€Cret.u de Ma:'\"' de 1857. 

Nã01 corecia . 1.ort .• nto, o g verno de que o prelado de 
O ·io 'i" 11· ""ªt''"' e o interi1cto. porque o iot.erdicto 
f,, j le v:. nt .. d1 - "e la autorid hde civil. o que pretendia o 
g uv.r:.o que fiz ,· > se o p• elo.do? que n1io se oppuzesse 
:,..,. , :i cto. qu<= u &o 0r}'•0ni?.Ns.-e a reai,n.Ml. ci11, que não 
con r: itasi::e o clerc1 a des11berit cer ás 1~1s ; mas, muito 
àifle reotem•nte disto, o prela do de O]i,,da usou de 
t od· s os n .. ei· s d 'i sµa R.utt •rlda·le p~1· a resistir ao go
verno. " irupe ·lir a. execu<;ão do dcsp• cho de provi-
0J1: nt·· d ' recurso . 

F r-1to isto._ q •rnl n•via Ber o procedirurnt.o do governo? 
Cruz >- r c·s brs<;''" 9 O facto não era criminoso perante 
as leis 9 Era . Sujeitou-o ar• juli'arneat.o do poder j11-
dic iP.i.ti f1, e o p <Jer ju 'id ·· rio n~ · uso de suas attri ·Ui
ÇÕ '! B ·egitimas proceeBOll e condemn1.)u o p .,elado de 
Olinda, pr0ceJ.endo da mesma maneira com o do 
Para. 

0 .-a pergunto eu, h" nisto olguma violencia do go
ve r..-•o 9 lia aqu• iufarnia no prrn·edi· ,,ento de quem 
quer que •ej .1," rnu;t., leenos doa d.ign" s magistrados 
do tribun"I 01J.peri,Jr 9 

As crnsas oe P""'º"'° de conformi.J. -cle com ale
gu~J a 11:ãu existente. O g =veroo provocado para solici ... 
t l-l. r medirias d ". O'..·.ca1u?to y,u ·~ ~rmif.ss ~ :mo purJ.~r secular 
C0.1tra as per8eg·,,íções ·ia autoriiade ecclesiastica, 
negou-se a sem•lbbnte conducta, e o exemplo da 
Allemauhe m0stre, coroo eu já dias • uma vez, que 
er;t><s praticas n ii.o siio as que aproveiti"fo mais. 

Nii<J, Sr. presideut.e, a inju•tiç•1. dos uobres deputa
dos em1uant; pe nsãp que nós perseguimos a Igreja, 
dernon•tra-se pel•& acc•lSrções de "rdem absoluta
men e difierente que oos sã.o feitas. Outros dizem que 
nós t.ernos usado nesta qu•stão de uma mo1eração 
inq ualilica vel. 

O Sa. LEANDR O BEzBRnA:-Oa outros quem 'I 

O Sn M1N1srno DA JusTI\l" : - A opp"sição radical 
d !.i S c;..,m··irhs. Nós .~011, diwu-0 0 s no just•) meio, que é 
posição dê. pr,, rl .. ·nci·i, esu~rno :10 que a. ' ep i·essão penal 
e a ponderaeã.o dos p~rigos d. ~ eta lut , tt>rmip_e a de
pl ·.r:.vd d1s. idencia., e as cousas vultem ao pnmitivo 
es1.;;, dn. · 

V Jfx. • · b' que entre nói s•mpre houve maçons, 
alguns me.i::n10 n}I or\i_fnn ec deijiastica ••• 

O ~n . MnLo REGJ:-- Apoiado. 

O " n . M1Nis-r110 º' .TusTiç;.·-... e entre empregados 
da 't~nj . d .. u a 1or C:t tt1 .. ~ .. rrn, e pün s?.i meswo se 
b ispl.!s. E· tn·t 11k· a lgr·"j1-1 nu ~1ca j(1lgj·u oeces;iario 
pa-,. '1. umR yne·.i türncnla dP. ,uRçon;;'fia ,.,halar todos os 
inter"""" que se prendem á celobra1,ão regular do 
cult<1 c a thol .co. 

O ~ 'l. " t~" 'º" l 11 r.ra·lo corq a luta 'I Na maior parte 
d ,}S diocet-es do B ~· :nll nã,ü lipparec ··u, s~m qJe se possa 
diz~r que us tesµ1:ct1vus bispos t>ejão n1eU(·S catholicos 
do qu" os outros d .. u• MaM nas dioce •es de OJio<la e 
do Pará, qna.I é o c• pe1:t,a r.ulo a que as•1stimos 'l 
igr; .. j ,,i:t f~ ch l"' d a s, C<tl1&lIJf>n t us e baptiiaioB por se faze
rem , fe stas ~em Sl~ cel.-bra r ero, p~.dres &. temorisudos, 
ou intmidados, ou perseguidos; o culto sem a sua cele
bração regol.r 

P ui é e. te •sh d" do co11sas que os nobres depu· 
ta~o• querem vrol<•ngar. tof nando cada vez mais in
candesc•ote o c .. oflictu? 

Senhores, é preciw convir que o fundamento ar
guido pelo nobre depuhdo rara. tal situação é impro
cedente. 



ARRENFUCEi F 

O SR. LEANDl\O BEzERRA:-Mas'4'~.riliÍ'Il<ila>nut~l:ú~a 
da.de do pontífice approvando os actos.dos b!s'p~sl211nt\o 

o ~R MINISTRO DA.Jus'Çç}'{f.'.$,'19,;~i~. ,J'i~;y; E.l'~.1'1u· 
aut~ndade dos dez b1sjj9s,,~,Oll/l'j!'- .O,~ M~a't,; ,;j i:la•/ aI 

O SR. LEANDRO BEn:uiui1:.-fle,.é1'64<tqbljc(),!~ap!ln~a,"' 
o que diz ca &ubmfidarle dmJi'enti~&irnppi;omtntlooé:S 
actos dos biapmJ1i~ l'·ea 10 r!t' ,,;focrnu 1-11 .:.:ia gb J;d 1.r1i1d 

O Sa Muusrno DA.inl•lÍSTil\ÍA1<r!-i-Aclícwqiv:lá>-I'oati:fi.'d'e 
não ntocederi" bem approv:"l'.ldo aquelles .actos. 

_·Jct""b .itG ?,o111Hw ·t~\X OJ\nln }!Wl',(trttO'J .'j 't-lJiJ)'tO Oj 
O 'SR. GusniÃo LoBo :-E não os 'approvou for~1 1 

mente. 

O Sa MINISTRO DA JusTICA :-Eu aeeito o Pontifice 
como meu cbe!e em rnateri; de fé, ma 1 a respeito de 
todas a.s rel&ções da vida social, não. 

o SR. SILVEIRA MARTINS E OUTROS SRS. DEPUTADOS : 
-Apofodo. 

O SR. LEANDRO BEZERRA : - Isto é materia d.e fé. 
O SR. M1NISTllO DA JusTIÇI. : - Ora pelo amor de 

Deus ! Pds a kBÇünari•i. nô.(1 existe na. Ioglaterra, em 
Portugal, na França, na B"Jgic" e cm to1a a pa· te? 
Não h· confra>ius porveutura em p, r<.ugal e na Hes
paDba 'I Não fazeui os mcç< ns parte d<cS,ns cc•nfra
rias '1 E porV>ntura são elles persegaidos? 

O ~R. Gurnlo LoBo : - Não <liga na He•panha e 
Portugal, dig.•. uo Rio de Jirneiro, M~ranhão, Ric
Grande, S. p, ulo, etc. 

O Su MINISTRO DA .JusTICA : - Niío sabem aue as 
irtnondoch:B es1áo chela:3 dr:.· UJa<_:or.w, cnj<:t devi çho re .... 
ligiosa é do rnaíor ierv-cr, prehtt:1ndo 1_.s poderosus ~-'.u
xil1ol'l da c:nirL rle p.:-;ri;i. a elev::.ic;ã0 dt:tii·es pr.,!H;tos, 
que servrm de hogpitheB á8 c!a1,;s{-s n?ci::;:;.sit dM1 , inr.iti
tuições qu•' bonâí.c s0bren10dq o ncsi:o p;,jz? (Apoia.-· 
dos e t>pa.>tes) 

Tem-, e d1t 'tUf• -o deBejo ae favorec~)j.• a lnflçnua:ria 
é o iuncif!ment•-, cL:-81'.a lut.ll. 

Nã so11 susi-'e1.t··~ Sr. pres·d~nttio, porqne r:::::,n t~rnho 
pela maçooEn:ia predllecy3,t1 1-Lt m1út1-s (l!JllOS rp1e ni~o 
frequentu loja~ n!uço, 0 11~' s.. nt"s ·jn ·1 l·Cf.' o tei t·-mnnho 
de rnac;<.1ns qol" f.-rf'o nn:it.l, Ít'TVd'' seis, c'1"If1J~;-.-]\,r ... 
reira Vi.-tnna._ Dic:.V,O de Vas 1~fiU•ce!!ofl -!'· .Jofi<· l\1endes, 
sendd qn+'" e -te ultimo d1, put n coni g.·; n i~ inte;·e .. ,se 
a honra de 8~r Vf:ne.1»~ ved rte U1~ a Joj~· Hli•«/Orl"C·; , (~ (_1$ 

outros <lí•Uff f. rão riiti.tinct•. s oradores d-': lc1jc1.s (-·lp01a--
dos e mui.tos a,01•rte.< ) , 

Perg1111to :~os w·hres deput.aOos, p,e pelo que virão e 
observárão n~.1 rna\·onr. ia 1 cujas- Eeo::-õe~ l'erviüo nn.ia 
de palestra do qu;-: de outra .CLUSa, e C1ljü fim era an .... 
garÜ:tr algu!Ti~tB P'"''-JUe· ª"" quH-nt1as, que se re~)"rtião 
por viuva.; e or;:>.Liios, pf'rguot.o aoa rwhr: s 1_

1eput- d1.g 
se, em cum,ciE'.ncia. podem diz<:>.r qn~ a rn~Ç''Il:-:iria 
brazi1eira ::ttent1:::.. cont.r~ a rc:l;giiã,o e tholic,.. ? ( ·Apar
tes). Para yue naveruos df3 e~·tar a if':vsntr c1111flic~os 
que se parecf!lll uni t:::utn con1 os daqu-l 1e f .nt stico 
cavnlle1ro, que tf<rnou p•ra si o pr.t.e d11o dmo de 
Mambriú" ? Não h& objccto ' ara rnmelh nte lut"·· e 
entretlitnto r.s sr;.grarios intere~i-e!-1 d;;, rel1g1ão estão 
sendo prejud•c"d"s e m ella (Apartes.) 

Tem-se agttado inconvenientemt-nte fSta. questão; 
a discur<lia vai proseguindo, e O resDithdO delllL ha de 
ser infalliveln·ente a. sep"r&çã" da lgrEj"- e do E>ltado, 
cujas co1<sequ• ncias fiaaes serllo desbvw .. vern á lgrej!l. 
e á rel<gião Eutão, •i dos actus dc'S concilies, dos 
d~gm"s oe Tre.nto, das letras canoni "ª"• pnrque tud.o 
ha de eer regido pela lei do l!..tado. (Apoiados e 
apartes.) · 

Não sei, pGis, como os nobres deputados tão catho
licos quanto se presumem pretendem logicamente a se
paração d> Igreja e do Estado, 

O SR. TARQUINio DE Souu :-Quem preteni:.e seme
lhante disvarate? 

o Sa. LEANDRO BEZERll.l :-Deus me livre de ser 
christão desse m,;do. 

(Ha outros mwtos apartes ~ o Sr. presidente re
clama attençãu ) 

o Sa. MINISTRO DA JusTIÇ.l :-E' completamente in
fundada a accusação, de que com o procedimento do 

gsvierno :sern:ISinilf ni,111H1,e ill& (.(ll'M)Qasril<\1-pe~t~'(r.larum 
· · dâ,.doem1'll'ltil:éi1~90 <O• ,11rp~erl'i.~~~ li.f1'1(t<El'\\eri/;Or, \ll~; 

é r.nem: <:c.ntra"J.a ,..f<§;,E.em: 1:<1l'!\,j'a,w;"1>rn111"1~i; '·él!l!i Il.'llk 
tg.y.e oil.tfi>, ili.m.senâ\l nprim in10ál" aat rf.! @lais,,El'lçulntelló 
douqu~ ( eçC\li~Í'f~t.ic!lll:HÍ~""ob:\spu6if9.e º.•ill11.<r1' J<il!~'i:J11,!-ii~ 
dUJa. lv.eooo,, Ircm\lnd;"lib!Bmqu." .,tfo1:1w.;1lll!filt&•c!-.s11t1~~··1 
rt1girlra11o~ 4eip flo~l!l~.a!l.ii>rn,Á}lM'Aia ,) .J)lt0~isd,~,3~El!í'àfJ 
cnli;,e..tJ\, <IihdaqQWi;l>p <;rrJ1J;111\01~[l.l!s '~'~} ~!}H · 
Im.pe.,J.;io..,ae <; p-.:1r;>>!H1tunii li111JÍgJll':1'll, 4111 imijle§s<t.1' J'Í ;:!p.pen 
triri'\\Cath~\;C!ll jJl<J); ílN'H!~~ifu'o.ílfut~~l!{f'itJ k~dtjg!i~plll 
pitMl!;U:l<l-qi ?vii01~LQJ>.Ol91C!)!Jla,ra-;l.1<t1;· tir.1~ 01\SYl!Jc ~~ll.-:>·c 
qwil"<>11'4.e:uJnrefn<l•J;;~§O[f'~t~n'!l.'l!';"ljlí fa,w1 hr;fi.i•ir~iWT!q 
ht1ca ila recalcít,-u,cía a,. a lguos prnl. d"s H<>je é •1tte 
os nobres deputadr•B f.X=;ge -:10 o e:-t,,do d~·s cciu~as, 
levantando bra1!< s qu• pe tu bii.•· o dcBeülac., dl\ quea
tfü', que nada tem do religiosa, e menos de dogma
tica. 

O ~R. GurnÃo Lono: - Guaroú,,ão silencio durante 
as p r imeir;,s UJf111ifül:'!tHÇ~Õ1'S ª?. con:flict.o. 

Os Sn1 Ledudro e Tarqninio f1Jrão os uuicos que se 
pY-':nnnt,U1rão, :·. p:_-iando eutrete,uto o governo, onde 
vlão l:3enj:.n1Jin~::. .• 

O SR. DrnGo DE VASCONCELI.os E OUTROS smmonES dãl) 
apntes. 

(O Sr, prPsirlente reclnmn attniçãn.) 
O '.3R. M1N1sTH<' DA .JusTrn ... :-NR.<1 c0tJ.ti.nuarei neste 

9.~snn1pto 1 p J, qn"'.: nã~) deSt>.jo iucc,rier no des;1grado 
dos nobrn" d"put,,doe. 

O~'" TAhQmNIO DE Souz": - '"ão é nad:> com a 
pessoa d>J V. Ex. 

O S1t r...~~ l'iiHw B~ ZERRA. :- Seus principias errados 
é qne h\stuu l\JO i. 

O SR Mr,·Hs-r1to DA us·rrç.\ :- Nfi.) quero pro~egwir 
€111 llflt ;-\(~li f,', !.jll d- $~•<·ri~ t11r.:t.g re .!: !WH,:Õ•·S. 

g,,,-1 q11 ·•\ '·' e <l·put,,;ir. a qu,·rn 1c.~Hb11 a h.ura 
a0 ri :;p- ~,,:<··-, r1 :-'.P~ j • ! ·~ü VI to ao {-IÍ jn, .. t,, 'il1f-' se d1s
Cl.J.t~. {) qf1n~ d'•.:·•:f.r:tr/_o p11 c.-rie <;StilfíJ p(1f<.jU.;.o. UU 

sua, o:,111irir, o g V"'.n.i:· :· g~.( u •. 8nei;·rl:' ~,,,, µe, t!,;rbf;_Tl 
1Xi-. :;" f'3 !"F ~·ç1w w í~l l'fl "' 1---0 it.ic8.~, ~::nt· u ~):\ '"OrJSCl

encia~ ~:r T·• lo ;h. s: uro r-1 uhh(; . O 1.'e v~i!'-m e·,'as 
e~ n~.1i.: · ·_1 já fi·~ 1 1•1 1L->111r•11l',t";. du ( 11pn•wlo::.) O nr_.bre 
dqmt. d·j • ê ,.i lF' jer.to 11111ri ir" ç: 10 dt~ <'i,. H: n'p e, 
frnc n i!.;·; ·,:-li 1t_r r:sig. IJt.e como é í•::Ín 1 e pHwt;1 por 
in:-:o o $f'U \.ll,t.. Smtu·o ha~t nte. Db 'j ria EflIUfJre 

viver C{HU o ;.poi•1 ·11- nnh · e ri · µnt.,,d;,, cUJO~ rêllentos 
bon;-,:r1ii.•:· á cat:S<"1 de qu~· ,_1ner gdbin :e; nh.~1 nii.11 poSc10 
d1.~1xa de prvt,,.,;,ti..r '',{·n!.ra 1 X,;râsões do 11 eu nobre 
c11ll.-g:-, 11a : pr,._.(~J,·<:R·J qtl•' ft'z d !-- ~ctns '10 g:,;bioete 
7 de. M~irçn, 1111 ndo rl<'"cbr1.u que a heran<;a df:st»: mi
nhterio é gn.i vori:.,, que uenhum f'UtH· podeda :-irl 1i-la 
se0. gr~n 11: r.mup"ülllt-tticr erJt.o porque dP. t1 .. d m• do 
e:.:.tfio t-nre·iarjas as mais 81taa quet<tÕ,·>4 f<oci .. es, 4ue 
immen,.,.a, g·ravi••)'..Ima s:ria li respm1sabilicla<Le do8 que 
nt,s ar·e'.~~.,~;,"'s~w a flUC~t-'81-ã ·• 

Sr µre .. idPrit·,•, instituir hi1je o ex~me qos a:~tos do 
gobinete de 7 de Ma·ç•J oem é pr,,prio dtsta occ"sião, 
nern me C•üierta a mim. 

Direi, enr.ret 11nto, quP o palz, quando fi;er o inven
tario. e cornp t-r o Vnlur da ber"nça do gabinete 
7 d~ Maryo, ha de pruferir o seu laudo ••• 

O Su Gus>iÃo Lono :-Q "e ha de ser o mais hon
roso possível (M11iiusap01ados.) 

O SR .. vlINISTRO DA JusTIÇA :-..• entre o parecer 
do nobre deputado, que f"lla como opposiciomsta ir
rec1 nmliavel e intrtnsigente, e o proced,mento do mi
nisterto que pron.1oveu a eillancip::H;íii.o d,.9 Etervos; que 
reformnu a lei rle 3 de De:i:•mbro, se.,arecnd•1 a justiça. 
da policia, confermdo o• jul;('ameatos aos ju1zes per
petuas da constituiyão, an.pliando o habeas r.o•pus, 
acabando com o pr. cedimento criminal ex "flic.o, e 
dando outras prov1d.nc1as garantidoras d~ hberd>. de 
do cidadão (mu•tos aµoiodo.•) do mioi•tnio, que re
formou a lei da guarda n»cional lopoiados), isentan
do-a dos constrangimentos e vexam•• a qu· estava. 
sujeita a pretexto de serviço ordiaario, e restituindo
lhe a sua nobre missão (muitos apoiados); que refor-
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mon a lei do recrutamento, acabando no Brazil com a 
capada d• /wrnem (apoiado•) ; que estabeleceu tribu. 
naes de 2• instaacia em ,grande numero de provincias 
do Imperio, tornando as~im o serviço da administra
ção da J11st1ça mais tllicu e expedito (apoiadm) ; qne 
•rtgulon as promoçõ•s da armad·a; qne côntraton o 
&SBentamento do <abo tranaatlantico ; que desenvol-

. veu a viação ferrea ("f'Oiadol) ; qne e:r:pandio o ensi· 
. no publico, e qoe elevon o credito do Estado ao ponto 
a qoe ainda ·não . tinha chegado, dando-ee a feliz 
occnrreacia de coatratar-se no eatraageiro nm •m
preatimo em condiçõe1 taee, qn~• não conseguira 

,:.;:. . 
... . ·• .. 

' '. •.: ' ··i,_ ··. 

·•;: 

' ).: .~ ~ 

nenliuma outra nação civilisada da Europa. (Jfuito1 
apoiado•.) 

Entre o juizo do acbre d•putado, Sr. presidente, eo 
juizo d• paiz, que ha de faz•r calma e serenamente o 
inventario <!PB valores qne deixarmos. en não receio 
a 1pncia9io4: (Apoirrd,o,; m.111.to bem; muito bem) 

Sento me, aeuboreo, s•guro de que a oputião pu
blica ha de se 1r•·nuncisr •m nouo favor • 

Vens: -Muito bem ; muito bem, 

(O or4d-Or é comprimtrilsdo por 11111ito1 Sr1. depu
tado1) 

. . ~ 
-!'1-'·· 

. / 

},\ 
\ 
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